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○
○
○
○
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○

( นายชลิต ดำรงศักดิ์ )
อธิบดีกรมชลประทาน

บทนำ
จากวิสยั ทัศนการจัดการความรขู องกรมชลประทาน ในอันทีจ่ ะสรางความเปนเลิศดานบริหาร
จัดการน้ำอยางยั่งยืน และกรมชลประทานไดใหการสนับสนุนการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยาง
ทั่วถึงทั้งองคกร โดยมีวัตถุประสงค เปาหมายใชการจัดการความรูเปนประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมาย 4 ประการ ในการพัฒนาคนใหเปนบุคคลเรียนรู การพัฒนางานใหสำเร็จ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ การพัฒนาองคกรใหกาวหนาไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู และบรรลุเปาหมาย ความเปนชุมชน เปนหมคู ณะ มีความเอือ้ อาทรระหวาง
กันในการทำงานรวมกัน ซึง่ จะสรางความรภู ายในหนวยงานขึน้ มาใชเองอยตู ลอดเวลา
การจัดการความรขู องกรมชลประทาน ไดกา วยางเขาสปู ท ี่ 5 ซึง่ เปนปทกี่ รมชลประทานครบ
รอบ 108 ป ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีมงานจัดการความรูกรมชลประทานจึงไดจัด
ทำหนังสือสัมมนาวิชาการและแลกเปลีย่ นองคความรสู กู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2 ขึน้
เพื่อเผยแพรในวัน KM Day ของกรมชลประทานในระหวางวันที่ 13 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เนือ้ หาในหนังสือ มีบทความทางวิชาการ ผลงานสรางสรรค เปนแบบอยางทีด่ ี กิจกรรมตางๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ ภายใตการจัดการความรกู รมชลประทานในรอบป พ.ศ. 2552 ทีผ่ า นมา
หนั ง สื อ เล ม นี้ จั ด ทำขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ ผยแพร ผ ลงานของชาวชลประทานที่ เ ป น
นักปฏิบตั ใิ นการจัดการความรู นำมาบันทึกไว เพือ่ แสดงความชืน่ ชม ยกยอง ใหเกียรติกบั บุคคล
เรียนรูของกรมชลประทานเหลานี้ ใหเปนแบบอยางกับคนรุนหลังๆ ในการพัฒนาตนเองตอไป
รวมทัง้ เผยแพรความรปู ฏิบตั สิ ำเร็จนอย-ใหญ ของคนเหลานี้ ซึง่ อาจจะเปนประโยชนไมมากก็นอ ย
ตอการนำไปใชตอ ยอด ยกระดับความรใู หสงู ขึน้ ไปสกู ารวิจยั และพัฒนา เปนนวัตกรรมตอไป
ในโอกาสนี้ ทีมงานจัดการความรขู อขอบคุณผบู ริหารของกรมชลประทานทุกระดับ ทุกสำนัก
/กอง และนักปฏิบตั ใิ นการจัดการความรทู กุ ทาน ทีใ่ หการสนับสนุน รวมแรง รวมใจกันปฏิบตั กิ าร
จัดการความรูอยางมีศรัทธาและดวยความมุงมั่น เพื่อความเจริญกาวหนาของกรมชลประทาน
ตอไป

○

○

○

○

○

ทีมงานจัดการความรู
13 มิถนุ ายน 2553
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○

○

○

○

○
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2

13-16 มิถนุ ายน 2553
ณ ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

การจัดการความรกู รมชลประทาน
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○

○

○

○

○
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ศุภชัย รงุ ศรี ประธานทีมงานจัดการความรู

การจัดการความรู กรมชลประทาน

วงลอที่หมุนไป
จัดการความรูหรือ KM นั้นไมใชเรื่องใหม ชาวชลประทานในอดีตทำกันมานานแลว แตสมัยกอนยังไมมี
คำวา KM ในการทำงานมีการถายทอดความรู ประสบการณ จากคนรนุ หนึง่ ไปสคู นอีกรนุ หนึง่ ตามธรรมชาติ
เชน การพูดคุย สอนงาน เหมือนพีส่ อนนอง อยางไมเปนทางการ เปนการทำ KM ทีไ่ มเต็มรูปแบบ ขาดวงจร
การตอยอดความรู แตมบี รรยากาศทีอ่ บอนุ เอือ้ อาทรตอกันและกัน มีความรัก ความสามัคคีเปนหมคู ณะและมีความสุข
ใจในการทำงาน ผลงานของหนวยงานนั้นหรือโครงการนั้นก็สำเร็จดวยดี แตโดยภาพรวมแลวทุกสมัยที่ผานมาก็มักมี
ปญหาทีเ่ กีย่ วของกับความรปู รากฏอยบู อ ย ๆ เชน
เมือ่ มีบคุ ลากรเกษียณอายุหรือลาออก หรือเปลีย่ นตำแหนงมักมีผลกระทบกับงาน
มีผมู คี วามรมู ากมาย แตการแบงปนความรอู ยใู นวงจำกัด
ใชเวลานานใน การคนหาความรทู ตี่ อ งการ ซึง่ สวนใหญหาไมคอ ยพบ หรือถาพบความรกู ไ็ มทนั สมัย
ไมสมบูรณ หรือไมตรงตามทีต่ อ งการ
เวลามีปญ
 หาในการทำงาน ไมรวู า จะไปถามคนทีร่ ใู นเรือ่ งนัน้ ไดทไี่ หน
มีการสรางความรู แลกเปลีย่ นความรู ประยุกตใชความรแู บบไมเปนระบบ ไมมหี ลักเกณฑ
เมือ่ เกิดปญหา การตัดสินใจมักกระทำโดยไมไดใชความรทู ดี่ ที สี่ ดุ ทีม่ อี ยภู ายในกรม
มักมีการทำผิดพลาดซ้ำแลวซ้ำอีกในเรือ่ งเดิม ๆ อยบู อ ย ๆ
มีขอ มูล สารสนเทศมากมาย แตไมสามารถนำมาใชใหเกิดประโยชนไดเต็มศักยภาพ
องคความรตู า ง ๆ ทีม่ อี ยใู นกรม ไมไดถกู นำมาใช แลกเปลีย่ น ตอยอดความรใู หม ๆ แตมกี ารทำงานซ้ำซอน
กับคนอื่นที่ไดทำมากอนแลว
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทำใหมีการแขงขันและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทัง้ ดานความรู เทคโนโลยี เปลีย่ นจากสังคมขอมูลขาวสารเปนสังคมฐานความรู (Learning Society) และเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knownledge - Based Economy) โดยมีการใชความรเู ปนฐานเพือ่ สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจและชิง
ความไดเปรียบในการแขงขัน ความรกู ลายเปนสินทรัพย (Asset) ทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ ในการสรางคุณคาและมูลคาเพิม่
ในการผลิตและบริการใหม ๆ ใหกบั องคกร และเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรใหมคี วามยัง่ ยืน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วนัน้ ไดสรางหายนะใหกบั องคกรหลายแหงมาแลว ไมเวนแมแตองคกรทีเ่ คย
ประสบความสำเร็จมาในอดีต แตการเปลี่ยนแปลงก็ไดสรางโอกาสใหม ๆ เพื่อความอยูรอด ใหกับหลายองคกร ดังที่
ชารล ดารวนิ กลาวไววา "ผทู อี่ ยรู อด มิใชเปนสายพันธ (Species) ทีแ่ ข็งแรงทีส่ ดุ หรือฉลาดทีส่ ดุ หากแตวา เปนผทู สี่ ามารถ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงไดดีที่สุดตางหาก"

○

○

○

○

○
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ดังนัน้ เพือ่ ความอยรู อด กรมชลประทานจึงตองปรับตัวเพือ่ สนองตอบการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยการ
ทำ KM ซึง่ เปนกระบวนการทีเ่ ปนระบบมากกวาการทำทีไ่ มเต็มรูปแบบในอดีต ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดเพือ่ ไป
สกู ารเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO : Learning Organization) ดังทีร่ ะบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 (หมวด 3 มาตรา 11) ดังมีใจความตอนหนึง่ วา...

“สวนราชการมีหนาทีพ
่ ฒ
ั นาความรใู นสวนราชการ
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ....”

1. KM และ LO เปนสองหนาของเหรียญเดียวกัน

○
○
○
○
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○

KM เปนคำทีม่ คี วามหมายกวาง มีผใู หความหมายในแงมมุ ตาง ๆ ไวมากกวารอยความหมาย บางคนจึงเปรียบ
เทียบความหมายของ KM เหมือนกับตาบอดคลำชาง คนตาบอด คลำถูกอวัยวะสวนใดของชาง ก็จะสรุปวาชางมีรปู ราง
ลักษณะอยางนัน้ แลวนำมาถกเถียงกันไมรจู บวาชางมีรปู รางเปนอยางไร
ก.พ.ร.ใหความหมาย KM วาหมายถึงการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพือ่ ใหทกุ คนในองคการสามารถเขาถึงความรแู ละพัฒนาตนเองใหเปนผใู ฝรู รวมทัง้
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถในการแขงขันมากที่สุด
สวน LO นัน้ นักวิชาการก็ใหความหมายไวหลายความหมายเชนกันกับ KM เชน
LO หมายถึง องคกรที่บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปจเจกบุคคลและสวนรวมเพิ่มความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อที่
จะเพิม่ ผลงานทีป่ รารถนา หรือ
LO หมายถึง องคกรทีผ่ คู นตางขยายขีดความสามารถเพือ่ สรางผลงานทีพ่ วกเขาตองการใหเกิดขึน้ ในอนาคตและ
ผูคนในองคกรตองการเรียนรูวิธีที่จะเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่อง
การจะทำใหองคกรเปน LOไดนนั้ Peter M.Senge กลาววาตองมีองคประกอบ ทีส่ ำคัญ 5 ประการ ดังตอไปนี้
1. มีวสิ ยั ทัศนรว ม (Share Vision) ซึง่ หมายถึงการทีอ่ งคกรมีการกำหนด วิสยั ทัศนไวรว มกัน ทำใหคนในองค
กรเดินไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) ซึ่งหมายถึงการที่องคกรมีการเรียนรูที่กอใหเกิดเปนความรู
ความคิดรวมกัน ทัง้ ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ ไมใชตา งคนตางอยู ตางคนตางเรียนรู
3. มีผทู มี่ ใี จใฝเรียนรู (Personal Mastery) หมายถึงเปนผทู มี่ งุ มัน่ ฝกฝน พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง มีการปรับ
ปรุงสิง่ ทีท่ ำอยตู ลอดเวลา โดยเนนการเรียนรใู นทีท่ ำงาน (Work Place Learning) หรือเรียนรภู ายใตกระบวน
การทำงาน (On The Job Learning)
4. มีผทู รี่ จู กั พัฒนากรอบความคิด (Mental Models) หมายถึง เปนผตู ระหนักรูความคิดของตนเองเขาใจวิธคี ดิ
ของตน เปนคนทีไ่ มตดิ ยึด เปดรับ พรอมทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
5. มีผทู คี่ ดิ ไดอยางครอบคลุมเชือ่ มโยงเปนระบบ (System Thinking) หมายถึงเปนผูคดิ ไดรอบดาน มองเปน
องครวม ไมมองแยกสวน มีกรอบความคิดเชิงกลยุทธ คิดทันตอการเปลีย่ นแปลง คิดเชิงรุก คิดแกไขปญหา
ที่สาเหตุ
กลาวไดวา KM และ LO เปนสองหนาของเหรียญเดียวกัน หากทำ KM อยางถูกตอง องคกรก็จะคอยๆ
พัฒนาเปน LO และหากทำใหเกิดองคประกอบที่ Peter M.Senge กลาวไวมาก การทำ KM ก็งา ยสำหรับ
องคกรนั้น

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการทำ KM ของกรมชลประทาน
การทำ KM ของกรมชลประทาน มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใช KM เปนเครือ่ งมือในการบริหารความรตู า งๆทีส่ ำคัญของกรม
ชลประทาน เพือ่ ใหสามารถนำความรไู ปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมาย ตามวิสยั ทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
กรมชลประทานทำ KM เปนเครือ่ งมือเพือ่ การบรรลุเปาหมาย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก
1. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน ใหคนเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person) ซึง่ หมายถึงเปนผมู ใี จใฝเรียนรู
(Personal Mastery) เปนผทู รี่ จู กั พัฒนากรอบความคิด (Mental Models) และเปนผทู คี่ ดิ ไดอยางครอบคลุม
เชือ่ มโยงเปนระบบ (System Thinking)
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนางาน ใหงานสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการ
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร ใหมลี กั ษณะการเปน LO ในทีส่ ดุ
4. บรรลุเปาหมายความเปนชุมชน เปนหมคู ณะ ความเอือ้ อาทรระหวางกันในทีท่ ำงาน มีชดุ ความรขู องตนเอง
สำหรับใชงานในชุมชนของตน ซึง่ จะสรางความรขู องตนขึน้ ใชเองตลอดเวลา
ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยองคประกอบทีส่ ำคัญคือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการความรู
ประโยชนจากการทำ KM ที่ดี จะชวยใหกรมชลประทานยกระดับผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร เปา
ประสงค และตัวชีว้ ดั ตามคำรับรองปฏิบตั ริ าชการอยางตอเนือ่ ง และมีประสิทธิผล ผลสัมฤทธิท์ ไี่ ด คือ
1) การสนองตอบ (Responsivenness)ความตองการของผใู ชน้ำและผมู สี ว นไดเสียทุกภาคสวน
2) ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในที่ทำงาน และนวัตกรรมดานสิ่ง
ประดิษฐหรือบริการ
3) เพิ่มขีดความสามารถ (Competency) ขององคกรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะทอนสภาพของ
การเรียนรูขององคกรและ
4) เพิม่ ประสิทธิภาพ (Effciency) ทำใหสดั สวนของผลลัพธกบั ตนทุนลดลง เปนการทำงานทีล่ งทุนลงแรงนอย
แตไดผลมากหรือมีคุณภาพสูงขึ้น

3. วิสัยทัศนการทำ KM กรมชลประทาน
"มุงบริหารจัดการองคความรู พัฒนาเครือขายและศูนยกลางการเรียนรูโดยใชวิธีการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพือ่ ความเปนเลิศดานบริหารจัดการน้ำอยางยัง่ ยืน"

4. แนวคิดการทำ KM กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

มุงสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู โดยใหการสนับสนุนปจจัยแหงความสำเร็จ 8 ประการ และมีแผน
การจัดการความรปู ระกอบดวย แผนบริหารองคความรแู ละการสรางองคกรแหงการเรียนรู และแผนปฏิบตั กิ ารประจำป
(KM Action Plan) เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร โดยการนำกระบวนการ KM (KM Process) 7 ขัน้ ตอน มาบูรณาการ
กับกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง (CM : Change Management Process) 6 องคประกอบ สกู ารปฏิบตั ใิ หทวั่ ถึง
ทัง้ กรมชลประทาน ดวยความมงุ มัน่ การทำ KM อยางถูกตอง ปูพนื้ ฐานมงุ สู LO ของผบู ริหาร และผทู ปี่ ฏิบตั งิ านรวมกัน
ทุกระดับ ทุกหนวยงาน โดยมีทศิ ทางปฏิบตั สิ คู วามสำเร็จ 10 ประการ
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5. วัฒนธรรมการเรียนรู กรมชลประทาน
วัฒนธรรมการเรียนรู เพือ่ พัฒนากรมชลประทานเปน LO มี 8 ประการ
1) พัฒนาตนเอง
2) มีคณ
ุ ธรรมและความเสมอภาค
3) เห็นประโยชนสว นรวม
4) รักองคกร
5) การทำงานเปนทีม
6) รับฟงความคิดเห็นของผอู นื่
7) แลกเปลี่ยนความรู
8) ถายทอดความรู

6. ปจจัยแหงความสำเร็จของการทำ KM กรมชลประทาน

○
○
○
○
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○

ปจจัยแหงความสำเร็จของการทำ KM ทีก่ รมชลประทานสนับสนุน 9 ประการ
1) ผบู ริหารทุกระดับมีความรู ความเขาใจ เห็นประโยชนการทำ KM ใหการสนับสนุน อยางจริงจัง
และตอเนือ่ ง
2) การมี KM Team ทีเ่ ข็มแข็ง มีความมงุ มัน่ ตอความสำเร็จของการทำ KM ในทุกสำนัก/กอง
3) การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู ทัว่ ทัง้ กรม
4) การใหความรู ความเขาใจ เห็นประโยชน และทำใหคนอยากมีสว นรวมการทำ KM ทัว่ ทัง้ กรม
5) การสรางแรงจูงใจ การทำ KM ทีห่ ลากหลาย
6) การมีแผนงานการทำ KM ที่ ชัดเจนและตอเนือ่ งทำ KM ฝงอยใู นเนือ้ งานประจำ ในทุกสำนัก/กอง
7) การติดตามประเมินผลการทำ KM โดยมีตวั ชีว้ ดั อยางตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ ทัง้ ในระดับกรมฯ
และสำนัก/กอง
8) การสือ่ สารความรใู นบรรยากาศทีเ่ ปนมิตร เปดเผยโปรงใสและไววางใจซึง่ กันและกัน
9) การใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับพฤติกรรมและการทำงานของคนในกรม

7. แผน KM กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

แผน KM กรมชลประทาน ประกอบดวย แผนบริหารองคความรูและการสรางองคกรแหงการเรียนรู และแผน
ปฏิบตั กิ ารประจำป (KM Action Plan)
1) แผนบริหารองคความรแู ละการสรางองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย
1.1) แผนการจัดระบบการบริหารความรภู ายในกรมฯ ไดแก
- การแตงตั้งคณะกรรมการ ระดับกรมฯ คณะทำงานระดับสำนัก/กอง เพื่อรับผิดชอบ KM ภายใน
หนวยงาน
- การเสริมสรางความรเู กีย่ วกับ KM และการสราง LO
- จัดทำแผนบริหารองคความรูและการสราง LO โดยการจัดทำแผนระดับกรมเปนแผน 5 ป แผน
ปฏิบัตกิ ารประจำป ทัง้ ในระดับกรมและ ระดับสำนัก/กอง
1.2) แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู โดยการ
- กำหนดวิสยั ทัศนการจัดการความรู และวัฒนธรรมการเรียนรขู องกรมฯ
- การรณรงค ประชาสัมพันธ และเผยแพรวสิ ยั ทัศนและวัฒนธรรมการเรียนรใู หทกุ คนในกรมฯไดรบั ทราบ
อยางทัว่ ถึง
- การทีผ่ บู ริหารเปนตัวอยางทีด่ ใี นการประพฤติปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมการเรียนรแู ละกำหนดมาตรการ
ในการสงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหบคุ ลากรในสังกัดปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมการเรียนรู
1.3) แผนการเสริมสรางความรู ภูมปิ ญ
 ญาของเจาหนาทีก่ รมชลประทาน โดยการ
1.3.1) การสรางกลไกการเขาถึงแหลงความรู การเสริมสรางการเรียนรู ภายในกรมฯดวยวิธกี ารตางๆ เชน
- การสรางและพัฒนาศูนยความรกู ลาง (Knowledge Center) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
website กรม เพื่อเปนแหลงเผยแพรแลกเปลี่ยน ถายทอดความรู และความคิดเห็นภายใน
กรมฯ
- การจัดทำมุมเรียนรู (Learning Corner) ภายในหนวยงานเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และ
องคความรตู า ง ๆ ภายในหนวยงาน
- การพัฒนาหองสมุด ใหเปนแหลงทีใ่ ชในการแสวงหาความรไู ดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.2) การเสริมสรางการเรียนรภู ายในกรมฯ เชน
- การสงเสริมการทำงานเปนทีม และการมีสว นรวมของบุคลากรในการวางแผน การดำเนินการ
การตัดสินใจ และการแกไขปญหาตางๆภายในหนวยงาน
- การสงเสริมการนำประสบการณจากการทำงาน มาจัดทำเปนชุดความรูไว เพื่อเปนคูมือ
ปฏิบัติและนำความรูไปประยุกตใช
- การกระตุน สงเสริมบุคลากรใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค บูรณาการองคความรูเพื่อสราง
ความรแู ละนวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ าน
- การยกยองบุคคลและหนวยงานทีม่ กี ารเรียนรดู เี ดน หรือมีผลงานในการสรางสรรคองคความ
รูหรือนวัตกรรมใหม
1.4) แผนประยุกตใชความรู โดยการ
- กำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ หมกี ารรายงานสรุปผลการเรียนรขู องบุคลากรทีส่ ง เขารวมการฝกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรตาง ๆ ใหผบู งั คับบัญชารับทราบ
- การใหผบู งั คับบัญชากระตนุ สงเสริม และติดตามใหมกี ารนำความรไู ปประยุกตใชในการปฏิบตั งิ าน
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1.5) แผนการเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู โดยการ
- การกำหนดวันกิจกรรมการเรียนรรู ว มกัน เชน KM Day เพือ่ ใหมกี ารถายทอดและแลกเปลีย่ นความรู
ขามหนวยงาน
- การจัดใหมกี จิ กรรมการพบปะ สังสรรค เพือ่ ถายทอดและแลกเปลีย่ นความรภู ายในหนวยงาน
- การประชาสัมพันธผลงานการบริหารองคความรแู ละการสรางองคกรแหงการเรียนรขู องกรมฯ และของ
สำนัก/กองตางๆอยางสม่ำเสมอ
1.6) แผนการติดตามและประเมินผล โดยการ
- การสรางระบบการรายงานผลการบริหารองคความรูภายในกรมฯ
- การติดตามและประเมินผลการบริหารองคความรูภายในกรมฯ
- การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารองคความรู
1.7) แผนการกำหนดแผนบริหารองคความรรู ะดับกรมฯใหม

○
○
○
○
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○

2) แผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรู ประจำป (KM Action Plan)
โดยการกำหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM (Desired State) ในกระบวนงาน (Work
Process) เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและตัวชีว้ ดั ตามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) จัดทำเปนแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความรู ประจำป (KM Action Plan) ทัง้ ในระดับกรม
และระดับสำนัก/กอง ซึ่งในแผนประกอบดวยกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และ
กระบวนการการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management Process)

8. ทิศทางปฏิบัติสูความสำเร็จ KM
กรมชลประทานใชทศิ ทางปฏิบตั ิ 10 ประการ สคู วามสำเร็จการทำ KM ดังนี้

○

○

○

○

○

1) สรางวัฒนธรรมใหม ชวยกันเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร จากวัฒนธรรมอำนาจ เปนวัฒนธรรมความรู โดย
ผบู ริหารงานทุกระดับ เปลีย่ นพฤติกรรมจากการบริหารงานแบบควบคุม-สัง่ การ (Command and Control) เปนบริหาร
งานแบบเอือ้ อำนาจ (Empower) กระตนุ ใหผปู ฏิบตั คิ ดิ ริเริม่ สรางสรรควธิ กี ารทำงานใหมๆ
นิยามใหมของคำวา "ภาวะผนู ำ" หมายถึง ความสามารถในการริเริม่ วิธกี ารใหม ริเริม่ งานใหม ตามขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบ
2) การสรางวิสยั ทัศนรว ม โดยมีการใหคนในหนวยงานรวมกันกำหนดวิสยั ทัศน หรือปณิธานความมงุ มัน่ และเปา
หมายของการทำ KM และ
เมื่อรวมกันกำหนดแลวก็ตองรวมกันตีความ ทำความเขาใจซ้ำๆ จนเขาใจลึกลงไปถึงวิธีปฏิบัติ พฤติกรรม
ความเชือ่ และคุณคา ชัดเขาไปในใจ จนเกิดความรสู กึ เปนเจาของวิสยั ทัศนและเปาหมายการทำ KM นัน้ ในคนทุกคนใน
หนวยงาน
3) สรางและใชความรใู นการทำงาน และสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู โดยสนับสนุนใหทกุ คน ทุกหนวย
งาน สรางและใชความรใู นการทำงาน สนับสนุนให"ถอดความร"ู และบันทึกความรทู ำออกมาเปน "ขุมความร"ู นำมา
แลกเปลีย่ นเรียนรู ไปใชในการปฏิบตั งิ าน โดยตองหาความรจู ากภายนอกหนวยงานดวย
มีการสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการแลกเปลีย่ นเรียนรู มีการสือ่ สารความรใู นบรรยากาศทีเ่ ปนมิตร เปดเผยโปรง
ใสและไววางใจซึง่ กันและกัน สรางวัฒนธรรมทีเ่ ปดเผยขอมูล และวัฒนธรรมของการตัง้ คำถาม ถามในสิง่ ทีต่ นไมรู
สงเสริมใหมปี ฏิสมั พันธระหวางผรู ว มงาน สงเสริมใหคนมีทกั ษะในการเรียนรเู ปนทีม (Team Learning) สงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามสายงาน
นอกจากนั้นใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและเขาถึงไดงาย
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4) เรียนลัด โดยในการพัฒนางานใด ๆ ก็ตาม ตองไมเริม่ ตนใหมจากศูนย ไมมงุ คิดคนหาวิธกี ารใหม ๆ ดวยตนเอง
เพราะจะทำใหเสียเวลา ตองยึดแนวคิดวา จะตองมีคนอืน่ ทดลองทำมาแลว เราตองเสาะแสวงหาใหพบ (เวนแตเสาะแสวง
หาแลวไมพบจริง ๆ) และขอเรียนรจู ากเขาคือใชยทุ ธศาสตร "เรียนลัด" นำมาปรับใช แลวตอยอด ดวยความคิดสรางสรรค
เปนของตนเอง
5) สรางการเปลีย่ นแปลงดวยยุทธศาสตรเชิงบวก โดยเสาะหาตัวอยางของวิธกี ารยอดเยีย่ ม (Best Practices)
ทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน นำมายกยองและจัดกระบวนการ "แบงปนความร"ู เพือ่ ขยายผลไปยังหนวยงานอืน่ ภาย
ในกรมชลประทาน
วิธนี ไ้ี มเนนการแกไขปญหา แตมงุ เสาะหาความสำเร็จ นำมาขยายผล สกู ารยกระดับผลสำเร็จใหขยายวงกวางออกไป
6) จัด "พื้นที่" หรือ "เวที" โดยจัดพื้นที่ ทั้งพื้นที่จริง และพื้นที่เสมือนสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ เชนการจัดหองใหคนทัง้ ในหนวยงานเดียวกัน และตางหนวยงาน ไดพบปะ พูดคุย ไตถามหา
วิธกี ารแกไขปญหางานบางเรือ่ ง หรือเลาถึงผลสำเร็จ หรือการเรียนรใู หม ๆ หรือจัดมหกรรมประจำปนำเสนอผลงานสราง
สรรคภายในหนวยงาน เปนตน
สำหรับพืน้ ทีเ่ สมือนใหคนไดพบกันผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) เชน บล็อก อินทราเน็ต เว็บบอรด
เว็บไซต เปนตน
7) พัฒนาคน โดยเนนการพัฒนาคนผานการทำงาน คือพัฒนาคน-พัฒนางานไปพรอมกัน คนที่เกิดการพัฒนา
จะเปน "บุคคลเรียนร"ู เปนคนทีม่ ที กั ษะในการ "เรียนรรู ว มกันผานการปฏิบตั งิ าน" มีทกั ษะการใชความรู การเรียนรจู าก
ผอู นื่ -รวมกับผอู นื่ มีทกั ษะในการแบงปนความรู และทักษะยอย ๆ อืน่ ๆ อีกมาก เชน ทักษะดานสุนทรีสนทนา(Dialogue)
ทักษะการฟงอยางลึกซึง้ (Deep Listening)
8) ระบบใหคณ
ุ ใหรางวัล โดยใหรางวัลตามผลงาน รางวัลไมจำเปนตองเปนเงิน หรือการเลือ่ นยศ เลือ่ นเงินเดือน
เสมอไป เนื่องจากรางวัลที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจในความมีคุณคาของตนเอง ความสุขจากการไดรับการ
ยอมรับ การเปนคนทีม่ คี ณ
ุ คาขององคกร
เนนการใหรางวัลแกผูมีพฤติกรรมการแบงปนความรู และลดรางวัลผลงานสวนบุคคลลง เพื่อเปนสัญญาณสราง
วัฒนธรรมการทำงานเปนทีม

9) หาเพือ่ นรวมทาง โดยการทำ KM เปนเครือขาย จะทำใหมแี รงกระตนุ เสริมพลัง มีผลสำเร็จเล็ก ๆ ของบาง
หนวยงานมาแลกเปลีย่ นเรียนรเู พิม่ ความตืน่ เตน เพราะหากทำการสรางสรรค หรือเปลีย่ นแปลงไปเพียงหนวยงานเดียว
พอทำไประยะหนึ่งอาจจะลาและหมดแรงลมเหลวไปเลย
10) จัดทำ "ขุมความร"ู (ปจจัยทีท่ ำใหการทำงานนัน้ ประสบความสำเร็จ)โดยการรวบรวมความรทู ี่ "ถอด" มา
จากการทำ AAR การทำกิจกรรม "เพื่อนชวยเพื่อน"( Peer Assist) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ เปน
ความรูที่เนน "ความรูจากการปฏิบัติ" และ "ความรูเพื่อการปฏิบัติ" คือเปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) แตเมื่อ
รวบรวมเปน "ขุมความร"ู บันทึกไว ก็จะทำใหความรขู องบุคคลกลายเปนความรขู ององคกร สามารถนำไปใชงานไดงา ย
และมีการจัดระบบใหคน หางาย รวมทัง้ คอยปรับปรุงใหทนั สมัยอยเู สมอจากการนำไปใชแลวถอดความรจู ากการปฏิบตั ิ
หมุนเวียนเปนวัฏจักรไมรูจบ

9. การทำ KM กรมชลประทาน และสิ่งที่ไดเรียนรู

○

○

○

○

○

กรมชลประทานทำ KM ผานมา 5 ปแลว โดยนำแนวทางทัง้ ของสำนักงาน ก.พ.ร.สถาบันเพิม่ ผลผลิต และแนว
ทางของ สคส. มาปฏิบัติแบบ "เต็มรูปแบบ" เพื่อปูทางไปสูการเปน LO มิไดทำเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ
กพร. เทานัน้ เปนการทำไปเรียนรไู ป (Learning by Doing) โดยมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการจัดการอยางตอเนือ่ งเปน
ประจำทุกป
ในชวง 2-3 ปแรกกรมและทุกสำนัก/กองทำ KM กันไมดนี กั ผลตอบรับไมคอ ยดี เพราะทำแลว เปนภาระงานเพิม่
เหมือนเปนเนือ้ งอก ไมเนียนในเนือ้ งาน ทำเหมือนทำการบานสง แมคนทีเ่ กีย่ วของกับการขับเคลือ่ น KM เองก็ยงั ไมคอ ย
รู ไมคอ ยเขาใจ ไมเห็นประโยชนจากการทำ KM มากนัก คนอืน่ ๆ ยิง่ ไมรู ไมเขาใจ ไมเห็นประโยชน และสวนใหญไม
เคยมีสว นรวมในการทำเลย แมเสียงตอบรับจะบอกวา ผบู ริหารใหการสนับสนุนเปนอยางดีกต็ าม
ตอมาชวง 2 ปหลัง ผบู ริหารการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ซึง่ เปนอธิบดี ไดใหความ
สำคัญกับ KM โดยออกมาสือ่ สารกับคนในกรมใหเห็นความสำคัญของการทำ KM มากขึน้ เชน กลาวถึง
"ความรคู อื พลังขับเคลือ่ นองคกรสคู วามสำเร็จ"
"รวมคิด รวมทำ รวมแกไขปญหา สกู ารจัดการความร"ู หรือ
"เรากำลังรวมกันทำภารกิจที่สำคัญในการสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของการแบงปนความรูดวยพลังปญญา
ปฏิบัติสำเร็จนอยใหญของพวกเรา ดวยพลังใจที่มุงมั่น สรางสรรค มีวิสัยทัศนรวม และพลังปฏิบัติที่พรอมเพรียงกัน"
เปนตน
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นอกจากนัน้ CKO ยังไดทำ KM ใหทกุ คนมองเห็นอยางชัดเจนเปนตัวอยาง เชน การลงมือปฏิบตั เิ ปนวิทยากรสอน
งานดวยตนเองในบางโอกาส การเขารวมสรุปบทเรียน KM ประจำปกบั KM Team การเขารวมสรุปบทเรียนการดำเนิน
งานตามยุทธศาสตรกรม ประจำป เปนตน
อยางไรก็ตามแม CKO ระดับกรม จะแสดงตนเปนตัวอยางและใหการสนับสนุน KM และสำนัก/กองตางๆหันมา
สนใจทำ KM มากขึน้ มีคนรู เขาใจ เห็นประโยชนมากขึน้ แตกไ็ มไดหมายความวาการขับเคลือ่ น KM จะลืน่ ไหล เพราะ
พบวาการทำ KM ยังไมทวั่ ถึงทัง้ องคกร อาจดวยเหตุผลทีก่ รมตองเรงรัดงานตามแผนงานโครงการตาง ๆ ใหแลวเสร็จ
โดยเร็วสวนหนึง่ และอาจเนือ่ งจากความทีเ่ ปนกรมใหญอกี สวนหนึง่ หรือเหตุผลอืน่ ใดก็ตาม จึงทำให CKO บางสำนัก/
กองใหเวลากับ KM นอย อยางไรก็ตาม CKO บางสำนัก/กองก็ทำ KM ไดดี แมวา จะอยภู ายใตขอ จำกัดเดียวกัน
ทางหนึง่ ทีจ่ ะทำ KM ใหทวั่ ถึงทัง้ องคกร อยางลืน่ ไหลไดนนั้ ตองทำให CKO ของทุกสำนัก/กองมีความเขาใจ และ
เห็นประโยชนจาก KM อยางแทจริง โดยมีแรงจูงใจเสริม กลยุทธหนึง่ ทีก่ รมกำลังทำอยู ใชการประชุมผบู ริหารสัญจรเปน
เครื่องมือ โดยให CKO ของสำนัก/กองที่ไปประชุม นำเสนอผลงานความรูที่ปฏิบัติสำเร็จที่นาสนใจ ใหผูบริหารสำนัก/
กองอืน่ ๆ ไดเห็นเปนตัวอยาง เมือ่ CKO สำนัก/กอง ไดเห็นตัวอยางการปฏิบตั สิ ำเร็จดี ๆ แลวก็นำกลับไปประยุกตใน
สำนัก/กองของตน หรือตอยอด หรือ คิดสรางนวัตกรรมใหมๆของตนขึน้ ใชเอง
เมือ่ กรมใหการสนับสนุนการทำ KM ไปอยางตอเนือ่ งอีกระยะหนึง่ เชือ่ วาการทำ KM จะทัว่ ถึงทัง้ องคกรมากขึน้ เนือ่ ง
จากผบู ริหารระดับตาง ๆ ของกรมสวนมากเปนผมู วี ฒ
ั นธรรมการเรียนรอู ยแู ลว อีกทัง้ เปนผมู คี วามรักองคกรและการเห็น
ประโยชนสว นรวมยิง่ CKO ระดับกรมใหการสนับสนุนปจจัยของความสำเร็จตาง ๆ เขามาชวยเสริมอยางตอเนือ่ งดวย
แลว KM ก็จะยิง่ ลืน่ ไหล
ผบู ริหารระดับสำนัก/กอง ทีท่ ำ KM ไดดนี นั้ เขาจะสรางวิสยั ทัศนรว มการทำ KM กับคนในสำนัก/กอง และจะปฏิบตั ิ
ตนเปนตัวอยางทีด่ ตี ามวัฒนธรรมการเรียนรู จะเปนผเู ขามามีสว นรวมในการกำหนด "หัวปลา" ทีเ่ ปนความรหู ลักหรือความ
รทู สี่ ำคัญ ๆ ทีต่ อ งการใช เปนผสู นับสนุนการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ใชในกิจกรรม KM ซึง่ จะเกีย่ วของกับ เงิน เวลา เวที/
พืน้ ที่ คนทีร่ ว มทำ (ซึง่ หมายถึงคุณ "อำนวย" และ "คุณกิจ") และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรู
ในสวนของ "ตัวปลา" ทีเ่ นนจับภาพ "ความรปู ฏิบตั "ิ จากประสบการปฏิบตั สิ ำเร็จนอย-ใหญของ "คุณกิจ" นำมาแลกเปลีย่ น
แสดงความชืน่ ชมยินดี และจะสนใจการทำ COPs สรางคลังความรใู นสวน "หางปลา" ของสำนัก/กองดวย นอกจากนัน้
จะสนับสนุนปจจัยแหงความสำเร็จการทำ KM ทัง้ 9 ประการ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามทิศทางการปฏิบตั ิ 10
ประการใหเกิดขึ้น
พบวาทักษะสำคัญทีผ่ บู ริหารตองพัฒนา และนำมาใชเปนเครือ่ งมือสรางการเปลีย่ นแปลง คือ ทักษะในการแสดง
ความชืน่ ชมความสำเร็จ ทักษะในการแสวงหาความดี นำผลสำเร็จมายกยองเฉลิมฉลอง

KM ทีท่ กุ สำนัก/กองปฏิบตั นิ นั้ เปนการปฏิบตั อิ ยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
1) การกำหนดความรหู ลักทีจ่ ำเปนหรือสำคัญตองานหรือสำนัก/กองหรือกิจกรรมของกลมุ หรือชุมชนหรือหนวย
งานในสำนัก/กอง
2) การเสาะหาความรทู ตี่ อ งการ ดวยวิธกี ารตาง ๆ
3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรบู างสวน ใหเหมาะกับการใชงานของตน
4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5) การนำประสบการณจากการทำงาน และการประยุกตใชความรมู าแลกเปลีย่ นเรียนรู และสกัด "ขุมความร"ู
ออกมาบันทึกไว
6) การจดบันทึก”ขุมความรู “(ปจจัยทีท่ ำใหการทำงานนัน้ ประสบความสำเร็จ) และ “แกนความร”ู (สมรรถนะ
หลักทีท่ ำการทำงานนัน้ ประสบความสำเร็จ ซึง่ สรุปมาจากขุมความร)ู สำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรทู คี่ รบถวน ลมุ ลึก และเชือ่ มโยงมากขึน้ เหมาะตอการใชงานมากยิง่ ขึน้
ความรเู หลานีเ้ ปนทัง้ ความรทู ชี่ ดั แจง (Explicit Knowledge) และเปนความรฝู ง ลึก (Tacit Knowledge) ทีอ่ ยใู นคน
ปจจุบนั กรมไดเห็นความรทู ชี่ ดั แจง (Explicit Knowledge) และเปนความรฝู ง ลึก (Tacit Knowledge) ทีอ่ ยใู นคนเปน
ขุมความรู ผุดขึน้ มาภายไตกระบวนการ KM ในรูปหนังสือหรือรูปอืน่ ๆ เกิดขึน้ ในทุกสำนัก/กอง
บางสำนัก/กองทำ KM ไดดกี วาการปฏิบตั ติ อ ความรทู งั้ 6 ประการ เพราะเขาใจหลักสำคัญของ KM ทีว่ า "KM
เปนกระบวนการจัดการความสัมพันธระหวางคน" จึงทำ KM ที่ไมไดมุงตรงไปที่ตัวความรูโดยตรง แตมีการสรางความ
เปนชุมชน สรางบรรยากาศในทีท่ ำงานใหเอือ้ ตอการแลกเปลีย่ นเรียนรู มีการสนับสนุนใหมกี ารทำงานเปนหมคู ณะ มีความ
เอือ้ อาทรระหวางกันในทีท่ ำงาน มีการพูดคุยกันมากขึน้ ในบรรยากาศทีเ่ ปนมิตร ชืน่ ชมความสำเร็จ และไววางใจซึง่ กัน
และกัน ทำแลวเกิดความสุข สนุกสนาน ควบคไู ปดวย ผลทีไ่ ดเปน "ขุมความร"ู สำหรับใชงานในชุมชนของตน หรือใน
หนวยงานของตน
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ตัวอยางเชน สำนักชลประทานที่ 14 มีโครงการทำบุญวันคลายวันเกิดของคนที่เกิดวันเดียวกัน มีวันแขงขันกีฬา
ฟุตบอลสามัคคี ในขณะเดียวกันก็สราง "ขุมความร"ู ขึน้ ใชเองหลายเรือ่ ง หรือกองการเงินและบัญชีจดั วัน KM Day ของ
กอง เปดเวทีใหผบู ริหารของกองทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ มาเลาเรือ่ งราว ประสบการณความสำเร็จของตน ดวยความ
ชืน่ ชมยกยอง และนำความสำเร็จอืน่ ๆนอย-ใหญมาชืน่ ชม ในงานทุกคนมีรอยยิม้ มีเสียงหัวเราะอยางมีความสุข เปนตน
ผลที่ไดเปน"ขุมความรู"ไวใชงาน
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สำหรับ KM Team นัน้ มีสว นสำคัญในการขับเคลือ่ น KM เปนอยางมาก สำนัก/กองทีม่ ี KM Team หรือทีเ่ รียกวา
คุณ"อำนวย"ทีเ่ ข็มแข็ง มีความมงุ มัน่ ตอความสำเร็จของ KM สูง ก็จะทำ KM ไดดกี วาสำนัก/กองอืน่ ๆ เพราะในทีมประกอบ
ดวยคนทีม่ ศี รัทราใน KM มีความคิดริเริม่ สรางสรรค มีความกระตือรือรน เปนบุคคลเรียนรู (Learning Person) มีทกั ษะ
การทำงานเปนทีม ชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ทักษะการจัดเวที การเปนวิทยากรกระบวนการ การจับประเด็น และการบันทึก
ขุมความรจู ากการแลกเปลีย่ นเรียนรู มีทกั ษะการเขียน ทักษะดาน ICT ทักษะการสรางบรรยากาศ สนุกสนาน สรางสรรค
สือ่ สาร สามัคคี ทักษะการ ชืน่ ชม แบงปน เปนตน
ตัวอยางเชน KM Team ของสำนักชลประทานที่ 15 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและศูนยสารสนเทศ เปนตน
อยางไรก็ตาม KM Team จะเข็มแข็งไดกต็ อ งมาจาก CKO หรือ "คุณเอือ้ " ของสำนัก/กองทีน่ ำจากขางหลังนัน่ เอง
ทีผ่ า นมาพบวา บางสำนัก/กอง เมือ่ ตัง้ KM Team ขึน้ มาแลวก็ให KM Team รับผิดชอบการทำ KM แตเพียงฝาย
เดียว ผบู ริหาร CKO ก็ไมไดลงมาดู ชืน่ ชม หรือใหกำลังใจ หนวยงานอืน่ ๆ ในสำนัก/กองก็ไมไดทำ KM อะไรเลยเพราะ
เห็นวามีทมี งานทีร่ บั ผิดชอบแลว ซึง่ เปนการเขาใจผิด KM Team กรม จึงตองมีการสรางความเขาใจกันใหถกู ตองวา
" KM มิไดเปนหนาทีข่ องผบู ริหารทานใดทานหนึง่ หรือทีมงานจัดการความรทู มี ใดทีมหนึง่ แตเพียงฝายเดียว แตเปน
หนาทีข่ องคนทุกคนทีท่ ำงานรวมกัน ทัง้ ในบทบาทของผบู ริหารงาน หรือบทบาทของคนทีเ่ ปนพีเ่ ปนนอง เปนผรู ว มงาน"
เมือ่ มาดูความหมาย KM ของ ก.พ.ร. ทีก่ รมใชสอื่ สารใหความรู ความเขาใจกันในกรมชลประทานมาโดยตลอดและ
ตอเนือ่ งนัน้ ความหมายนีเ้ หมาะกับการสือ่ สารกับสวนราชการหรือหนวยงานมากกวาจะนำไปใชสอื่ สารกับคนในองคการ
ดังนัน้ เพือ่ ใหคนกรมชลประทาน เกิดความรู ความเขาใจ KM ใหชดั ลึกเขาไปในจิตใจ และใชเปนเครือ่ งมือปฏิบตั ติ วั ตอ
ไป KM Team กรม จึงไดหยิบยกความหมาย KM ของบูรชัย ศิรมิ หาสาคร มาทดลองใชสอื่ สาร สรางความเขาใจเมือ่ ป
2552 วา KM หมายถึง
1) การบริหารงาน (ทำงาน) โดยใชความรเู ปนฐาน
2) การบริหารงาน (ทำงาน) ทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางกัน
ถาจะเขียนนิยามความหมายของ KM ตามแนวคิดนีใ้ หสมบูรณ จะเปนดังนี้
"KM คือการบริหารจัดการทีส่ ง เสริมใหคนในองคกร ไดแลกเปลีย่ นเรียนรรู ว มกัน เพือ่ ตอยอดความรทู ี่
แตละคนมีอยใู หสมบูรณ แลวนำไปใชสรางนวัตกรรมในการแกปญ
 หาหรือพัฒนางาน" (บูรชัย ศิรมิ หาสาคร,
2550)
ในความหมายนี้ KM จะเนนไปทีก่ ารสรางบรรยากาศใหเอือ้ ตอการแลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางกันของคนในหนวยงาน
เพราะมีความเชือ่ วาถาคนแลกเปลีย่ นเรียนรรู ะหวางกันจะชวยยกระดับความรขู องผปู ฏิบตั งิ านใหเพิม่ มากขึน้ กลายเปน
ผปู ฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรู (Knowledge Worker) ซึง่ จะสรางนวัตกรรมตาง ๆ ใหเกิดขึน้
เพือ่ ใหเห็นภาพชัดเจน ในการปฏิบตั ติ วั ในระดับปจเจกบุคคล ในกรมชลประทานทีอ่ ยากเห็น KM Team กรม จึงมี
การสือ่ สารใหเห็นภาพ Style คน KM ชลประทานวาเปน
"ยอดนักปฏิบตั ิ มีหวั ใจ KM มงุ สู LO พรอมให ใฝรู นักฟงอยางลึกซึง้ คิดสรางสรรคเชิงบวก สนุกแกปญ
 หา นำมา
สรุปบทเรียน ผลดีตองแชร สนทนาเลาเรื่อง เปดเผยจริงใจ ชื่นชมใหเกียรติ ออนนอมถอมตน สำเร็จแจมใส จิตใจ
เบิกบาน"
ยอนกลับมามองภาพใหญในการบริหาร KM ในระดับกรม วาปจจุบนั ไดมกี ารปรับปรุง KM Team โดยมีทมี งาน
ยอยเพือ่ กระจายความรับผิดชอบ ใหชว ยเหลือรวมมือกันขับเคลือ่ น KM มากขึน้ ปจจุบนั มีคณะทำงานระดับกรม รวม 6
คณะ ไดแกคณะทำงานพัฒนาความรู คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ คณะทำงานพัฒนาศูนยความรูกลาง
คณะทำงานเสริมสรางแรงจูงใจ คณะทำงานสงเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู และทีมงานเครือขายการจัดการความรู
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คณะทำงานพัฒนาความรู เปนคณะทำงานทีต่ งั้ ขึน้ ใหม ในป 2553 เพือ่ ทำหนาทีจ่ บั ภาพความรู (Knowledge
Capture) ของบุคคลหรือของหนวยงานทีป่ ฏิบตั สิ ำเร็จ ( Best Practice)ในเรือ่ ง สำคัญ ๆ ใหญ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกรม เพือ่
นำมาสนับสนุนใหมกี ารพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง ความรู หรือตอยอดความรู ใหเหมาะสมกับการใชงานมากขึน้ และ
ผลักดันใหมีการนำความรูที่พัฒนาเหมาะสมแลวไปใชประโยชน นอกจากนั้นทีมนี้จะชวยคิดสรางกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนรขู องกรมใหเปนระบบ เพือ่ พัฒนาความรทู ปี่ ฏิบตั สิ ำเร็จเหลานัน้ ไปใชประโยชนในการพัฒนางานและ
สรางนวัตกรรมตอไป
สำหรับคณะทำงานสือ่ สารและประชาสัมพันธ เปนคณะทำงานทีม่ อี ยเู ดิม จะชวยสือ่ สารและประชาสัมพันธเพือ่
สรางความรู ความเขาใจ เห็นประโยชน และอยากจะมีสว นรวมทำ KM ของคนในกรมใหทวั่ ถึงมากขึน้ ดวยสือ่ ชองทาง
ตางๆสังเกตุจากผลการปฏิบตั ิ พบวาการสือ่ สารดวยวิธกี ารออก Site Visit ตามสำนัก/กองตาง ๆ ของ KM Team แบบ
Face to Faceไดประโยชนในการสรางความรู ความเขาใจในการทำ KM มาก เพราะเปนวิธที สี่ ามารถเขาถึงผบู ริหารของ
สำนัก/กองทุกระดับมากทีส่ ดุ และยังชวยแนะนำวิธกี ารทำ KM ทีเ่ นียนไปในเนือ้ งานไมเปนภาระเพิม่ อีกดวย
สวนคณะทำงานพัฒนาศูนยความรกู ลาง เปนคณะทำงานทีต่ งั้ มาแตตน ทำ KM จะทำหนาทีพ่ ฒ
ั นา ปรับปรุง ศูนย
ความรกู ลางของกรม ซึง่ รวมถึงคลังความรขู องสำนัก/กองทัง้ 35 คลังความรใู หเปนเครือ่ งมือทีส่ ง เสริมอำนวยความสะดวก
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งที่เปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ใหมี
ความนาสนใจ และทันสมัยอยเู สมอ
ผลงานของคณะนีท้ ำใหมอี งคความรขู องกรมทีน่ ำขึน้ เผยแพรในเว็บไซตใหคนเขาถึงไดงา ยมีมากขึน้ มีพนื้ ทีช่ มุ ชน
นักปฏิบตั ดิ า นตาง ๆ ใหคนทีส่ นใจในเรือ่ งเดียวกันไดเขามาพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรกู นั แตอยางไรก็ตามพบวามีคนเขา
มาแลกเปลีย่ นเรียนรใู นเวทีนมี้ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ ไมมากเทาทีค่ วร จะเปนดวยสาเหตุใดก็ตามก็เปนการบานสำคัญของ KM
Team และคณะทำงานชุดนีใ้ นการพัฒนา ปรับปรุงตอไป
สำหรับคณะทำงานเสริมสรางแรงจูงใจ เปนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นเมื่อป 2552 คณะนี้จะชวยคิดวิธีการสรางแรง
จูงใจ ในรูปแบบตาง ๆ ตามหลักเกณฑหรือกลยุทธทกี่ ำหนด เพือ่ กระตนุ ผบู ริหารและบุคลากรในกรมทุกระดับ ปรับเปลีย่ น
ทัศนคติ พฤติกรรม ใหเปนผมู วี ฒ
ั นธรรมการเรียนรู และมีสว นรวมในกิจกรรม KM มากขึน้
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ถือเปนคณะทำงานทีส่ ำคัญเชนเดียวกับคณะอืน่ ๆ เพราะหากตองการผลักดันขับเคลือ่ นกิจกรรม KM ใด ก็ใชกลยุทธ
ทีค่ ณะทำงานชุดนีค้ ดิ ขึน้ เปนตัวผลักดันขับเคลือ่ น ยกตัวอยางเชน การประกวดหนวยงาน KM ดีเดน (KM AWARD)
หรือผบู ริหารจัดการความรดู เี ดน (CKO AWARD) การประกวดผลงานของบุคคลหรือทีมงานทีม่ ผี ลงานสรางสรรค และ
เปนแบบอยางทีด่ ี (RID INNOVATION AWARD) เปนตน
ในป 2552 ทีผ่ า นมา กรมไดหนวยงาน KM ดีเดน ไดแก สำนักชลประทานที่ 14 และ15 และสำนักงานจัดรูปทีด่ นิ
กลาง ผูบริหารจัดการความรูดีเดน ไดแก นายจรูญ พจนสุนทร ผูอำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และนายชัชวาล
ปญญาวาทีนนั ท ผอู ำนวยการสำนักวิจยั และพัฒนา และ
ผลงานของบุคคลหรือทีมงานทีม่ ผี ลงานสรางสรรค และเปนแบบอยางทีด่ ี เชน
- ฝายแกนดินเหนียวใตพนื้ ทราย โดย นายดุสติ แสงสุคนธ สำนักชลประทานที่ 4
- รุก - รับ - รากหญา รายการโทรทัศน "ตะลอนทัวร" เรือ่ งน้ำถามเรา โดย นายประพนธ คำไทย และคณะ
สำนักชลประทานที่ 4
- ฝายทดน้ำพลิกไดอตั โนมัติ โดย นายอำนวย ชีวะพฤกษ และคณะ สำนักชลประทานที่ 12
- การพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ ต่ำในเขตโครงการโคกกระเทียมใชเปนพืน้ ทีแ่ กมลิงชัว่ คราว โดย นายสมพงษ บางตระกูล
และคณะ สำนักชลประทานที่ 10
- เครือ่ งเตือนภัยทางน้ำกึง่ อัตโนมัตโิ ดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ สำนักชลประทานที่ 14
- การจัดทำภาพตัดขวางและจำแนกชัน้ ดินในเขตพืน้ ที่ สชป. 11 โดย นายธีระวุฒิ ศิลปะคุปต และคณะ สำนัก
ชลประทานที่ 11
- เรือบังคับวิทยุเพือ่ เก็บตัวอยางน้ำโดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ สำนักชลประทานที่ 14 เปนตน
ซึง่ มีการมอบรางวัล ชืน่ ชม ยกยองในวันคลายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบป 108 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน
2553 ทีไ่ ดจดั เปนวัน KM Day แลกเปลีย่ นเรียนรไู ปดวย ผไู ดรบั KM AWARD ไดรบั เกียรติเขารวมพิธรี บั รางวัลพิธเี ดียว
กันกับรางวัลขาราชการดีเดน และฝายสงน้ำและบำรุงรักษาดีเดน
ในป 2553 คณะทำงานชุดนีไ้ ดคดิ รางวัลการประกวดเพิม่ เติมอีก ไดแก โครงการจัดการความรดู เี ดน ( PROJECT
AWARD 2010 ) และบุคคลดีเดนในการจัดการความร(ู KM POP AWARD 2010 )
จะเห็นวาเมือ่ ตองการเนนใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเรือ่ งใดเปนพิเศษ ทีมงานนีก้ จ็ ะชวยคิดกลยุทธวา จะมี
กิจกรรมจูงใจอยางไร โดยใชการประกวด ใหการยกยอง ชมเชย มอบรางวัล เปนเครือ่ งมือสำคัญ โดยรางวัลทีใ่ หนนั้ เนน
ทีค่ ณ
ุ คา ทีเ่ กิดขึน้ ในจิตใจของผรู บั รางวัล ทีเ่ กิดความภาคภูมใิ จในความมีคณ
ุ คาของตนเอง มีความสุขใจจากการไดรบั
การยอมรับ และการเปนคนทีม่ คี ณ
ุ คาขององคกร
สำหรับคณะทำงานสงเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู เปนคณะทำงานทีต่ งั้ ขึน้ ใหม ในป 2553 คณะนีจ้ ะนำความรู
ปฏิบตั สิ ำเร็จ หรือ Best Practice ทัง้ เรือ่ งเล็ก ๆ นอย ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ "จับภาพความสำเร็จ" จากสำนัก/กองตาง ๆ
มาจัดเวที/พืน้ ที่ จัดวัน/เวลา ใหคนเจาของความรเู หลานัน้ ไดมโี อกาสนำความรปู ฏิบตั สิ ำเร็จมาแลกเปลีย่ นเรียนรขู า มหนวย
งาน เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู ทีท่ ำขึน้ ไปพรอม ๆ กับการมอบรางวัลตาง ๆ
ทีผ่ า นมาพบวาการแลกเปลีย่ นเรียนรู โดยการทำชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP) ในลักษณะ Face to Face เปนเครือ่ งมือ
ทีค่ วามเหมาะสมกับคนในกรมมาก คณะนีจ้ งึ ทำโครงการสงเสริมใหทกุ สำนัก/กองทำ CoP ในดานตางๆใหมากขึน้
ในป 2553 คณะทำงานชุดนีไ้ ดจดั เวทีสมั มนาทางวิชาการ วัน KM Day ในวันคลายวันสถาปนากรมชลประทาน
ครบรอบป 108 ในระหวางวันที่ 14-16 มิถนุ ายน 2553 โดยนำผลงานสรางสรรคทเี่ ปนแบบอยางทีด่ ี ทีบ่ คุ คลหรือสำนัก/
กองตางๆสงเขาประกวด และผลงานเดน ๆ อื่น ๆ ที่ไดจากการ "จับภาพความสำเร็จ" เพิ่มเติม ถายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ชืน่ ชม ยกยอง มากกวา 50 เรือ่ ง

นอกจากนัน้ ไดสง เสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู ในรูปแบบนิทรรศการความรู โดยใหทกุ สำนัก/กองนำผลงานสำเร็จดีๆ
ใหม ๆ มาแสดง แลกเปลีย่ นเรียนรกู นั ภายในกรม และใหคนภายนอกไดเขามาเรียนรดู ว ย ดวยบรรยากาศการเรียนรทู ี่
สรางสรรค มีการประกวดแขงขันกันในระหวางสำนัก/กองเพือ่ สรางความสนุกสนาน สามัคคี ดวย
สำหรับทีมงานเครือขายการจัดการความรู ซึง่ ตัง้ มาตัง้ แตป 2550 มาจาก KM Team ของทุกสำนัก/กองนัน้ จะเปน
ผชู ว ยประสานงานประชาสัมพันธและรายงานกิจกรรม KM ของสำนัก/กอง และจับภาพความรทู ปี่ ฏิบตั สิ ำเร็จ หรือ Best
Practice ของสำนัก/กอง ให KM Team นำไปสงเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรู รวมถึงการนำไปพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง
ความรู หรือตอยอดความรู ใหเหมาะสมกับการใชงานมากขึน้
สำหรับสวนฝกอบรม สำนักพัฒนาโครงสรางและบริหารงานบุคคลนั้น จะทำหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิธีการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทางสำนัก/กองตาง ๆ ซึ่งมีเครื่องมือKM (KM Tools)
มากมาย เชน ฝกทักษะในการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การเลาเรื่อง (Storytelling),สุนทรีสนทนา (Dialogue),
การทบทวนหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR), เพือ่ นชวยเพือ่ น (Peer Assist), กิจกรรมกลมุ คุณภาพและนวัตกรรม (IQCs) ,
การฟงอยางลึก (Deep Listening) เปนตน รวมถึงการนำพาดูงานหนวยงานทีเ่ ปน Best Practice ดวย

10. สรุป

○

○

○

○

○

การจัดการความรู กรมชลประทานเปนเสมือนวงลอทีห่ มุนไป สคู วามสำเร็จในการ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู และความเปนชุมชน เปนหมคู ณะ ความเอือ้ อาทรระหวางกันในทีท่ ำงาน ในทิศทางที่
ถูกตอง บนเสนทางที่ตองใชเวลาและความมุงมั่นอดทด เปรียบเสมือนการสรางกรุงโรมที่ไมสามารถสรางใหแลวเสร็จ
ภายในวันเดียว เนือ่ งจากเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับปรับเปลีย่ นทัศนคติ พฤติกรรม ของคนใหเปนผมู วี ฒ
ั นธรรมการเรียนรู
สนับสนุนใหกรมชลประทานมีขีดความสามารถในการแขงขันและปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตมากขึ้น
การทีม่ ผี กู ลาววา "สุดยอดของการบริหารงานคือการจัดการคน และสุดยอดของการจัดการคนคือการจัดการความ
รู" จึงไมใชเรื่องที่เกินความจริง และเปนคำกลาวที่ทาทายผูบริหารงานทุกระดับทุกสมัย รวมถึงผูปฏิบัติงาน ที่รักงาน
รักเพื่อนรวมงาน รักกรมชลประทาน และเห็นประโยชนสวนรวมทุกคนในการสรางความสุดยอดของการจัดการคนให
เกิดขึ้น โดยการชวยกันสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้นทั่วทั้งกรมชลประทาน โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางที่ดีตามวัฒนธรรมเรียนรูกรมชลประทานอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องและมีทิศทางปฏิบัติ
10 ประการดังทีก่ ลาวมาแลว
ผลปฏิบตั ดิ งั กลาวของผบู ริหารทุกระดับและผปู ฏิบตั งิ านเหลานัน้ จะทำใหเกิดบุคคลเรียนรขู ยายวงใหญขนึ้ จนกรม
ชลประทานมีลกั ษณะเปนองคกรแหงการเรียนรไู ดในทีส่ ดุ ความสำเร็จทีละเล็กละนอยจากการปฏิบตั จิ ะสรางความสุขทาง
ใจใหเกิดขึน้ กับตนเอง และเกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ดรบั การยอมรับวาเปนคนทีม่ คี ณ
ุ คาของกรมชลประทาน ผลของการ
สรางความเปนหมคู ณะทีเ่ อือ้ อาทรกันและกัน และขุมความรตู า ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดการความรสู กู ารพัฒนางาน จะเปน
ฐานความรทู เี่ ปนมรดกตกทอดใหกบั ชนรนุ หลังไดใชประโยชนในการปฏิบตั งิ านและตอยอดความรสู นู วัตกรรม เพือ่ ความ
เปนเลิศดานการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนใหกับกรมชลประทาน
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KM ทีผ่ า นมา....

○

○

○

○
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○

ภาพกิจกรรม

○

○

○

○
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2

13-16 มิถนุ ายน 2553
ณ ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม
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○

○

○

○

○
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กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรูสูการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม
ณ หอง 500 ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ระหวางวันที่ 14-16 มิถนุ ายน 2553

15.00 - 16.00 น.
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.

รุก รับ รากหญา ตะลอนทัวร (การประชาสัมพันธเชิงรุก)
โดย นายประพนธ คำไทย สชป.4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร
เก็บเรือ่ งมาเลา ประสบการณทอี่ สิ ราเอล และการนำเทคโนลียี
ระบบชลประทานมาใชในประเทศไทย
โดย นายสาธิต มณีผาย และนายถิระศักดิ์ ทองศิริ สอบ.
เลาสกู นั ฟง.... ฝายสงน้ำฯ ดีเดน
โดย นายณัฐวุฒิ สรอยประเสริฐ, นายทองลวน เผาวิจารย
และ นายเจนศักดิ์ ลิมปติ
ละครเพลง...เคล็ดลับการสรางการมีสวนรวม
โดย นายวุฒชิ ยั รักษาสุข สชป. 1
จัดการขอรองเรียน...อยางไร?
โดย นายมนัส กำเนิดมณี สสช.
รักษน้ำชลประทาน...ที่บานนพรัตน
โดย นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร สชป. 11

○

14.00 - 15.00 น.

○

13.00 - 14.00 น.

○

11.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธมี อบโลรางวัลและเกียรติบตั รดานการจัดการความรู
ประสบการณ CKO ดีเดน และหนวยงาน KM ดีเดน ป 52
โดย CKO ดีเดน และผบู ริหารหนวยงาน KM ดีเดน
เรียนรู...การบริหารการใชน้ำชลประทานอางหวยสะแบก
(สถาบันเกษตรกรผใู ชน้ำชลประทานดีเดน ป 53)
โดย นายดาบ ไชยวรรณ ประธานกลมุ ผใู ชน้ำอางฯ หวยสะแบก
ยุวชลกร...เรียนรูงานชลประทาน
โดย นายอัตถพงษ ฉันทานุมตั ิ ผอ.กพร
JMC รวมจัดการน้ำสคู วามยัง่ ยืน
โดย ผใู หญทองเหมาะ โครงการฯ กระเสียว สชป. 12
เลาเรื่อง..งานวิจัยทองถิ่น
โดย นายสุจนิ ต หลิม่ โตประเสริฐ สสช. และนายสุพจน สุวรรณจิตร สชป.11

○

วันที่ 14 มิถนุ ายน 2553
08.00 - 09.30 น.
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.

หัวขอ

○

วัน / เวลา
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วัน / เวลา
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2553
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.

○
○
○
○
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○

11.00 - 12.00 น.

หัวขอ
บริหารจัดการน้ำยม ยืดหยนุ ผสมผสาน
โดย นายพรมงคล ชิดชอบ สชป. 4
รเู ขา...รเู รา... สภู ยั น้ำ
โดย นายทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล
หวยไฟ....สายน้ำพระทัยสูความเขมแข็ง
นายเจนศักดิ์ ลิมปติ สชป.2 โครงการชลประทานพะเยา สชป. 2

กำหนดการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรูสูการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม
ณ หอง 501 ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ระหวางวันที่ 14-16 มิถนุ ายน 2553

15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
09.00 - 09.30 น.
09.30 10.00 น.

10.00- 10.30 น.
10.30 -11.00 น .
11.00- 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.

สัมประสิทธิน์ ้ำทากับปริมาณน้ำทาเฉลีย่ 25 ลมุ น้ำหลัก
โดย นายสมชาย อิม่ อยู สอน.
การหาสมการเสนโคงความจุและโคงพื้นที่ผิวน้ำดวยโปรแกรม
Solver-Curvec และการพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิตทิ วั่ ไปดานจัดสรรน้ำ
ของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT version 1.00)
โดย นายเนรมิต เทพนอก สชป. 8
เขือ่ นกักเก็บน้ำและดักตะกอน แมมอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
โดย นายจารุวตั ร เลิศศิลปเจริญ ผวศ.ชป. 1
ประสบการณการนำเสนอและวางแผนงานดวยภาพ 3 มิติ
โดย นายสุวฒ
ั น พาหุสวุ ณ
ั โณ สวพ.
อนาคตของลมุ น้ำลำเซบาย
โดย นายนิรนั ดร นาคทับทิม สชป. 7
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบพรอมใชโครงการนำรอง
บริเวณจังหวัดเชียงใหม
โดย นางวิภาพร วรสาร สรธ.

○

14.30 - 15.00 น.

○

14.00- 14.30 น.

○

13.30 - 14.00 น.

การเตือนภัยน้ำทวม ลมุ น้ำปง-นาน
โดย นายธาดา สุขะปุณพันธุ สอน.
การบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ผลทีไ่ ดคอื กำไร
โดย นายพลชัย กลิน่ ขจร สอน.
การติดตามความกาวหนาในการเพาะปลูกดวยภาพถายดาวเทียม
โดย นางสาววีรยี า วิทยา สอน.
กราฟหนึ่งหนวยน้ำทาของลุมน้ำในประเทศไทย
โดย นายสงวน กันทะวงศ สอน.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินแบบหลายเงื่อนไข
โดย นายเทอดศักดิ์ ลักษระหุต ศูนยปากพนังฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู
โดย นางชุตมิ าศ สำแดงฤทธิ์ ศท.

○

วันที่ 14 มิถนุ ายน 2553
13.00 - 13.30 น.

หัวขอ

○

วัน / เวลา
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วัน / เวลา
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2553
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น .
11.00 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.
14.00 - 14.30 น.

○
○
○
○
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○

14.30 - 15.00 น.

หัวขอ
Branding Innovation "น้ำดืม่ ชลประทาน"
โดย นายเอนก กานสังวอน สชป. 11
"อางพวง" เครือขายอางเก็บน้ำตามพระราชดำริ
โดย นายสิทธา บุญประจวบ สชป. 14
แบบจำลองเตือนภัยน้ำทวม และคมู อื แผนทีน่ ้ำทวม
โดย นายเอกพล ฉิม้ พงษ สชป.14 และนายเกรียงกฤษณ แสนปญญา สชป.2
แกมลิง โคกกระเทียม
โดย นายอรรถพร เทีย่ งแท และ นายชริศ เมืองมีทรัพย ชป.โคกกระเทียม
การประเมินผลกระทบ โขง เลย ชี มูล
โดย นายธนา สุวฒ
ั ฑน สบก.
ฝายแกนดินเหนียวใตพื้นทราย
โดย นายดุสติ แสงสุคนธ สชป. 4
สาระนาร.ู .. กองการเงิน
โดย ทีมงานจัดการความรู กองการเงินและบัญชี
การบังคับใชกฎหมายชลประทาน
โดย นายสุทธิพงษ กาญจนเกษร กมด.
หองสมุดไซเบอร
โดย นายจตุพล กำหนด สอน.
การประยุกตใช VDO Streaming รวมกับ Web Control
โดย นายสมชาย ผิวรงุ สุวรรณ ศท.
โปรแกรมการวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ
โดย ดร.อรรถนันท เล็กอุทยั สวพ.
การปะทุของภูเขาไฟที่สาธาณรัฐไอซแลนด
โดย นายนพดล ภูมวิ เิ ศษ สรธ.
การบูรณาการขอมูลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามการเจริญเติบโตของขาว
โดย ผชช.ผก. และคณะ
การศึกษาแผนดินไหวการชลประทาน
โดย นายกิจจา ตรีเนตร, นางวัฒนา คำคม และ นางยาหยี ตรีเนตร สรธ.
โครงการเขื่อนใตดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดย ดร.กัมปนาท ขวัญศิรกิ ลุ สรธ.

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2

13-16 มิถนุ ายน 2553
ณ ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

บทความรับเชิญ
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○

○

○

○

○
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IV 01

การทำงานเชิงรุกดานปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้
นายทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล 1
ผอู ำนวยการโครงการชลประทานชุมพร สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน

1/

○

○

○

○

○

บทนำ
กรมชลประทาน ไดกาํ หนดวิสยั ทัศน (Vision) ไววา "นํา้ สมบูรณ สนับสนุนการผลิต เสริมสรางคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ
มัน่ คง" โดยมีพนั ธกิจหรือหนาทีท่ ตี่ อ งดำเนินการเพือ่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นใหมงุ สวู สิ ยั ทัศนทตี่ งั้ ใจไวอยู 4 ประการ คือ ประการ
ทีห่ นึง่ พัฒนาแหลงนํา้ ตามศักยภาพของลมุ นํา้ ใหสมดุล ประการทีส่ อง บริหารจัดการนํา้ อยางมีประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง เปน
ธรรมและยั่งยืน ประการที่สาม เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการนํ้าทุกระดับอยาง
บูรณาการ ประการสุดทาย ดำเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ภายใตยทุ ธศาสตรทกี่ ำหนดไวสามประเด็น
ยุทธศาสตรดว ยกันคือ ประเด็นยุทธศาสตรทหี่ นึง่ การพัฒนาแหลงนํา้ ประเด็นยุทธศาสตรทสี่ อง การบริหารจัดการนํา้
และประเด็นยุทธศาสตรสุดทายคือ การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า สิ่งที่นาพิจารณาคือ "พื้นที่ชลประทาน"
ซึง่ เปนพืน้ ทีเ่ ปาหมายทีต่ อ งดำเนินการตามพันธกิจและมงุ สวู สิ ยั ทัศน ซึง่ ไดกาํ หนดไวในยุทธศาสตรของกรมชลประทาน
ป พ.ศ.2552 ขาดประเด็นยุทธศาสตรดาน "การรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน" พื้นที่ชลประทาน ตาม
คำรับรองปฏิบตั ริ าชการของกรมชลประทานจะเพิม่ ขึน้ ทุกป สำหรับในป พ.ศ.2552 กําหนดพืน้ ทีช่ ลประทานหรือรับบริการ
นํา้ จากระบบชลประทาน จำนวน 23.925 ลานไร จากพืน้ ทีท่ ำการเกษตรกรรมทัง้ หมดของประเทศไทย จำนวนประมาณ
131 ลานไร
นอกจากยุทธศาสตรของกรมชลประทานที่กําหนดไวแลว ก็ยังมีคานิยมขององคกรที่ไดกําหนดขึ้นมาเพื่อที่ให
บุคลากรภายในกรมชลประทาน ใชเปนแนวปฏิบัติสำหรับการใหบริการแกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกภาคสวน
ดังคำทีว่ า "Water for all” W: Work Hard ทมุ เทในการทำงาน A: Attitude มีความคิดสรางสรรค T: Teamwork เรียน
รแู ละทำงานรวมกัน E: Ethics มีจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน และ R: Relationship มีความผูกพันและความสามัคคี
ทุกสิง่ ทุกอยางทีผ่ เู ขียนไดกลาวมาขางตน เปนปจจัยทีใ่ ชในการขับเคลือ่ นใหภารกิจของกรมชลประทานมงุ สวู สิ ยั ทัศนที่
กำหนดไว
สำหรับการทำงานเชิงรุกดานปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ซึง่ กําหนดไวในพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร
ของกรมชลประทาน ป พ.ศ.2552 ในการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ นีค้ รอบคลุมทัง้ ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรในเขต
ชลประทานและชุมชนเมืองทีร่ ะบบการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ทีก่ รมชลประทานไดดำเนินการจัดทำขึน้ และ
ยังมีหนาทีใ่ นการบริหารจัดการในระบบนัน้ อยู สิง่ ทีผ่ เู ขียนจะกลาวถึงตอไปนีเ้ ปนแนวทางทีผ่ เู ขียนไดใชปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
จังหวัดชุมพร ซึง่ เปนทีเ่ สีย่ งตอภัยพิบตั ดิ า นนํา้ โดยมีโครงการตนแบบคือ "โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
ตามแนว พระราชดำริ" ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ พระองคไดพระราชทานแนวพระราชดำริเกีย่ วกับการ ปองกัน
และบรรเทาอุทกภัยไวหลายประการ เชน การใชแกมลิง การใชคลองลัดหรือคลองผันนํา้ การใชอาคารควบคุมบังคับนํา้
การศึกษาปริมาณนํา้ และการเตือนภัยในสภาวะวิกฤติ ตลอดจนแหลงเก็บกักนํา้ ขนาดตางๆ เปนตน พรอมนีไ้ ดนอ มนำ
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยฯู ไปขยายผลในพืน้ ทีก่ ารเกิดอุทกภัยในลมุ นํา้ ยอยตางๆ เชน คลองชุมพร
คลองสวี คลองตะโก คลองหลังสวน และคลองละแม โดยมุงหวังสูงสุด คือ “ใหประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเปน
อยูที่ดี"
43

ความหมายของการทำงานเชิงรุก
การทำงานเชิงรุก (Proactive) เปนการกระทำทีก่ า วไปลวงหนา แตไมใชเปนการลุยทำงานทีค่ อ นขางกาวราว ไม
สนใจผใู ด มงุ ประโยชนของตนเปนสำคัญ การทำงานเชิงรุกมิใชลยุ ทำโดยทีไ่ มมขี อ มูลสนับสนุนหรือการวางแผนลวงหนา
เพราะการทำงานแบบนัน้ อาจสงผลทำใหงานประสบความลมเหลวได
ดังนัน้ การทำงานเชิงรุก จึงมีความหมายวา การทำงานทีม่ กี ารวางแผนลวงหนาอยางละเอียด รอบคอบ รจู กั
และรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถทีจ่ ะเลือกตอบสนองแรงกระตนุ ภายนอก ในมุมมองและคุณคาของตนเอง
ทีไ่ มยอมตกอยภู ายใตอทิ ธิพลสิง่ แวดลอมรอบขางและสถานการณภายนอกบีบบังคับใหตอ งจำใจทำ รวมถึง
มีสติไมจมปลักกับปญหา แตตอบสนองดวยสติในคุณคาทีเ่ ชือ่ มัน่ ซึง่ มีความแตกตางจากการทำงานแบบตัง้ รับ
Reactive Approach) ทีจ่ ะกระทำเมือ่ สถานการณบบี บังคับใหตอบสนอง ในบางครัง้ อาจมีความรสู กึ เขามาเกีย่ วของ
ดวย เมือ่ เกิดขอผิดพลาดจะโทษสิง่ แวดลอมรอบขางและเงือ่ นไขขอจำกัดตางๆ โดยไมพจิ ารณาตนเองเปนหลัก
การทำงานเชิงรุก จึงเปนการทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีการวางแผนลวงหนา และจัดการสิง่ หนึง่ สิง่ ใดดวย
วิจารณญาณอยางรอบคอบ ทำใหไมคอ ยมีความผิดพลาด ทัง้ นีย้ งั สามารถคาดการณสงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ลวงหนาได ดวยขอมูล
ที่มีอยูและพรอมตอบสนองตอความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
พฤติกรรมของบุคคลทีท่ ำงานเชิงรุก
การทำงานเชิงรุก จำเปนตองมีบคุ ลากรทีม่ พี ฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Proactive Approach) จึงจะทำใหงานภาย
ใตพนั ธกิจขับเคลือ่ นไปสวู สิ ยั ทัศนทกี่ ำหนดไวได ซึง่ พฤติกรรมของบุคลากร ตองมีอสิ รภาพในการเลือก (Freedom to
Choose) ตอบสนองตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ โดยมีความเชือ่ มัน่ ในคุณคา 4 ประการ คือ
1. การรจู กั ตนเอง (Self-Awareness) ตัดสินใจเลือกทีจ่ ะทำใหสงิ่ ใดมีทอี่ ทิ ธิพลตอตัวเราเอง
2. มีจนิ ตนาการ (Imagination) สามารถคาดการณเหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได
3. มีวจิ ารณญาณ (Conscious) ตระหนักรอู ยใู นใจวาสิง่ ใดถูกหรือผิด มีวนิ ยั ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได อีก
ทั้งมีความคิดและการกระทำที่สอดคลองกัน
4. มีความมงุ มัน่ ทีเ่ ปนอิสระ (Independent Will) เลือกทีก่ ระทำสิง่ ใดตามทีต่ นเองตระหนัก (Self-Awareness) โดย
ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมรอบขาง
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คุณสมบัตขิ องผทู ำงานเชิงรุก
จากพฤติกรรมของบุคคลทีท่ ำงานเชิงรุก ตองมีความเชือ่ มัน่ ในคุณคา 4 ประการ ดังทีก่ ลาวมาแลว ผทู ปี่ ฏิบตั งิ าน
เชิงรุกควรมีทกั ษะและคุณสมบัติ ดังนี้
1. คาดการณเหตุการณลว งหนา (Foreseen) สามารถมองเห็นภาพในอดีต ปจจุบนั และคาดการณเหตุการณ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได เชน มองเห็นปญหาทีเ่ คยเกิดขึน้ ในอดีต ปจจุบนั ยังเกิดปญหาขึน้ อีก และคาดการณ
วาปญหานีจ้ ะทวีความรุนแรงหรืออาจเปลีย่ นแปลงไปในรูปแบบอืน่ ๆ โดยไมประเมินสถานการณตาํ่ กวาหรือสูง
เกินจริง เพือ่ วางแผนปองกันปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
2. มีทกั ษะการวิเคราะหปญ
 หาไดดี (Analytical Skill) เลือกไดวา ปญหาใดมีแนวโนมวิกฤตในอนาคต พรอมทัง้
วิเคราะหสาเหตุและอุปสรรคของปญหา
3. รูจักองคกร (Organization Awareness) ตองรูจักองคกรทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานพันธกิจขององคกร
พฤติกรรมของคนในองคการ วัฒนธรรมภายในองคกร และการบริหารภายในองคกร ซึง่ ทัง้ 4 ดาน เปนตัวแปร
สำคัญที่ทำใหสามารถเลือกวางแผนกลยุทธและวิธีทำงานใหเหมาะสมกับกลุมบุคคล

4. มีเทคนิคการนำเสนอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Presentation Skill) มีทกั ษะการถายทอดความคิดทีว่ างแผนไว
ใหผูบริหารเขาใจและยินดีสนับสนุน
5. มีบคุ คิกภาพนาเชือ่ ถือ (Creditability) การเปนผนู ำกลยุทธ หรือผนู ำการเปลีย่ นแปลง (Changed Agent)
ไดดใี นองคกรนัน้ สิง่ ทีส่ ำคัญคือ ไดรบั การยอมรับ และความนาเชือ่ ถือจากบุคลากรสวนใหญในองคกร เพราะ
มีสวนทำใหบุคลากรทุกคนยินดีใหความรวมมือและเปลี่ยนแปลงตาม
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การทำงานเชิงรุกดานปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร
จากประสบการณดา นการทำงานในกรมชลประทานรวม 23 ป ของผเู ขียน ซึง่ ผานการทำงานดานการพัฒนาการ
ใชนาํ้ ในระดับแปลงนา งานกอสรางระบบชลประทานในไรนา (งานคันคูนาํ้ ) งานดานการมีสว นรวมของเกษตรกรในงาน
ชลประทาน งานดานการสงนํา้ และบำรุงรักษา ตลอดจนงานดานแผนงานและงบประมาณ และองคความรไู ดราํ่ เรียนและ
ฝกอบรมจากสถาบันการศึกษาตางๆ ผเู ขียนไดนำมาประยุกตใชเปนแนวทางในการทำงานเชิงรุกภายใตพนั ธกิจของกรม
ชลประทาน โดยเฉพาะดานการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร ไดดงั นี้
1. ทำความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน
เพื่อสามารถดำเนินการจัดทำแผนงาน/แผนงบประมาณดานการปองกันและบรรเทาอันเกิดจากนํ้าในพื้นที่
จังหวัดชุมพร ใหสอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของกรมชลประทาน หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ
การรูจักองคกร
2. ใชหลัก "รเู ขา รเู รา รบรอยครัง้ ชนะรอยครัง้ " ตามที่ ซุนวู นักปราชญชาวจีนผขู ยี นตำราพิชยั สงครามได
กลาวไว นำมาประยุกตใช ดังนี้
2.1 รเู ขา ในทีน่ ห้ี มายถึง งานทีเ่ ราจะดำเนินการคือ "การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ "
ซึง่ ประกอบดวย
(1) สภาพภูมปิ ระเทศ โดยใชแผนที่ 1:50000 เปนเครือ่ งมือเบือ้ งตน หากจะสูงกวานัน้ ก็ใชเทคโนโลยีเขา
มาชวย คือ GIS เพือ่ จะไดทราบถึงลักษณะภูมปิ ระเทศ แหลงนํา้ ลำนํา้ ถนน หมบู า น เปนตน
(2) สภาพภูมอิ ากาศ โดยศึกษาจากลักษณะภูมอิ ากาศทีผ่ า นมา เชน สถิตปิ ริมาณฝนทีต่ กแตละเดือน สถิติ
ปริมาณฝนทีต่ กแตละป ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ตลอดจนเสนทางพายุซงึ่ สามารถศึกษาไดจาก website
ตางๆ เชน กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ( www.tmd.go.th ) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร,สสน
ก (www.thaiweather.net) เปนตน
(3) พื้นที่ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ทั้งนํ้าแลงและนํ้าทวมซํ้าซาก ขอมูลดังกลาวมีหนวยงานที่รับ
ผิดชอบดำเนินการอยแู ลว เรามิตอ งออกไปสำรวจขอมูลใหสนิ้ เปลืองงบประมาณ โดยสามารถใชเปน
ขอมูลพืน้ ฐาน หากตองการความละเอียดคงตอง X-Ray หรือลงพืน้ ทีส่ ำรวจ ขอมูลพืน้ ทีป่ ระสบภัย
พิบัติสามารถ Down Load ไดจาก website ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (www.
dpm.moi.go.th ) โดยมีการแบงระดับความรุนแรงของพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยตออุทกภัยออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ความเสีย่ งตํา่ ระดับที่ 2 ความเสีย่ งปานกลาง และระดับที่ 3 ความเสีย่ งสูง นอกจากนีย้ งั
มีพกิ ดั UTM แบบจุด (Point) ของหมบู า นตางๆ ดวย
(4) ระบบการเตือนภัยของสวนราชการตางๆ เชน เครือ่ งมือวัดนํา้ ฝนของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ระบบ Early
Warning ของกรมทรัพยากรนํา้ และ Mister เตือนภัย ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่
ใชในการติดตามสถานการณหรือสอบทานสถานการณกับเครื่องมือของกรมชลประทาน
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(5) หมายเลขโทรศัพทของผูนำทองที่ (กํานันและผูใหญบาน) และผูนำทองถิ่น (นายก อบต., สมาชิก
อบต.และหัวหนาสวนโยธา อบต.) เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงานและสอบถามขอมูล
ประกอบการใหความชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ
(6) องคประกอบของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานในการใหความชวยเหลือผปู ระสบภัยพิบตั ิ และรายงานสถานการณตา งๆ ตอ ผวู า ราชการ
จังหวัด
2.2 รเู รา ในทีน่ หี้ มายถึง องคประกอบตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับโครงการชลประทาน ดังนี้
(1) ความพรอมของเครือ่ งจักร-เครือ่ งมือ (1.1) เครือ่ งจักรกลหนัก เชน รถ Back hoe หรือรถตักหนา
ขุดหลัง เพือ่ ใชในกรณี ฉุกเฉิน หากไมมตี อ งเตรียมหาแหลงทีจ่ ะประสานงานในการใชได
(1.2) ยานพาหนะ เชน รถบรรทุกเททาย รถบรรทุกขนาดตางๆ หรือเรือ เพือ่ ใชในการลำเลียงวัสดุ
หรือชวยเหลือผูประสบภัย
(1.3) เครื่ อ งสู บ นํ้ า ขนาดต า งๆ โดยการประสานกั บ หน ว ยสู บ นํ้ า ของสำนั ก เครื่ อ งจั ก รกล กรม
ชลประทาน
(1.4) เครือ่ งปน ไฟเคลือ่ นที่ เพือ่ ใชเปนแหลงจายกระแสไฟฟาสำหรับเปด/ปดประตูระบายนํา้ ขนาด
ใหญ ในกรณีกระไฟฟาขัดของเปนเวลานาน
(1.5) เครือ่ งมือสือ่ สาร ในทีค่ อื วิทยุสอื่ สารชนิดมือถือ เพือ่ ใชตดิ ตอ/สือ่ สารในกรณีระบบการสือ่ สาร
อืน่ ๆ ใชไปได หรือกรณีทเี่ กิดวาตภัยรุนแรง เชน พายุไตฝนุ ซึง่ จะทำใหเครือขายการสือ่ สารตางๆ
ลมหมดไมสามารถติดตอกันได ตองพึง่ วิทยุสอื่ สารอยางเดียว
(2) ความพรอมของอาคารควบคุมและบังคับนํา้ ตางๆ เชน ระบบไฟฟาของประตูระบายนํา้ ระบบเครือ่ ง
กวาน และบานระบายทำงานปกติสามารถใชงานไดหรือไม
(3) ความพรอมของระบบการเตือนภัย (ระบบโทรมาตร) ของสถานีหลักและสถานีสนามสามารถใชงาน
ไดหรือไม หากเกิดกระแสไฟฟาขัดของของแตละสถานีจะใชมาตรการอยางไรเปนแผนสำรอง เพือ่ จะได
รสู ภาพของนํา้ ทา ณ จุดนัน้ ๆ
(4) ความพรอมของวัสดุทจี่ ำเปนในการใชงาน เชน นํา้ มันเชือ้ เพลิง กระสอบบรรจุทราย และทราย เพือ่
ใชในกรณีฉุกเฉินในการปองกันนํ้าไหลลนขามคันกั้นนํ้าหรือคันคลองระบายตางๆ
(5) ความพรอมดานอัตรากําลัง ซึง่ รับผิดชอบในแตละพืน้ ทีแ่ ละอาคารควบคุมบังคับนํา้ แตละแหง ตองซัก
ซอมการทำงาน แบงงานกันทำ และทำงานเปนทีม พรอมทั้งสามารถติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันได
ตลอด 24 ชัว่ โมง
(6) ความพรอม/ความสามารถในการระบายนํา้ ของระบบระบายนํา้ ในคลองระบายตางๆ ตรวจสอบดูวา
มีสภาพเปนอยางไร มีวชั พืช มีการตืน้ เขิน หรือมีสวะขวางลำนํา้ หรือไม หากมีกด็ ำเนินการกำจัดออก
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการระบายนํา้
3. การคาดการณเหตุการณลว งหนา ในการทำงานเชิงรุกดานการปองกันและบรรเทาอันเกิดจากนํา้ นี้ การคาด
การณเหตุการณลว งหนานับวาเปนกลยุทธทสี่ ำคัญทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ าน โดยเราสามารถใชเครือ่ งมือ (Tools)
ซึง่ หนวยราชการตางๆ ไดจดั ทำขึน้ นำมาบูรณาการเพือ่ ใชในการคาดการณเหตุการณลว งหนาได เชน
(1) การคาดการณฝนตก
(1.1) พยากรณฝนลวงหนา 1-7 วัน โดยดูจาก Hamweather ของ Weather National Company ซึง่
สามารถเปดจาก Website ของสำนักชลประทานที่ 14 ทำใหทราบโอกาสในการเกิดฝนตกใน
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พื้นที่เปนอยางไร
(1.2) แผนทีอ่ ากาศ ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ทำใหทราบวามียอ มความกดอากาศตํา่ (L) หรือรองความ
กดอากาศตํา่ พาดผานบริเวณใด ซึง่ ทัง้ สองกรณีจะทำใหเกิดฝนตกในบริเวณทีม่ ปี รากฎการณ
ดังกลาว
(1.3) ภาพถายดาวเทียม ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ทำใหทราบกลมุ ของเมฆฝนวามีความหนาแนนอยาง
ไร และทิศทางไปทางไหน
(1.4) การพยากรณอากาศประจำวัน และประจำสัปดาหของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา
(1.5) การพยากรณอากาศดวย WRF (Weather Research and Forecast) หรือใช Thailand Model
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
(2) การคาดการณการเกิดพายุ ใช Website ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ทำใหทราบเหตุการณลว งหนาได
(3) การคาดการณนาํ้ ทา เราสามารถใชเครือ่ งมือของกรมชลประทานทีม่ อี ยใู นลำนํา้ มาคาดการณนาํ้ ทา
เชน ระดับนํา้ ปริมาณนํา้ ทา และระยะเวลาเดินทางของนํา้ แตละลูก (Flood) สำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช
คือ สถานีอทุ กวิทยา ของสำนักอุทกวิทยาและบริหารนํา้ และสถานีโทรมาตร ซึง่ สามารถบอกระดับ
นํา้ ทา ปริมาณนํา้ ทา และการพยากรณนาํ้ ในแตละจุด ซึง่ จะมีโปรแกรมสำหรับการพยากรณนาํ้ (กรณี
ทีเ่ ปนระบบโทรมาตรขนาดใหญ) กรณีทเี่ ปนสถานีอทุ กวิทยา ของสำนักอุทกวิทยาฯ ตองนำขอมูลมา
หาความสัมพันธของระดับนํา้ จุดสังเกตและจุดเฝาระวัง (สำนักอุทกวิทยาฯ ไดดำเนินการจัดทำไวแลว
สามารถนำมาใชงานไดเลย)
4. การติดตามสถานการณ เมือ่ เราคาดการณเหตุการณลว งหนาของสภาพฝนและนํา้ ทาแลว ตองมีการติดตาม
สถานการณโดยใชชองทางหรือเครื่องมือของหนวยราชการตางๆ จัดทำขึ้นและที่สำคัญคือ เครื่องมือของกรม
ชลประทานทีไ่ ดมกี ารติดตัง้ ในลำนํา้ ตางๆ ดังนี้
(1) ติดตามสถานการณฝนตก
(1.1) สถานีเรดาหของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ จะเปนภาพแสดงฝนตก โดยแสดงในแถบสี
ตางๆ มีการเปลีย่ นแปลงทุกชัว่ โมง
(1.2) สถานีวดั นํา้ ฝนอัตโนมัติ ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ เปนโปรแกรมแสดงผลและ
รายงานออนไลน ติดตัง้ ทีต่ ำบลตางๆ
(1.3) สถานีวดั นํา้ ฝนอัตโนมัติ ที่ website: thaiwater.net
(1.4) โทรมาตรขนาดเล็กของสำนักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
(1.5) สถานีโทรมาตรของโครงการชลประทาน เชน สถานีโทรมาตรชุมพร (ลมุ ทาตะเภา) และระบบ
โทรมาตรเพชรบุรี เปนตน
(2) การติดตามเกิดพายุ จาก Website ของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา ,สำนักชลประทานที่ 14 และ thaiwater.net
เปนตน
(3) การติดตามระดับนํ้าทา โดยการติดตามจากสถานีโทรมาตรขนาดใหญ และโทรมาตรขนาดเล็ก
สามารถดูจาก website ของโครงการชลประทานชุมพร หรือ website สำนักชลประทานที่ 14 ตลอด
จนใชเทคโนโลยีเขามาชวย เชน การติดตัง้ กลองโดยใชระบบโครงขายไรสาย (WiFi) เพือ่ ติดตามสภาพ
นํา้ ทาในจุดทีส่ ำคัญ อาทิเชน บริเวณประตูระบายนํา้ หรืออาคารควบคุมบังคับนํา้ ตางๆ ซึง่ ไดดำเนิน
การติดตั้งในโครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริแลว
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5. การวิเคราะหปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ จากทีก่ ลาวมาแลวตัง้ แตขอ ที่ 1-4 ทำใหมขี อ มูลเพือ่ ประกอบการวิเคราะหปญ
 หา
ทีเ่ กิดขึน้ รสู าเหตุและอุปสรรคของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา
6. การนำเสนอ/ประชาสัมพันธ
ในสภาวะวิกฤติประชาชนหรือผมู สี ว นไดเสียทุกภาคสวน ยอมใหความสนใจเกีย่ วกับเหตุการณนาํ้ ทวมหรือ
ภัยแลง หากไมมีการนำเสนอขอมูลขาวสารใหแกผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ ก็จะเกิดการวิพากษวิจารณตางๆ
นานา ซึง่ จะทำใหประชาชนเกิดการสับสนได ดังนัน้ ผทู ที่ ำงานเชิงรุกดานการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
นํา้ ตองทำการบานตลอด พรอมทีจ่ ะใหขอ มูลแกสอื่ มวลชนในกรณีทมี่ กี ารสอบถามมา ถาใหดคี วรสรางชอง
ทางในการใหผมู สี ว นไดเสียไดรบั ทราบขอมูลในชวงทีเ่ กิดเหตุการณวกิ ฤติ เชน ใชสอื่ วิทยุของกรมประชาสัมพันธ
วิทยุชมุ ชน หรือทาง website ของโครงการชลประทาน เปนตน

○
○
○
○
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○

บทสรุป
จากความหมายของการทำงานเชิงรุก (Proactive Approach) มีความหมายวา "การทำงานทีม่ กี ารวางแผนลวงหนา
อยางละเอียด รอบคอบ รจู กั และรับผิดชอบตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลสิง่ แวดลอมรอบขางและสถานการณภายนอก
บีบบังคับใหตอ งจำใจทำและมีสติ" ผทู ที่ ำงานเชิงรุก ตองมีความเชือ่ มัน่ ในคุณคา 4 ประการ คือ รจู กั ตนเอง (Self-Awareness) จินตนาการ (Imagination) มีวิจารณญาณ (Conscious) และ มีความมุงมั่นที่เปนอิสระ (Independent Will)
ประกอบกับตองมีทกั ษะและคุณสมบัติ 5 อยาง คือ การคาดการณเหตุการณลว งหนา (Foreseen) มีทกั ษะการวิเคราะห
ปญหาไดดี (Analytical Skill) รจู กั องคกร (Organization Awareness) มีเทคนิคการนำเสนอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Presentation Skill) และมีบคุ คิกภาพนาเชือ่ ถือ (Creditability) หากสามารถพัฒนาตนเองใหมที กั ษะ ก็จะทำใหสามารถทำงาน
ในเชิงรุกได ดังเชนผเู ขียนไดยกตัวอยางตาม "กรณีการทำงานเชิงรุกดานปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้ ในพืน้ ที่
จังหวัดชุมพร" ทีก่ ลาวมาแลวขางตน

แนวทางในการทำงานเชิงรุกดานการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํา้
ทำความเขาใจนโยบาย วิสยั ทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายของกรมชลประทาน

รเู ขา

รเู รา

สภาพภูมปิ ระเทศ, สภาพภูมอิ ากาศ, พืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ

ความพรอมดานตางๆ ดังนี้ เครือ่ งจักรกลหนัก, ยานพาหนะ,

ซํา้ ซาก, ระบบการเตือนภัย, Mister เตือนภัย, ผนู ำทองที,่
ผนู ำทองถิน่ และองคประกอบของกองอำนวยการปองกัน

เครือ่ งสูบนํา้ , เครือ่ งปน ไฟ เครือ่ งมือสือ่ สาร, อาคารควบคุม
บังคับนํา้ , ระบบการเตือนภัย(โทรมาตร) ,วัสดุทจี่ ำเปนในการ

และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด

ใชงาน, อัตรากําลังและความพรอมดานระบบระบายนํา้

การคาดการณเหตุการณลว งหนา
การเกิดฝนตก การเกิดพายุ ระดับนํา้ ทา
การติดตามสถานการณ
การเกิดฝนตก การเกิดพายุ ระดับนํา้ ทา

การวิเคราะหปญ
 หา

นำเสนอ/ประชาสัมพันธ

○

○

○

○

○

นำเสนอ: ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณนาํ้ กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 14
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประชาสัมพันธ : วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย, วิทยุชมุ ชน,
สถานีโทรทัศน และสือ่ มวลชนตางๆ เปนตน
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○
○
○
○
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○

เอกสารอางอิง
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40-46.
2. กรมชลประทาน. "แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน ป พ.ศ.2552" .
3. ทีมขามสายงาน (Cross Functional Team) เพื่อจัดการความรูดานการบริหารจัดการนํ้าทา ตามคำสั่ง กรม
ชลประทานที่ ข 108/2550 ลว.19 ก.พ.2550. "แนวทางการบริหารจัดการนํา้ ทา" 2550.

Green and Cold
นายเลอศักดิ์ ลิว้ ตระกูลไพบูลย 1
นายทองเปลว กองจันทร 2
(1)

IV 02

ผอู ำนวยการสำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
2
ผอู ำนวยการสวนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน

1.หลักการของ Green and Cold
เปนกระบวนการดำเนินการโดยใชทรัพยากรทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และลดการเกิดสภาวะโลกรอน เชน การปรับ
เปลีย่ นกระบวนการโดยการลดขัน้ ตอนการทำงาน ลดองคประกอบสวนเกิน ใชพลังงานสะอาด ผสมผสานกันทัง้ แนวทาง
ของภูมปิ ญ
 ญาชาวบานกับเทคโนโลยีทนั สมัยและลดการสูญเสียพลังงานใหมากทีส่ ดุ เปนตน

○

○

○

○

○

2.การดำเนินการของประเทศไทยในเรือ่ ง Green and Cold
ประเทศไทยใหสตั ยาบันตออนุสญ
ั ญาวาดวยการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (United Nations Framework on Climate Change : UNFCC) เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2537 และเปนภาคีพธิ สี ารเกียวโต เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2548 โดย
การดำเนินงานดานการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของไทยอยภู ายใตคณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศแหง
ชาติ ซึง่ มีการดำเนินการทีส่ ำคัญดังนี้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวด
ลอม ไดจดั ทำแผนยุทธศาสตรแหงชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ.2551-2555 และแผนแม
บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยแผนยุทธศาสตรไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วัน
ที่ 22 มกราคม 2551
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบใหจดั ตัง้ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
โดยมีฐานะเปนองคการมหาชน เพือ่ บริหารจัดการเกีย่ วกับโครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามกลไกการ
พัฒนาทีส่ ะอาด(Clean Development Mechnism:CDM)
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กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจดั ทำแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร พ.ศ.2551-2554 และไดรบั ความ
เห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 โดยแผนนีไ้ ดนำไปบูรณาการกับแผนของ
สผ. แลว ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการจัดการองคความรู
2) ยุทธศาสตรการปองกันแกไขปญหาดานพืช ดิน น้ำ ปศุสตั วและประมง และการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศกับ
การเกษตร
3) ยุทธศาสตรดา นการรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธถา ยทอดความรแู ละพัฒนาบุคลากร
กรมชลประทาน ไดตระหนักเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการน้ำจำเปนตองใชหลักการของ Green and Cold ในการดำเนินการตามพันธกิจดานการพัฒนาแหลงน้ำ การ
บริหารจัดการน้ำ และการปองกันภัยจากน้ำ

○
○
○
○
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○

3.แนวทางในการบริหารจัดการน้ำตามหลักของ Green and Cold
1) ดานการพัฒนาแหลงน้ำ
ทบทวนเกณฑการออกแบบ
ภายใตเงือ่ นไขของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะทำใหรปู แบบ ขนาดและเวลาในเชิงอุตนุ ยิ มวิทยา
อุทกวิทยา ชลศาสตร และการใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นจึงตองทบทวนสมมุติฐาน
เกณฑการออกแบบ ตลอดจนคาความเสีย่ งทีย่ อมรับได
เนนการพัฒนาแหลงน้ำแบบเอนกประสงค
ภารกิจในการใหบริการน้ำและการใชน้ำแบบเอนกประสงคในหลักการวา น้ำเดียวกันแตการใชน้ำ
ตางกัน ซึง่ จะทำใหมผี ลตอบแทนจากการลงทุนสูง
การใชน้ำผิวดินและใตดินรวมกัน
เป น การสร า งกลยุ ท ธ ใ ห เ กิ ด ความพอเพี ย งของทรั พ ยากรน้ำ และแหล ง เก็ บ น้ำ ต อ ความต อ งการ
การใชน้ำ

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพใหสูงสุดของแหลงน้ำเดิม
ภายใตการจัดการและการปองกันทรัพยากรน้ำนัน้ ผลประโยชนทไี่ ดจากโครงการนัน้ จะตองใหเกิดความ
สมดุลตอสิง่ แวดลอม เกิดผลกระทบตอสังคมนอยทีส่ ดุ และเกิดความคมุ คาในทางเศรษฐศาสตร
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2) ดานการบริหารจัดการน้ำ
ทบทวนกฎการปฏิบัติการอางเก็บน้ำ
ภายใตเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหรูปแบบ ขนาดและเวลาในเชิงอุตุนิยม
วิทยา อุทกวิทยา ชลศาสตร และการใชประโยชนทดี่ นิ เปลีย่ นแปลงไปดวย ดังนัน้ จึงตองทบทวน กฎการ
ปฏิบตั กิ ารอางเก็บน้ำ และความเสีย่ งทีย่ อมรับได
สรางระบบฐานขอมูลดานน้ำของประเทศไทย
หลักการของขอมูลสำหรับสรรพสิ่งนั้นใหพัฒนากรอบการดำเนินการแบบองครวมและบูรณาการ ทั้งนี้
ตองอยบู นพืน้ ฐานของการจัดการและการเก็บขอมูลทีด่ แี ละถูกตอง ตลอดจนการเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ น
ขอมูลระหวางหนวยงานอื่น
การปรับปรุงรูปแบบและปฏิทินการปลูกพืช
ในหลักการนีเ้ ปนการเปลีย่ นชนิดพืช พันธพุ ชื และชวงเวลาการปลูกพืชทีเ่ หมาะสมสอดคลองกับสภาวะ
อากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และปริมาณน้ำตนทุน
การปรับปรุงระบบสงน้ำ
การสูญเสียน้ำจากระบบสงน้ำ จำเปนตองปองกันหรือลดการสูญเสียใหมากทีส่ ดุ แตอยางไรก็ตามก็จำ
เปนตองดำเนินการในลักษณะทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เชนการปองกันลาดดานขางคลองสงน้ำ โดยการ
ปลูกหญา เปนตน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ำ
ภายใตสถานการณสภาวะโลกรอน จะเปนเหตุใหเกิดภัยอันเกิดจากน้ำทีร่ นุ แรง และมีความถีม่ ากขึน้ เชน
การขาดแคลนน้ำที่รุนแรง และบอยขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำก็เปนแนวทางหนึ่งของการประหยัด
น้ำตนทุน
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3) ดานการปองกันภัยจากน้ำ
สรางระบบเตือนภัยลวงหนาใหครอบคลุมและเหมาะสมในแตละลุมน้ำ
เปนการปองกันความเสียหายตอชีวติ และทรัพยสนิ ของมนุษย โดยการยกระดับและขีดความสามารถของ
ระบบติดตามสถานการณน้ำเดิมใหสามารถตรวจสอบ ติดตามแบบเวลาจริง และพยากรณลว งหนาได
ประเมินความตองการและสรางองคความรูในการรับมือดานการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
การประเมินความตองการในการดำเนินการของทองถิน่ การผสมผสานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับเทคโนโลยีสมัย
ใหม การทำงานรวมกันระหวางนักวิชาการกับเครือขายผเู ชีย่ วชาญ การผสมผสานกันระหวางโครงสรางของ
สถาบันและรูปแบบวัฒนธรรมจึงจะสัมฤทธิ์ผลในทางวิศวกรรม
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บทคัดยอ
สมมุตฐิ านของความถีน่ ้ำหลากทีน่ ยิ มใชกนั แพรหลายทีว่ า น้ำหลากเกิดอยางอิสระและเกิดขึน้ อยางมีรปู แบบตาม
การแจกแจงความถี่ (independent and identical distribution) หรือ น้ำหลากประชากรเดีย่ ว (Single Population Flood)
ทำใหตอ งวิเคราะหหาการแจกแจงความถีข่ องน้ำหลากกอน แลวจึงวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากได ตอมาเหลานักวิจยั พบวา
ลมุ น้ำหลายแหงในโลก มีน้ำหลากทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะแตกตางจากสมมุตฐิ านขางตน เนือ่ งจากลมุ น้ำเหลานัน้ มีขบวนการทาง
ธรรมชาติทกี่ อ ใหเกิดน้ำหลากหลายขบวนการ เชน น้ำหลากจากหิมะละลาย น้ำหลากจากมรสุม เปนตน กอใหเกิดเปน
น้ำหลากประชากรผสมขึน้ (Mixed population flood) ดังนัน้ จึงพัฒนาวิธวี เิ คราะหความถีส่ ำหรับน้ำหลากประชากรผสม
ขึน้ ซึง่ ยงุ ยาก ซับซอนมากขึน้ เนือ่ งจากตองศึกษาวิเคราะหขบวนการทีก่ อ ใหเกิดน้ำหลากในลมุ น้ำ และแบงแยกขอมูล
น้ำหลากตามธรรมชาติทเี่ กิด แลวจึงวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากได
การศึกษานีเ้ สนอ การใชเทคนิคไรพารามิเตอร (Nonparametric approach) แบบโลคัลโพลิโนเมียล (Local Polynomial Technique) เพือ่ วิเคราะหความถีน่ ้ำหลาก ซึง่ สามารถใชวเิ คราะหความถีข่ องน้ำหลากไดทงั้ สองประเภทคือ น้ำ
หลากประชากรเดียว และ น้ำหลากประชากรผสม เนือ่ งจากเทคนิคนีเ้ ปนแบบไรพารามิเตอร ทำใหไมตอ งวิเคราะหการ
แจกแจงความถีข่ องน้ำหลาก และไมตอ งแยกขอมูลน้ำหลากออกตามขบวนการธรรมชาติกอ นทำการวิเคราะห ซึง่ ชวยลด
ขัน้ ตอนการวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากได ชวยใหทำงานไดรวดเร็วขึน้ ประกอบกับคุณสมบัตขิ องเทคนิคนีท้ ที่ ำงานตามการ
ขับเคลือ่ นของขอมูล (data-driven) ทำใหสามารถประยุกตใชเทคนิคนีไ้ ดกบั ทุกลมุ น้ำทัว่ โลก (portable across sites)
การศึกษานีม้ กี ารทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ และเปรียบเทียบผลกับประสิทธิภาพของวิธแี บบพาราเมตริก
(Parametric approach) ทีใ่ ชกนั มานาน โดยทดสอบกับขอมูลน้ำหลากสังเคราะห (Synthetic data) แบบตางๆเชน ขอ
มูลเอ็กโปเนนเชียล ขอมูลแกมมา ขอมูลเกาเซียน และขอมูลแบบผสม นอกจากนีย้ งั มีการทดสอบกับขอมูลบันทึกน้ำหลาก
ทัง้ ในไทยและสหรัฐเอมริกาอีกดวย พบวาเทคนิคทีน่ ำเสนอนีม้ ปี ระสิทธิภาพสูงกวาใหผลทีน่ า เชือ่ ถือกวา โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ กับน้ำหลากแบบประชากรผสม และทีค่ าบการเกิดซ้ำสูงมากกวา 100 ป
Keywords: Flood Frequency Analysis; Local Polynomial Regression; Mixed Population Flood
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คำนำ
การวิเคราะหความถีน่ ้ำหลาก คือการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขนาดของปริมาณน้ำหลากและโอกาสการ
เกิดของน้ำหลากขนาดนัน้ ๆ ณ สถานทีศ่ กึ ษา โดยทัว่ ไปจะสนใจน้ำหลากขนาดใหญเชน น้ำหลาก 100 ป หรือ 500 ป
เป น ต น เพื่ อ ประโยชน ใ นการออกแบบอาคารชลศาสตร ต า งๆ เช น เขื่ อ น อาคารระบายน้ำ สะพาน เป น ต น
การวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากมีความสำคัญตอการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาก เชน การปองกันน้ำ
ทวม การปรับปรุงทางน้ำ การออกแบบระบบระบายน้ำ เปนตน
55

การวิเคราะหความถี่น้ำหลากแบบดั้งเดิม ใชสมมุติฐานที่วา น้ำหลากเกิดขึ้นโดยอิสระ และการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ำหลาก มีรปู แบบการแจกแจงความถีเ่ ฉพาะ (independent and identical distribution) ซึง่ หมายถึงวาขอมูล
น้ำหลาก เปนประชากรของการแจงแจกความถีห่ นึง่ (Kite, 1977, Chow et al., 1988) ดังนัน้ การวิเคราะหจงึ เริม่ ดวย
การทดสอบกอนวาขอมูลน้ำหลากนัน้ มีการแจกแจงความถีแ่ บบใด (เชน Log Normal, Log Pearson type III, Extreme
Value type I เปนตน) เมือ่ ไดการแจกแจงความถีแ่ ลว จึงสรางความสัมพันธระหวางคาบการเกิดซ้ำ กับ ปริมาณน้ำหลาก
ตามการแจกแจงความถีน่ นั้ อยางไรก็ตาม ปญหาของการวิเคราะหแบบนี้ คือ เราไมสามารถแยกแยะไดอยางชัดเจนวา
ขอมูลน้ำหลาก มีการแจกแจงความถีแ่ บบใดไดอยางชัดเจน เนือ่ งจากวาขอมูลน้ำหลากจะสัน้ สงผลตอความเชือ่ มัน่ ทาง
หลักสถิติ
ในปจจุบัน นักวิจัยจำนวนมากพบอีกวา ขอมูลน้ำหลากในหลายลุมน้ำทั่วโลกหลายแหง ไมไดมีลักษณะตาม
สมมุตฐิ านเดิมๆ ทีใ่ ชกนั อยู โดยพบวาขอมูลน้ำหลากมีประชากรน้ำหลากมาจากหลายประเภทการแจกแจงความถี่ อัน
เนือ่ งมาจาก ลมุ น้ำเหลานัน้ มีขบวนการทางธรรมชาติหลายขบวนการทีก่ อ ใหเกิดฝน ไมไดมขี บวนการเดียว (Webb and
Betancourt, 1992; Singh et al.,2005) ตัวอยางเชน ลมุ น้ำหนึง่ มีพายุฤดูรอ นกอใหเกิดฝนในฤดูรอ น และ ฝนจากอิทธิพล
ของลมมรสุมในฤดูฝน เปนตน ทำใหเกิดน้ำหลากทีม่ ปี ระชากรแบบผสม ทำใหการวิเคราะหความถีข่ องน้ำหลากแบบนี้
มีความซับซอนและยงุ ยากกวาแบบน้ำหลากเดีย่ วมาก โดยตองเริม่ ทำการวิเคราะหหาจำนวนขบวนการธรรมชาติทที่ ำให
เกิดฝนกอน จากนัน้ จึงแยกขอมูลน้ำหลากแบบผสมนี้ ออกเปนขอมูลยอย ตามขบวนการเกิดฝนของลมุ น้ำนัน้ จากนัน้
จึงวิเคราะหวา ขอมูลยอยเหลานัน้ มีการแจกแจงความถีอ่ ยางไร ทายสุดจึงจะสามารถวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากของลมุ
น้ำได
การศึกษานีน้ ำเสนอการวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากแบบไรพารามิเตอร โดยใชเทคนิคโลคัลโพลิโนเมียล (local polynomial technique) ดวยคุณสมบัตแิ บบไรพารามิเตอรทำใหไมตอ งคำนึงถึงการแจกแจงความถีข่ องประชากรน้ำหลาก
สงผลใหการวิเคราะหดวยเทคนิคนี้ใชไดทั้งกับประชากรน้ำหลากแบบเดี่ยวและประชากรแบบผสม (Apipattanavis et
al., 2010; Apipattanavis and Sarmwung, 2010) ในบทตอไปจะกลาวถึงทฤษฎีการวิเคราะห จากนัน้ ก็เปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคนี้ กับขอมูลน้ำหลากสังเคราะห และขอมูลน้ำหลากทีบ่ นั ทึกไดจากสถานีวดั น้ำในประเทศไทย
นอกจากนีย้ งั มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคทีน่ ำเสนอ กับวิธแี บบดัง้ เดิมทีใ่ ชวเิ คราะหกนั อยางแพรหลายอีกดวย
การวิเคราะหดว ยเทคนิคโลคัลโพลิโนเมียล
จากขอมูลน้ำหลากสูงสุดทีบ่ นั ทึกได ณ สถานีใดๆ จำนวน n ป เรานิยาม empirical quantile function ตามลำดับ
คขู อ มูลไดเปน (X , Y ), i=1,2,3,…,n โดย X = (i)/(n+1) และ X คือ คาน้ำหลากสูงสุดรายป (เรียงจากคานอยไปหามาก)
ทัง้ นี้ X เรียกชือ่ วา plotting positions จากนัน้ เราจึงสรางแบบจำลองรูปแบบทัว่ ไปไดเปน
i

i

i

i

i

(1)

โดย (.) คือ ฟงกชนั เสนไมตรง (nonlinear function), คือ คาผิดพลาดซึง่ มีการกระจายตัวตามการแจกแจงความ
ถี่เฉพาะ (identical distributed errors) ที่มีคาเฉลี่ยเปนศูนย และคาความแปรปรวนจำกัด
เชนเราสนใจ
คำนวณหา น้ำหลาก T ป นัน่ คือเราจะหาคา ( X ) โดยที่ X = 1-1/T ในการวิเคราะหดว ยเทคนิคนี้ เราประมาณคา
( X ) ดวยฟงกชันโพลีโนเมียลกำลัง p และใชขอมูลน้ำหลากที่มีคาใกลเคียงกับคาที่พิจารณานี้เพียงจำนวนหนึ่ง
เทานัน้ เชน k = 0.1*n หมายความใชขอ มูลใกลเคียงทีส่ ดุ เพียงรอยละ 10 หากมีขอ มูล 80 ป ก็จะใชขอ มูลใกลเคียงทีส่ ดุ
เพียง 8 ปมาทำการวิเคราะห (แตหากเราใชคา k = 0.1 การวิเคราะหนจี้ ะใชทงั้ หมด ซึง่ กลายเปนการวิเคราะหแบบโพลี
โนเมียลทั่วไปนั่นเอง) สำหรับรายละเอียดการวิเคราะหดวยเทคนิคโลคัลโพลิโนเมียล สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
Loader (1999)
i

T
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T

T

การวิเคราะหความถีน่ ้ำหลากดวยเทคนิคโลคัลโพลิโนเมียล มีขนั้ ตอนคราวๆ ดังนี้
1) ทีค่ า X ใดๆ เราจะเลือกจำนวนคา k ใกลเคียงทีส่ ดุ (nearest neighbors) ทีจ่ ะใชคำนวณ ซึง่ k= n โดย มี
คาระหวาง 0 ถึง 1 สำหรับคาชวงกวาง (bandwidth, h(X) คือหนาตางของขอมูล k neighbors ทีอ่ ยไู กลทีส่ ดุ
ไปยังจุดที่ตองการคำนวณ
2) ทุกคขู องขอมูลใกลเคียง k จะไดรบั ตัวคูณคาน้ำหนัก โดยคาทีใ่ กลมาก จะไดคา ตัวคูณน้ำหนักมาก ในทางตรง
ขาม คาทีใ่ กลเคียงนอยกวา จะไดรบั คาตัวคูณน้ำหนักนอยกวา ซึง่ นิยมใชคา น้ำหนักเปนฟงกชนั (เชน Bisquare,
Tricute เปนตน ) ในการศึกษานี้ใหน้ำหนักโดยใช Bisquare function คือ
โดย
และ
3) ในชวงขอมูลทีพ่ จิ ารณา (คือ k neighbors), คา X ประมาณไดจากสมการโพลิโนเมียลกำลัง p ตัวอยางเชน
T

T

(2)

คาสัมประสิทธิ์

a0 , a1 และ a2 คำนวณไดจาก คานอยสุดของฟงกชน
ั
(3)

ขัน้ ตอน 1 ถึง 3 กระทำซ้ำสำหรับทุกจุดขอมูลทีต่ อ งการวิเคราะหความถี่
ในการวิเคราะหดว ยเทคนิคนี้ คาพารามิเตอรหลักสองตัวทีส่ ำคัญตอการคำนวณมาก คือ คาทีเ่ หมาะสมของ k และ
กำลังของโพลิโนเมียล p เพือ่ ใหไดคา ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ เราใชฟง กชนั Generalized Cross Validation (GCV)
(4)

ในการวิเคราะห หากเราใชคา h(X) ทีม่ ขี นาดเล็กเกินไป ขอมูลทีต่ กในชวงพิจารณาจะไมเพียงพอ ทำใหผลทีไ่ ดมี
ความแปรปรวนสูงมาก (high variance) ในทางตรงขาม หากใชคา h(X) ทีม่ ขี นาดใหญเกินไป จะกอใหเกิดเบีย่ งเบนสูง
วิธีการศึกษา
การศึกษานีม้ กี ารทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคทีน่ ำเสนอนี้ โดยทดสอบกับขอมูลน้ำหลากสังเคราะหและขอมูล
น้ำหลากบันทึกจริงจากสถานีวดั น้ำ แลวเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพทีไ่ ดจากวิธที นี่ ยิ มใชกนั ทัว่ ไปทีท่ ดสอบดวยขอมูล
เดียวกัน
สำหรับขอมูลน้ำหลากสังเคราะหนนั้ สังเคราะหประชากรเดีย่ วจาก Log-Normal distribution (LN), Log-Pearson
type 3 distribution (LPIII), และ Extreme Value I distribution (EVI) และสังเคราะหขอ มูลประชากรผสมจากการผสม
การแจกแจงขางตน โดยในแตละการสังเคราะหนนั้ เราสังเคราะหขอ มูลน้ำหลากจำนวน 500 ชุดขอมูล แตละชุดขอมูล
มีความยาว 80 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้
Log-Normal:
โดย

,

Log-Pearson type 3:
,

,

○

○

○

(assuming is positive)

○

,

○

โดย
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Extreme Value Type I:
,

where

,

ในสวนของขอมูลน้ำหลากบันทึกนัน้ ใชขอ มูลน้ำหลากจากแมน้ำสองสายคือ แมน้ำนาน และแมน้ำปง
ผลการศึกษา
จากการทดสอบ พบวา ในกรณีน้ำหลากประชากรเดีย่ ว เทคนิคโลลัคโพลิโนเมียลมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ LPIII
อยางไรก็ตาม เทคนิคนีก้ ม็ ขี อ ดีกวาทีว่ า เราไมตอ งหาการแจกแจงความถีข่ องขอมูลกอนทำการวิเคราะหความถีน่ ้ำหลาก
สำหรับกรณีน้ำหลากประชากรผสมนัน้ เทคนิคนีใ้ หผลลัพธทดี่ กี วาอยางชัดเจน เนือ่ งจากวิธดี งั้ เดิมทีใ่ ชวเิ คราะหกนั อยทู วั่
ไป (traditional methods) ใชสมมุตฐิ านทีไ่ มตรงกับคุณลักษณะของลมุ น้ำ ซึง่ สงผลตอน้ำหลากอยางมากตอน้ำหลาก
ทีม่ คี าบการเกิดซ้ำสูงมากกวา 100 ปขนึ้ ไป ดวยขอจำกัดในเรือ่ งพืน้ ที่ ผศู กึ ษาสามารถแสดงผลการทดสอบเพียงบางสวน
เทานัน้ ผอู า นสามารถดูผลการทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคโพลิโนเมียลนีไ้ ดจาก Apipattanavis and Sarmwung
(2010) ในกรณีน้ำหลากประชากรเดีย่ ว และ Apipattanavis et al. (2010) ในกรณีน้ำหลากแบบประชากรผสม
ประสิทธิภาพของวิธวี เิ คราะหแบบตางๆ บนขอมูลน้ำหลากสังเคราะหประชากรผสม ทีเ่ กิดจาก การแจกแจงผสม
ของ 2 LN (แสดงในรูปที่ 1) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิคโพลิโนเมียล (LPR) ทีเ่ หนือกวาวิธกี ารอืน่ ๆ (LN,
LP3, EVI) ขอสังเกตวา รูปที่ 1(a) ใหผลทีด่ กี วา รูปที่ 1(b) นัน้ เนือ่ งจาก รูปที่ 1(a) เปนการวิเคราะหโดยใชคา จริงของ
การแจกแจงน้ำหลากสังเคราะห จึงไมมี bias มีแตเพียง variance เนือ่ งจาก sample size

○
○
○
○
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รูปที่ 1 ประสิทธิภาพการวิเคราะหความถีบ่ นขอมูลสังเคราะหแบบประชากรผสม (a) True distribution (b) Local Polynomial Regression, LPR (c) Union rule (d) LN (e) LP3 and (f) EVI โดยทีจ่ ดุ ดำตอเชือ่ มดวยเสนทึบแสดงคาจริงของ
distribution และ boxplot แสดงคาจากการวิเคราะหทไี่ ดจากขอมูลจำนวน 500 ชุด หากจุดดำทีอ่ ยใู น boxplot แสดง
วามีประสิทธิภาพดีในเชิงสถิติ ความสูงของ boxplot แสดงถึงความแปรปรวน(variance) ของการวิเคราะห และ จุดดำที่
เคลือ่ นออกจาก box แสดงถึง ความเบีย่ งเบน (bias)

รูปที่ 2 น้ำหลากของแมน้ำนาน (a) histogram น้ำหลาก
แสดงใหเห็นลักษณะของประชากรผสม, เสนโคงความถี่
ของ (b) LPR, (c) LN, (d) LP3, และ (e) EVI

รูปที่ 3 เชนเดียวกับรูปที่ 2 แตเปนของแมน้ำปง

การทดสอบดวยขอมูลบันทึกจากสถานีวดั น้ำสองแหงในแมน้ำนาน และแมน้ำปง พบวา วิธวี เิ คราะหตา งๆใหผลที่
แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม LPR วิเคราะหขอ มูลไดดกี วา ในขณะทีว่ ธิ อี นื่ ๆในผลทีส่ งู เกินจริง (overestimate) หรือ
ต่ำกวา (underestimate)
สรุปผลการศึกษา
เทคนิคไรพารามิเตอร (Nonparametric approach) แบบโลคัลโพลิโนเมียล (Local Polynomial Technique) เปน
ทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งในการวิเคราะหความถี่น้ำหลากของลุมน้ำที่มีขอมูลไมยาวมากพอที่จะวิเคราะหไดอยาง
ชัดเจนในเรือ่ งการแจกแจงความถีข่ องขอมูล ตลอดจนแยกแยะขอมูลยอยตามลักษณะการเกิดของฝนในลมุ น้ำ เนือ่ งจาก
เทคนิคนี้ไมตองคำนึงถึงการแจกแจงความถี่ของขอมูลน้ำหลากกอนการวิเคราะห
โลคัลโพลิโนเมียลสามารถใชวเิ คราะหความถีข่ องน้ำหลากไดทงั้ สองประเภทคือ น้ำหลากประชากรเดียว และ น้ำหลาก
ประชากรผสม เนือ่ งจากเทคนิคนีเ้ ปนแบบไรพารามิเตอร ทำใหไมตอ งวิเคราะหการแจกแจงความถีข่ องน้ำหลาก และไม
ตองแยกขอมูลน้ำหลากออกตามขบวนการธรรมชาติกอ นทำการวิเคราะห ซึง่ ชวยลดขัน้ ตอนการวิเคราะหความถีน่ ้ำหลาก
ได ชวยใหทำงานไดรวดเร็วขึน้ ประกอบกับคุณสมบัตขิ องเทคนิคนีท้ ที่ ำงานตามการขับเคลือ่ นของขอมูล (data-driven)
ทำใหสามารถประยุกตใชเทคนิคนีไ้ ดกบั ทุกลมุ น้ำทัว่ โลก (portable across sites)
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เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษานี้
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บทคัดยอ
การวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำเปนสวนหนึ่งที่จำเปนตองานพัฒนาแหลงน้ำ มีความจำเปนในขั้นตอนตั้งแตวาง
โครงการ ออกแบบ บริหารจัดการน้ำ คือสำคัญทัง้ กอนและหลังการกอสรางโครงการ ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความสะดวก รวด
เร็วและลดการผิดพลาดในผลการวิเคราะห โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำจึงจำเปนและถูกพัฒนา
ขึน้ ในโครงการวิจยั นี้ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำทีถ่ กู พัฒนาขึน้ มานี้ ใชภาษาคอมพิวเตอร Fortran ในการพัฒนา โปรแกรมสามารถวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำได 4 รูปแบบการกระจายตัวของขอมูล ซึง่ เปนทีน่ ยิ มใชกนั
อยางกวางขวาง คือ Normal, Log-Normal, Extreme Value Type I (Gumbel) และ Log-Pearson Type III Distribution การพิจารณาวารูปแบบการกระจายตัวแบบใดมีความเหมาะสมหรือสามารถเปนตัวแทนของขอมูลไดดีกวากันนั้น
ตองอาศัยการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) แบบ Kolmogorov-Smirnov Test ซึ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพือ่ ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี ก็ไดรบั การพัฒนาขึน้ ในโครงการวิจยั นีเ้ ชนกัน
การทดสอบโดยประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดงั กลาว ใชขอ มูลอัตราการไหลและระดับน้ำจากสถานีอทุ กวิทยา
ที่ติดตั้งอยูริมแมน้ำเจาพระยา ตั้งแตบริเวณจังหวัดนครสวรรค ลงมาทางทายน้ำจนถึงอาวไทย จำนวน 8 สถานี โดย
วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำระหวาง 2 ถึง 1,000 ป ใน 4 รูปแบบการกระจายตัว (Distribution) ผลการทดสอบสภาวะสาร
รูปสนิทดี เผยใหเห็นวา รูปแบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III ใหคา d ทางสถิตขิ อง Kolmogorov-Smirnov
ไดต่ำทีส่ ดุ สำหรับขอมูลทุกสถานีทนี่ ำมาทดสอบ ซึง่ หมายความวารูปแบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III
Distribution มีความคลายคลึงใกลเคียงกับลักษณะการกระจายตัวของขอมูลมากทีส่ ดุ ซึง่ หมายความวาดวยขอมูลใน
การศึกษานี้ รูปแบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III Distribution โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมมากที่
สุด ในการใชวเิ คราะหคาบการเกิดซ้ำเมือ่ เทียบกับรูปแบบการกระจายตัวแบบอืน่
ผลการวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำทีส่ ถานีตา งๆ จำนวน 8 สถานี เมือ่ นำมาใชเปนขอมูลในการประเมินคาบการเกิด
ซ้ำของเหตุการณน้ำหลาก ปพ.ศ.2549 พบวา เปนเหตุการณน้ำหลากทีม่ รี ะดับน้ำสูงสุดในรอบ 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 LogPearson 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
การวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำเปนสิง่ สำคัญ และจำเปนตองานพัฒนาแหลงน้ำและบริหารจัดการน้ำทัง้ กอนและหลัง
การกอสรางโครงการ โดยเปนความจำเปนตัง้ แตในขัน้ ตอนศึกษาความเหมาะสมโครงการ ขัน้ ตอนการออกแบบ และขัน้
ตอนการบริหารจัดการน้ำ เชน การวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของฝนทีต่ กในพืน้ ทีล่ มุ น้ำ วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของอัตรา
การไหลในลำน้ำ วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของระดับน้ำในลำน้ำ เพือ่ เปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจในขัน้ ตอนตางๆ
เชน เพือ่ พิจารณาขนาดของอาคารบังคับน้ำ ขนาดของลำน้ำ ขนาดความสูงของพนังกัน้ น้ำ รวมถึงสามารถใชประกอบ
การตัดสินใจในการรับมือสถานการณน้ำหลากโดยประเมินคาบการเกิดซ้ำของปริมาณน้ำฝนหรือระดับน้ำ เปนตน ดังนัน้
เพือ่ ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการคำนวณ โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิด
ซ้ำจึงมีความจำเปนตองถูกพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ การที่กรมชลประทานไดปรับปรุงโครงสรางองคกรโดยมีการกระจาย
หนาทีค่ วามรับผิดชอบบางสวนไปใหสำนักชลประทานตางๆ ใหดำเนินการเองแบบครบวงจร เพือ่ ใหเกิดการดำเนินงาน
ทีร่ วดเร็ว คลองตัว เบ็ดเสร็จทีพ่ นื้ ทีโ่ ดยเริม่ ตัง้ แตขนั้ ตอนพิจารณาวางโครงการ ออกแบบ กอสราง บำรุงรักษาและบริหาร
จัดการน้ำ ทำใหมคี วามจำเปนเพิม่ ขึน้ ในการเตรียมพรอมใหบคุ ลากรทีเ่ กีย่ วของมีความรคู วามเขาใจทีถ่ กู ตองในขัน้ ตอน
วิธกี ารวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ รวมทัง้ ควรมีเครือ่ งมือเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรทจี่ ะไดจากโครงการศึกษาและพัฒนานี้
ใหบุคลากรไดนำไปประยุกตใชเพื่อใหการวิเคราะหอยูในระดับมาตรฐานเดียวกัน

○
○
○
○
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○

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาเรียนรกู ระบวนการวิธกี ารวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ (Frequency Analysis)
2. เพื่อศึกษาเรียนรูกระบวนการวิธีการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) โดยวิธีของ
Kolmogorov-Smirnov Test
3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำและการทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี
4. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทไี่ ดรบั ในกรณีใชรปู แบบการกระจายตัว (Distribution) แบบตางๆ
5. เพื่อประเมินคาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำหลากป พ.ศ.2549 ของแมน้ำเจาพระยาโดยทดลองประยุกตใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกพัฒนาขึ้นในโครงการนี้

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. องคความรูที่เปนพื้นฐานสำคัญในการทำงานวิจัยและพัฒนาตอไป
2. ไดโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ (Frequency Analysis Software) และวิเคราะหภาวะสาร
รูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) ซึง่ สามารถชวยลดความผิดพลาดจากการคำนวณอันอาจเกิดจากความหลาก
หลายของทักษะของผูวิเคราะห
3. ทราบรูปแบบการกระจายตัว (Distribution) ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับขอมูลทีใ่ ชในการศึกษา
4. ทราบคารอบปการเกิดซ้ำของระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาในเหตุการณอทุ กภัยป 2549
คำสำคัญ
คาบการเกิดซ้ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร อุทกภัย น้ำทวม
วิธีการวิจัย
1.ศึกษากระบวนการและวิธกี ารวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ ตามรูปแบบการกระจายตัว 4 รูปแบบ ไดแก Normal Distribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution และ Log-Pearson Type III
Distribution ใหเขาใจและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำทีส่ ามารถวิเคราะหผลไดตามรูปแบบ
การกระจายตัวทีก่ ลาวมา
2.ศึกษากระบวนการและวิธกี ารวิเคราะหทางสถิตเิ พือ่ ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) แบบ
Kolmogorov-Smirnov Test ใหเขาใจและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี
3.ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรทถี่ กู พัฒนาขึน้ ในโครงการนี้ กับตัวอยางการวิเคราะหทเี่ ชือ่ ถือได เพือ่ ทดสอบความ
ถูกตองการคำนวณของโปรแกรม
4.ทดลองประยุกตใชโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำและโปรแกรมทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี กับขอมูลอุทกวิทยา
ในอดีต โดยวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำตัง้ แต 2 ป ถึง 1,000 ป ตามรูปแบบการกระจายตัวทัง้ 4 รูปแบบของสถานีตา งๆ
และสรุปจัดลำดับความเหมาะสมของรูปแบบการกระจายตัวชนิดตางๆกับขอมูลอุทกวิทยาแตละสถานี โดยอาศัยผลการ
ทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี
5.วิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำหลากในแมน้ำเจาพระยา ป พ.ศ.2549 ของขอมูลอุทกวิทยาแตละสถานี
จำนวน 8 สถานี ในรูปแบบการกระจายตัวแบบตางๆ โดยอาศัยคาอัตราการไหล และ/หรือ คาระดับน้ำสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ใน
ป พ.ศ.2549

○

○

○

○

○

ผลการวิจัยและอภิปราย
โปรแกรมคอมพิวเตอรจำนวน 2 โปรแกรม ไดถกู พัฒนาขึน้ จากโครงการวิจยั นีไ้ ดแก โปรแกรมเพือ่ การวิเคราะหคาบ
การเกิดซ้ำและโปรแกรมทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) แบบ Kolmogorov-Smirnov Test ผังโครง
สรางของโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ ซึ่งประกอบดวย 1 โปรแกรมหลัก (Main Program) และ 7 โปรแกรม
ยอย (Subroutine) มีขั้นตอนการทำงานดังแสดงในรูปที่ 1 สวนผังโครงสรางของโปรแกรมวิเคราะหคาทางสถิติของ
Kolmogorov-Smirnov Test ประกอบดวย 1 โปรแกรมหลัก (Main Program) 2 โปรแกรมยอย (Subroutine) และ 1
ฟงกชนั่ การคำนวณ (Function) ดังแสดงในรูปที่ 2
การวิเคราะหขอ มูลอัตราการไหลและระดับน้ำของสถานีตา งๆดวยโปรแกรมวิเคราะหคา ทางสถิตแิ บบ KolmogorovSmirnov Test เพือ่ ทดสอบสภาวะสารรูปสนิทดีกบั รูปแบบการกระจายตัวจำนวน 4 รูปแบบ แสดงผลดังตารางที่ 1 ซึง่
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ผลการศึกษาทางสถิตเิ ผยใหเห็นวา รูปแบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III (LP3) มีความเหมาะสมมากที่
สุดเมือ่ เทียบกับรูปแบบการกระจายตัวแบบอืน่ ๆทีใ่ ชเปรียบเทียบกันในการศึกษานี้ โดยพิจารณาจากคาทางสถิตซิ งึ่ ใหคา
d มีคา นอยทีส่ ดุ เมือ่ ใชรปู แบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III (LP3) กับขอมูลของสถานีอทุ กวิทยาจำนวน
8 สถานีทใี่ ชในการศึกษานี้ หรืออีกนัยหนึง่ ก็คอื เมือ่ วิเคราะหคา ทางสถิตดิ ว ยวิธี Kolmogorov-Smirnov Test แลวไดคา
probability เขาใกลคา 1 มากทีส่ ดุ หมายถึงรูปแบบการกระจายตัวนัน้ ๆมีลกั ษณะใกลเคียงกับการกระจายตัวของขอมูล
มาก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
นอกจากนี้ เมือ่ นำโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำทีไ่ ดรบั การพัฒนาจากโครงการนี้ มาประยุกตใชกบั ขอมูลอัตรา
การไหลและระดับน้ำของสถานีอทุ กวิทยาตางๆจำนวน 8 สถานี เพือ่ วิเคราะหคา คาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำทวมป
พ.ศ.2549 ในรูปแบบการกระจายตัวตางๆจำนวน 4 รูปแบบ ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2

○
○
○
○
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○

รูปที่ 1 ผังโครงสรางของโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ

รูปที่ 2 ผังโครงสรางของโปรแกรมวิเคราะหคา ทางสถิตขิ อง Kolmogorov-Smirnov Test
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหดว ย Kolmogorov-Smirnov Test

C3
C7A
C29
C22
C12
C4

○

C13

prob
0.9964
0.6902
0.6289
0.6289
0.4541
0.7406
0.7358
0.9168
0.9917
0.5595

○

C2

d
ระดับน้ำ
0.0784
อัตราการไหล 0.1373
ระดับน้ำ
0.1333
อัตราการไหล 0.1333
ระดับน้ำ
0.1552
ระดับน้ำ
0.1724
ระดับน้ำ
0.2727
ระดับน้ำ
0.1163
ระดับน้ำ
0.0889
ระดับน้ำ
0.1935

○

N

ผลการวิเคราะหดว ย Kolmogorov-Smirnov Test
LN
EV1
LP3
d
prob
d
prob
d
prob
0.0784 0.9964 0.1373 0.6902 0.0784 0.9964
0.0784 0.9964 0.0980 0.9579 0.0784 0.9964
0.1333 0.6289 0.1833 0.2394 0.1167 0.7837
0.1167 0.7837 0.1500 0.4766 0.1167 0.7837
0.1897 0.2221 0.2241 0.0930 0.1207 0.7654
0.1379 0.9270 0.1379 0.9270 0.1379 0.9270
0.1818 0.9852 0.1818 0.9852 0.1818 0.9852
0.0930 0.9890 0.1395 0.7651 0.0930 0.9890
0.0889 0.9917 0.0889 0.9917 0.0889 0.9917
0.1613 0.7782 0.1613 0.7782 0.1613 0.7782

○

ชนิดขอมูล

○

สถานี
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ตารางที่ 2 คาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำทวมป พ.ศ.2549 ทีส่ ถานีตา งๆ

สถานี

C2
C13
C3
C7A
C29
C22
C12
C4

ชนิดขอมูล

ระดับน้ำ
อัตราการไหล
ระดับน้ำ
อัตราการไหล
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ
ระดับน้ำ

ขอมูล
(ม.รทก.)
หรือ
(ลบ.ม./
วินาที)
26.33
5,450.50
17.56
4,020.00
12.76
8.82
n/a
n/a
2.24
2.12

คาบการเกิดซ้ำ (ป)
วันที่/เดือน

7ต.ค.
19ต.ค.
13
19ต.ค.
7ต.ค.
n/a
n/a
9พ.ย.
8พ.ย.

N

LN

EV1

LP3

29
195
21
8
18
5
n/a
n/a
30
4

25
40
15
12
11
6
n/a
n/a
23
5

19
48
16
10
14
6
n/a
n/a
19
5

27
34
26
29
6
n/a
n/a
22
6

○
○
○
○
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○

สรุปและขอเสนอแนะ
โครงการศึกษานี้ เปนโครงการทีม่ งุ เนนไปทีก่ ารศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิด
ซ้ำ จากผลการดำเนินการ ทำใหไดโปรแกรม จำนวน 2 โปรแกรม ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ วิเคราะหคาบการเกิด
ซ้ำ และโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหภาวะสารรูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) โดยวิธีการทดสอบแบบ
Kolmogorov-Smirnov Test
โปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ (Frequency Analysis Software) ถูกพัฒนาขึน้ โดยภาษา Fortran ประกอบไป
ดวยโปรแกรมหลัก (Main Program) จำนวน 1 โปรแกรมหลัก และโปรแกรมยอย (Subroutine Program) จำนวน 7
โปรแกรมยอย ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ อยางเปนระบบ โปรแกรมนีใ้ ชงานบนระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) Windows
มีความสามารถในการใชวเิ คราะหคาบการเกิดซ้ำตางๆ ตามรูปแบบการกระจายตัว (Distribution) ทีเ่ ปนมาตรฐานจำนวน
4 รูปแบบ ไดแก Normal Distribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution และ
Log-Pearson Type III Distribution สามารถแสดงผลลัพธทเี่ ปนคาทีค่ ำนวณไดตามรูปแบบการกระจายตัวแบบตางๆ
กับคาบการเกิดซ้ำตางๆตามทีผ่ ใู ชกำหนด และแสดงคาพารามิเตอรตา งๆทีจ่ ำเปนในการวิเคราะห
โปรแกรมวิเคราะหภาวะสารรูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) ถูกพัฒนาขึน้ โดยภาษา Fortran ประกอบไป
ดวยโปรแกรมหลัก (Main Program) จำนวน 1 โปรแกรมหลัก โปรแกรมยอย (Subroutine Program) จำนวน 2 โปรแกรม
ยอย และฟงกชนั่ การคำนวณ จำนวน 1 ฟงกชนั่ การคำนวณ การพัฒนาโปรแกรมนีถ้ กู พัฒนาขึน้ อยางเปนระบบ โปรแกรม
นีใ้ ชงานบนระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System) Windows มีความสามารถในการใชวเิ คราะหภาวะสารรูปสนิทดี (Test
of Goodness of Fit) โดยวิธกี ารทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test ผลการวิเคราะหทไี่ ด สามารถแสดงผลในรูป
ของคาทางสถิติ d (d Statistic) และ คาความนาจะเปน (Exceedence Probability)

○

○

○

○

○

เมือ่ นำโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ ประยุกตใชกบั ขอมูลของสถานีทใี่ ชศกึ ษาจำนวน 8 สถานี ทีเ่ รียงจากตน
น้ำไปทายน้ำเริม่ จากสถานี C2 นครสวรรค ลงไปตามลำน้ำเจาพระยาจนถึงสถานี C4 สะพานพุทธ จะไดผลการวิเคราะห
จำนวน 10 กรณี เนือ่ งจากขอมูลของสถานี C2 นครสวรรค และ สถานี C13 ชัยนาท เปนสถานีทมี่ ขี อ มูล 2 ประเภทคือ
ระดับน้ำ และอัตราการไหล สวนของมูลของสถานีอนื่ ๆทีเ่ หลืออีก 6 สถานี ไดแก สถานี C3 สิงหบรุ ี สถานี C7A อางทอง
สถานี C29 อยุธยา สถานี C22 RID ปากเกร็ด สถานี C12 RID กรุงเทพ และ สถานี C4 สะพานพุทธ เปนสถานีทมี่ ขี อ มูล
ระดับน้ำเพียงอยางเดียว ผลการวิเคราะหดว ยโปรแกรมคอมพิวเตอรวเิ คราะหคาบการเกิดซ้ำ ใหผลวิเคราะหใน 4 รูปแบบ
การกระจายตัว (Distribution) คือ Normal Distribution, Log-Normal Distribution, Extreme Value Type I (Gumbel)
Distribution และ Log-Pearson Type III Distribution ทีค่ าบการเกิดซ้ำตัง้ แต 2 ถึง 1,000 ป ผลการวิเคราะหนสี้ ามารถ
ใชประโยชนไดในหลายลักษณะเชน เปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมโครงการ (งานพิจารณาวาง
โครงการ) งานดานออกแบบ งานดานอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ
ผลการศึกษาเรือ่ งรูปแบบการกระจายตัวทีเ่ หมาะสมกับขอมูลของสถานีตา งๆ โดยใชโปรแกรมวิเคราะหภาวะสาร
รูปสนิทดี (Test of Goodness of Fit) โดยวิธกี ารทดสอบแบบ Kolmogorov-Smirnov Test พบวา โดยภาพรวมแลว รูป
แบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III Distribution สามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลสถานีตา งๆไดดที สี่ ดุ รอง
ลงมาคือ Log-Normal Distribution, Normal Distribution และ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution
การทราบถึงรูปแบบการกระจายตัวทีเ่ หมาะสมกับขอมูลนัน้ มีประโยชนอยางยิง่ เนือ่ งจากการวิเคราะหทพี่ บไดทวั่
ไปนัน้ มักไมมกี ารทดสอบหารูปแบบการกระจายตัวทีเ่ หมาะสมกับขอมูล หรือโดยปกติกเ็ ปนการวิเคราะหดว ยรูปแบบการ
กระจายตัวที่เคยใชๆกันมา หรือใชรูปแบบการกระจายตัวที่คุนเคยและเคยทำเปนปกติอยูแลว อาจสงผลใหผลการ
วิเคราะหผดิ หรือแตกตางจากคาทีค่ วรจะเปนไปไดมาก เชน จากการวิเคราะหโดยใชขอ มูลระดับน้ำทีส่ ถานี C2 พบวาที่
คาบการเกิดซ้ำ 100 ป มีคา ระดับน้ำจากการวิเคราะหดว ยรูปแบบการกระจายตัวแบบ Normal, Log-Normal, Extreme
Value Type I (Gumbel) และ Log-Pearson Type III Distribution ดังนีค้ อื 27.05, 27.25, 28.18 และ 27.10 (ม.รทก.)
ตามลำดับ ซึง่ จะเห็นไดชดั วา ถาไมมกี ารวิเคราะหเพือ่ หารูปแบบการกระจายตัวทีเ่ หมาะสมกับขอมูลและเผอิญวาโดย
ปกติใชรปู แบบการกระจายตัวแบบ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution อยเู ปนปกติแลว คาระดับน้ำทีค่ าบ
การเกิดซ้ำทีอ่ าจนำไปใชในการวางโครงการหรือประกอบการพิจารณาออกแบบระดับของพนังกัน้ น้ำไมใหน้ำลนตลิง่ เพือ่
รับมือกับอุทกภัย จะถูกพิจารณาดวยคา 28.18 ซึง่ มากกวา 27.10 จากรูปแบบการกระจายตัวแบบ Log-Pearson Type
III อยปู ระมาณ 1.08 เมตร ซึง่ สงผลใหระดับพนังกัน้ น้ำสูงกวาทีค่ วรจะเปนและรวมถึงราคาคากอสรางโครงการทีส่ งู ขึน้
ในทางกลับกัน เชน จากการวิเคราะหโดยใชขอ มูลอัตราการไหลในแมน้ำทีส่ ถานี C2 พบวาคาบการเกิดซ้ำ 100 ป มีคา
อัตราการไหลดวยรูปแบบการกระจายตัว 4 รูปแบบดังทีก่ ลาวมาดังนีค้ อื 5,173 6,416 6,108 และ 6,836 ลบ.ม./วินาที
ตามลำดับ ซึง่ จะเห็นไดชดั วา ถาไมมกี ารวิเคราะหเพือ่ หารูปแบบการกระจายตัวทีเ่ หมาะสมกับขอมูลและเผอิญวาโดย
ปกติใชรปู แบบการกระจายตัวแบบ Extreme Value Type I (Gumbel) Distribution อยเู ปนปกติแลว คาอัตราการไหล
ของน้ำในลำน้ำทีอ่ าจนำไปใชประกอบการพิจารณาวางโครงการหรือใชในพิจารณาการออกแบบขนาดของคลองเพือ่ ใช
ในการระบายน้ำเพือ่ รับสภาวะอุทกภัยจะถูกพิจารณาดวยคา 6,108 ซึง่ นอยกวา 6,836 ลบ.ม./วินาที จากรูปแบบการ
กระจายตัวแบบ Log-Pearson Type III อยปู ระมาณ 728 ลบ.ม./วินาที หรือราว 12% ซึง่ สงผลใหการพิจารณาขนาด
ของอาคารควบคุมน้ำหรือขนาดคลองระบายน้ำตางๆ มีขนาดเล็กกวาทีค่ วรจะเปน อาจทำใหระดับการปองกันอุทกภัย
นอยกวาทีก่ ำหนดไว ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมตอเนือ่ งโดยวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของขอมูลอุทกวิทยาตามสถานี
หลักๆในลุมน้ำอื่นๆไวเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเกี่ยวของไดใชประโยชน นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหรูปแบบการ
กระจายตัววารูปแบบการกระจายตัวแบบใดมีความเหมาะสมกับขอมูลในลมุ น้ำอืน่ ๆทัว่ ประเทศเพือ่ ใหผทู จี่ ะนำไปใชงาน
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ไดมั่นใจและลดความผิดพลาดอันเนื่องจากการใชรูปแบบการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมกับขอมูลนำไปสูการพิจารณา
ขอมูลที่สูงหรือต่ำกวาที่ควรจะเปนในการพิจารณางานดานตางๆในการพัฒนาแหลงน้ำตอไป
ผลการวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำของเหตุการณน้ำทวมป พ.ศ.2549 โดยใชโปรแกรมวิเคราะหคาบการเกิดซ้ำ พบวา
คาระดับน้ำสูงสุดทีเ่ กิดขึน้ ในป 2549 ตามสถานีหลักๆ ไดแก สถานี C2 นครสวรรค สถานี C13 ชัยนาท และสถานี C12
RID กรุงเทพ คิดเปนเหตุการณคาบการเกิดซ้ำในรอบ 27, 26 และ 22 ป ตามลำดับ
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิจยั ขอขอบคุณ นายชัชวาล ปญญาวาทีนนั ท อดีตผอู ำนวยการสำนักวิจยั และพัฒนา ทีใ่ หโอกาสนำผลวิจยั
นีไ้ ปใชใหเกิดประโยชนกบั กรมชลประทานโดยไปรวมกับคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การพยากรณน้ำ ขอขอบ
คุณ นายปริญญา กมลสินธุ ผเู ชีย่ วชาญดานวิศวกรรมชลประทาน (ดานวิศวกรรมชลศาสตร) นายปยดุล สุขโข ผอู ำนวย
การกลมุ วิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม และนางกัญญา อินทรเกลีย้ ง หัวหนากลมุ งานชลศาสตร ทีส่ นับสนุนและใหโอกาส
อยางเต็มทีใ่ นการทำวิจยั ขอขอบคุณ นายศรชัย จริยานุพงศ ทีใ่ หขอ คิดเห็นตางๆทีเ่ ปนประโยชนตอ การวิจยั และ
ทายสุดขอขอบพระคุณ นายศุภชัย รงุ ศรี ผอู ำนวยการสำนักวิจยั และพัฒนา ทีส่ นับสนุนและใหโอกาสไดเผยแพรงานวิจยั
นี้ใหเกิดประโยชนกับหนวยงานและผูเกี่ยวของที่สนใจ
โครงการวิจยั นีจ้ ะเกิดขึน้ ไมได หากไมไดรบั การสนับสนุนใหดำเนินการโครงการวิจยั นีจ้ าก สำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แหงชาติ และการสนับสนุนดานงบประมาณจากกรมชลประทาน จึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ี้

○
○
○
○
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IRR 01

การลดความขุนของแหลงน้ำที่เกิดจากตะกอนดินกระจายตัวในแหลงน้ำแบบยั่งยืน
กรณีศกึ ษา : ในแหลงน้ำชลประทานจังหวัดสระแกว
โดย กลมุ งานดินดานวิทยาศาสตร สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

ความเปนมาของโครงการ
น้ำทีใ่ ชอปุ โภคและบริโภคตองเปนน้ำทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ แตสำหรับน้ำในสระชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
ปญหาเรือ่ งน้ำขนุ ทีเ่ กิดจากตะกอนดิน ดังปญหาทีเ่ กิดในอำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ ราษฎรประสบปญหาเรือ่ งน้ำ
อุปโภค - บริโภคมาก เมือ่ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนินพรอมดวย สมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยีย่ มราษฎร ณ โรงเรียนบานเกาะกระโพธิ์ ตำบลกู อำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ ใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2542 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดมพี ระปรารภใหกรมชลประทานรวมกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของพิจารณาหาทางชวยเหลือราษฎรทีเ่ ดือดรอน เกีย่ วกับน้ำเพือ่ การอุปโภค - บริโภค ทีเ่ กิดความขนุ
ขึน้ ในสระน้ำ ตามทีน่ ายคมสันต เจนพิทกั ษคณ
ุ กำนันตำบลกู ไดกราบบังคมทูล และเมือ่ ไดทดสอบน้ำและดินบริเวณ
รอบสระน้ำแลวพบวา น้ำขนุ ในสระเกิดจากน้ำฝนพัดพาคอลลอยลของดินเหนียวทีก่ ระจายตัวมาลงในสระ และพบวาดิน
บริเวณรอบสระเปนดินกระจายตัว จึงไดทดลองใชสารสมน้ำรวมกับปูนขาว ในการแกไขปญหาน้ำขนุ ทีเ่ กิดจากตะกอน
ดินเหนียวกระจายตัว (บุษราภรณ, 2545) มีการนำเสนอผลการวิจยั นีไ้ ปใชปฏิบตั งิ านแกไขปญหาน้ำขนุ ทีเ่ กิดจากตะกอน
ดินเหนียวกระจายตัวในสระน้ำเพือ่ การอุปโภคบริโภค ในอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว (ชวลี, 2548) แตการแกปญ
 หา
น้ำขนุ ในครัง้ นัน้ เปนการแกไขแบบเรงดวนเฉพาะหนาเทานัน้ เปนการแกทปี่ ลายเหตุไมไดแกปญ
 หาทีต่ น เหตุ ทีท่ ำใหเกิด
ความขุนของน้ำในสระ
สำหรับงานวิจัยโครงการนี้ เปนการแกไขปญหาแบบบูรณาการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแตสาเหตุที่ทำใหน้ำขุนที่เกิดจาก
ตะกอนดินเหนียว ดวยการทดสอบคุณสมบัตดิ า นการกระจายตัวของดิน การแกปญ
 หาน้ำขนุ ในสระดวยการใชสารเคมี
การปองกันดินกระจายตัวดวยปูนขาวและสารสมน้ำ การปรับปรุงระบบน้ำเขาออกภายในสระมีการขุดบอดักตะกอนดิน
การผสมน้ำขนุ ดวยสารสมน้ำในบอดักตะกอนดินกอนปลอยน้ำเขาสระ การศึกษาทดลองปลูกหญาคลุมดินเพือ่ ปองกัน
การกัดเซาะผิวหนาดิน การทดลองปลูกพืชน้ำทีร่ ะดับความขนุ ของน้ำตางๆ กัน ในโรงเรือนและในสระน้ำ มีการแกไขปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการลดความขนุ ของน้ำในสระ รวมทัง้ การจัดฝกอบรมใหกบั ชุมชนใหเขาใจถึงการเกิดปญหาของน้ำขนุ
การแกไขปญหาน้ำขนุ การดูแลรักษาคุณภาพของน้ำในสระดวย

○

○

○

○

○

หลักการเกีย่ วกับดินกระจายตัว
สาเหตุของการกระจายตัว
ดินกระจายตัว (dispersive soil) คือ ดินซึ่งมีสวน
ดินมีปริมาณเกลือละลายโซเดียมมากกวา 60%
ของอนุภาคดินเหนียว (clay particle) ทีเ่ มือ่ สัมผัสกับน้ำ
สวนใหญ จะเปนดินกระจายตัว
จะมีศักยภาพสูงที่จะกระจัดกระจายแยกออกจากกันและ
ชนิดและโครงสรางของดินเหนียวเปนกลมุ Silicate
แขวนลอยอยใู นน้ำ ไมสามารถตกตะกอนไดเองตามสภาพ
Clay หรือ Alumino Silicate Minerals ไดแก Montธรรมชาติ การกระจายตัวเปนไปอยางรวดเร็วทั้งในน้ำนิ่ง
morillonite และ Hydrous Mica หรือ Illite
และน้ำไหล
73

ลักษณะของดินกระจายตัวทีพ
่ บได
(1) พื้นที่บริเวณแองกระทะที่อนุภาคของดินเหนียว
(4) น้ำทีข่ งั อยมู ลี กั ษณะขนุ เปนคอลลอยดคลายน้ำนม/
กระจายตัวไหลมารวมกัน
ไมตกตะกอน มีอนุภาคดินเหนียวฟงุ กระจายอยใู น
(2) ลักษณะดินถูกกัดเซาะเปนริ้วๆ/ รู/ โพรง ลึกลงไป
ปริมาณสูง
ในดิน
ซึ่งผลกระทบจากดินกระจายตัวที่สำคัญตอแหลงน้ำ
(3) บางแหงในขณะที่ดินแหง/ ฝนไมตก อาจพบแผน คือ การทำใหน้ำมีความขนุ สูงอยางถาวร เปนอุปสรรคตอ
ดินเหนียวมีสภาพเปนมัน และงอขึน้ เปนแผน
การใชประโยชนแหลงน้ำเพือ่ กิจกรรมตางๆ ตอไป

การดำเนินงาน
พืน้ ทีด่ ำเนินโครงการ
สระน้ำ (สระทดลอง)ในพืน้ ทีโ่ รงเรียนบานหนองบัวสันติสขุ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว

แผนการการดำเนินงาน
ในหองปฏิบตั กิ าร/ โรงเรือน

○
○
○
○
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○

- ทดสอบการกระจายตัวของดิน
จากบริเวณสระทดลอง
- วิเคราะหคณ
ุ ภาพปูนขาวและ
สารสมน้ำ
- ทดลองหาอัตราสวนผสมระหวาง
* ดินกระจายตัว - ปูนขาว
* ดินกระจายตัว - สารสมน้ำ
* น้ำขุนจากสระทดลอง
- สารสมน้ำ

ทดลองปลูกพืชน้ำ
ดวยน้ำขุนระดับ
ตางๆ
* ผักบงุ
* กระเฉด
* บัวสาย
* สาหรายไฟ
(ไมสามารถเจริญเติบโต
ไดในน้ำที่มีความขุนสูง)

แผนการการดำเนินงาน
- ทดสอบการกระจายตัวของดินบริเวณสระทดลอง
- วิเคราะหคณ
ุ ภาพปูนขาวและ สารสมน้ำ
- ทดลองหาอัตราสวนผสมระหวาง
* ดินกระจายตัว - ปูนขาว
* ดินกระจายตัว - สารสมน้ำ
* น้ำขนุ จากสระทดลอง - สารสมน้ำ
- ทดลองปลูกพืชคลุมดินทีข่ อบสระ
* หญาทองถิน่ หญาแฝก กระดุมทอง

การปฏิบตั งิ านภาคสนาม
การปฏิบตั งิ านภาคสนาม เปนการนำผลการทดลองใน
หองปฏิบัติการและโรงเรือน ไปใชกับพื้นที่สระทดลอง ที่
โรงเรียนบานหนองบัวสันติสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา
จ.สระแกว ซึง่ มีขนั้ ตอนการดำเนินงาน ดังนี้
หลักการทำงาน
การปองกันรวมกับการแกไขดีทสี่ ดุ
การผสมปูนขาว
การฉีดอัดสารสมน้ำ

การแกไขดินกระจายตัว
การปลูกพืชคลุมดิน
ปองกันการกัดเซาะ
1) จัดระบบขอบสระน้ำใหเปนระบบเปดเพื่อระบาย
น้ำออก : เดิมสระน้ำมีความขนุ 5,824 NTU จากคอลลอยด
ของดินกระจายตัวทีต่ กคาง การขุดสระใหเปนระบบเปดเพือ่
ระบายน้ำ เมือ่ รับน้ำเขามาใหม ความขนุ เหลือ 1,147 NTU

ทำทางระบายน้ำ เขา - ออก สระ

○

○

○

○

2) การปรับปรุงดินกระจายตัว ผสมดินดวยปูนขาวให
มีอัตราสวนของ Ca(OH)2 อยู 2.80 เปอรเซ็นต ในดิน
บริเวณดานลาดและกนสระ แลวบดอัดแนน พรอมทัง้ ปรับ
ปรุงดินบริเวณขอบสระดวยสารสมน้ำ และปูนขาว : ใชสาร
สมน้ำเจือจาง (1:9) ฉีดอัดตรงทีเ่ ปนรูโพรงจากการกัดเซาะ
ของน้ำ และใชปนู ขาวผสมดินปดทับในบริเวณทีเ่ กิดความ
เสียหายในบริเวณกวางอยางรุนแรง

○

การทดลองในหองปฏิบตั กิ ารและโรงเรือน
1) ตรวจสอบสมบั ติ ด า นการกระจายตั ว ของดิ น
บริเวณสระทดลอง โรงเรียนบานหนองบัวสันติสุข
ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว
2) วิเคราะหคุณภาพของปูนขาวตามวิธีของ ASTM
C-25-92. 1992
3) ทดลองหาอั ต ราส ว นที่ เ หมาะสมระหว า งดิ น
กระจายตัวจากพื้นที่สระทดลองกับปูนขาว เพื่อ
แกไขปญหาการกระจายตัวของดิน โดยมีอตั ราสวน
ผสมที่ใชทดลอง 4 ระดับ คือ ผสมปูนขาวใหมี
Ca(OH)2 อยใู นดิน 1 2 3 และ 4 เปอรเซ็นตโดย
น้ำหนัก บมไว 4 วัน จึงนำตัวอยางไปทำการทดสอบ
สมบั ติ ก ารกระจายตั ว ของดิ น ด ว ยวิ ธี pinhole
test และ double hydrometer test เพื่อเปรียบ
เที ย บความสามารถในการลดการกระจายตั ว
ของดิน
4) วิเคราะหคุณภาพสารสมน้ำ ตามวิธีของ มอก.
165-2518. 2519
5) ทดลองหาอั ต ราส ว นที่ เ หมาะสมระหว า งดิ น
กระจายตัวจากพืน้ ทีส่ ระทดลองกับสารสมน้ำ เพือ่
แกไขปญหาการกระจายตัวของดิน โดยมีอตั ราสวน
ผสมทีใ่ ชทดลอง 4 ระดับ คือ ผสมสารสมน้ำ ใหมี
Al2(SO4)3 อยู ใ นดิ น 0.1 0.2 0.3 และ 0.4
เปอรเซ็นตโดยน้ำหนัก บมไว 4 วัน จึงนำตัวอยาง
ไปทำการทดสอบสมบัตกิ ารกระจายตัวของดินดวย
วิธี pinhole test และ double hydrometer test
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการลดการ
กระจายตัวของดิน
6) ทดลองหาอัตราสวนทีเ่ หมาะสมระหวางสารสมน้ำ
กับน้ำขุนจากสระทดลอง ในพื้นที่โรงเรียนบาน
หนองบัวสันติสขุ อ.ตาพระยา จ.สระแกว
7) ทดลองปลูกพืชน้ำ 4 ชนิด ไดแก ผักบุง กระเฉด
บัวสาย และสาหรายไฟ ดวยน้ำขุนในระดับตางๆ
ภายในโรงเรือนของกลุมงานดินดานวิทยาศาสตร
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน คัดเลือก
ชนิ ด พื ช น้ำ ที่ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได ใ นน้ำ ขุ น
เพื่อนำไปทดลองปลูกในสระทดลอง
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3) จัดทำระบบระบายน้ำเขาออก ภายในสระมีการสราง
บอผสมสารสมน้ำขนาด 1x1x1 เมตร เพือ่ รับน้ำเขาและ
ใชเปนบอผสมสารสมน้ำกอนปลอยเขาสระ
4) รับน้ำเขาสระโดยผานบอผสมสารสมน้ำ ใชสารสม
น้ำในอัตรา 120 มิลลิลติ รตอน้ำ 1 ลูกบาศกเมตร

บอผสมสารสมน้ำ

การผสมปูนขาว / การใชปนู ขาวแกไข
การกระจายตัวของดิน

รับน้ำจากบอผสมสารสมน้ำเขาสระ
การฉีดอัดสารสมน้ำ

5) ทดลองปลูกหญาทองถิน่ หญาแฝก และกระดุมทอง
คลุมผิวหนาดิน : การปลูกพืชคลุมดินทีม่ สี มบัตทิ นแลงได
ดีบนขอบสระ ชวยปกคลุมดินกระจายตัวไมใหเกิดแนวกัด
เซาะจากน้ำ

หญาทองถิน่

หญาแฝก

กระดุมทอง

6) ปลูกพืชน้ำทีผ่ า นการคัดเลือก ชนิดจากการทดลอง
ปลูกในโรงเรือนลงในสระทดลอง : ผักบงุ กระเฉด และบัวสาย

○
○
○
○
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○

สระน้ำ : กอน และหลัง
ปรับปรุงดานลาด และขอบสระ

ผักบงุ

กระเฉด

บัวสาย

7) ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ หลังจาก
เปดใหชมุ ชน/ โรงเรียนบานหนองบัวสันติสขุ ไดใชประโยชน
แหลงน้ำเพือ่ การอุปโภค - บริโภค พรอมทัง้ แกไขปญหาที่
เกิดขึ้น: ควบคุมคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐาน คือ
ความขนุ คอยๆ ลดลงจนเหลือ 17 NTU (คามาตรฐาน 20
NTU)คา ความเปนกรด-ดาง(pH)คอยๆ เพิม่ ขึน้ จนถึง 6.5
(คามาตรฐาน 6.5-8.5) และปริมาณซัลเฟตตกคาง 36.2
ppm (คามาตรฐาน 250 ppm)

เปอรเซ็นตการกระจายตัวของดินและ % Al2(SO4)3 ไดดงั
สมการ
y = 251.43x2-275.37x+75.109 คา R2 = 0.9955
ตองผสมสารสมน้ำใหมี Al2(SO4)3 อยู 0.3 %ในดิน
จึงจะสามารถลดการกระจายตัวของดินลงไดจนถึงจุด
ปลอดภัย
3. การติดตามตรวจสอบระดับความขุนของน้ำในสระ
ทดลอง เปรียบเทียบกับสระขางเคียงที่มิไดมีการแกไข
ปญหาดินกระจายตัว

○

○

○

○

○

สรุปผลการดำเนินโครงการและการแกไขปญหา
1. ดินบริเวณสระทดลองโรงเรียนหนองบัวสันติสุข
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว เปนดิน
กระจายตัวอยางรุนแรง มีเปอรเซ็นตการกระจายตัว 74%
ทำใหอนุภาคดินเหนียวถูกกัดเซาะและชะลางลงไปฟุง
กระจายอยใู นสระไมสามารถตกตะกอนไดทำใหเกิดน้ำขนุ
อยางถาวร
2. การแกปญหาดินกระจายตัวในสระและบริเวณสระ
ปญหาทีพ่ บ... ริมตลิง่ บริเวณผิวน้ำถูกกัดเซาะจากแรง
ทำโดยใชดินผสมปูนขาวและดินผสมสารสมน้ำ ทำแปลง ลม ชั้นดินที่แกไขการกระจายตัวแลวถูกทำลาย ประสบ
ทดลองดินผสมปูนขาวโดยวิเคราะหปนู ขาวได CaO 87% ปญหาน้ำขุนจากดินกระจายตัวอีกครั้ง
หาความสัมพันธระหวางเปอรเซ็นตการกระจายตัวของดิน
แกไขโดย : วางไมไผเปนแนวกันคลืน่ กัดเซาะตลิง่
และ %Ca(OH)2 ไดดงั สมการ
y = -1.2667x3+11.643x2-43.605x+74.046 คา R2 = 1
ต อ งผสมปู น ขาวให มี Ca(OH) 2 อยู 2.85% ในดิ น
จึงจะสามารถลดการกระจายตัวของดินลงไดจนถึงจุด
ปลอดภัย
ทำแปลงทดลองดิ น ผสมสารส ม น้ำ โดยวิ เ คราะห
สารสมน้ำได Al2(SO4)3 8.32 % หาความ สัมพันธระหวาง
77

4. การปลูกพืชคลุมดิน :

หญาทองถิน่
หญาแฝก
กระดุมทอง
พืชคลุมดินเจริญเติบโตและคลุมดินไดดี แต...จะเกิดน้ำ
กัดเซาะตามรองแนวของหญาแฝกในชวงกำลังแตกกอ
แกไขโดย...ปลูกกระดุมทองแซมระหวางกอหญาแฝก

ระบบนิเวศสมดุล
เปนแหลงเรียนรูของชุมชน

5. การปลู ก พื ช น้ำ : การเจริ ญ เติ บ โตของผั ก บุ ง >
กระเฉด > บัว

○
○
○
○
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○

การดูแลรักษาเพื่อความยั่งยืนของสระน้ำ...
สระน้ำ เนนการใชประโยชนเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
เทานัน้ ยึดหลักการจัดการใหรบั น้ำทางเดียว
โดย... ผักบงุ เติบโตไดดี กระเฉดมีตน แคระแกรน ไมแตก
ดานลาดขอบสระ และพืน้ ทีโ่ ดยรอบระยะ 1 ม. หาม
ยอดแตรากเจริญดีมาก บัวโตไดดีในชวงแรก และลดลง
ใชประโยชนเพือ่ การเพาะปลูกหรือกิจกรรมใดๆ ยก
จนไมแตกกอ เมือ่ มีน้ำมากขึน้
เวนการปลูก/ดูแลรักษาหญาคลุมดิน และปลูก
ตนไมเปนแนวกันลมโดยรอบสระ
ประโยชนทไี่ ดรบั
หามดำเนินการใดๆ ที่อาจทำลายชั้นดินของสระที่
เปนแหลงอาหาร
แกไขการกระจายตัวของดินดวยปูนขาวและสารสม
แหลงน้ำเพือ่ การอุปโภค-บริโภค
น้ำแลว เชน การจับปลาโดยวิธีทอดแห การลงไป
เหยียบพืน้ /ขอบสระ หรือการลงเลนน้ำ เปนตน...

การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดิน
Development of Soil Moisture Meter
นายสมบูรณ มัน่ ความดี น.ส.ผจงจิตต ศรีสขุ น.ส.สุภทั ตรา นุชนารถ
สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

IRR 02

บทคัดยอ
การพัฒนาเครือ่ งวัดความชืน้ ในดินใชวธิ กี ารวัดแบบ capacitance ซึง่ เปนการวัดทีอ่ าศัยคลืน่ ความถีส่ งู ระหวางแผน
โลหะ 2 แผนขนานกัน วัดคา dielectric constant ของดินซึง่ คานีส้ มั พันธกบั ปริมาณความชืน้ ในดิน จึงใชหลักการนีส้ ราง
วงจรกำเนิดความถีส่ งู ผานขัว้ เหล็กไรสนิม 2 ขัว้ เมือ่ ดินไมมคี วามชืน้ คา dielectric constant ของดินต่ำ แตเมือ่ ดินมีความ
ชืน้ สูงคา dielectric constant จะสูง เราจึงหาความสัมพันธระหวางปริมาณความชืน้ ในดินและคา dielectric constant
ของดินได จึงออกแบบและสรางวงจรวัดการเปลีย่ นแปลงของคา dielectric constant จะทำใหสามารถแสดงคาของความ
ชืน้ ในดินไดโดยแสดงเปนเปอรเซ็นตโดยปริมาตรมีคา ตัง้ แต 0 - 100 %
การทดสอบเครือ่ งวัดความชืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีท้ ำการทดสอบโดยเทียบกับเครือ่ งวัดความชืน้ ชนิด capacitance จากตาง
ประเทศ การทดสอบทำ 3 ระดับคือการทดสอบในหองปฏิบตั กิ าร การทดสอบในเรือนทดลองและการทดสอบในแปลง
ทดลองปลูกพืชของเกษตรกร ผลการทดสอบพบวาเมื่อใชเครื่องวัดความชื้นจากตางประเทศและเครื่องวัดความชื้นที่
พัฒนาขึน้ วัดความชืน้ ในดินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนกันและความแนนเทากัน ผลการวัดคาความชืน้ จากเครือ่ งวัดทัง้ สองไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ เครือ่ งวัดความชืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถใชทดแทนทีม่ จี ำหนายจากตางประเทศได

○

○

○

○

○

คำนำ
block เพือ่ ลดการนำเขาจากตางประเทศ
ปจจุบันภาครัฐไดทุมเทงบประมาณดานพัฒนาแหลง
2. เพื่อสรางอุปกรณตนแบบวงจรไฟฟาของเครื่องวัด
น้ำ เป น จำนวนมาก เพื่ อ ให มี น้ำ ใช เ พี ย งพอโดยเฉพาะ
ความชื้ น และระบบการให น้ำ ชลประทานแบบ
งานบริหารจัดการน้ำชลประทาน และการจัดหาแหลงน้ำ
อัตโนมัติ โดยใชอปุ กรณภายในประเทศเปนสวนใหญ
กับ การเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน เพือ่ ใหมแี หลงน้ำตนทุนมาก
3. เพื่ อ พั ฒ นาให เ กษตรกรได รู แ ละใช เ ทคโนโลยี
ขึน้ เกษตรกรสามารถทำการเกษตรไดอยางตอเนือ่ ง การ
เกี่ยวกับอุปกรณการวัดความชื้น และการใหน้ำ
ใชน้ำอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่ม
ชลประทานสมัยใหมที่เหมาะสมกับดินทราย
พืน้ ทีช่ ลประทานไดมากขึน้ ซึง่ การไมใชน้ำชลประทาน เกิน
4. เพื่อสรางตนแบบระบบการใหน้ำชลประทานแบบ
ความจำเปนตองมีอุปกรณวัดความชื้นในดินใน ราคาถูก
อัตโนมัติในระดับไรนา
และควรผลิตไดในประเทศ เพื่อลดการนำเขา จากตาง วิธีการดำเนินการวิจัย
ประเทศ ซึง่ ปจจุบนั ยังมีการนำเขามาจำหนาย เปนจำนวน
1. ศึกษาการใชเครือ่ งวัดความชืน้ ในดินชนิดตางๆ ที่ มี
มาก จึงไดวางแผนการวิจยั เพือ่ พัฒนาและ สรางเครือ่ งวัด
จำหนายอยางละเอียด ทั้งในดานการใชงาน และ
ความชืน้ ในดิน เปนตนแบบสำหรับการใหน้ำ ชลประทาน
ความถูกตองของผลการวัดความชื้นในดิน
ในระดับไรนาของเจาหนาที่ และเผยแพรใหเกษตรกรไดใช
2. ออกแบบวงจรไฟฟาเครื่องวัดความชื้นในดิน และ
ในราคาถูก
ระบบการจายน้ำชลประทานแบบอัตโนมัติ
วัตถุประสงคของการวิจัย
3. ทดสอบการใชงานเครือ่ งวัดความชืน้ และระบบการ
1. เพื่อพัฒนาอุปกรณวัดความชื้นในดินราคาถูกแบบ
จายน้ำอัตโนมัตใิ นหองปฏิบตั กิ าร ในเรือนทดลอง
capacitance และแบบ electrical resistance
และในแปลงทดลอง โดยใชการใหน้ำแบบ sprinkler
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4. ประเมิ น การใช เ ครื่ อ งวั ด ความชื้ น ในการให น้ำ
ชลประทานแบบอัตโนมัติ
5. เก็บขอมูลผลของคาความชื้นของดินเมื่อใชเครื่อง
วัดความชืน้ แบบตางๆ
สถานทีท่ ที่ ำการศึกษา
1. การศึกษาในภาคสนาม ใชพื้นที่ดินทรายในเขต
ตำบล ห ว ยขวาง อำเภอกำแพงแสน จั ง หวั ด
นครปฐม เพื่อเปนตนแบบของการใชเครื่องวัด
ความชื้ น ในดิ น และการให น้ำ ชลประทานแบบ
อัตโนมัติในดินทราย
2. การทดลองในหองปฏิบัติการ และเรือนทดลอง
ใชสถานทีข่ องกลมุ งานดินดานวิทยาศาสตร สำนัก
วิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี
ระยะเวลาทีท่ ำการศึกษา ตุลาคม 2549 - กันยายน
2551
ผลการทดลองและวิจารณผล
การออกแบบวงจรไฟฟาหัววัดความชืน้
แบบ capacitance
การออกแบบวงจรไฟฟาหัววัดความชื้นแบบ capacitance ประกอบดวยขัว้ เหล็กไรสนิมใชในการ เสียบเขาไป
ในดินเพือ่ วัดคา dielectric constant ของน้ำ ในดินโดยใช
คลื่นความถี่สูงจากวงจร oscillator มีวงจร ตรวจจับการ
เปลี่ ย นแปลงของ oscillator แล ว ส ง ค า การเปลี่ ย น
แปลงออกมาในรูปความตางศักยไฟฟา

แผนแผงวงจรไฟฟาหัววัดความชืน้ แบบ capacitance
ที่ประกอบดวยชื้นสวนตางๆ
ลายทองแดงทีอ่ อกแบบไวนำไปทำแผนวงจร ไฟฟา เพือ่
ใชประกอบกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แลวนำไปเชื่อม
ตอกับขั้วเหล็กไรสนิม ใน สวนของแผงวงจรไฟฟาจะตอ
สายไฟฟา และสายสัญญาณออกมาตอไวกับขั้วตอ เพื่อ
สะดวกในการ เชือ่ มตอกับสวนแสดงผลคา ความชืน้

แผนแผงวงจรไฟฟาหัววัดความชืน้ เชือ่ มตอกับขัว้ วัด
และหลอดวย resin ชนิดใส

ลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาหัววัดความชืน้
แบบ capacitance

○
○
○
○
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○

การทำลายทองแดงแผงวงจรไฟฟาหัววัดความชื้น
แบบ capacitance
การทำแผนวงจรไฟฟาทีเ่ ปนลายทองแดงออกแบบโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Protel DXP เปนแผงวงจรไฟฟา
แบบ 2 หนา

สวนของอุปกรณเครื่องวัดความชื้นและสวนแสดงผล
ของแบบ capacitance

ตางประเทศ พบวา ผลการวัด ความชื้นจากเครื่องวัด
ทัง้ 2 ชนิด มีคา ไมแตกตางกันทางสถิติ

เครือ่ งวัดความชืน้ แบบ capacitance
(1) พัฒนาขึน้ มา (2) ของตางประเทศ
การพัฒนาเครือ่ งวัดความชืน้
แบบการนำไฟฟาของ gypsum block
เครื่ อ งวั ด ความชื้ น แบบการนำไฟฟ า ของ gypsum
block เปนเทคโนโลยีที่ใชมายาวนานมากโดยใชหลักการ
เมื่อดินมีความชื้นนอยจะนำไฟฟาไดนอย และถามีความ
ชืน้ มากจะนำไฟฟาไดมาก หลักการเหมือนกับโอหมมิเต
อร ทำไดงา ยและราคาถูก ความนิยมลดนอยลง จึงพัฒนา
การทดสอบเครือ่ งวัดความชืน้ แบบ capacitance
สรางเปนเครื่องมือในกรณีที่ผูใชสนใจหรือมีความชำนาญ
และใชงานอยูแ ลว แตถา เครือ่ งเสีย สามารถนำเครือ่ งวัด การทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติ
ที่พัฒนานี้ไปใชทดแทนไดโดยไมตองซื้อจากตางประเทศ
ระบบการจายน้ำอัตโนมัตจิ ะสามารถตัง้ คาความชืน้ ใน
ดินทีจ่ ะใหปม น้ำเริม่ ทำงานและความชืน้ สูงสุดทีจ่ ะ ใหปม
หยุดทำงานได การทดสอบจะฝงขัว้ วัดความชืน้ ไวในดิน
เมือ่ ความชืน้ ในดินต่ำกวา 30 % โดยปริมาตร วงจรไฟฟา
จะทำใหปม น้ำทำงานและเมือ่ ความชืน้ สูง เกิน 80 % โดย
ปริมาตร จะหยุดการทำงานของปมน้ำ ผลการทดสอบ
สามารถควบคุมความชื้นในดินไดดี

เครือ่ งวัดความชืน้ แบบการนำไฟฟาของ Gypsum block
(1) พัฒนาขึน้ มา (2) ของตางประเทศ

○

○

○

○

อุปกรณการทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติ

○

การทดสอบเครือ่ งวัดความชืน้
การทดสอบเครื่ อ งวั ด ความชื้ น แบบ capacitance
ในหองปฏิบตั กิ าร ผลการทดสอบเปรียบเทียบโดย วัดความ
ชืน้ ในดินชนิดเดียวกัน ความแนนเทากัน จากเครือ่ งวัดที่
พัฒนาขึน้ โดยหลักการ capacitance กับเครือ่ งวัดทีซ่ อื้ จาก
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การทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติในเรือนทดลอง

การทดสอบระบบการใหน้ำอัตโนมัติในแปลงทดลอง
การเปรียบเทียบคาความชืน้ จากเครือ่ งมือวัดความชืน้
ทีส่ งั่ ซือ้ จากตางประเทศและทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ มา
ก. การวัดคาความชืน้ ในหองปฏิบตั กิ าร ใชเครือ่ งมือทัง้
ชนิด capacitance และ gypsum block พบวา การวัด
ความชื้นในดินดวยเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตาง
ประเทศและที่พัฒนาขึ้นมา ทั้งชนิด capacitance และ
gypsum block ในหองปฏิบตั กิ าร จะมีคา เฉลีย่ ทีใ่ กล เคียง
กันไมมคี วามแตกตางกันทางสถิติ แสดงวา เครือ่ ง มือวัด
ความชืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา มีคณ
ุ ภาพเทาเทียมหรือใกลเคียง

กับเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตางประเทศ
ข. การวัดคาความชื้นในเรือนทดลอง และในแปลง
ทดลอง ใชเครือ่ งมือชนิด capacitance พบวาการวัด ความ
ชื้นในดินดวยเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจากตางประเทศ
และทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาในเรือนทดลองและใน แปลงทดลองจะ
มีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ไมมีความ แตกตางกันทางสถิติ
แสดงวา เครือ่ งมือวัดความชืน้ ที่ พัฒนาขึน้ มา มีคณ
ุ ภาพ
เทาเทียมหรือใกลเคียงกับเครื่องมือวัดความชื้นที่ซื้อจาก
ตางประเทศ

○
○
○
○
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○

(1)
(2)
คาความชืน้ ของเครือ่ งวัดความชืน้ ในหองปฏิบตั กิ าร (1) ชนิด capacitance (2) ชนิด gypsum block

(1)
(2)
คาความชืน้ ของเครือ่ งวัดความชืน้ แบบ capacitance (1) ในเรือนทดลอง (2) ในแปลงทดลอง
การเปรียบเทียบราคาและขอแตกตางเครือ่ งวัดความชืน้ ในดินทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ มากับเครือ่ งจากตางประเทศ
1. เครือ่ งวัดความชืน้ ในดินชนิด capacitance
ชนิดของอุปกรณ
แผนวงจรพิมพ
อุปกรณอิเล็กทรอนิคส
กลองแสดงผล LCD
แบตเตอรี่ 12 โวลต
เรซินและคาแรงหลอหัววัด
คาการเชื่อมอุปกรณลงแผนวงจรพิมพและติดตั้งลงกลอง
คาทดสอบเครื่องวัดความชื้น
รวมเปนเงิน

○

○

○

จากตางประเทศ
นอยกวา 5 %
50,000-100,000
ตองสงตางประเทศ/รออะไหล
ตองเลือกใหเหมาะกับดิน
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
ตองเปลี่ยนใหม
LCD
ใกลเคียงกัน

○

เครื่องวัดความชื้นที่พัฒนาขึ้น
คาความผิดพลาด นอยกวา 5 %
ราคา (บาท)
9,000
การซอมบำรุง
ซอมไดทันที
การใชงาน
งายเหมาะกับดินทุกประเภท
หนวยวัด
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร
แบตเตอรี่
ประจุไฟใหมได
การแสดงผล
LCD
ขนาด/น้ำหนัก ใกลเคียงกัน

ราคา(บาท)
600
3,000
500
400
1,000
2,500
1,000
9,000

○

รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
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2. เครือ่ งวัดความชืน้ ในดินชนิด gypsum block
รายการที่
1
2
3
4
5
6

ชนิดของอุปกรณ
แผนวงจรพิมพ
อุปกรณอิเล็กทรอนิคส
กลองแสดงผล LCD
แบตเตอรี่ 9 โวลต
คาการเชื่อมอุปกรณลงแผนวงจรพิมพและติดตั้งลงกลอง
คาทดสอบเครื่องวัดความชื้น
รวมเปนเงิน

เครื่องวัดความชื้นที่พัฒนาขึ้น
คาความผิดพลาด นอยกวา 5 %
ราคา (บาท)
5,000
การซอมบำรุง
ซอมไดทันที
หนวยวัด
เปอรเซ็นตโดยเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน
แบตเตอรี่
ตองเปลี่ยนใหม
การแสดงผล
LCD
ขนาด/น้ำหนัก ใกลเคียงกัน

ราคา(บาท)
400
1,400
200
200
2,300
500
5,000

จากตางประเทศ
นอยกวา 5 %
20,000-30,000
ตองสงตางประเทศ/รออะไหล
เปอรเซ็นตโดยเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน
ตองเปลี่ยนใหม
LCD
ใกลเคียงกัน

○
○
○
○
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○

สรุปผลการทดลอง
ผลการพั ฒ นาเครื่ อ งวั ด ความชื้ น ในดิ น ทดแทนการ
ระบบการใหน้ำแกพชื แบบอัตโนมัตสิ ามารถใชงาน
นำเขาจากตางประเทศสรุปไดดังนี้
ได ดี กำหนดระดั บ ความชื้ น ที่ จ ะให ป ม ส ง น้ำ
1. เครื่องวัดความชื้นชนิด capacitance และชนิด
ชลประทานทำงานและความชื้ น ในดิ น สู ง สุ ด ที่
gypsum block ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา สามารถวัดความ
จะหยุดการทำงานของระบบปมน้ำ
ชื้นในดินไดไมแตกตางกับเครื่องวัดประเภทเดียว
กันที่สั่งซื้อจากตางประเทศ
เอกสารอางอิง
2. เครือ่ งวัดความชืน้ ชนิด capacitance ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิ ยา. 2541. ปฐพีวทิ ยาเบือ้ งตน.
มา ผานการทดสอบในหองปฏิบัติการ ในเรือน
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
ทดลองและในแปลงทดลองของเกษตรกร
เกษตรศาสตร.
3. เครือ่ งวัดความชืน้ ชนิด capacitance ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สายัณห สดุด.ี 2551. ความสัมพันธระหวางน้ำและพืช.
มา แสดงผลการวัดเปนความชืน้ โดยปริมาตร
เอกสารประกอบการสอนวิชาสรีรวิทยา การผลิตพืช
4. อุปกรณตางๆ ที่ใชในการสรางเครื่องวัดความชื้น
(510-421 : Physiology of Crop Production) ภาค
สามารถหาซื้อไดในประเทศ
เรียนที่ 1/2551 ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากร
5. ราคาเครื่ อ งวั ด ความชื้ น ชนิ ด capacitance ที่
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. เขาถึงได
พัฒนาขึน้ มามีราคาต่ำกวาของตางประเทศมาก 6.
จากhttp://natres.psu.ac.th/Department/

○

○

○

○

○
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การศึกษาคุณสมบัตดิ า นกำลังรับแรง ความซึมน้ำ CBR
ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตสำหรับงานถนน
A Study on Mechanical Properties in Strength , Permeability and CBR of Lateritic soil with
Cement for Road Construction
นางอรสา วงศคำ นายภราดร อัฐวงศ และ นายอรุณชัย จิตงามประเสริฐ
กลมุ งานดินดานวิศวกรรม สวนวิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม สำนักวิจยั และพัฒนา

IRR 03

บทคัดยอ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาความเปนไปไดทจี่ ะนำดินลูกรังผสมปูนซีเมนตไปใชแทนหินคลุกในงานกอสราง
ถนน เพือ่ เปรียบเทียบคุณสมบัตดิ า น C.B.R. คุณสมบัตทิ างดานกำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกนเดียว และ คุณสมบัติ
ดานการซึมน้ำ ระหวางดินลูกรังเดิมกับดินลูกรังผสมปูนซีเมนต เพื่อศึกษาหาปริมาณปูนซีเมนตที่จะนำมาผสมกับดิน
ลูกรังไปใชแทนหินคลุกในงานดานการกอสรางถนน
ผลการศึกษาพบวา การรับแรงตานทานแบบ C.B.R. และ กำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกนเดียวมีเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณปูนซีเมนตทเี่ พิม่ ขึน้ แบบแปรผันตรง สวนคุณสมบัตดิ า นการซึมน้ำ จะลดลงตามปริมาณปูนซีเมนตทเี่ พิม่ ขึน้ แบบ
แปรผกผัน และการเลือกใชดนิ ลูกรังทีข่ นาดโตสุดมีขนาดใหญจะทำใหคา C.B.R. สูงกวา เมือ่ พิจารณาเกณฑกำหนดคา
C.B.R. ของชัน้ พืน้ ทางหรือหินคลุกตามมาตรฐานของกรมทางหลวงทีก่ ำหนดคา C.B.R. มีคา ไมนอ ยกวารอยละ 80 ไว
ถาจะทำปูนซีเมนตผสมดินลูกรังเมือ่ ใชแทนหินคลุกตามมาตรฐานดังกลาว ปริมาณปูนซีเมนตทเี่ หมาะสมกับดินลูกรังจาก
แหลง จ.กาญจนบุรี และ จ.ชลบุรี สามารถใชไดตงั้ แตรอ ยละ 2 ขึน้ ไปเพือ่ ความปลอดภัยตอโครงสรางถนน
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.

○

○

○

○

○

คำสำคัญ กำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกนเดียว Unconfine Compressive Strength
คุณสมบัตดิ า นการซึมน้ำ Permeability, ขนาดโตสุด ของวัสดุ Max size, ชัน้ พืน้ ทาง base layer
ลูกรังผสมซิเมนต Lateritic soil with cement, หินคลุก Crushed aggregate
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○
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○

บทนำ
1.1 ทีม่ าและความสำคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศใหมคี วามเจริญพรอมในดานตาง ๆ
นั้น เกิดจากองคประกอบที่สำคัญหลายประการและสิ่ง
ที่ มี ค วามสำคั ญ ในอั น ดั บ ต น ๆ คื อ การพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ระบบการขนสงที่นำพา
ความเจริญเหลานัน้ ไปยังบริเวณทีอ่ ยหู า งไกลออกไปอยาง
เชนพื้นที่ในชนบท สวนชาวเกษตรกรก็ไดใชเปนเสนทาง
ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของตนออกสตู ลาดเปนราย
ไดในการหาเลี้ยงชีพ และดำเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข
เมื่ อ ลองพิ จ ารณาถึ ง เส น ทางลำเลี ย งของโครงการ
ชลประทานทีม่ อี ยทู วั่ ประเทศในปจจุบนั ก็ไดแก ถนนบนคัน
คลอง และถนนบนทำนบดิน เปนตน ซึ่งสวนใหญเปน
ถนนทีมปี ริมาณการจราจรต่ำและการกอสรางโดยทัว่ ไปใช
หินคลุกเปนวัสดุสำหรับทดแทนพื้นทางซึ่งมีราคาขนสง
คอนขางสูง มีงบประมาณการกอสรางสูงตามไปดวย ดังนัน้
เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการกอสรางถนนที่มี
ปริมาณการจราจรต่ำแบบนีจ้ งึ ควรกอสรางโดยเลือกใชวสั ดุ
ทีม่ อี ยใู นในทองถิน่ เปนหลัก และจากการสำรวจแหลงวัสดุ
ทั่งประเทศพบวาวัสดุที่หาไดทั่วไปหรือมีกระจายอยูตาม
พื้นที่คือดินลูกรัง และหากจะมีการนำดินลูกรังไปใชแทน
หินคลุกใหไดนั้นตองทำการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน
ลูกรังกอน เชนการผสมกับปูนซีเมนต และเมือ่ พิจารณาถึง
งบประมาณการปรับปรุงในเบือ้ งตนพบวามีความเปนไปได
ทีจ่ ะลดคาใชจา ยดานวัสดุในการสรางพืน้ ทางลงได แตตอ ง
มีการควบคุมการผสม การใหความชืน้ การบดอัด และการ
ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ใ นสนามอย า งใกล ชิ ด เพื่ อ ให ไ ด
โครงการสรางถนนที่ดีและเหมาะสมตอการใชงาน
1.2 วัตถุประสงค
1.1 เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตดิ า นกำลังรับแรงตานทานของ
แรงอัดแกนเดียว ความซึมน้ำ และคา C.B.R. ของ
ดินลูกรังผสมปูนซีเมนตสำหรับชัน้ พืน้ ทางของถนน

1.2 เพือ่ เปนแนวทางในการกำหนดปริมาณปูนซีเมนตที่
เหมาะสมสำหรั บ การผสมกั บ ดิ น ลู ก รั ง ในงาน
ถนนหรืองานดานอืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคลายกัน
1.3 ขอบเขตการวิจยั
งานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต
ทางดานกำลังรับแรงตานทาน ความซึมน้ำ และ C.B.R.
เมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณปูนซีเมนต ซึ่งเปนการจัดเตรียม
ตัวอยางขึ้นในหองปฏิบัติการทดลอง
1.4 การตรวจเอกสาร
1.4.1 การศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ทางดานวิศวกรรม
1.4.1.1ดินลูกรัง
กอนที่จะทราบถึงทฤษฎีและหลักการบดอัดดิน
ลู ก รั ง จะต อ งทราบถึ ง กำเนิ ด ดิ น ลู ก รั ง
คำจำกัดความ คุณสมบัติ และขอกำหนด
ตางๆ ในการใชควบคุมคุณสมบัตขิ องดินลูก
รั ง เพี่ อ จะทำให ส ามารถทราบสาเหตุ ข อง
ปญหาที่กำลังศึกษาไดลึกซี้งยิ่งขึ้น
ดินลูกรัง เกิดจากการผุพังของหินในสภาพ
ภูมอิ ากาศรอนหรีอกึง่ รอน ซึง่ มีอณ
ุ หภูมแิ ละ
ความชื้นสูงและจากการศึกษาการผุพังและ
การเกิ ด สี แ ดงของหิ น ในประเทศสหรั ฐ
อเมริกาของ Russel(1989)พบวาอุณหภูมทิ ี่
อบอุนและความชื้นสูงมีอิทธิพลตอการผุพัง
ของหินมากกวาอุณหภูมทิ เี่ ย็นและความชืน้ ที่
ต่ำ ซึ่ ง Holland (1903)ได ส นั บ สนุ น ว า ที่
อุณหภูมิและความชื้นสูง หรือในสภาพภูมิ
อากาศแบบเขตรอนจะเกิดกระบวนการกัด
เซาะทางเคมีขนึ้ โดยสารพวกซิลกิ า AIkallne
และAIkaline Earth สลายตัว แตเกิดการ
สะสมของสารพวกอลูมินาและออกไซดของ
เหล็ก

ตาราง 1-1 คุณสมบัตขิ องดินลูกรังในประเทศไทย
0
18
NP
A-1-a
0
2.59
118
7
7
0.1
20

66
97
51
A-7-6
10
3.2
144.5
13.4
60
55
60

○

○

การนำดินซีเมนตไปใชงานและพฤติกรรมของถนนดิน
ซีเมนตดินซีเมนตสามารถนำไปใชงานลักษณะตางๆ ได
หลายลักษณะ เชน
1. พื้นทางของถนน
2. รองพื้นทางของถนน
3. พื้นทางและรองพื้นทางของทาอากาศยาน
4. พื้นทางและรองพื้นทางของลานจอดรถ
5. ใช ซ อ มถนนที่ เ ป น หลุ ม เป น บ อ ในลั ก ษณะของ
patching
6. พื้นทางของโกดังเก็บสิ่งของ
โดยทัว่ ๆ ไปของถนนดินซีเมนตจะทนทานแข็งแรง เมือ่
เปดใชงานเกิน 10 ปกย็ งั ไมเกิดรอยรองลอ (rut depth) หรือ
เปนหลุมเปนบอ (pothole) บนผิวหนาของถนน ตรงกัน
ขามกับถนนทีม่ พี นื้ ทางเปนหินคลุกซึง่ จะปรากฏรอยรองลอ
และเปนหลุมเปนบออยางชัดเจนเมื่อเปดใชงานเปนเวลา
นาน ดังนัน้ ถนนดินซีเมนตเกาเมือ่ ตองการทำผิวทางทับ
ผิวทางเดิมจะทำการกอสรางไดงายกวาถนนพื้นทางหิน
คลุก เพราะระดับและหลังเตา (crow slope) ของถนนดิน
ซีเมนตยงั คงสภาพดีเปนสวนมาก การทีถ่ นนดินซีเมนตไม
แสดงรอยรองลอ เปนเพราะความสามารถในการรับ
น้ำหนักของถนนดินซีเมนตจะสูงกวาถนนพื้นทางหินคลุก
ดังแสดงในรูป 19 ซึง่ แสดงการเปรียบเทียบการรับน้ำหนัก

○

ดินที่เหมาะสมสำหรับการทำดินซีเมนต
กำลังรับแรงอัดและความแข็งแรงของดินซีเมนตจะเกิด
จากปฏิกริ ยิ าระหวางซีเมนตกบั น้ำเปนสำคัญดังนัน้ ดินแทบ
ทุกชนิดสามารถจะนำมาทำดินซีเมนตได จากการศึกษา
พบวาดินลูกรัง กรวดบก ทรายบกและหินผุ ซึง่ มีขนาดคละ
ตางๆ กัน จะมีความเหมาะสมในการทำดินซีเมนตมากกวา
ดินเหนียว ดินทรายตะกอน และดินเม็ดหยาบจะใชปริมาณ
ซี เ มนต น อ ยกว า ดิ น เม็ ด ละเอี ย ด ส ว นและการทำงาน
จะงายกวา และภายหลังการกอสรางจะมีปญ
 หานอยกวา
การกอสรางชัน้ ทางของถนน ดินทีจ่ ะนำมาใชทำดินซีเมนต
ควรมีการคละขนาดดีและมีขนาดคุณสมบัติดังนี้
1. ขนาดเม็ดโตสุดไมเกิน 5 เซนติเมตร
2. ส ว นที่ ผ า นตะแกรงเบอร 200 แบบล า งไม เ กิ น
รอยละ 40
3. ขีดจำกัดเหลวไมเกินรอยละ 38
4. ดัชนีพลาสติกซิตไี้ มเกินรอยละ 15
5. คาความสึกหรอแบบ Los Angeles ไมเกินรอยละ
60ในกรณีทคี่ า ขีดจำกัดเหลวและดัชนีพลาสติกซิตี้
สูงเกินกวาคาที่กำหนด ควรใช ปูนขาวผสมกับ
ตัวอยางดินใหอยใู นขอกำหนด แตทางนีต้ อ งไมนอ ย
กวารอยละ 2 โดยน้ำหนัก

คาสูงสุด

○

ผานตระแกรงเบอร200
Liquid Limit (%)
Plastic Limit (%)
การจำแนกประเภทตามระบบ AASHTO
Group Index
ความถวงจำเพาะ
ความหนาแนนแหงสูงสุด( lbs/cft)
ปริมาณความชืน้ ทีค่ วามหนาแนนแหงสูงสุด( %)
California Bearing Ratio ( CBR )
การบวมตัว( Swell) (%)
Los Angeles Rattler Test ( % )

คาต่ำสุด

○

คุณสมบัติ
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ของสภาพพื้นทางดินซีเมนตกับถนนพื้นทางหินคลุกเมื่อ
ความหนา ตาง ๆ กัน
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับดินซีเมนตกค็ อื รอยแตก ซึง่ รอยแตก
นี้ถือวาเปนสิ่งที่เกิดกับถนนดินซีเมนตทุกประเภท ไมวา
จะใชดนิ อะไรมาทำ รอยแตกจะเกิดมากถาตัวอยางมีขนาด
คละไมดี มีเปอรเซ็นตผานเบอร 200 สูง และคาดัชนี

พลาสติกซิตี้สูง การที่จะลดรอยแตกบนถนนดินซีเมนต
สามารถกระทำไดโดยการผสมวัสดุทจี่ ะนำมาทำดินซีเมนต
จัดเปนกองวัสดุกองใหญ และพยายามปรับวัสดุใหมขี นาด
คละกันดีซงึ่ จะชวยลดสวนละเอียดและลดคาดัชนีพลาสติก
ซิตี้ลงไดมาก

ทดสอบโดยใชแผนกดขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 in ทีก่ ารแอนตัว 0.05 นิว้

ภาพที่ 1-2 เปรียบเทียบการรับน้ำหนักของถนนทีม่ พ
ี นื้ ทาง
เปนดินซีเมนตกบั พืน้ ทางเปนหินคลุกทีค่ วามหนาตาง ๆ กัน

○
○
○
○

90

○

การเตรียมวัสดุใหมขี นาดคละทีเ่ หมาะสมดังกลาวแลว ถารอยแตกปรากฏบนผิวถนนก็จะถูกปดทับโดยชิปซีล
รอยแตกบนผิวทางจะสามารถลดไดโดยการทอดเวลาของ ทั้งหมด
การลงผิวทางใหลา ออกไปประมาณ 30 วัน และเปดการ 1.5 วิธดี ำเนินการวิจยั
จราจรไปบนผิวทางดินซีเมนตจะทำใหเกิดรอยแตกในพื้น
อุปกรณการวิจยั
ทาง ซึง่ รอยแตกเหลานีจ้ ะถูกปดทับโดยทาง การเปลีย่ น
1.5.1 การทดสอบขนาดคละดินตามมาตรฐาน ASTM
ใหผิวทางเกิดรอยแตกมากเทาใด ก็จะชวยลดรอยแตกที่
D422
ปรากฏบนผิวทางมากเทานั้น
- ตระแกรงรอนดินขนาด 3/4”, 3/8”,เบอร 4 ,เบอร
ขนาดของรอยแตกดินซีเมนต ถามีขนาดโตไมเกิน 1.5
8 , เบอร 16, เบอร 30, เบอร 40, เบอร 50,
มิลิเมตร ก็ไมสามารถใหการรับน้ำหนักของชั้นทางเสียไป
เบอร100, และเบอร 200
รอยแตกของดินซีเมนตไมสามารถปองกันได แตกส็ ามารถ
- เครือ่ งเขยาตระแกรง
ลดลงใหเหลืออยูในปริมาณและขนาดที่จะไมสรางปญหา
1.5.2 การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด า นความเหนี ย ว (
ภายหลังการกอสราง การออกแบบกอสรางถนนดินซีเมนต
Atterberg limits )ตามมาตรฐาน ASTM D423
เพือ่ ใหประโยชนสงู สุดและเพือ่ ลดปญหาของรอยแตก ควร
และ ASTM D424
จะทำการกอสรางเปนชวงเวลา กลาวคือ ถนนดินซีเมนต
- ชุดเครือ่ งมือหาขีดจำกัดเหลว (Liquid device)
ทุกสายควรจัดแผนการฉาบผิวแบบชิปซีล (chip seal) ภาย
- แผนกระจกสำหรับปนดิน
หลังจากทีถ่ นนเปดใชงานมานาน 3-5 ป ในชวง 3-5 ปนี้
หาขีดจำกัด พลาสติก (Plastic limits )

○

○

○

○

○

1.5.3 การทดสอบคา C.B.R.
1.7 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจยั
1. จัดเตรียมวัสดุลกู รังจาก 2 แหลง คือ จ.ชลบุรแี ละ
- C.B.R. Mold
- Compaction Hammer ขนาด 10 ปอนด
จ.กาญจนบุรี ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึง่
- Compaction Machine
2. ทดสอบหาคาทีใ่ ชในการทดลองตางๆ ของดินลูกรัง
- Surcharge Weight ขนาดเสนผาศูยนกลาง
รอนผานตะแกรง 3/4" , 3/8" และดินลูกรังผสม ปูน
6 นิว้ น้ำหนัก 5 ปอนด
ซิเมนต ทีอ่ ตั ราสวน ตางๆ ดังนี้ 0 ,2 , 4 ,6, 8,10
- เครือ่ งมือวัดการขยายตัว พรอม Dial Gauge
ของน้ำหนักดินแหง
อานละเอียด 0.001นิว้
3. ทดสอบคา C.B.R. ของดินลูกรังและดินลูกรังผสม
1.5.4 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนแบบแรงอัดแกน
ปูนซีเมนต จาก 2 แหลง ทัง้ ทีร่ อ นผานตะแกรง 3/
เดียว Unconfine test
4" กับ 3/8"
- เครือ่ งกดตัวอยาง Unconfine
4. ทดสอบคากำลังรับแรงเฉือนแบบ แรงอัดแกนเดียว
- เกจวัดระยะการเคลือ่ นตัวของตัวอยาง
ของดินลูกรังและดินลูกรังผสม ปูนซีเมนตจาก 2
( Dial Gauges )
แหลง ทีร่ อ น ผานตะแกรง 3/8 "
- เครือ่ งชัง่ ( Balance)ชัง่ ไดละเอียด 0.1 กรัม
5. ทดสอบความซึมน้ำของตัวอยางที่เตรียมโดยวิธี
ความดันน้ำเปลีย่ นแปลง ของดินลูกรังและดินลูกรัง
1.5.5 การทดสอบความซึมไดของน้ำในดิน (Permeผสม ปูนซีเมนต 2 แหลง ทีร่ อ นผานตะแกรง 3/8"
ability ) แบบความดันน้ำเปลีย่ น
1.8 ขัน้ ตอนการวิเคราะห
- บดอัดดินแบบ Dynamic compaction
1. รวบรวมผลการทดสอบ คุ ณ สมบั ติ ท างด า น
- อุปกรณ mold เหล็กเสนผาศูนยกลาง 4 นิว้
C.B.R. ,กำลังรับแรงเฉือน แบบแรงอัดแกนเดียว
พร อ มฐานและฝาป ด รวมกั น เป น อุ ป กรณ
และคาความซึมน้ำ
ทดสอบความซึมไดของน้ำในดิน
2. วิเคราะหความสัมพันธทางสถิตแิ ลวแสดงผลในรูป
- แผงหลอดวัดความซึมน้ำแบบความดันน้ำ
สมการแสดงความสัมพันธหรือ รูปภาพ ทำการ
เปลีย่ นแปลง ( Variable head ) มีความดัน
ทดลองและเก็บขอมูลที่กลุมงานดินดานวิศวกรรม
น้ำ สูงสุดเปนระดับน้ำประมาณ 2.0 เมตร
1.6 สถานทีด่ ำเนินงานวิจยั
สวนวิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม สำนักวิจยั และ
หองปฏิบัติการกลุมงานดินดานวิศวกรรม สำนักวิจัย
พัฒนา
และพัฒนา กรมชลประทาน
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ผลการทดสอบคุณสมบัตดิ า น C.B.R. กำลังรับแรงเฉือนแกนเดียวและความซึมน้ำ
3.1 ผลการทดสอบคุณสมบัตทิ างดาน C.B.R.

กราฟแสดงความสัมพันธของปริมาณ ปูนซีเมนตกบั คา CBR ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต ที่ สภาพรอยละ 95 ของ
ความหนาแนนแหงสูงสุด (กราฟรวม)
3.2 ผลการทดสอบคุณสมบัตดิ า น กำลังรับแรงอัดแกนเดียว

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณปูนซีเมนตกบั คา Unconfine ของดินลูกรังผสม ปูนซีเมนต ทีส่ ภาพรอย
ละ 95ของความหนาแนนแหงสูงสุด(ดินลูกรังจากแหลง จ.กาญจนบุรี และรอนผานตะแกรงเบอร 3/8 นิว้ )

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณปูนซีเมนตกบั คา Unconfine ของดินลูกรังผสม
ปูนซีเมนต ทีส่ ภาพรอยละ 95ของความหนาแนนแหงสูงสุด(ดินลูกรังจากแหลง จ.ชลบุรี
และรอนผานตะแกรงเบอร 3/8 นิว้ )
3.3 คุณสมบัตดิ า นความซึมน้ำ
ความสัมพันธของความหนาแนนแหงและความซึมน้ำของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต(แหลงลูกรัง จ.กาญจนบุร)ี

คา ความซึมน้ำ ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตในปริมาณตาง ๆของดินจากแหลง จ.กาญจนบุรี

ความสัมพันธของความหนาแนนแหงและความซึมน้ำของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต(แหลงลูกรัง ชลบุร)ี

คา ความซึมน้ำ ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนตในปริมาณตาง ๆของดินจากแหลง ชลบุรี
จะเห็นวาเมือ่ ระดับพลังงาน บดอัดเพิม่ ขึน้ โดยกำหนด
ใหปูนซีเมนตคงที่ ในทุกๆ อัตราสวนผสม คาความซึมน้ำ
จะลดต่ำลง ในทุกกรณี
ในกรณี ที่ เ พิ่ ม ปริ ม าณปู น ซี เ มนต โดยกำหนดให ใ ช
พลังงานในการบดอัดเทากันเมื่อปริมาณ ปูนซีเมนตเพิ่ม
มากขึน้ จะทำใหคา ความซึมน้ำมีแนวโนมลดลง

○
○
○
○
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○

สรุปผลการศึกษา
การนำดินลูกรัง มาเปนวัสดุทดแทนหินคลุก ในชัน้ พืน้
ทาง ใหได คุณสมบัตทิ ี่ เทียบเทาหรือใกลเคียงของเดิมโดย
เฉพาะในดานกำลังรับแรงตานทานนัน้ มีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของ 2
ประการคือ ปจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารบดอัดดินลูกรัง
ใหมีความหนาแนนที่สูง ก็จะทำใหเกิดกำลังรับแรงตาน
ทานมากขึ้นมาไดเอง และปจจัยภายในคือ การเปลี่ยน
คุณสมบัตขิ องดินลูกรัง ซึง่ ทำไดหลายวิธี เชน การผสมปูน
ซีเมนต, ปูนขาว หรือสารเคมีผสมเพิม่ อืน่ ๆ เปนตน สำหรับ
กรณีการผสมปูนซีเมนตลงไปในดินลูกรังจำเปนตองมีน้ำ
เปนตัวทำปฏิกริ ยิ าโดยตรงกับปูนซีเมนตทำใหเกิดการเชือ่ ม
ประสานของเม็ดดินลูกรังกับปูนซีเมนตแลวเกิดการแข็งตัว
ขึน้ มา เปนผลใหคณ
ุ สมบัตขิ องดินลูกรังเปลีย่ นแปลงไป แต

เมื่อนำไปบดอัดก็จะทำใหกำลังรับแรงตานทานมีคามาก
ขึ้น และเมื่อปริมาณปูนซีเมนตเพิ่มขึ้นก็เปนการเพิ่มตัว
เชื่อมประสานลงไปทำใหกำลังมีคาสูงตามไปดวย
เมือ่ พิจารณาคุณสมบัตดิ า นการรับแรงตานทาน จาก
การทดสอบ C.B.R. พบวามีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณปูน
ซีเมนตทเี่ พิม่ ขึน้ แบบแปรผันตรง และการเลือกใชดนิ ลูกรัง
ทีข่ นาดโตสุดมีขนาดใหญ จะทำใหคา C.B.R. สูงกวาใชดนิ
ลูกรังที่มีขนาดโตสุดมีขนาดเล็กกวา
เมือ่ พิจารณาเกณฑ กำหนดคา C.B.R. ของชัน้ พืน้ ทาง
หรือหินคลุกตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ทีก่ ำหนดวา
คา C.B.R. ตองมีคาไมนอยกวารอยละ 80 ถาจะทำปูน
ซีเมนตผสมกับดินลูกรัง เพือ่ ใชแทนหินคลุกตามมาตรฐาน
ดังกลาว ปริมาณปูนซีเมนตทเี่ หมาะสม สามารถใชไดตงั้ แต
รอยละ 2 ขึน้ ไป เพือ่ ความปลอดภัยตอโครงสรางถนน
จากการศึกษาพบวาการนำวัสดุจำพวกดินลูกรังมาใช
แทนหินคลุกในชัน้ พืน้ ทางโดยกำหนดใหหนวยแรงกดแบบ
ไมมแี รงดันรอบดานมีคา ไมต่ำกวา 21 kg./cm2 นัน้ ปริมาณ
ปูนซีเมนตที่ใชผสมกับดินลูกรังไมควรนอยกวา 4% ของ
น้ำหนักดินลูกรังแหง

○

○

○

○

○

ในสวนคาความซึมน้ำ พิจารณาจากการเพิ่มพลังงาน
ศาสตรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.2525
ในการบดอัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุก ๆ อัตราสวนผสม คาซึมน้ำจะมี เผาพงษ นิจจันทรพนั ธศรี. วิศวกรรมการทาง. กรุงเทพฯ
คาอัตราการซึมผานลดลง
บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด. 2521
ในกรณี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงปริ ม าณของปู น ซี เ มนต เมื่ อ วินติ ชอวิเชียร.คอนกรีตเทคโนโลยี.พิมพครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ
ปริมาณปูนซีเมนตสูงขึ้นโดยใชที่พลังงานในการบดอัด
หางหนุ สวนจำกัด ป. สัมพันธพาณิชย. 2521
เดียวกัน ดินลูกรังผสมปูนซีเมนตจะมีคา ความซึมน้ำลดลง จริพัฒน โชติไกร. 2531. วิศวกรรมการทาง. ภาควิชา
ตามปริมาณปูน ซีเมนตทเี่ พิม่ ขึน้
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,กรุงเทพฯ. 392.
เอกสารอางอิง
อดิมนต ยุพกรณ. 2543.ผลกระทบของความลาชาในการ
มณเฑียร กังศศิเทียม.กลศาสตรของดินดานวิศวกรรม. จัด
บดอัดดินลูกรังผสมซีเมนต. วิทยานิพนธ ปริญญาโท
พิ ม พ โ ดยสมาคมศิ ษ ย เ ก า วิ ศ วกรรมชลประทาน
. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพฯ.
นพระบรมราชูปถัมภ, กรุงเทพฯ. 2535
นพรัตน ทวมประดิษฐ.2543. อิทธพลการบดอัดซ้ำ ทีม่ ตี อ
ดร.วรากร ไมเรียง, รศ.จิรพัฒน โชติไกร และอาจารย
คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ลู ก รั ง ในการทดสอบการบด
ประที ป ดวงเดื อ น. ปฐพี ก ลศาสตร ทฤษฎี แ ละ
อั ด ในห อ งปฎิ บั ติ ก าร. วิ ท ยานิ พ นธ ปริ ญ ญาโท.
ปฎิบัติการ, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 180น.
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○

○

○

○

○
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การพัฒนาโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน
นายปยดุล สุขโข1 นายธวัชชัย คุณประคัลภ 2 นายสกัณฑ อินทรเสน3
1

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 2วิศวกรโยธาชำนาญการ 3นายชางโยธาชำนาญงาน
กลมุ งานคอนกรีตและวัสดุ สวนวิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

บทคัดยอ
วัสดุกรองที่ใชในงานชลประทาน ทำหนาที่ในการลดแรงดันน้ำใตดิน (Seepage force) และความเร็วของน้ำที่
จุดออก สงผลใหการกัดพาเม็ดดิน (Erosion or Piping) และแรงยกตัว (Uplift pressure) ซึง่ เกิดจากน้ำเซาะใตอาคาร
ชลประทานนั้นลดลง ทำใหไมเกิดการวิบัติของอาคารชลประทาน ดังนั้นการออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทานจึงมี
ความสำคัญยิ่งตอการคงอยูของอาคาร แตทฤษฎีที่จะใชในการออกแบบวัสดุกรองนั้นมีอยูมากมาย ไดแก ทฤษฎีของ
Terzaghi & Peck (1948), ทฤษฎีของ USBR (1963) และ ทฤษฎีในสวนของ Design of small dams (1987) ซึง่ ทฤษฎี
ตาง ๆ นัน้ มีความคลายคลึงกันแตไมเหมือนกัน หากผอู อกแบบไมทำการศึกษาอยางละเอียดถีถ่ ว นอาจเปนเหตุใหเกิด
ความผิดพลาดในการคำนวณและออกแบบวัสดุกรองได

ทีแ่ ตกตางกันไป ดังนัน้ การตัดสินใจจะเลือกใชทฤษฎีใดนัน้
ควรจะมีการคำนวณทั้งสามทฤษฎีกอนแลวเปรียบเทียบ
กับขอมูลวัสดุ (Base material) ทีม่ วี า เหมาะสมกับทฤษฎี
ไหนทีส่ ดุ จึงนำมาใชเปนขอกำหนดถึงคุณลักษณะของวัสดุ
ที่จะใชเปนวัสดุกรองตอไป
งานวิจัยนี้เปนการนำเงื่อนไขและทฤษฎีการออกแบบ
วัสดุกรองตาง ๆ มาคำนวณและเขียนแผนภูมิ เพือ่ ใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และชวยลดขอผิดพลาดจากเงือ่ นไข
การออกแบบระบบกรองทีม่ อี ยมู ากมาย ซึง่ บางครัง้ ผอู อก
แบบอาจลืมหรือไมเขาใจอยางถองแท

○

○

○

○

วัตถุประสงค
1. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 ซึ่ ง เป น
โปรแกรมพื้นฐานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรทั่ว
ไป มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการออกแบบคำนวณ
วัสดุกรองที่ใชกับงานชลประทาน
2. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 มาคำนวณ

○

บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
การออกแบบวัสดุทใี่ ชในระบบกรองในงานชลประทาน
ถือเปนอีกสวนหนึ่งที่มีความสำคัญตอการคงอยูหรือวิบัติ
ของอาคารชลประทาน เนื่ อ งจากระบบกรองในงาน
ชลประทานนั้น ทำหนาที่ในการลดแรงดันของน้ำใตดิน
(Seepage force) เมือ่ น้ำมีระดับแตกตางกันมาก สงผลให
สามารถลดการเกิดการกัดพาเม็ดดิน (Erosion or Piping)
และแรงยกตัว (Uplift pressure) ได
ปจจุบนั ทฤษฎีสำหรับใชในการออกแบบวัสดุกรองทีไ่ ด
รับความนิยมมีอยดู ว ยกัน 3 ทฤษฎี คือ
1. Terzaghi & Peck (1948)
2. USBR (1963)
3. Design of small dams (1987)
ทฤษฎีทั้งสามนี้มีความคลายคลึงกันหากแตไมเหมือน
กั น เนื่ อ งจากทฤษฎี ที่ ส องและสามนั้ น ได ม าจากการ
นำทฤษฎีทหี่ นึง่ มาปรับปรุงใหมตามสมมติฐานและเงือ่ นไข

IRR 04

ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เพื่อชวยในการคำนวณและออกแบบ
วัสดุกรองในงานชลประทานขึน้ โดยในตัวโปรแกรมจะทำการใสเงือ่ นไขและขอกำหนดของทฤษฎีตา ง ๆ ไวแลว เพียงผู
ใชงานใสขอ มูลวัสดุ (Base material) ทีไ่ ดจากการตรวจสอบคุณสมบัติ อันไดแก ขอมูล Hydrometer analysis, Sieve
analysis และ Atterberg's limit ลงไป โปรแกรมก็จะทำการคำนวณพรอมกับแสดงผลเปนตัวแลขและกราฟจากทฤษฎี
ตาง ๆ ใหอตั โนมัติ สงผลใหผอู อกแบบสามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับงาน ทัง้ ยังสะดวกและรวดเร็วอีกดวย
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ออกแบบวัสดุกรองตามทฤษฎีตา ง ๆ เพือ่ ใหผอู อก
แบบสามารถเลือกตัดสินใจในการนำไปใชงานได
อยางเหมาะสมกับ Base material ทีม่ อี ยเู ดิม
3. ลดเวลา และขอผิดพลาดในการคำนวณออกแบบ
วัสดุกรอง
4. เปนทางเลือกหนึ่ง ในการตัดสินใจของผูออกแบบ
ระบบกรองในงานชลประทานไดเลือกใช
ขอบเขตการวิจยั
1. นำโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เปนสือ่ ในการ
พัฒนาโปรแกรมการคำนวณระบบกรองในงาน
ชลประทาน
2. นำทฤษฎีและเงื่อนไขที่เปนที่นิยมในการออกแบบ
วัสดุกรองมาใชในการคิดคำนวณและแสดงผลใน
รู ป แบบของตั ว เลขรวมไปถึ ง แผนภู มิ วั ส ดุ ก รอง
ไดแก Terzaghi & Peck (1948), USBR (1963)
และ Design of small dams (1987)
3. ใชขอ มูลวัสดุ (Base material) ไดแก Hydrometer
analysis, Sieve analysis และ Atterberg's limit
ในการประมวลผล ซึง่ ตองไมมากกวา 5 ขอมูล
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ไดโปรแกรมสำหรับคำนวณออกแบบระบบกรอง
ของงานชลประทาน
2. ผู อ อกแบบสามารถนำไปใช ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

2.
3.

4.

คำสำคัญ วัสดุกรอง (Filter)

○
○
○
○
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○

วิธีการวิจัย
การรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาเนื้อหาของทฤษฎีตาง ๆ ของวัสดุกรองและ
การออกแบบระบบกรอง รวมไปถึงเนือ้ หาตาง ๆ ที่

5.

เกีย่ วของ ไดแก
การออกแบบเขื่อนดิน
ระบบระบายน้ำภายในตัวเขื่อน
ความเหมาะสมของประเภทดินสำหรับการใช
งานตาง ๆ ทางดานวิศวกรรม
วิธีการจำแนกประเภทของกลุมดิน
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของวั ส ดุ ที่ จ ะนำมาใช เ ป น
วัสดุกรอง
ทฤษฎีของ Terzaghi & Peck (1948)
ทฤษฎีของ USBR (1963)
ทฤษฎีของ Design of small dams (1987)
ขั้นตอนในการออกแบบวัสดุกรองสำหรับระบบ
กรองในงานชลประทาน
วิธกี ารทดสอบวัสดุ เพือ่ ใหไดขอ มูลทีจ่ ำเปนตอง
ใชในการออกแบบวัสดุกรอง
สอบถามและหาข อ มู ล จากสำนั ก ออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม กรมชลประทาน
ศึกษาการใชงาน Microsoft Excel 2003 เพือ่ เขียน
โปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน
ประกอบดวย การใชงานทั่วไป, การใชงานสูตร
ตาง ๆ , การใชงาน Macro บน Microsoft Excel
2003, การสราง Form เพือ่ โตตอบกับผใู ชงาน และ
การใชงาน Visual Basic Application (VBA) บน
Microsoft Excel 2003
ดำเนินการเขียนโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองใน
งานชลประทาน
ทบทวนทฤษฎีตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เขี ย น Flow chart ขั้ น ตอนการทำงานของ
โปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน
ดำเนินการสรางโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองใน
งานชลประทาน ตามทฤษฎีตา ง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ทดลองใชงานโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงาน
ชลประทาน

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

รูปที่ 7 Flow chart การดำเนินงานของโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน

○

○

○

○

5. นำ Margin Curve ที่ ป รั บ แก แ ล ว มาคำนวณ
วั ส ดุ ก รองชั้ น ที่ 1 โดยใช ท ฤษฎี ก ารออกแบบ
วัสดุกรองดังนี้
5.1 Terzaghi & Peck (1948)
5.2 USBR (1963)
5.3 Design of small dams (1987)
6. Plot Filter Curve จากผลการคำนวณจากทฤษฎี
ตาง ๆ และตรวจสอบเงือ่ นไข ไดแก
6.1 ที่ขนาดตะแกรงเบอร 200 เสนกราฟของ
วัสดุกรอง ตองไมมากกวารอยละ 5 โดย
น้ำหนัก (โดยการปรับเสนกราฟ)
6.2 กราฟของวัสดุกรองชวงบนตองไมเกิน 3 นิว้
(ตามขอกำหนดขนาดของวัสดุกรองที่ใหญ
ที่สุด)
7. คำนวณหาคาUpper Limit และ Lower Limit ของ
วัสดุกรองชัน้ ที่ 1 จาก Curve ทีไ่ ดปรับแกคา ตาม
เงือ่ นไขตาง ๆ แลว

○

กระบวนการและแนวคิดในการใช Microsoft Excel 2003
คำนวณออกแบบวัสดุกรอง
1. กรอกข อ มู ล ที่ จำเป น ในการคำนวณออกแบบ
วัสดุกรอง ไดแก ผลการทดสอบ Hydrometer
Analysis Test, Sieve Analysis Test และ
Atterberg's Limit
2. นำขอมูลจากขอ 1 ไปทำการคำนวณเพื่อจำแนก
ประเภทของดิน และ Plot Gradation Curve ซึง่ ตอง
มีสว นทีเ่ ปน Fine grain ดวย (ผลทีไ่ ดจาก Hydrometer Analysis)
3. นำผลที่ ไ ด จ ากการ Plot Gradation Curve
มาคำนวณหาเสนเสมือน (Margin Curve) ซึง่ เปน
ตัวแทนคา Gradation Curve ชุดของกลมุ ดินเพือ่
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุกรองที่เหมาะ
สมกั บ ข อ มู ล ดิ น นั้ น ๆ โดยเส น เสมื อ นจะต อ งมี
เงื่อนไขดังนี้
4. ปรับแก Margin Curve ใหมชี ว งทีแ่ คบลง
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8. นำ Filter Curve ชัน้ ที่ 1 ทีป่ รับแกแลวมาคำนวณ
วั ส ดุ ก รองชั้ น ที่ 2 โดยใช ท ฤษฎี ก ารออกแบบ
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 ของวัสดุกรองชัน้ ที่ 2 จาก Curve ทีไ่ ด
10. แสดงผลการคำนวณทีไ่ ดในรูปแบบของตาราง และ
แผนภูมิขนาดคละ
ผลการวิจัยและอภิปราย
วิธกี ารใชงานโปรแกรมเพือ่ คำนวณและออกแบบวัสดุกรอง
ในงานชลประทาน
1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ ใชงาน
2. Open File "Design_filter_2008"
3. จะพบกับหนาจอ Start Up ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 Start up program
4. เลือกคำสัง่ "Start Program" เพือ่ เปดหนาตางเลือก
การทำงาน สำหรับเริ่มใชงานโปรแกรม ดังรูปที่ 9
(คำสัง่ "Exit" เพือ่ ออกจากโปรแกรม)

○
○
○
○
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○

รูปที่ 9 หนาตางเพือ่ เลือกการทำงาน

5. เลือกคำสัง่ "Input Data" เพือ่ เปดหนาตางสำหรับ
เลือกจำนวนขอมูลดินทีเ่ จาะสำรวจมา ดังรูปที่ 10
(ตัง้ แต 1 - 5 ขอมูล)

รูปที่ 10 หนาตางเลือกจำนวนขอมูล
6. เลือกคำสัง่ "OK" เพือ่ กรอกขอมูล Atterberg's limit,
Hydrometer Analysis และ Sieve Analysis ของ
ดินที่เจาะสำรวจมาดังรูปที่ 11 (หากเลือกคำสั่ง
"Back" จะกลับไปยังหนาตางเพือ่ เลือกการทำงาน)

รูปที่ 11 หนาตางการกรอกขอมูลดินทีเ่ จาะสำรวจ
7. กรอกขอมูลในชองใหครบทุกชอง และครบทุกขอมูล
(Data1-5) แลวกดปมุ "OK" เพือ่ ไปยังหนาตางเลือก
ดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตา ง ๆ ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หนาตางเลือกแสดงผลการคำนวณ
และออกแบบวัสดุกรอง

○

○

○

○

○

8. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ
5. กดปมุ "Edit Data" เพือ่ เปดหนาตางการกรอกขอมูล
ดินทีเ่ จาะสำรวจ ดังรูปที่ 11
กดปมุ ทฤษฎีนนั้ ๆ อันประกอบไปดวย Terzaghi &
Peck, USBR และ Design of small dams (หาก
6. แกไขขอมูลดินตามตองการ หลังจากนั้นกดปุม
เลือกคำสั่ง "Main Menu" จะกลับไปยังหนาตาง
"OK" เพือ่ ไปยังหนาตางดูผลการคำนวณจากทฤษฎี
เลือกการทำงาน ดังรูปที่ 9)
ตาง ๆ ดังรูปที่ 12
9. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง
7. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ
เครื่องพิมพไดตามปกติ เหมือนการใชโปรแกรม
กดปมุ ทฤษฎีนนั้ ๆ
Microsoft Excel 2003 ทัว่ ไป
8. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง
วิธีการใชงานโปรแกรมเพื่อดูผลการคำนวณจากขอมูลดิน
เครือ่ งพิมพไดตามปกติ
(ลาสุด)
สรุปและขอเสนอแนะ
1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ ใชงาน
1. ไดโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน
2. Open File "Design_Filter_2008"
ซึ่งเปนการนำโปรแกรม Microsoft Excel 2003
3. จะพบกับหนาจอ Start Up ดังรูปที่ 8
มาประยุกตใชในการคำนวณและสรางแผนภูมิ
4. เลือกคำสัง่ "Start Program" เพือ่ เปดหนาตางเลือก
ขนาดคละของดินที่สำรวจจากแหลงกอสราง และ
การทำงาน ดังรูปที่ 9
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุกรอง (Specification of
5. กดปมุ "Output Data" เพือ่ เปดหนาตางเลือกดูผล
filter)
การคำนวณจากทฤษฎีตา ง ๆ ดังรูปที่ 12
2. ใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003 เขียน Code
6. เลือกดูผลการคำนวณจากทฤษฎีตาง ๆ โดยการ
ในการคำนวณและแสดงผลตามทฤษฎีการออก
กดปมุ ทฤษฎีนนั้ ๆ
แบบระบบกรองของ Terzaghi & Peck (1948),
7. เมื่อเลือกการแสดงผลแลว สามารถพิมพออกทาง
USBR (1963) และ Design of small dams
เครือ่ งพิมพไดตามปกติ
(1987) เพื่อผูออกแบบไดเลือกและตัดสินใจใช
งานอยางเหมาะสมกับแหลงดินในสถานทีก่ อ สราง
วิธกี ารใชงานโปรแกรมเพือ่ แกไขขอมูลดิน (ลาสุด)
3. สามารถลดเวลาที่ ใ ช ใ นการออกแบบอาคาร
1. เขาโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่ ใชงาน
ชลประทานได
2. Open File "Design_Filter_2008"
4. เพือ่ ผอู อกแบบสามารถเลือกและตัดสินใจใชงานให
3. จะพบกับหนาจอ Start Up ดังรูปที่ 8
เหมาะสมกั บ แหล ง ดิ น ในสถานที่ ก อ สร า ง จาก
4. เลือกคำสัง่ "Start Program" เพือ่ เปดหนาตางเลือก
ผลการคำนวณและแผนภูมทิ โี่ ปรแกรมแสดงไวดว ย
การทำงาน ดังรูปที่ 9
ทฤษฎีการคำนวณตาง ๆ
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○
○
○
○

102

○

เอกสารอางอิง
มือใหมเริม่ เรียน หัดเขียน Macro และ VBA บน Microsoft
Excel, (2548) วาทีร่ อ ยโทณัฐศิระ เยาวสุต
การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันดวย VBA บน
Excel ฉบับโปรแกรมเมอร, (2550) อำนาจ นุตะมาน
Advanced Excel Volume 2, (2546) พายัพ ขาวเหลือง
และยุทธภูมิ วงศวฒ
ั นฤกษ
Engineering with Excel Second Edition, (2005) Ronald
W. Larsen
การพั ฒ นาโปรแกรมจำแนกกลุ ม ดิ น เพื่ อ การใช ง าน
บนไมโครคอมพิวเตอร, สดุดี วิถีพานิช และอรสา
วงศคำ

Earth Manual Part 1 Third Edition, (1998) U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF
RECLAMATION
กลศาสตรของดินดานวิศวกรรม, (2537) มณเฑียร กังศศิ
เทียม
วิศวกรรมเขือ่ นดิน, ดร.วรากร ไมเรียง
การออกแบบวัสดุกรองของเขือ่ นดิน (FILTER DESIGN),
เทิดศักดิ์ บุณยขจร
การออกแบบอาคารชลประทาน 6, สุรพล ชุณหะวัต
การออกแบบและกอสรางเขื่อนดิน (ครั้งที่ 3), (2536)
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹Í§¤¤ÇÒÁÃÙ
Ê¡Ù ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓÊÁÑÂãËÁ ¤ÃÑ§é ·Õè 2

13-16 ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ 2553
³ ÈÙ¹ÂÇÈÔ Ç¡ÃÃÁ¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹

○

○

○

○

○

¼Å§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃ´Ù àÕ ´¹
»ÃÐ¨Ó»§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2552
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
143

○

○

○

○

○

144

IKM 01
¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³ÊÀÒ¾¹éÓ½¹-¹éÓ·Ò
â´Â ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 4

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 4 à»¹Ë¹ÇÂ§Ò¹·ÕÍè ÂãÙ ¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÊÇ¹¨Ñ´ÊÃÃ
¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 4 ·ÓË¹Ò·ÕèµÔ´µÒÁÇÔà¤ÃÒÐËáÅÐÃÇºÃÇÁÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ½¹-¹éÓ·Ò
ã¹à¢µ¾×¹é ·Õ·è ÃÕè ºÑ ¼Ô´ªÍº 4 ¨Ñ§ËÇÑ´¤×Í ¨.µÒ¡ ¨.¡Óá¾§à¾ªÃ ¨.ÊØâ¢·ÑÂ áÅÐ¨.á¾Ã ¾ÃÍÁ·Ñ§é ¡ÒÃá¨§àµ×Í¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¹éÓãË¡ºÑ ¼ºÙ ÃÔËÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡áÅÐ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ
áÅÐ¡ÒÃãË¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í
¡ÒÃµÔ´µÒÁÊÀÒ¾¹éÓ½¹ - ¹éÓ·Ò
ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓä´¡ÓË¹´¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃà½ÒÃÐÇÑ§áÅÐ¡ÒÃá¨§àµ×Í¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓà»¹
»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÇÑ¹ ã¹ªÇ§Ä´Ù½¹ÃÐËÇÒ§à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á - à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ÅÑ¡É³ÐÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈâ´Â·ÑÇè ä»¢Í§¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³
ÀÒ¤àË¹×Íä´ÃÑºÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÅÁÁÃÊØÁµÐÇÑ¹µ¡à©ÕÂ§ãµ ÃÐËÇÒ§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹¶Ö§à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹áÅÐä´ÃÑºÍÔ·¸Ô¾Å
¢Í§ÅÁÁÃÊØÁµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Íã¹à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¶Ö§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ ·ÓãËÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇáÅÐáË§áÅ§â´ÂÄ´Ù½¹
àÃÔèÁ»ÃÐÁÒ³à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á¶Ö§¡ÅÒ§à´×Í¹µØÅÒ¤Áà´×Í¹·Õè½¹µ¡ªØ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×ÍªÇ§à´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á¶Ö§à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹
Ä´ÙË¹ÒÇàÃÔÁè ¨Ò¡¡ÅÒ§à´×Í¹µØÅÒ¤Á¶Ö§¡ÅÒ§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ «Ö§è µÑ§é áµ¡ÅÒ§à´×Í¹µØÅÒ¤Á¶Ö§µ¹à´×Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹à»¹ÃÐÂÐ
à»ÅÕèÂ¹Ä´Ù¨Ò¡Ä´Ù½¹à»¹Ä´ÙË¹ÒÇ ÃÐÂÐ¹Õé¨ÐÁÕ½¹µ¡ºÒ§à»¹¤ÃÑé§¤ÃÒÇäÁÁÒ¡¹Ñ¡¨ÐÁÕÅÁàÂç¹¨Ò¡·Ò§àË¹×ÍáÅÐãµ¾Ñ´
ÊÅÑº¡Ñ¹à»¹ÃÐÂÐ æ ã¹ªÇ§¹ÕéÍØ³ËÀÙÁÔÂÑ§äÁÅ´µèÓÅ§ÁÒ¡à¹×èÍ§¨Ò¡äÍÍØ¹¨Ò¡·ÐàÅ¢Í§ÅÁãµÍØ³ËÀÙÁÔ¨ÐÅ´µèÓÅ§ÁÒ¡
àÁ×Íè ä´ÃºÑ ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÅÁ¨Ò¡·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í¾Ñ´¼Ò¹·ÓãËÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇàÂç¹·ÑÇè ä» à´×Í¹·ÕÁè ÍÕ Ò¡ÒÈË¹ÒÇ¨Ñ´¤×Í
à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤ÁáÅÐÁ¡ÃÒ¤ÁÄ´ÙÃÍ¹àÃÔèÁµÑé§áµ¡ÅÒ§à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸¶Ö§¡ÅÒ§à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á à»¹ªÇ§ÇÒ§¢Í§Ä´ÙÁÃÊØÁ
ÍØ³ËÀÙÁÔ¤Í¹¢Ò§ÊÙ§â´ÂªÇ§à´×Í¹àÁÉÒÂ¹à»¹à´×Í¹·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÈÃÍ¹ÍºÍÒÇÁÒ¡·ÕèÊØ´

○

○

○

○

○

¢Ñ¹é µÍ¹¡ÒÃ¡ÒÃµÔ´µÒÁÊÀÒ¾¹éÓ½¹ - ¹éÓ·Ò
¢Ñ¹é µÍ¹¡ÒÃ¡ÒÃµÔ´µÒÁÊÀÒ¾¹éÓ½¹ - ¹éÓ·ÒÃÇÁ·Ñ§é ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³µÒ §æà»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÇÑ¹áº§áÂ¡
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà»¹ 5 ¢Ñ¹é µÍ¹´Ñ§¹Õé
1. ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐ¾ÒÂØ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹·ÕèÍÒ¨¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¾×é¹·Õè·ÕèÍÂÙã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐÁÕ
¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¾×é¹·Õè¢Ò§à¤ÕÂ§à»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÇÑ¹
2. µÃÇ¨ÍºáÅÐ¤Ò´¡ÒÃ³¹éÓ½¹ã¹ªÇ§ 3 ªÑèÇâÁ§ 24 ªÑèÇâÁ§ 72 ªÑèÇâÁ§áÅÐ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³½¹·Õèã¹¾×é¹·ÕèµÒ§ æ
ã¹ªÇ§ 1 - 7 ÇÑ¹ÅÇ§Ë¹Ò
3. µÔ´µÒÁ½¹·Õèµ¡ã¹¾×é¹·Õè¨Ò¡àÃ´ÒÃµÃÇ¨ÍÒ¡ÒÈáÅÐ¤Ò´¡ÒÃ³¾×é¹·Õè¹éÓ·ÇÁ¨Ò¡»ÃÔÁÒ³½¹·Õèµ¡ã¹¾×é¹·Õèã¹
ªÇ§ 24 ªÑÇè âÁ§áÅÐ 72 ªÑÇè âÁ§·Õ¼è Ò ¹ÁÒ
4. µÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾¹éÓ·Òã¹ÅÓ¹éÓ¨Ò¡ÃÐººâ·ÃÁÒµÃáºº Real Time
5. ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓÇÑ¹áÅÐªÇ§ÇÔ¡ÄµÔ¾ÃÍÁá¼¹·Õ¾è ¹×é ·Õ¹è éÓ·ÇÁàÁ×Íè à¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂ¾ÃÍÁá¨§àµ×Í¹áÅÐàµÃÕÂÁ¡ÒÃ
ãË¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í
145

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃ

○
○
○
○
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○

¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 1 ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐ¾ÒÂØ·¨Õè Ðà¡Ô´¢Ö¹é ·ÕÍè Ò¨¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¾×¹é ·Õ·è ÍÕè ÂãÙ ¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
áÅÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¾×é¹·Õè¢Ò§à¤ÕÂ§à»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡ÇÑ¹ â´ÂÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁä´¨Ò¡àÇçºä«´¢Í§
¡ÃÁÍØµØ¹ÔÂÁÇÔ·ÂÒáÅÐàÇçºä«´µÒ§»ÃÐà·È

¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 2 µÃÇ¨ÊÍº»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹·Õèµ¡ã¹ªÇ§
3 ªÁ. 24 ªÁ.áÅÐ 72 ªÑÇè âÁ§·Õ¼è Ò ¹ÁÒ
áÅÐ¤Ò´¡ÒÃ³ » ÃÔ Á Ò³½¹µ¡ã¹
ª Ç § 7 ÇÑ ¹ ¢ Ò §Ë¹ Ò à¾×è Í ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ ¹
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹ºÃÔàÇ³¾×¹é ·Õ·è ½Õè ¹µ¡
»ÃÔÁÒ³¹éÓ·Õ¨è ÐäËÅà¢ÒÍÒ§à¡çº¹éÓà¾×Íè
¡ÒÃà¡ç º ¡Ñ ¡ ËÃ× Í ¡ÒÃÃÐºÒÂ áÅÐ
»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡µÒ§ æ
¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 3 µÔ ´ µÒÁ½¹·Õè µ ¡ã¹¾×é ¹ ·Õè ¨ Ò¡àÃ´ÒÃ
µÃÇ¨ÍÒ¡ÒÈáÅÐ¤Ò´¡ÒÃ³ ¾×é ¹ ·Õè
¹éÓ·ÇÁ à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾¾×é¹·Õè·Õè
½¹µ¡·Ø¡ æ 1 ªÑÇè âÁ§
¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 4 µÃÇ¨ÊÍºÊÀÒ¾¹éÓ·Òã¹áÁ¹éÓ»§,ÇÑ§,
ÂÁ,¹Ò¹ áÅÐà¨Ò¾ÃÐÂÒä´¨Ò¡àÇçºä«´
â¤Ã§¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÒ§ÃÐººáÅÐµÔ ´ µÑé §
ÃÐººâ·ÃÁÒµÃà¾×èÍ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³¹éÓ
áÅÐàµ× Í ¹ÀÑ Â ÅØ Á ¹éÓ à¨ Ò ¾ÃÐÂÒà¾×è Í
¡ÒÃµÔ´µÒÁ»ÃÔÁÒ³¹éÓËÅÒ¡ã¹ÅÓ¹éÓ
µÒ§ æ áºº Real Time
¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 5 ¨Ñ ´ ·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨ÓÇÑ ¹ ¾Ã Í Áá¨ §
àµ×Í¹áÅÐàµÃÕÂÁ¡ÒÃãË¤ÇÒÁªÇÂàËÅ×Í
«Öè§à»¹¢Ñé¹µÍ¹ÊØ´·ÒÂã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃ·Õè¨ÐµÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËáÅÇàÊÃç¨
ÀÒÂã¹àÇÅÒ 10.00 ¹. ¢Í§·Ø¡ÇÑ¹ã¹
ª Ç §Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ » ¡µÔ á ÅÐÁÕ ¡ ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ µ Ò § æ ã¹ª Ç §
ÇÔ¡ÄµµÅÍ´àÇÅÒÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡´Ù¢Í ÁÙÅ
ä´ ¨Ò¡àÇçºä«´È¹Ù Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐË
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 4
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IKM 02
¡ÒÃµÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ´ÇÂâ¤Ã§¢ÒÂäÃÊÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹
áÅÐºÃÃà·ÒÍØ·¡ÀÑÂàÁ×Í§ªØÁ¾ÃµÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ
¹ÒÂ·ÇÕÈ¡Ñ ´Ôì ¸¹à´âª¾Å1 ¹ÒÂ³Ã§¤ ÇÑ²¹¾Ñ¹¸ 2 áÅÐ¹ÒÂ¨ÒÃØ¾²
Ñ ¹ ¡ØÅÇÃ§·Ô¾Â 3
¼ÍÙ Ó¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ªØÁ¾Ã 2ËÑÇË¹Ò½ÒÂ¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ 3ÇÔÈÇ¡ÃªÅ»ÃÐ·Ò¹

1

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
1. ¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ÒËÑÇÍÂÙÏ ä´¾ÃÐÃÒª·Ò¹á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔã¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÍØ·¡ÀÑÂàÁ×Í§ªØÁ¾Ã
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ä´Ê¹Í§á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔáÅÇàÊÃç¨·ÓãËªÁØ ª¹ã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§ªØÁ¾Ã ÃÍ´¾¹¨Ò¡ÀÑÂ¾ÔºµÑ ¨Ô Ò¡
ÍØ·¡ÀÑÂà»¹àÇÅÒÃÇÁ 12 » (µÑ§é áµ» ¾.È.2541)
2. ÍÑµÃÒ¡ÓÅÑ§¢Í§â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ªØÁ¾ÃÅ´Å§áÅÐÁÕ¨Ó¡Ñ´
3. Ê¹Í§µÍºµÍ¡ÒÃãËºÃÔ¡ÒÃá¡¼ÁÙ ÊÕ Ç ¹ä´àÊÕÂ (¼ÃÙ ºÑ ºÃÔ¡ÒÃ)
4. Ê×èÍ¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃÊÃÒ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ´Ò¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¹éÓ
5. à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¢Í§¼ÙºÃÔËÒÃ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»ÒËÁÒÂ
1. à¾×èÍä´ÁÒ¢ÍÁÙÅ»ÃÐàÀ·ÀÒ¾ (Picture) «Öè§áÊ´§¶Ö§ÊÀÒ¾¹éÓ ÃÐ´Ñº¹éÓ ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
¤Çº¤ØÁºÑ§¤Ñº¹éÓáºº Real Time ¼Ò¹·Ò§â¤Ã§¢ÒÂäÃ ÊÒÂ (WiFi) â´ÂÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ã¹ Website ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ªØÁ¾ÃÊÒÁÒÃ¶ãªà»¹¢ÍÁÙÅªÕéá¨§ãË¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§·Ø¡ÀÒ¤ÊÇ¹à¢Òã¨ä´§ÒÂ ¹ÓÁÒãª§Ò¹ä´·Ñ¹·Õ
2. à¾×èÍà»¹Ê×èÍ¡ÅÒ§¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂ¨Ò¡¹éÓ¢Í§¾×é¹·Õèã¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§
ªØÁ¾Ã áÅÐ¾×é¹·Õèã¡Åà¤ÕÂ§¢Í§¼ÙÁÕÊÇ¹ä´àÊÕÂ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ »ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹àÁ×Í§ à¨ÒË¹Ò·Õèã¹ÊÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤
(¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã) à¨ÒË¹Ò·ÕèÊÇ¹·Í§¶Ôè¹ (Íº¨., à·ÈºÒÅ áÅÐÍºµ.) à¨ÒË¹Ò·ÕèÊÇ¹¡ÅÒ§ µÅÍ´¨¹Ê×èÍÁÇÅª¹
·Ø¡ÊÒ¢Òà»¹á¼¹áÁº·¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓÅÓà«ºÒÂ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ áÅÐãª§Ò¹¨ÃÔ§ä´
3. à¾×Íè Å´¤Òãª¨Ò Âã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ·Ò§´Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ´Ò¹ Operating Cost
4. à¾×èÍà»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐ¡Íºã¹ÃÐºº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ (DSS: Decision Supporting System) ´Ò¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐ
ºÃÃà·ÒÍØ·¡ÀÑÂàÁ×Í§ªØÁ¾ÃÏ

○
○
○
○
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○

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
1. ãªÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂ Wireless Network ÃÐÂÐä¡Åâ´Â·Ó§Ò¹º¹¤Å×è¹¤ÇÒÁ¶Õè ÊÒ¸ÒÃ³Ð â´ÂÁÕÊÒÁÒÃ¶·Ò§´Ò¹
â¤Ã§¢ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ (Computer Networking) ã¡Åà¤ÕÂ§¡Ñ¹¡ÑºÃÐºº Wireless LAN ËÃ×Í Wife ·Õãè ªÍÂãÙ ¹»¨¨Øº¹Ñ
áÅÐÊÒÁÒÃ¶ ·Ó§Ò¹ÃÇÁ¡Ñ¹ä´à»¹ÍÂÒ§´Õ ÊÒÁÒÃ¶Ê×èÍÊÒÃÃÐÂÐã¹ÃÑÈÁÕä¡Å·ÕèÊØ´ä´¶Ö§ 35 ¡ÔâÅàÁµÃ ËÃ×Í
¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×¹é ·Õäè ´ÁÒ¡¶Ö§ 3,850 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ã¹ÃÐÂÐ ÊÒÂµÒ (Line of Sign) áÅÐÊÒÁÒÃ¶àª×Íè ÁµÍà»¹â¤Ã§
¢ÒÂä»ä´ÍÕ¡ â´ÂäÁÁÕ¤Òãª¨ÒÂÃÒÂà´×Í¹
2. ÃÙ»áºº¡ÒÃàª×Íè ÁµÍáºº Wireless Networking ¹Ñ¹é à¤Ã×Íè §Á×ÍÊ×Íè ÊÒÃÅÙ¡¢ÒÂ(Terminals) àª×Íè ÁµÍ¡Ñ¹àÍ§·ÓË¹Ò·Õè
à»¹µÑÇ¢ÂÒÂÊÑÒ³ (Repeater) áÅÐ µÑÇÊ§µÍÊÑÒ³ (Relay) ä»ÂÑ§à¤Ã×Íè §ÅÙ¡¢ÒÂÍ×¹è æ ÍÕ¡´ÇÂ â´Âà¤Ã×Í

¢ÒÂ¨Ð¶Ù¡ÊÃÒ§¢Ö¹é àÍ§â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ ¨Ò¡¡ÒÃ·ÕÍè »Ø ¡Ã³à¤Ã×Íè §ÃÑº-Ê§·ÕÍè ÂãÙ ¡Å¡¹Ñ ã¹ÃÐÂÐµÔ´µÍÊ×Íè ÊÒÃ áÅÐ¡ç¨ÐªÇÂ
Ê§ÊÑÒ³µÍ æ ¡Ñ¹¨¹à¤Ã×Íè §ÃÑº-Ê§·Ø¡à¤Ã×Íè §ÊÒÁÒÃ¶ µÔ´µÍ¡Ñ¹ä´¹¹Ñè àÍ§ ÊÒÁÒÃ¶àª×Íè ÁµÍ¡Ñºà¤Ã×Íè §Á×ÍÇÑ´·Ò§
ÍØ·¡ÇÔ·ÂÒ ¡ÅÍ§Ç§¨Ã»´ áÅÐÍØ»¡Ã³µÍ ¾Ç§Í×¹è æ ·ÕÊè ÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹¼Ò¹à¤Ã×Í¢ÒÂä´
»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. áÊ´§¶Ö§ÊÀÒ¾¹éÓ ÃÐ´Ñº¹éÓ ÊÀÒ¾¾×é¹·Õèä´ÁÒ¢ÍÁÙÅ»ÃÐàÀ·ÀÒ¾ (Picture) «Öè§¾×é¹·ÕèáÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
¤Çº¤ØÁºÑ§¤Ñº¹éÓáºº Real Time ¼Ò¹·Ò§ Website ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ªØÁ¾Ã à¾×Íè »ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨
¢Í§¼ºÙ ÃÔËÒÃã¹ÃÐ´Ñº¡ÃÁ ÃÐ´ÑºÀÙÁÀÔ Ò¤áÅÐÃÐ´Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ
2. ä´à¤Ã×Íè §Á×Í»ÃÐ¡Íºã¹ÃÐºº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ (DSS: Decision Supporting System) ´Ò¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·Ò
ÍØ·¡ÀÑÂàÁ×Í§ªØÁ¾ÃÏ
3. à»¹Ê×Íè ¡ÅÒ§¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ ¹ÃÇÁã¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂ¨Ò¡¹éÓ¢Í§¾×¹é ·Õãè ¹à¢µà·ÈºÒÅàÁ×Í§ªØÁ¾Ã
áÅÐ¾×¹é ·Õãè ¡Åà¤ÕÂ§¢Í§¼ÁÙ ÊÕ Ç ¹ä´àÊÕÂ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ »ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹àÁ×Í§ à¨ÒË¹Ò·Õãè ¹ÊÇ¹ÀÙÁÀÔ Ò¤ (¨Ñ§ËÇÑ´
ªØÁ¾Ã) à¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ç ¹·Í§¶Ô¹è (Íº¨. à·ÈºÒÅ áÅÐÍºµ.) à¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ç ¹¡ÅÒ§ µÅÍ´¨¹Ê×Íè ÁÇÅª¹ ·Ø¡ÊÒ¢Ò
4. »ÃÐËÂÑ´¤Òãª¨Ò Âã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ·Ò§´Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ´Ò¹ Operating Cost
¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ¤ÇÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹áËÅ§§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ¢ÂÒÂ
2. ¤ÇÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¨Ñ´·Ó¤Ø³ÊÁºÑµàÔ ©¾ÒÐ¢Í§ÍØ»¡Ã³áµÅÐª¹Ô´ã¹ ÃÐºº¡ÅÍ§¢Í§â¤Ã§¢ÒÂäÃÊÒÂÍÂÒ§¡ÇÒ§¢ÇÒ§
ËÃ×ÍµÒÁ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙÍÍ¡áººÃÐººãËÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº§Ò¹
3. ¤ÇÃà»´ªÍ§·Ò§¢Í§ÃÐºº VPN ãËâ¤Ã§¢ÒÂäÃÊÒÂ¢Í§¡ÅÍ§ÊÒÁÒÃ¶à¢Ò ãª§Ò¹ä´ à¾×èÍà»¹¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´
§º»ÃÐÁÒ³ã¹ÊÇ¹¢Í§ Operating Cost
4. ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡áººÃÐººãËãª·´á·¹ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¢Í§ÃÐººâ·ÃÁÒµÃ·ÕèãªÊ§ ¢ÍÁÙÅ´ÇÂÃÐººÇÔ·ÂØä´ à¹×èÍ§¨Ò¡
ÁÕàÊÒÊÙ§ÍÂÙáÅÇ
á¹Ç·Ò§à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¼Å§Ò¹
¡ÒÃµÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ´ÇÂâ¤Ã§¢ÒÂäÃÊÒÂâ´Â¡ÒÃµÔ´µÑé§¡ÅÍ§¹Õé ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µãªâ¤Ã§¡ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹µÒ§æ ä´ àª¹ â¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§ áÅÐ½ÒÂÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
à¾×èÍãªà»¹ à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃµÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓä´à»¹ÍÂÒ§´Õ
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IKM 03
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ·ÃÁÒµÃÇÑ´¤ÇÒÁª×¹é ã¹´Ô¹áººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
´Ã.ÇÔª ÈÃÕÇ§ÉÒ
¹ÒÂªÒ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹ÃÐ´ÑºªÓ¹Ò§Ò¹ Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
¡ÒÃ·ÓãË´¹Ô ÁÕ¤ÇÒÁª×¹é ¾Í´Õ¡ºÑ ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ¹éÓ¢Í§
¾× ª ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÓ¤Ñ  à¾ÃÒÐ»¡µÔ ¾× ª ÁÕ ¤ ÇÒÁµ Í §¡ÒÃ¹éÓ ÍÂÙ
µÅÍ´àÇÅÒáµ»ÃÔÁÒ³¹éÓ·ÕèµÍ§¡ÒÃã¹áµÅÐªÇ§àÇÅÒÍÒ¨
¨Ðáµ¡µÒ§¡Ñ¹ä» ¢Öé¹ÍÂÙ¡ÑºªÇ§¢Í§ÍÒÂØ¡ÒÃà¨ÃÔàµÔºâµ
ËÃ×ÍàËµØ¨Ò¡»¨¨ÑÂ·Õ¨è Óà»¹Í×¹è ´Ñ§¹Ñ¹é ¨Ö§¤Ô´¾Ñ²¹Òà¤Ã×Íè §Á×Í
µÃÇ¨ÇÑ´¤ÇÒÁª×é¹ã¹´Ô¹ÊÓËÃÑºªÇÂµÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹¡ÒÃÊ§¹éÓ
á¡¾×ªãËµÃ§àÇÅÒ·ÕèµÍ§¡ÒÃ

» Ã Ð â Â ª ¹ ¢ Í § ¼ Å § Ò ¹ ·Õè ÁÕ µ Í ¡ Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò § Ò ¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ãªà»¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÃÇ¨ÇÑ´¤ÇÒÁª×é¹ã¹´Ô¹ÊÓËÃÑºªÇÂ
µÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹¡ÒÃÊ§¹éÓá¡¾×ªãËµÃ§àÇÅÒ·ÕèµÍ§¡ÒÃ

ÊÃØ»§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Õè Ê ¶Ò¹Õ · ´ÅÍ§à¡ÉµÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 5 (áÁ¡ÅÍ§ãË) ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
Í.¡Óá¾§áÊ¹ ¨.¹¤Ã»°Á ÃÐËÇ Ò §à´× Í ¹ Á¡ÃÒ¤Á àÁÉÒÂ¹ 2552 ¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ã¹áµÅÐËÑÇµÃÇ¨ÇÑ´ à·ÕÂº
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
¾Ñ ² ¹Òâ·ÃÁÒµÃÇÑ ´ ¤ÇÒÁª×é ¹ ã¹´Ô ¹ ºÃÔ à Ç³¾×é ¹ ·Õè ¡ÑºÇÔ¸¹Õ Ó´Ô¹ä»ÍºáË§à¾×Íè ËÒ¤Ò¤ÇÒÁª×¹é ã¹´Ô¹ÁÕ¤Ò RMSE
µÑÇá·¹à»ÒËÁÒÂáººÍÑµâ¹ÁÑµÔâ´Â¼Ùãª§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶à½Ò äÁà¡Ô¹ 5 % ¨Ó¹Ç¹¢ÍÁÙÅµÃÇ¨ÇÑ´·ÕèºÑ¹·Ö¡ä´ÁÒ¡¡ÇÒ
ÁÍ§¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ã¹ÃÐÂÐä¡Å·ÕèÊ¶Ò¹ÕáÁ¢ÒÂËÃ×Í·Ò§à¤Ã×Í 90 %
¢ÒÂÍÔ¹àµÍÃà¹çµ
¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
1. µÍ§·Ó¡ÒÃÊÍºà·ÕÂº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÍØÁ
ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹§Ò¹
¹éÓ¢Í§´Ô¹ºÃÔàÇ³·Õµè ´Ô µÑ§é ËÑÇµÃÇ¨ÇÑ´·Ø¡¤ÃÑ§é ·Ò§
¾Ñ²¹ÒËÑÇµÃÇ¨ÇÑ´ (Probe) ¨Ó¹Ç¹ 4 µÑÇ½§ã¹´Ô¹
á¡ä¢¤×ÍµÍ§¨Ñ´ËÒ´Ô¹µÑÇÍÂÒ§à¾×èÍãªà»¹µÑÇ
ºÃÔàÇ³à¢µÃÒ¡¾×ªãªàÇÅÒ¡ÒÃ¤ÒÂ»ÃÐ¨Øä¿¿ÒÃÐËÇÒ§¢ÑéÇ
á·¹ÊÓËÃÑ º ÊÍºà·Õ Â º¤ Ò ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ ´ ¢Í§
áÅÇá»Å§¤ÒàÇÅÒ·Õäè ´¹âÕé ´ÂãªäÁâ¤Ã¤Í¹â·ÅàÅÍÃ·Õè RTU
ÍØ»¡Ã³
(remote terminal unit) ãËà»¹¤Ò¤ÇÒÁª×¹é ã¹´Ô¹¨Ò¡¹Ñ¹é
2. ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹¢Í§´Ô¹ºÃÔàÇ³¢ÑÇé probe µÃÇ¨
Ê§¤Ò·Õèä´ãË¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ·ÕèÊ¶Ò¹ÕáÁ¢ÒÂáÊ´§¼ÅÃÐ´Ñº
ÇÑ´µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹ÊÁèÓàÊÁÍ¡Ñ¹´Õã¹µÍ¹
¤ÇÒÁª×¹é ã¹´Ô¹ ³ àÇÅÒ¨ÃÔ§ ºÑ¹·Ö¡¢ÍÁÙÅã¹ data logger
áÃ¡·ÕèàÃÔèÁµÔ´µÑé§ãª§Ò¹
áÅÐÊ§¢ÍÁÙÅà¢Òà¤Ã×èÍ¢ÒÂÍÔ¹àµÍÃà¹çµ·Ø¡ æ ¤ÃÖè§ªÑèÇâÁ§
áººÍÑµâ¹ÁÑµÔ
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IKM 04
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§
ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ´ÇÂÃÐºº SMS
¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING
¹ÒÂÍØÃ¤Ñ ÊØºÃÃ³àÊ¹ÕÂ ¹ÒÂªÒ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹ªÓ¹Ò§Ò¹ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
àÁ×Íè à¢ÒÊÄÙ ´Ù½¹¢Í§·Ø¡» ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 à»¹Ë¹ÇÂ§Ò¹Ë¹Ö§è ·ÕÁè ºÕ ·ºÒ·ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹à½ÒÃÐÇÑ§
áÅÐá¡ä¢»ËÒ¹éÓ·ÇÁã¹¾×¹é ·Õµè Ò § æ ·Ñ§é ¾×¹é ·Õ¡è ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ¾×¹é ·Õªè ÁØ ª¹ â´ÂÁÕ¾¹×é ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍºËÅÑ¡ÍÂãÙ ¹à¢µ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´
¤×Í ¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃ¢Õ ¹Ñ ¸ ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐ¹Í§ ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÔ´µÒÁà½ÒÃÐÇÑ§ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
ÊÀÒ¾¹éÓã¹ÍÒ§à¡çº¹éÓ ÊÀÒ¾¹éÓ½¹ áÅÐÊÀÒ¾¹éÓ·ÒÍÂÒ§ã¡Åª´Ô µÅÍ´¨¹ÊÑ§è ¡ÒÃãËâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ
Ê§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒµÒ§ æ àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁ´Ò¹µÒ§ æ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐÃÐºº»Í§¡Ñ¹¹éÓ·ÇÁ·ÕèÍÂÙã¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºãËÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃÍÁãª§Ò¹ä´µÅÍ´àÇÅÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ÂÑ§ä´
ÃÇÁ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡ÑºË¹ÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ ·Ñé§ã¹ÊÇ¹¡ÅÒ§áÅÐ·Í§¶Ôè¹ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃá¨§¢ÒÇ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ»Í§¡Ñ¹áÅÐá¡ä¢»ËÒÃÐËÇÒ§à¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³
ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ
»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 à¾×èÍãªÊ§¢ÍÁÙÅÊÓ¤ÑãË¼ÙºÃÔËÒÃ¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¼ÙºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ·ÃÒºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹·Ø¡ÇÑ¹ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§µÅÍ´ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡
¨Ò¡»ËÒÊÀÒÇÐ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¢Í§ÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈâÅ¡ÁÑ¡·ÓãËà¡Ô´ÊÀÒÇÐ½¹µ¡Ë¹Ñ¡ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ áÅÐÍÒ¨ÁÕ¼Å¡ÃÐ·º
¡Ñº¾×¹é ·ÕÅè ÁØ µÒ§ æ áÅÇ·ÇÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§à»¹ÍØ·¡ÀÑÂ¢Ö¹é ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ ¨Ö§ä´Á¡Õ ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ à¾×Íè ãË¼ºÙ ÃÔËÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¼ºÙ ÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ·ÃÒº¢ÍÁÙÅÊÓ¤Ñ¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¹éÓ·Õàè »¹»¨¨Øº¹Ñ ÍÂÒ§·Ñ¹·Ç§·Õ ´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING ·Ø¡ÇÑ¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

○

○

○

○

○

1. ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áººÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¢Í§ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ·ÕÊè Ó¤ÑÊÓËÃÑº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐà½ÒÃÐÇÑ§ã¹ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡
2. ÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING ¨Ó¹Ç¹ 3 ¢Í¤ÇÒÁ
´Ñ§¹Õé ¤×Í ¢ÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹ÍÒ§à¡çº¹éÓ¢¹Ò´ãËáÅÐÍÒ§à¡çº¹éÓ¢¹Ò´¡ÅÒ§»ÃÐ¨ÓÇÑ¹·ÕÊè Ó¤Ñ â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº %
¤ÇÒÁ¨Ø·ÕèÃÐ´Ñºà¡çº¡Ñ¡ áÅÐ¢ÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹ÍÒ§à¡çº¹éÓÇÒ¹¹Õé
¢ÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ã¹ÍÒ§à¡çº¹éÓ¢¹Ò´ãËáÅÐÍÒ§à¡çº¹éÓ¢¹Ò´¡ÅÒ§·ÕèÊÓ¤Ñ â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡Ñº ¢ÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹ÇÒ¹¹Õé
¢ÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³ÃÐ´Ñº¹éÓ·ÒÊ¶Ò¹ÕËÅÑ¡·Õèãªã¹¡ÒÃà½ÒÃÐÇÑ§ â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÃÐ´ÑºµÅÔè§ã¹·Ò§¹éÓ·ÕèÊÓ¤Ñ
áÅÐ¢ÍÁÙÅÃÐ´Ñº¹éÓ·ÒÇÒ¹¹Õé
151

3. ÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING à¾×èÍãË¼ÙºÃÔËÒÃ
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¼ÙºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ·ÃÒº¾ÃÍÁ¡Ñ¹·Ø¡ÇÑ¹àÇÅÒ 8.00 ¹.ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§äÁàÇ¹ÇÑ¹ËÂØ´
ÃÒª¡ÒÃ
4. ¼ÙºÃÔËÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ ¼ÙºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´ÃÑº·ÃÒº¢ÍÁÙÅÊÓ¤Ñ ·Ò§ÃÐºº SMS ã¹
·Ø¡ æ àªÒÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§µÅÍ´ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ ÊÓËÃÑºªÇÂã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ
ä´·Ñ¹
5. à¾×èÍà¼Âá¾Ã¤ÇÒÁÃÙ áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº
MOBILE PAGING ãË¼ºÙ ÃÔËÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¼ºÙ ÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 à¾×Íè ¡ÒÃà½ÒÃÐÇÑ§µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³
ÍØ·¡ÀÑÂÍÂÒ§ã¡ÅªÔ´ áÅÐÃÇ´àÃçÇÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹
»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´¾ÂÒÂÒÁ¾Ñ²¹ÒÃÙ»áººÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹·ÕÊè Ó¤ÑÊÓËÃÑº¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐà½ÒÃÐÇÑ§ã¹ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ à¾×Íè ¼ºÙ ÃÔËÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ
¼ÙºÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´ÃÑº·ÃÒº¢ÍÁÙÅÊÓ¤Ñ ·Ò§ÃÐºº SMS ã¹·Ø¡ æ àªÒÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§µÅÍ´ªÇ§Ä´Ù
¹éÓËÅÒ¡ ÊÓËÃÑºªÇÂã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹»ËÒÍØ·¡ÀÑÂä´·¹Ñ áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¨§¢ÒÇà¾×Íè »ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ãË¡ºÑ Ê×Íè µÒ§ æ ä´·ÃÒºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹¾×¹é ·Õµè Ò § æ ä´·¹Ñ ·Õ áÁ¨ÐÇÒÍÂÃÙ ÐËÇÒ§»¯ÔºµÑ ÃÔ Òª¡ÒÃã¹¾×¹é ·Õãè ´ æ
¡çÊÒÁÒÃ¶µÍºãË¼ÙÊ×èÍ¢ÒÇáÅÐ»ÃÐªÒª¹ËÃ×Í¼Ù·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ã¹áµÅÐ¾×é¹·Õèä´·Ñ¹µÍàËµØ¡ÒÃ³·Ø¡ æ àªÒ
´ÇÂ¢Í¨Ó¡Ñ´´Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING áÅÐ¡ÒÃ
»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹·Õ¼è àÙ ¡ÕÂè Ç¢Í§µÍ§·ÁØ à·áÅÐàÊÕÂÊÅÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÒ§µÍà¹×Íè §·Ø¡ æ àªÒµÅÍ´ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ à¾×Íè
ªÇÂã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹»ËÒÍØ·¡ÀÑÂä´·Ñ¹ ¡Í¹·Õè¨Ðà¡Ô´Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÇÔ¡ÄµÔ áÅÐ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸á¨§àµ×Í¹ÀÑÂãË»ÃÐªÒª¹·ÃÒºáÅÇÊÒÁÒÃ¶á¡ä¢»ËÒÍØ·¡ÀÑÂä´·¹Ñ àÁ×Íè à¡Ô´Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Ç¡Ô ÄµÔ ¾ÃÍÁ
·Ñ§é ÊÒÁÒÃ¶ºÃÃà·Ò¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ·ÕÍè Ò¨¨Ðà¡Ô´¢Ö¹é ¡Ñº¾×¹é ·Õ·è Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐ¾×¹é ·ÕÍè ÂÍÙ ÒÈÑÂä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐ
ÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ÃÇ´àÃçÇÁÒ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é

○
○
○
○
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○

´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING à¾×Íè ¼ºÙ ÃÔËÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¼ºÙ ÃÔËÒÃÊÓ¹Ñ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´ÃÑº·ÃÒº¢ÍÁÙÅÊÓ¤Ñ ·Ò§ÃÐºº SMS ã¹·Ø¡ æ àªÒÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§µÅÍ´ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ ÊÓËÃÑº
ªÇÂã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹»ËÒÍØ·¡ÀÑÂä´·¹Ñ áÅÐÊÒÁÒÃ¶á¨§¢ÒÇà¾×Íè »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãË¡ºÑ Ê×Íè
µÒ§ æ ä´·ÃÒºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹¾×é¹·ÕèµÒ§ æ ä´·Ñ¹·Õ áÁ¨ÐÇÒÍÂÙÃÐËÇÒ§»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õèã´ æ ¡çÊÒÁÒÃ¶µÍº
ãË¼ÊÙ Í×è ¢ÒÇáÅÐ»ÃÐªÒª¹ËÃ×Í¼·Ù µÕè Í §¡ÒÃ·ÃÒºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹»¨¨Øº¹Ñ ¢Í§áµÅÐ¾×é¹·Õèä´·Ñ¹µÍàËµØ¡ÒÃ³·Ø¡ÇÑ¹àÇÅÒ
8.00 ¹. ÍÂÒ§µÍà¹×èÍ§äÁàÇ¹ÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃáÁÇÒÁÕ¤Òãª¨ÒÂäÁÊÙ§ÁÒ¡ áÅÐã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õè¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§µÍ§·ØÁà·
áÅÐàÊÕÂÊÅÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÒ§µÍà¹×Íè §·Ø¡æàªÒµÅÍ´ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ ¨Ö§à»¹¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ã¹Ë¹Ò·ÕËè ÅÑ¡¢Í§
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ãË¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÁÒ¡â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ à¹×Íè §¨Ò¡àÁ×Íè ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅ
·ÕÊè Ó¤Ñà»¹»ÃÐ¨Óä´¼Å¹Ò¾Íã¨ÃÐ´ÑºË¹Ö§è áÅÇ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹Óä»¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾×Íè ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓã¹
¡Ã³Õà¡Ô´ÊÀÒÇÐÇÔ¡ÄµÔ

¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¢Í§ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14
´ÇÂÃÐºº SMS ¼Ò¹ÃÐºº MOBILE PAGING µÍ§ä´ÃºÑ ¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡ã¹¡ÒÃàÊÕÂÊÅÐàÇÅÒ»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ÍÂÒ§µÍà¹×Íè §·Ø¡
ÇÑ¹ â´Âà¤Ã×Í¢ÒÂà¨ÒË¹Ò·Õè¼ÙÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ áÅÐ à¨ÒË¹Ò·Õè¼Ù
ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅ ÈÙ¹Â»ÃÐÁÇÅÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14
2. ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÃÐ´Ñº¹éÓ·Ò µÍ§µÔ´µÒÁ¨Ò¡¢ÍÁÙÅ¢Í§¡ÒÃ UPLOAD ¢ÍÁÙÅ»¨¨Øº¹Ñ ¨Ò¡ WEB SITE ¢Í§
ÈÙ¹ÂÍ·Ø ¡ÇÔ·ÂÒáÅÐºÃÔËÒÃ¹éÓÀÒ¤µÐÇÑ¹µ¡ áÅÐÈÙ¹ÂÍ·Ø ¡ÇÔ·ÂÒáÅÐºÃÔËÒÃ¹éÓÀÒ¤ãµ ºÒ§ÇÑ¹ÍÒ¨äÁÁ¢Õ Í ÁÙÅÊÓËÃÑº¡ÒÃ
ÃÒÂ§Ò¹·Ñ¹ã¹àÇÅÒ áÅÐâ´ÂÊÇ¹ÁÒ¡ÍÂÒ§ªÒ¨ÐäÁà¡Ô¹ 8.20 ¹.
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IKM 05
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃãËºÃÔ¡ÒÃ¢ÍÁÙÅ¢ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1

¹Ò§³ÀÑ·Ã àÇÕÂ§¤ÓÁÒ1 ¹ÒÂ¾ÃªÑÂ ÈÃÕáµ§ÍÍ¹2
½ÒÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅÐà¼Âá¾Ã ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¡ÃÁ 2¡ÅÁØ §Ò¹ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹ ¡Í§á¼¹§Ò¹

¤Ô´ÇÒ§Ò¹´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸àªÔ§ÃØ¡à»¹ÊÔ§è ¨Óà»¹ àÁ×Íè ¡Í¹
¹Õé ¡ç ¨ ÐÁÕ ¾ Ç¡àÃÒÁÒ¤Ø Â ¡Ñ º ¼ÁÇ Ò ·ÓäÁ¡ÃÁÏ äÁ » ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸àÃ×èÍ§â¹¹ äÁ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸àÃ×èÍ§¹Õé ¼ÁºÍ¡ÇÒ
¤¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹·Ø¡¤¹µÍ§ãË¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µÍ§á¡
¼Ù¶ÒÁä´ ¨Ö§ÍÂÒ¡ãËà¨ÒË¹Ò·Õè¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ·Õè
¶Ù¡µÍ§à¡ÕÂè Ç¡Ñº§Ò¹¢Í§àÃÒ áÅÐªÇÂ¡Ñ¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãË
¶Ù¡µÍ§ µÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃà»¹ÃÙ»¸ÃÃÁ àÃÒ·Ó§Ò¹àÂÍÐàÇÅÒ
à¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂ ¨ÐàËç¹ªÑ´à¨¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¢ÒÇËÃ×ÍãË
¢ÍÁÙÅ¹éÓ «Öè§à»¹¢ÍÁÙÅ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áµ¤¹ãË
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
¢ÍÁÙÅäÁãª¤¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ ·Ñé§¹Õé¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. à¾×èÍãËä´¢ÍÁÙÅà¾ÕÂ§¾ÍÊÓËÃÑº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÇÒ§ ä´ãËÍÓ¹Ò¨ã¹¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ä»¾ÍÊÁ¤ÇÃáÅÇ
á¼¹´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ÍÂÒ§ ¡ÒÃ·Ó»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸µÍ¨Ò¡¹Õéä»µÍ§¾Ñ²¹Òã¹àªÔ§ÃØ¡
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
2. à¾×è Í ÈÖ ¡ ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ´ Ò ¹¡ÒÃ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹ÊÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤
3. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ´Ò¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÍÂÒ§ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾µÍ¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂ

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÇÔ ¨Ñ Â àÃ×è Í § "¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃãË
ºÃÔ¡ÒÃ¢ÍÁÙÅ¢ÒÇÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹"
¹Õé ÁÕ¤ÇÒÁÁØ§ËÁÒÂ·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ãËÁ»Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ñ§é
·Ò§´Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË ÇÒ§á¼¹ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ áÅÐªÍ§
·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸µÒ§æ·Õèãªã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËä´»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´
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»ÃÐâÂª¹
¨Ò¡¡ÒÃ·Õè ¹ÒÂªÅÔµ ´ÓÃ§ÈÑ¡´Ôì à»¹Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¤¹·Õè 21 ä´ÁÍº¹âÂºÒÂáÅÐ·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹ãË¡ºÑ ªÒÇªÅ»ÃÐ·Ò¹ àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 22 àÁÉÒÂ¹
2552 ä´ ã Ë ¤ ÇÒÁÊÓ¤Ñ  ¡Ñ º §Ò¹´ Ò ¹»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ â´ÂÊÃØ»ä´ÇÒ " ÊÔ§è ·Õ¨è Óà»¹ÁÒ¡ã¹
¢³Ð¹Õé ¤×Í ´Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹¢³Ð¹Õé à ÃÒäÁ ä ´ ·Ó§Ò¹ÍÂÙ ã ¹» Ò äÁ ä ´
·Ó§Ò¹µÑÇ¤¹à´ÕÂÇàËÁ×Í¹àÁ×èÍ¡Í¹ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ÒÃ
·Ó§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ äÁÇÒ¨Ðà»¹´Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓáÅÐ¾Ñ²¹ÒáËÅ§¹éÓµÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃÒ§¤ÇÒÁà¢Òã¨
¡Ñº»ÃÐªÒª¹ µÍ§ÁÕÊÇ ¹ÃÇÁ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñ¹é

ÊÓËÃÑ º ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹µÑé § áµ ª Ç § »ËÒÍØ»ÊÃÃ¤/¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
1. à»¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÂÑ ¤ÃÑ§é áÃ¡ÂÑ§ÁÕ¢Í ¨Ó¡Ñ´
ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÍ¸Ôº´Õ¨¹¶Ö§»¨¨ØºÑ¹ ä´ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÒÁ¢ÒÇ¨Ò¡
àÃ×Íè § ¡ÒÃÊ×Íè ¤ÇÒÁËÁÒÂ ¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¶Õè áÅÐÈÑ¾·
ÈÙ¹ÂÏáÅÐâ¦É¡¡ÃÁÏ µÅÍ´àÇÅÒ ¢³Ð¹Õ¡é ÓÅÑ§¾ÂÒÂÒÁ
·Õàè »¹ÈÑ¾·à·¤¹Ô¤´Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ·ÓãËä´
»ÃÑºá¡¡ÒÃãË¢ÒÇÍÂÙ à¾ÃÒÐºÒ§¢ÒÇ¶ÒàÃÒà¢ÕÂ¹äÁÃÐÇÑ§
¤ÓµÍºÊÇ¹Ë¹Ö§è àºÕÂè §àº¹¨Ò¡¤Ó¶ÒÁ ( áµà»¹ÊÇ¹
á·¹·Õè¨Ð»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¡ÅÑºÍÍ¡ä»ã¹àªÔ§Åº ´Ñ§¹Ñé¹
¹ÍÂ ) ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¤ÃÑ§é µÍä»¤ÇÃÍ¸ÔºÒÂËÃ×Í
µ Í §ÃÐÇÑ § àÃ×è Í §¡ÒÃãË ¢ Ò Ç ã¹¢³Ðà´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ¤¹¢Í§
·ÓÇÔ¨ÑÂàªÔ§ÅÖ¡à¨ÒÐ¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂáººÊÑÁÀÒÉ³
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ºÒ§ÃÒÂãË¢Ò Ç´ÕÁÒ¡ ÁÕ¡ÒÃãË¢Ò ÇàªÔ§ÃØ¡
µÃ§¨Ð·ÓãËä´¤ÓµÍº·ÕèàºÕèÂ§àº¹¹ÍÂ¡ÇÒ
¤Ò´¡ÒÃ³Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¢Ò §Ë¹ÒÇÒÍÒ¨à¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³ÍÐäÃ
2. ¡ÒÃµÑ§é ¤Ó¶ÒÁ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ áºº¹Õé
¢Ö¹é áÅÐÁÕ¡ÒÃàµ×Í¹ãËÃºÑ Á×Í´ÇÂ «Ö§è ä´ªÁàªÂªÅ»ÃÐ·Ò¹
¨Ð·ÓãË¼µÙ ÍºáººÊÍº¶ÒÁäÁÍÂÒ¡µÍº ¤³Ð¼Ù
¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºÙÃ³ä»áÅÇ áÅÐÁÕÍÕ¡ËÅÒÂ æ ·Õè·ÕèãË¢ÒÇ´Õ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ¨Ö§ äÁÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´à¡çº¢ÍÁÙÅ·ÕÊè Ó¤Ñ
ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹¨Ð¾Ô ¨ ÒÃ³ÒµÑé § ¤³Ð
ÍÕ¡ËÅÒÂ»ÃÐà´ç¹ä´¤Ãº¶Ç¹ ¨Ö§àËç¹¤ÇÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
·Ó§Ò¹´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ à¾ÃÒÐµÍ§àÍÒºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§àÃÒ
ÇÔ¨ÑÂã¹»ÃÐà´ç¹Í×è¹æ à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ÍÂÒ§¹ÍÂ¤ÇÃ
ËÅÒÂæ ´ Ò ¹ÁÒÃÇÁ¡Ñ ¹ áÅÐÇÒ§¹âÂºÒÂ´ Ò ¹»ÃÐªÒ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸»Å Ð 2 àÃ×Íè § à¾×Íè
ÊÑÁ¾Ñ¹¸ ·Õè¼Á¾Ù´ÁÒà»¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸à¾×èÍà¼Âá¾Ã
ãË¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô
ãËÃÇÙ Ò àÃÒ·ÓÍÐäÃà·Ò¹Ñ¹é ÂÑ§ÁÕ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÁÇÅª¹¼Ò¹
ÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹
Ê×Íè µÒ§ æ ÍÕ¡ÁÒ¡·Õàè ÃÒµÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ"
¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò§Ò¹´ Ò ¹»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ ¢ Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ÊÁ¤ÇÃÍÂÒ§ÂÔè§·Õè¨ÐµÍ§ÁÕ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÁÒ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò »ÃÑº»ÃØ§à»ÅÕÂè ¹á»Å§ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
´Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ ·Ñé§´Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÇÒ§á¼¹ ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ áÅÐªÍ§·Ò§¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸µÒ §æ
·Õãè ªã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËä´»ÃÐâÂª¹Ê§Ù ÊØ´ «Ö§è ¼Å¡ÒÃ
ÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§¹Õé·ÓãËàËç¹»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õèáµ¡µÒ§
¨Ò¡·Õ¡è ÃÁÏ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÍÂàÙ »¹»ÃÐ¨Ó ¨Ö§àËç¹ÇÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÇÔ¨ÂÑ àÃ×Íè § "¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃãËºÃÔ¡ÒÃ¢ÍÁÙÅ¢ÒÇÊÒÃ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹" ÁÕ»ÃÐâÂª¹µÍ¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸àªÔ§ÃØ¡ÍÂÒ§ÂÔ§è ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¹Óä»
¾Ñ²¹ÒµÍÂÍ´µÍä»

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

155

IKM 06
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓ ã¹à¢µâ¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒâ¤¡¡Ðà·ÕÂÁ
à¾×Íè à¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµ áÅÐãªà»¹¾×¹é ·Õè "á¡ÁÅÔ§" ªÑÇè ¤ÃÒÇ
¹ÒÂÊÁ¾§É ºÒ§µÃÐ¡ÙÅ 1 ¹ÒÂÍÃÃ¶¾Ã à·ÕÂè §á· 2 ¹ÒÂ³Ñ·¾§È â¡ÊØÁÒ 3 ¹ÒÂà©ÅÔÁ¾Å ·Í§¹ÍÂ 4
1
ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃã¹µÓáË¹§ ¼»¡.ª».10 2½¨¹.¤º.â¤¡¡Ðà·ÕÂÁ 3½Êº.¤º.·Õè 1 (â¤¡¡Ðà·ÕÂÁ) 4ÇÔÈÇ¡ÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ ªÓ¹Ò¡ÒÃ
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·ÕèÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
¾×é ¹ ·Õè ª Å»ÃÐ·Ò¹ã¹à¢µâ¤Ã§¡ÒÃÊ § ¹éÓ áÅÐºÓÃØ §
ÃÑ¡ÉÒâ¤¡¡Ðà·ÕÂÁ ÊÒÁÒÃ¶áº§ÍÍ¡ä´à»¹ 3 »ÃÐàÀ· ¤×Í
¾×é¹·Õèã¹à¢µ¨Ñ´ÃÙ»·Õè´Ô¹ ¾×é¹·Õè·ÕèÁÕÃÐºº¤Ñ¹¤Ù¹éÓ áÅÐ¾×é¹·Õè·Õè
äÁÁÕÃÐºº¤Ñ¹¤Ù¹éÓ «Öè§¾×é¹·Õè·ÕèäÁÁÕÃÐºº¤Ñ¹¤Ù¹éÓ ÊÇ¹ãË
ÍÂãÙ ¹à¢µ¾×¹é ·ÕÅè ÁØ µèÓ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ÁÕ¾¹×é ·Õ»è ÃÐÁÒ³ 75,000
äÃ ÍÂÙã¹·Í§·Õè µ.¾ÃËÁÁÒÊµÃ µ.ºÒ§¢Ñ¹ËÁÒ¡ Í.àÁ×Í§
¨.Å¾ºØÃÕ µ.â¾µÅÒ´á¡Ç µ.ºÒ§ÅÕè Í.·ÒÇ§Ø ¨.Å¾ºØÃÕ µ.ºÒ¹
ËÅÇ§ Í.´Í¹¾Ø´ ¨.ÊÃÐºØÃÕ µ.ºÒ§¹Ò µ.¡Ð·ØÁ µ.¹éÓàµÒ
Í.ÁËÒÃÒª áÅÐ µ.ºÒ¹¢ÅÍ µ.µÒÅàÍ¹ Í.ºÒ§»ÐËÑ¹
¨.¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕ Í ÂØ ¸ ÂÒ ¡ÒÃ·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃºÃÔ à Ç³¾×é ¹ ·Õè
´Ñ§¡ÅÒÇ ¨Ð·Ó¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡¢ÒÇ»»ÃÐàÀ·¹ÒËÇÒ¹¢ÒÇ¹éÓ
«Öè§¼Å¼ÅÔµ·Õèä´¤Í¹¢Ò§µèÓ »ÃÐÁÒ³ 30-40 ¶Ö§ /äÃ áÅÐ
·Óä´à¾ÕÂ§»ÅÐ 1 ¤ÃÑé§ ·ÓãËà¡ÉµÃ¡Ã·Õè·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ
ºÃÔàÇ³¹ÕÁé ÃÕ ÒÂä´¹Í ÂàÁ×Íè à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¾×¹é ·ÕÍè ¹×è æ ºÃÔàÇ³
ã¡Åà¤ÕÂ§
¹Í¡¨Ò¡»ËÒã¹àÃ×Íè §¼Å¼ÅÔµáÅÐÃÒÂä´·¤Õè Í ¹¢Ò§
µèÓáÅÇ ã¹ºÒ§»Â§Ñ »ÃÐÊº¡Ñº»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ à¹×Íè §¨Ò¡à»¹
¾×¹é ·Õ·è µÕè ´Ô ¡Ñº¤ÅÍ§ÃÐºÒÂ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ «Ö§è ÃÍ§ÃÑº»ÃÔÁÒ³¹éÓ
ÊÇ¹·Õèà¡Ô¹¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ¢Í§¾×ª áÅÐÃÐºÒÂ¨Ò¡¾×é¹·Õè¡ÒÃ
à¡ÉµÃã¹à¢µªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ â¤¡¡Ðà·ÕÂÁ áÅÐ
â¤Ã§¡ÒÃ¢ Ò §à¤Õ Â § ¤× Í â¤Ã§¡ÒÃÊ § ¹éÓ áÅÐºÓÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒ
ÁËÒÃÒª ªÍ§á¤ áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐ ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒàÃÔ§ÃÒ§
ä´á¡ ¤ÅÍ§ÃÐºÒÂãË ªÑÂ¹Ò·-»ÒÊÑ¡ 3 (áÁ¹éÓºÒ§¢ÒÁ)
¤ÅÍ§ÃÐºÒÂãËàÃÔ§ÃÒ§áÅÐ ¤ÅÍ§ÃÐºÒÂãËÁËÒÃÒª 1
áÅÐ¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂã¹ÅØÁ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ ÂÑ§µÍ§ÃÍ§ÃÑº
»ÃÔÁÒ³¹éÓ·Õ¼è ¹Ñ ÁÒ¨Ò¡áÁ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒÍÕ¡´ÇÂ ËÒ¡ÃÐ´Ñº
¹éÓã¹¤ÅÍ§ÃÐºÒÂ´Ñ§¡ÅÒÇáÅÐÃÐ´Ñº¹éÓã¹áÁ¹éÓÅ¾ºØÃÕ
áÅÐ¤ÅÍ§ºÒ§¤ÁÙ ÃÕ Ð´ÑºÊÙ§ »ÃÐ¡Íº¡Ñº¡Ñºà¡Ô´½¹µ¡Ë¹Ñ¡

ã¹¾×é¹·Õè ¡ç¨Ð·ÓãËäÁÊÒÁÒÃ¶ÃÐºÒÂ¹éÓã¹¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓÅ§
¤ÅÍ§ÃÐºÒÂä´ à»¹àËµØãËà¡Ô´»ËÒ¹éÓ·ÇÁ¢Ñ§ Ê§¼ÅãË
¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃä´ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
´ÇÂàËµØ»¨ ¨ÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇÁÒ¢Ò§µ¹ â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐ
ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒâ¤¡¡Ðà·ÕÂÁ ä´·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×Íè ËÒá¹Ç·Ò§ã¹
¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò¾×é ¹ ·Õè ÅØ Á µèÓ ãË ÁÕ » ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ã¹¡ÒÃ¼ÅÔ µ
à¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐãª¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓà¾×èÍÃÍ§ÃÑº¹éÓ½¹·Õèµ¡Ë¹Ñ¡ã¹
¾×é¹·Õè áÅÐÃÍ§ÃÑº¹éÓã¹ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ â´Â·ÓË¹Ò·Õèà»¹
" á¡ÁÅÔ§ " ªÑÇè ¤ÃÒÇ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
1. à¾×Íè à¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔµã¹ºÃÔàÇ³¾×¹é ·ÕÅè ÁØ µèÓ
ã¹à¢µâ¤Ã§¡ÒÃÏ â¤¡¡Ðà·ÕÂÁ
2. à¾×Íè Å´¤ÇÒÁàÊÕÂè §¨Ò¡¡ÒÃ·Ó¹Ò» à¹×Íè §¨Ò¡»ËÒ
¹éÓ·ÇÁ¢Ñ§
3. à¾×Íè ãª»ÃÐâÂª¹¨Ò¡¾×¹é ·Õãè Ëà»¹ "á¡ÁÅÔ§" ªÑÇè ¤ÃÒÇ
4. ·ÓãËà¡ÉµÃ¡ÃÃÁÊÒÁÒÃ¶·Ó¹Ò»ÃÑ§¨Ò¡¹éÓÅ´ä´
2 ¤ÃÑ§é
5. à»¹¡ÒÃà¾ÔÁè ¼Å¼ÅÔµáÅÐÃÒÂä´ Ê§¼ÅãËà¡ÉµÃ¡Ã
ÁÕ¤ÇÒÁà»¹ÍÂÙ·èÕ´Õ¢Öé¹

áÅÐ¹ÓÁÒãª ã ¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ·Óá¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃ·´ÅÍ§
»¯Ô ºÑ µÔ ÃÇÁ·Ñé § »ÃÐàÁÔ ¹ ¼Å¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ § Ò¹à¾×è Í »ÃÑ º á¡
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ §Ò¹ â´Â¡ÒÃ»ÃÐªØ Á »ÃÖ ¡ ÉÒËÒÃ× Í
·ÓãËä´á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓ ·Ñé§ã¹´Ò¹¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹é ·Õè ´Ñ§¹Õé
1. »ÃÑ º à»ÅÕè Â ¹¡ÒÃÃÑ ¡ ÉÒÃÐ´Ñ º ¹éÓ à¡ç º ¡Ñ ¡ àË¹× Í
»µÃ.»ÅÒÂ¤ÅÍ§ÃÐºÒÂãË ªÑ Â ¹Ò·-» Ò ÊÑ ¡ 3
(»µÃ.ÇÑ ´ Á³Õ ª Å¢Ñ ³ ± ) ¨Ò¡à´Ô Á à¡ç º ¡Ñ ¡ ·Õè Ã Ð´Ñ º
+7.000 Á.(Ã·¡.) à¹×Íè §¨Ò¡·Ó¹ÒËÇÒ¹¢ÒÇ¢Ö¹é ¹éÓ
ËÃ×Í¢ÒÇ¿Ò§ÅÍÂ à»ÅÕèÂ¹à»¹·ÕèÃÐ´Ñº + 5.800
Á.(Ã·¡.) ¶Ö§ + 6.000 Á.(Ã·¡.) à»¹¡ÒÃ¾ÃÍ§¹éÓ
äÇà¾×èÍàµÃÕÂÁÃÍ§ÃÑº¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´½¹µ¡Ë¹Ñ¡ã¹¾×é¹·Õè
áÅÐ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¼Ñ¹¹éÓ¨Ò¡áÁ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ
2. ¨Ñ´·Ó»¯Ô·Ô¹¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡ãËÁ ¨Ò¡à´ÔÁ·Ó¡ÒÃ
à¾ÒÐ»ÅÙ¡ã¹ªÇ§à´×Í¹ ÁÔ¶¹Ø ÒÂ¹ ¶Ö§à´×Í¹ Á¡ÃÒ¤Á
à»ÅÕÂè ¹à»¹ à´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¶Ö§ à´×Í¹ ÊÔ§ËÒ¤Á
â´Â§´¡ÒÃ·Ó¹Òã¹ªÇ§à´×Í¹ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¶Ö§à´×Í¹
µØÅÒ¤Á à¾×Íè ËÅÕ¡àÅÕÂè §»ËÒ¹éÓ·ÇÁ¢Ñ§ áÅÐ»ËÒ
ÍØ·¡ÀÑÂ
3. »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾Ñ¹¸Ø¢ÒÇ ¨Ò¡à´ÔÁãª¢ÒÇ¾Ñ¹¸Ø¾×é¹àÁ×Í§
à»ÅÕèÂ¹à»¹¢ÒÇ¾Ñ¹¸Ø ¡¢. «Öè§ãË¼Å¼ÅÔµáÅÐÃÒÂä´
ÊÙ§
4. ¨Ñ´µÑé§¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓ
5. »ÃÑº¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃà¾×èÍÊÐ´Ç¡µÍ¡ÒÃÃÑº¹éÓ
6. ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÃÐ¨ÒÂ¹éÓã¹á»Å§¹Ò â´Â¡ÒÃ¢Ø´
¤ÙÊ§ ¹éÓ
7. ¨Ñ´·Ó¤Ñ¹¹Ò â´Âã¹á¹Ç·Ò§·Õè 1 ¶Ö§ á¹Ç·Ò§·Õè 2
·Ò§â¤Ã§¡ÒÃ Ï à»¹¼Ù´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ÊÓËÃÑºá¹Ç·Ò§
·Õè 3 ¶Ö§ á¹Ç·Ò§·Õè 7 à¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×¹é ·Õàè »¹¼´Ù Óà¹Ô¹
¡ÒÃáÅÐ¨Ñ´ËÒ§º»ÃÐÁÒ³àÍ§
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º·ÊÃØ»
¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓã¹
à¢µâ¤Ã§¡ÒÃ â´ÂàÅ×Í¡¾×é¹·ÕèÈÖ¡ÉÒºÃÔàÇ³»ÅÒÂ¤ÅÍ§
«ÍÂ 18 ¢ÇÒ , 19 ¢ÇÒ »ÅÒÂ¤ÅÍ§áÂ¡«ÍÂ 1 «ÒÂ - 19
¢ÇÒ ¤ÅÍ§áÂ¡ 1 «ÒÂ - 1 «ÒÂ - 19 ¢ÇÒ áÅÐ ¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³
ÃÔÁ¤ÅÍ§ÃÐºÒÂãË ªÑÂ¹Ò· - »ÒÊÑ¡ 3 ·Ñ§é 2 ½§ ã¹à¢µ
·Í§·Õè µ.¾ÃËÁÁÒÊµÃ µ.ºÒ§¢Ñ¹ËÁÒ¡ Í.àÁ×Í§ ¨.Å¾ºØÃÕ
áÅÐ ¾×é¹·Õèã¹à¢µ µ.â¾µÅÒ´á¡Ç µ.ºÒ§ÅÕè µ.ºÒ§¤Ù
Í.·ÒÇØ§ ¨.Å¾ºØÃÕ â´Â¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ÍÁÙÅ ÇÔà¤ÃÒÐË
¢ÍÁÙÅ »ÃÐªØÁÃÇÁ¡Ñº¼ÁÙ ÊÕ Ç ¹ä´àÊÕÂà¾×Íè ÃÑº¿§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

○

»ÃÐâÂª¹·Õèä´ÃÑº
1. ÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓã¹à¢µâ¤Ã§¡ÒÃãËà¡Ô´
»ÃÐâÂª¹Ê§Ù ÊØ´
2. Å´»ËÒ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐ»ËÒ·Ò§´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨
â´ÂÃÇÁ
3. à¡ÉµÃ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§µÍÍÒªÕ¾
4. ãª¾×é¹·ÕèÅØÁµèÓã¹à¢µâ¤Ã§¡ÒÃ à»¹¾×é¹·Õèá¡ÁÅÔ§ã¹
ªÇ§Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ à¾×Íè ÃÑº¹éÓáÅÐà¡çºäÇã¹¡ÒÃ·Ó¡ÒÃ
à¡ÉµÃªÇ§Ä´ÙáÅ§
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IKM 07
ªØ´ µÃÇ¨ÊÍº»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å ¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
à¹×èÍ§´ÇÂã¹»¨¨ØºÑ¹»ËÒ¡ÒÃãª¹éÓã¹áµÅÐ·ÍÊ§
¹éÓà¢Ò¹Ò «Öè§àÃÕÂ¡ÇÒ¾×é¹·Õèá©¡¹Ñé¹äÁÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº
¡ÒÃãª ¹éÓ ã¹áµ Å Ðá©¡ä´ ·ÓãË ä Á Ê ÒÁÒÃ¶·ÃÒº¶Ö §
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ à»¹àËµØãË¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓäÁÁÕ¢ÍÁÙÅ·Õè¹Òàª×èÍ¶×Íã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ»ÅÙ¡
¾×ª ¡ÒÃÊ§¹éÓ ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹¡ÒÃà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´»ÃÔÁÒ³¹éÓ â´ÂÁÕËÅÑ¡°Ò¹
¢ÍÁÙÅã¹´Ò¹µÒ§ æ à»¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ ¤³Ð
·Ó§Ò¹¨Ö § ¨Ñ ´ ·Óà¤Ã×è Í §Á× Í ªØ ´ µÃÇ¨ÊÍºáÅÐà¡ç º ¢ Í ÁÙ Å
(¹éÓà¾ªÃ à«µÇÑ¹) à»¹¼ÅÊÓàÃç¨

»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÊÒÁÒÃ¶ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹á»Å§¹Ò â´ÂÁÕ¢ÍÁÙÅã¹
·Ø¡ æ ´Ò¹ «Ö§è µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§¢Í§à¤Ã×Íè §Á×ÍµÒ§ æ
·Õ¨è ´Ñ ·Ó¢Ö¹é ä´µÅÍ´Ä´Ù¡ÒÅà¾ÒÐ»ÅÙ¡ à»¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁ¹ Ò àª×è Í ¶× Í ¨¹ÊÒÁÒÃ¶
»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãª¹éÓã¹ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹ä´
ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§

»ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤
1) µÍ§ãªºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹§Ò¹
´Ò¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹à»¹¼Ù´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
2) µÍ§¡ÓË¹´ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓÍÂÒ§à»¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
ÃÙ»¸ÃÃÁ
à¾×Íè ãªà¤Ã×Íè §Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³à¤Ã×Íè §Á×ÍªØ´µÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
3) ¤ÇÃ¨´ÊÔ·¸ÔºÑµÃã¹¹ÒÁ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹à¾×èÍà¼Â
à¡çº¢ÍÁÙÅ (¹éÓà¾ªÃ à«µÇÑ¹) ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹
á¾Ã¼Å§Ò¹ÊÙÊÒ¸ÒÃ³ª¹
á»Å§¹ÒÍÂÒ§ÅÐàÍÕÂ´áÅÐÁÕ¢ÍÁÙÅà»¹ËÅÑ¡°Ò¹ÊÒÁÒÃ¶
µÃÇ¨ÊÍºä´ ¹Óä»ÊÙ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãª¹éÓ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹áµÅÐÄ´Ùä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§
ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃ
1) ¨Ñ´·Ó»ÃÐµÙà»´-»´ ·ÍÊ§¹éÓà¢Ò¹Òã¹ÃÙ»áººãËÁ
2) ¨Ñ´·Óà¤Ã×Íè §ÇÑ´¹éÓ½¹ 100 » (à¾ªÃ¾ÔÃ³
Ø 1)
3) ¨Ñ´·Óà¤Ã×èÍ§ÇÑ´¡ÒÃãª¹éÓÍÑµâ¹ÁÑµÔ
4) ¨Ñ´·Óà¤Ã×Íè §ÇÑ´ÍÑµÃÒ¡ÒÃÃÐàËÂ
5) ¨Ñ´·Óà¤Ã×èÍ§ÇÑ´ÍÑµÃÒ¡ÒÃ«ÖÁ¢Í§¹éÓã¹´Ô¹
6) ¨Ñ´·Óà¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´»ÃÔÁÒ³¹éÓÍÂÒ§§ÒÂ

○
○
○
○
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IKM 08
¤ÁÙ Í× ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¾×¹é ·Õ¹è éÓ·ÇÁà¾×Íè ãªã¹¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 2

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
1) à¾×èÍ¨Ñ´·Ó¤ÙÁ×Í¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁÊÓËÃÑºãª
àµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ â´Â¼Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¡ÅÑ¹è
¡ÃÍ§áÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙ ¨Ò¡¼ÙÁÕÍ§¤¤ÇÒÁÃÙ
áÅÐÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹à¢µÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 2
2) à¾×èÍà¼Âá¾ÃÍ§¤¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁ
à¾×èÍãªàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ
»ÃÐâÂª¹·¤Õè Ò´ÇÒ¨Ðä´ÃºÑ
à¾×è Í ãª à » ¹ á¹Ç·Ò§ãË ¼Ù » ¯Ô ºÑ µÔ § Ò¹ã¹ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 2 áÅÐ¼ÊÙ ¹ã¨ ·Õ¨è Ð¨Ñ´·Óá¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁà¾×Íè
ãªàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁã¹à¢µ
¾×é ¹ ·Õè ¢ Í§µ¹àÍ§ä´ ª Ç ÂãË Ë ¹ Ç Â§Ò¹·Õè à ¡Õè Â Ç¢ Í §áÅÐ
»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªã¹¡ÒÃàµ×Í¹
ÀÑÂáÅÐ·Ó¡ÒÃÍ¾Â¾ä´ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ à»¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐ
ºÃÃà·ÒÀÑÂ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

○

○

○

○

¢Íºà¢µ¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
à¾×è Í ãª à » ¹ á¹Ç·Ò§ãË ¼Ù » ¯Ô ºÑ µÔ § Ò¹ã¹ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 2 áÅÐ¼ÊÙ ¹ã¨ ·Õ¨è Ð¨Ñ´·Óá¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁà¾×Íè
ãªàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁã¹à¢µ
¾×é ¹ ·Õè ¢ Í§µ¹àÍ§ä´ ª Ç ÂãË Ë ¹ Ç Â§Ò¹·Õè à ¡Õè Â Ç¢ Í §áÅÐ
»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè»ÃÐÊºÀÑÂÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªã¹¡ÒÃàµ×Í¹
ÀÑÂáÅÐ·Ó¡ÒÃÍ¾Â¾ä´ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ à»¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐ
ºÃÃà·ÒÀÑÂ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

○

º·¹Ó
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ä´ à Åç § àËç ¹ ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ  ¢Í§¡ÒÃ
¨Ñ ´ ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ ¨Ö § ä´ ¨Ñ ´ ·Óá¼¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ ¢ Í§
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ (KM Action Plan) » 2552 ¢Ö¹é «Ö§è ã¹á¼¹
´Ñ§¡ÅÒÇ ¡ÓË¹´ãË·¡Ø ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹¨ÐµÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
º§ªÕéÍ§¤¤ÇÒÁÃ·Ù ¨Õè Óà»¹µÍ¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ÃÔ Òª¡ÒÃ µÒÁ»ÃÐà´ç¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ «Ö§è ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 2
â´Â¼ÙºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙ (CKO) áÅÐ·ÕÁ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃÙ (KM Team) ä´»ÃÐªØÁ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Õè¨ÐàÅ×Í¡Í§¤
¤ÇÒÁÃÙ ·Õè ¨Óà» ¹ µ Í ¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ Ã Òª¡ÒÃµÒÁ»ÃÐà´ç ¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐä´àÅ×Í¡»ÃÐà´ç¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¹éÓ Í§¤
¤ÇÒÁÃÙ·Õè¨Óà»¹¤×Í¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁà¾×èÍàµ×Í¹ÀÑÂ
¹éÓ·ÇÁ àËµØ¼Å·ÕèàÅ×Í¡Í§¤¤ÇÒÁÃÙ¹Õé à¾ÃÒÐÇÒà»¹ÀÒÃ¡Ô¨
ÊÓ¤ÑÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Ö§è ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¤×Í ¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹
ÀÑÂáÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¹éÓ ·Ñé§ÍØ·¡ÀÑÂáÅÐÀÑÂáÅ§
ËÒ¡¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹ÀÒÇÐÇÔ¡Äµ
ä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÀÑÂ
ÍÑ ¹ à¡Ô ´ ¨Ò¡¹éÓ ä´ ã ¹ÃÐ´Ñ º Ë¹Öè § ·Ñé § ¹Õé ã ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃ
´Ñ§¡ÅÒÇãËÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¹Ñé¹¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ·Õè´Õ
¨Óà»¹¨ÐµÍ§ÁÕÍ§¤¤ÇÒÁÃÙËÅÒÂ´Ò¹ ÃÇÁ·Ñé§àÃ×èÍ§¡ÒÃ¨Ñ´
·Óá¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁà¾×èÍãªàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ «Öè§à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í
ª¹Ô´Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂà¾×èÍ¹ÓàÊ¹Í¢ÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
µÑ´ÊÔ¹ã¨ãË¡ºÑ ¼ºÙ ÃÔËÒÃã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§áÅÐ
ÃÇ´àÃç Ç ª Ç Â» Í §¡Ñ ¹ áÅÐºÃÃà·Ò¤ÇÒÁàÊÕ Â ËÒÂ¢Í§¾× ª
àÈÃÉ°¡Ô¨ µÅÍ´¨¹ªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹¢Í§»ÃÐªÒª¹
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ÊÃØ»¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
á¨¡¨ÒÂá¼¹·Õãè Ë¡ºÑ »ÃÐªÒª¹ áµäÁä´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇÒ§á¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁáÅÐ
ãË¤ÇÒÁÃ¤Ù ÇÒÁà¢Òã¨ã¹¡ÒÃãªá¼¹·Õ¡è ºÑ »ÃÐªÒª¹
¡ÒÃÍ¾Â¾àÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ á¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁ¨ÐÁÕ
»ÃÐªÒª¹¡ç¨Ð¢Ò´¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡ã¹¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¢Í§
º·ºÒ·ËÅÒÂÍÂÒ§ ¤×Í
á¼¹·ÕèáÅÐ¨Ð¹Óá¼¹·Õè·Ôé§ä»ã¹·ÕèÊØ´ ´Ñ§¹Ñé¹Ë¹ÇÂ
(1) º·ºÒ·áÃ¡¢Í§á¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁ ¤×Í à»¹¤ÁÙ Í× ÊÓËÃÑº
§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¨ÐµÍ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁãË¤ÇÒÁÃÙ¡Ñº
¡ÒÃÍ¾Â¾ã¹ÃÐËÇÒ§·Õèà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ¢Öé¹
»ÃÐªÒª¹ã¹àÃ×è Í §¹Õé áÅÐ·Ò§·Õè ´Õ ·Õè ÊØ ´ ¤ÇÃãË
»ÃÐªÒª¹¼Ù Í ÒÈÑ Â ã¹¾×é ¹ ·Õè ¨ ÐÊÒÁÒÃ¶¤ ¹ ËÒ¨Ø ´
»ÃÐªÒª¹ÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç ÁáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô ´ àËç ¹ ¡Ñ º
Í¾Â¾áÅÐàÊ¹·Ò§Í¾Â¾·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ µÅÍ´¨¹¶Ö§
Ë¹ Ç Â§Ò¹·Õè ¨Ñ ´ ·Óá¼¹·Õè ã ¹ÃÐËÇ Ò §¡ÒÃ¨Ñ ´
¤Óá¹Ð¹ÓµÒ§ æ ¨Ò¡á¼¹·Õè
·Óá¼¹·Õè àª¹ãË»ÃÐªÒª¹ä´áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÇÒ
(2) º·ºÒ·µÍÁÒ¢Í§á¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁ ¤×Í à»¹àÍ¡ÊÒÃ
¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÒ§äÃàÁ×Íè à¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ¢Ö¹é
·Õè ã Ë ¢ Í ÁÙ Å ¡Ñ º »ÃÐªÒª¹ à¡Õè Â Ç¡Ñ º ÃÐ´Ñ º ¢Í§
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãË»ÃÐªÒª¹ä´à¢ÒÁÒÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹
ÍÑ¹µÃÒÂ¢Í§¹éÓ·ÇÁ·ÕèÁÕµÍ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§¾Ç¡à¢Ò
¡ÒÃ¨Ñ ´ ·Óá¼¹·Õè ¹éÓ · Ç Á¹Õé ¨ÐÊ § ¼Å·Ò§´ Ò ¹
ÃÐ´Ñ º ¢Í§ÍÑ ¹ µÃÒÂÍÑ ¹ à¹×è Í §ÁÒ¨Ò¡¹éÓ · Ç ÁÁÑ ¡
¨Ô µ ÇÔ · ÂÒ ·ÓãË » ÃÐªÒª¹àËç ¹ ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ  ¢Í§
¨ÐáÊ´§ã¹ÃÙ»¢Í§¤ÇÒÁÅÖ¡¹éÓ·ÇÁ «Ö§è ¤Ò´ÇÒ¨Ð·Ó
á¼¹·Õè áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªä´ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
ãË » ÃÐªÒª¹µÃÐË¹Ñ ¡ ¶Ö § ¤ÇÒÁ¨Óà» ¹ ¢Í§¡ÒÃ
ª Ç ÂÅ´¤ÇÒÁÊÙ  àÊÕ Â µ Í ªÕ ÇÔ µ áÅÐ·ÃÑ ¾ Â ÊÔ ¹ ¢Í§
Í¾Â¾àÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ
ÃÒÉ®ÃàÁ×èÍà¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁ¢Öé¹¨ÃÔ§
(3) º·ºÒ··ÕèÊÓ¤Ñ¢Í§á¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁÍÕ¡º·ºÒ·Ë¹Öè§
¤×Í à»¹ÊÔ§è ¡ÃÐµ¹Ø ãË»ÃÐªÒª¹µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÍÑ¹µÃÒÂ á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ
·ÕÃè Ò ÂáÃ§¢Í§¹éÓ·ÇÁ áÅÐ·ÓãË»ÃÐªÒª¹·ÃÒºÇÒ
¨Ð»Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§¨Ò¡ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁä´ÍÂÒ§äÃ ¼Ù¨Ñ´
·Óá¼¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§ÇÒ»ÃÐªÒª¹¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ
à¢Òã¨ÍÂÒ§¶Í§á·ÇÒ ¢ÍÁÙÅµÒ§ æ ·ÕèáÊ´§äÇã¹
á¼¹·Õè à»¹¼Å·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓÅÍ§àËµØ¡ÒÃ³
¹éÓ·ÇÁà¾ÕÂ§ÃÙ»áººà´ÕÂÇã¹ËÅÒÂ æ ÃÙ»áºº·ÕÍè Ò¨
à¡Ô´¢Ö¹é ä´ á¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁ¨Ðà»¹ÊÔ§è á¹ÐÇÒ»ÃÐªÒª¹
¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔµ¹ÍÂÒ§äÃà¾×èÍ·Õè¨Ð»Í§¡Ñ¹µ¹àÍ§áÅÐ
¤ÃÍº¤ÃÑÇã¹ÃÐËÇÒ§à¡Ô´àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁµÒÁÃÙ»
áºº·Õäè ´¨ÓÅÍ§äÇ áÅÐ¨Ð»¯ÔºµÑ µÔ ¹ÍÂÒ§äÃàÁ×Íè à¡Ô´
àËµØ¡ÒÃ³¹éÓ·ÇÁã¹ÃÙ»áºº·Õè¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡¡ÒÃ
¨ÓÅÍ§¨Ò¡º·ºÒ·¢Í§á¼¹·Õè ¹éÓ · Ç Áà¾×è Í ãª ã ¹
¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ·Õè¡ÅÒÇÁÒ´Ñ§¡ÅÒÇ ¨ÐàËç¹ä´
ÇÒËÒ¡Ë¹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ä´´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾ÕÂ§á¤
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IKM 09
â»Ãá¡ÃÁ¤Ó¹Ç³ÃÒ¤ÒÇÑÊ´ØáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¤ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹
¹ÒÂÇÔ·ÂÒ ·ÃÑ¾Â¤§·¹ ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹ªÓ¹Ò¡ÒÃ

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å ¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
à¾×Íè ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃãªã¹¡ÒÃ¶Í´áºº
ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§§Ò¹¡ÍÊÃÒ§¨Ñ´ÃÙ»·Õè´Ô¹ ·ÓãË»ÃÐËÂÑ´ÃÐÂÐ
àÇÅÒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃáÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁ¶Ù ¡ µ Í §à» ¹ ä»µÒÁ
ÁÒµÃÒ°Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
à¾×Íè ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃãªã¹¡ÒÃ¶Í´áºº
ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§§Ò¹¡ÍÊÃÒ§¨Ñ´ÃÙ»·Õè´Ô¹
»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
â»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃãªã¹¡ÒÃ¶Í´áººÃÒ¤Ò¡ÅÒ§
§Ò¹¡ÍÊÃÒ§¨Ñ´ÃÙ»·Õè´Ô¹·ÓãË»ÃÐËÂÑ´ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ
´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃáÅÐÁÕ ¤ ÇÒÁ¶Ù ¡ µ Í §à» ¹ ä»µÒÁÒµÃÒ°Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ»ËÒÍØ»ÊÃÃ¤
à¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ¤Ó¹Ç³ÃÒ¤ÒÇÑÊ´ØáÅÐÃÒ¤ÒÍÒ¤ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹â´Âãª Microsoft Excel
»ËÒÍØ»ÊÃÃ¤/¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
¡ÒÃ»ÃÑ º »ÃØ § ÁÒµÃ°Ò¹ÃÒ¤ÒÇÑ Ê ´Ø ä Á ¤ Í ÂÁÕ ¡ ÒÃ
»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ Í Â Ò §¡Ç Ò §¢ÇÒ§¤ÇÃÁÕ ¡ ÒÃ¡ÓË¹´
ËÅÑ¡à¡³±ãËªÑ´à¨¹
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IKM 10
â¤Ã§¡ÒÃà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ¢ Í§¡ÅÁØ ¼ãÙ ª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ µÓÅºÅ¹¾ÃÑµ¹
¹ÒÂªÙªÒµÔ ÈØÀÇÃÃ¸¹Ò§¡ÙÃ ËÑÇË¹Ò½ÒÂ¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹
â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ÊÑ¡¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11

ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÕÂ»Ô µ µÒÁ
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃà§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¾×èÍ¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨Ö§
ä´¹ÓÊÔè§·ÕèàÃÕÂ¹ÃÙÁÒãªã¹à¢µ¾×é¹·ÕèÊÇ¹ÊÁÃÒ§¢Í§¡ÅØÁ¼Ùãª
¹éÓ ¹ÒÂ·ÑÈ ªÒ§àÂÒÇ à¢µµÓºÅ¹¾ÃÑµ¹ ÍÓàÀÍË¹Í§àÊ×Í
¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ·Õè·ÃØ´â·ÃÁÍÂÒ§ÁÒ¡¨Ò¡Í´Õµ·ÕèÁÕ¡ÒÃ
»ÅÙ¡ÊÁ â´Âãª»ÂØ áÅÐÊÒÃà¤ÁÕã¹¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´ÈÑµÃÙ¾ª× «Ö§è ·Ò§
â¤Ã§¡ÒÃÏ ÃÑ§ÊÔµàË¹×Í à¤ÂÃÇÁ¡ÑºË¹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃÍ×è¹
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹é ·Õºè Ò §áÅÇ áµäÁ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
áµ¨Ò¡» ¾.È. 2551 â¤Ã§¡ÒÃÏ ä´ÃºÑ ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³
¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã¨Ó¹Ç¹ 1 ÅÒ¹ºÒ· áÅÐä´
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃÐººÊ§¹éÓãËÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓà¢Òã¹¾×é¹·Õè
à¡ÉµÃà»ÒËÁÒÂÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ãã¹
¾×é¹·Õè 240 äÃ à¾×èÍ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×é¹·Õè¡ÅØÁà»Ò
ËÁÒÂ ãËËÑ¹ÁÒ·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃáººÍÔ¹·ÃÕÂ à»¹ÍÑ¹Ë¹Öè§
ÍÑ ¹ à´Õ Â Ç¡Ñ ¹ ¡Ñ º ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐäÁ à ¡Ô ´ ¼Å¡ÃÐ·ºµ Í ÊÔè §
¨Ò¡¡ÒÃä´à´Ô¹·Ò§ä»´Ù§Ò¹´Ò¹¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ áÇ´ÅÍÁ â´Âà©¾ÒÐ·Ò§¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹
¡ÒÃà¡ÉµÃ ³ ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ ° ÍÒËÃÑ º ÍÕ ÂÔ » µ µÒÁá¼¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃà§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹à¾×èÍ¡ÒÃªÅ»Ã·Ò¹ ÃÐËÇÒ§ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
ÇÑ¹·Õè 1-6 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2551 ä´àËç¹¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¢Í§
1. à¾×èÍ¤ÇÒÁÃÙ·Õèä´¨Ò¡¡ÒÃ´Ù§Ò¹ÁÒ»ÃÑºãªã¹¾×é¹·ÕèÃÑº
»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ·ÕèÁÕÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáºº·ÐàÅ·ÃÒÂ «Öè§
¼Ô´ªÍº
áµ¡µ Ò §¨Ò¡ÀÙ ÁÔ Í Ò¡ÒÈáºº»ÃÐà·Èä·Â â´Âà©¾ÒÐ
2. à¾×èÍãËà¡ÉµÃ¡Ã¹Ó¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ·ÕèÅÁàËÅÇÁÒ
â¤Ã§¡ÒÃ Nobaria áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ Toshka µÑ§é ÍÂ·Ù Ò§´Ò¹·ÔÈ
ãª»ÃÐâÂª¹ÊÙ§ÊØ´
µÐÇÑ¹µ¡¢Í§à¢×èÍ¹ÍÒÊÇÒ¹ ¡ÒÃà¡ÉµÃ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ
3. à¾×Íè ÊÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÊÇ ¹ÃÇÁÍÂÒ§ÂÑ§è Â×¹ÃÐËÇÒ§
ÃÑ°Ê§àÊÃÔÁãË»ÅÙ¡äÁ ÍÒ·Ô àª¹ Í§¹Ø ËÑÇËÍÁ áÅÐÊÁ ÃÇÁ
ÊÁÒªÔ¡¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓ¡Ñº¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
·Ñé § ¡ÒÃ»ÅÙ ¡ Ë Ò Alfalfa à¾×è Í ãª à ÅÕé Â §ÊÑ µ Ç â´Â¡ÒÃ
¹Óà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¼àÙ ªÕÂè ÇªÒ¨Ò¡µÒ§»ÃÐà·È ´ÇÂÊÀÒ¾
·Õ´è ¹Ô à»¹´Ô¹·ÃÒÂ ¸ÒµØÍÒËÒÃÊÓËÃÑº¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡ÁÕ¹Í Â
¨Ö§¨Óà»¹µÍ§ãÊ»ÂØ áÅÐÊÒÃà¤ÁÕ à»¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡ áÅÐÊÒÃ
à¤ÁÕ¨Ò¡¡ÒÃà¡ÉµÃä´äËÅÅ§ÊáÙ Á¹éÓä¹Å ¡ÃÐ·º¶Ö§¾×ª áÅÐ
ÊÑµÇ¹éÓ·Õèà»¹áËÅ§ÍÒËÒÃËÅÑ¡¢Í§ªÒÇÍÕÂÔ»µ
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○

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å ¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·ÈµÒÁá¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÊÑ§¤ÁáË§ªÒµÔ ·ÕèÁÕà»Ò»ÃÐÊ§¤ãË»ÃÐªÒª¹ÁÕÃÒÂä´
áÅÐ¤ÇÒÁà»¹ÍÂ·Ù ´Õè ¢Õ ¹Öé ¨Ö§µÍ§à¾ÔÁè ÃÒÂä´»ÃÐà·ÈªÒµÔ áÅÐ
¨Óà»¹ÍÂÒ§ÂÔ§è ·Õ¨è ÐµÍ§àÃ§ãËà¡Ô´¼Å¼ÅÔµÁÇÅÃÇÁ ·Ñ§é ÀÒ¤
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
·Õè à » ¹ ÍÒªÕ ¾ ¾×é ¹ °Ò¹¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃªÒÇä·Â ¨Ö § µ Í §
¹Óà·¤â¹âÅÂÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐ¡ÒÃãªÊÒÃà¤ÁÕ (»ØÂ, ÂÒ¦Ò
áÁÅ§) à¾×èÍà»¹»¨¨ÑÂÊ§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃãª
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹áÅÐ¹éÓÍÂÒ§Ë¹Ñ¡â´ÂäÁãÊã¨¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º
à¾ÕÂ§ËÇÑ§à¾×Íè à¾ÔÁè ¼Å¼ÅÔµ·Ò§à¡ÉµÃ ã¹·ÕÊè ´Ø à¡ÉµÃ¡Ã¡çµÍ §
ä´ ÃÑ º ¼Å¡ÃÐ·º·Ò§´ Ò ¹Åº¨Ò¡¡ÒÃãª Ê ÒÃà¤ÁÕ ·Ñé § »Ø Â
ÊÑ§à¤ÃÒÐËÃÇÁ·Ñ§é ÂÒ¦ÒáÁÅ§·Õ¡è ãç Ëà¡Ô´¡ÒÃà¨çº»ÇÂ¡ÃÐ·º
¶Ö§ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ áÅÐ¡ÃÐ·ºµÍ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹áÅÐ¹éÓ´ÇÂ

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃ

»ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤

â¤Ã§¡ÒÃà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂ µÓºÅ¹¾ÃÑµ¹ ÍÓàÀÍË¹Í§
àÊ×Í ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ Á§Ø ËÇÑ§ãËà¡ÉµÃ¡ÃãÊã¨¶Ö§¼Å¡ÃÐ·º
¨Ò¡¡ÒÃãªÊÒÃà¤ÁÕ¨Ò¡¡ÒÃà¡ÉµÃ·ÕèÁÕ¼ÅµÍÊØ¢ÀÒ¾ ÊÔè§
áÇ´ÅÍÁ ÃÇÁ·Ñ§é ¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂÒ§
µÍà¹×Íè § ´Ñ§¹Õé
1. ¨Ñ ´ ºÃÃÂÒÂãË ¤ ÇÒÁÃÙ ¶Ö § ¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡¡ÒÃãª
ÊÒÃà¤ÁÕ
2. Ê§àÊÃÔÁãË¤ÇÒÁÃ¡Ù ÒÃà¡ÉµÃáººÍÔ¹·ÃÕÂá ÅÐÂÑ§è Â×¹
3. à¹¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹
4. ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢ÒÂ¢Í§¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓ

¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡ÅÒÇ à¡ÉµÃ¡ÃÊÇ¹ãËãË¤ÇÒÁ
Ê¹ã¨ÍÂÒ§ÁÒ¡ ¨Ò¡¡ÒÃàÃÔèÁµ¹â¤Ã§¡ÒÃ 240 äÃ «Öè§ÍÒ¨
¨Ð¢ÂÒÂÍÍ¡ä» 3,000 äÃ áÅÐÍÒ¨¨Ðà¡Ô ¹ ¡ÓÅÑ § ¢Í§
Ë¹ Ç Â§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹à¾Õ Â §Ë¹ Ç Â§Ò¹à´Õ Â Ç·Õè
¨Ð´ÙáÅä´·ÑèÇ¶Ö§ (ÀÒÂãµ§º»ÃÐÁÒ³¨Ó¡Ñ´) áÅÐ¹ÒÂ
ÍÀÔÊÔ·¸Ôì àÇªªÒªÕÇÐ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ä´ãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨¡ÅØÁ
à¡ÉµÃ¡Ã»ÅÙ¡¾×ªÍÔ¹·ÃÕÂ· àÕè »¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅÁØ ¼ãÙ ª¹éÓâ¤Ã§¡ÒÃ
Ê§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ã¹§Ò¹ÁÍºÊÑÒàªÒ
·Õè´Ô¹ÃÒª¾ÑÊ´Ø á¡à¡ÉµÃµÓºÅ¹¾ÃÑµ¹ ÍÓàÀÍË¹Í§àÊ×Í
¨Ñ § ËÇÑ ´ »·Ø Á ¸Ò¹Õ àÁ×è Í ÇÑ ¹ ·Õè 3 ¡Ñ ¹ ÂÒÂ¹ 2552 àÇÅÒ
09.30 ¹. â´ÂÁÕà¨ÒË¹Ò·Õ¢è Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ ÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ãË¡ÒÃ
µÍ¹ÃÑº «Öè§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ä´ãË¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ¢ÍãË´ÙáÅ
¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¡ÅÒÇãËà¢Áá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹µÍä»

»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒáËÅ§¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹
2. à¡ÉµÃÁÕÃÒÂä´¨Ò¡ÀÒ¤à¡ÉµÃ à¾ÔèÁ¢Öé¹
3. ¼Å¼ÅÔµ¨Ò¡à¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂà»¹·Õè¹ÔÂÁ áÅÐÂÍÁÃÑº
¢Í§µÅÒ´
4. ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ªØÁª¹´Õ¢Öé¹
5. ¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁÃÐËÇÒ§à¡ÉµÃ¡Ã áÅÐË¹ÇÂ§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
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IKM 11
â¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃÍ§ÇÔ¸¡Õ ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ
áººÂ×´ËÂØ¹áÅÐ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÅØÁ¹éÓÂÁ

○
○
○
○
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¤ÇÒÁà»¹ÁÒ
â¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃÍ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ
áººÂ×´ËÂ¹Ø áÅÐ¼ÊÁ¼ÊÒ¹ã¹ÅÁØ ¹éÓÂÁ à»¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õäè ´
ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÍàªÕÂ
(ADB) ¨Ò¡¡ÒÃàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃâ´ÂÊÁÒ¤Á·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓáË§
»ÃÐà·Èä·ÂÃÇÁ¡Ñº¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§
â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍËÒá¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ´Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓã¹ÅØÁ¹éÓÂÁâ´ÂÁØ§à¹¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§
Ë¹ÇÂ§Ò¹µÒ§æ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§ áÅÐ»ÃÐªÒª¹ã¹¾×¹é ·Õè (¤ÓÊÑ§è
¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓáµ§µÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃÍ§Ï
µÒÁàÍ¡ÊÒÃ·Õáè ¹º) «Ö§è ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÅÁØ ¹éÓÂÁ¨Ðà¢ÒÁÒÁÕ
º·ºÒ·ÊÓ¤Ñ  ã¹¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃÅØ Á ¹éÓ â¤Ã§¡ÒÃ
¹ÓÃÍ§Ï ã¹ÃÐÂÐ·Õè 1 » 2551 àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁáÅÐ
·Ó¤ÇÒÁà¢Òã¨ÃÇÁ¡Ñ¹·ÓãËà¡Ô´á¹Ç·Ò§·ÕèÁØ§à¹¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¡ä¢»ËÒá·¹¡ÒÃàÃÔèÁµ¹´ÇÂâ¤Ã§¡ÒÃ
¼áÙ ·¹ÅÁØ ¹éÓ·Ñ§é ÂÁº¹áÅÐÂÁÅÒ§ ÁÕ¤ÇÒÁà¢Òã¨«Ö§è ¡Ñ¹áÅÐ
¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹¾ÃÍÁ·Ñé§àËç¹»ËÒÃÇÁ¡Ñ¹ ã¹¢³Ð·ÕèË¹ÇÂ
§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ·Õàè ¢ÒÁÒÁÕÊÇ ¹ÃÇÁ¡çä´ÃºÑ ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ªØÁª¹áÅÐ
¾ÃÍÁ¨ÐãË¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ¾ÃÍÁ·Ñé§ÃÇÁ¨Ñ´·ÓàÇ·Õ
ªÒÇºÒ¹ã¹áµÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ â¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃÍ§Ï ã¹ÃÐÂÐ·Õè 2
» 2552 ä´ÁÕ¡ÒÃÊÃÒ§Í§¤¡Ãà¤Ã×Í¢ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´
¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ¢Öé¹ã¹¾×é¹·ÕèµÓºÅ·ÕèµÔ´ÃÔÁ 2 ½§áÁ¹éÓÂÁ
ã¹¾×¹é ·Õ¤è ÃÍº¤ÅØÁ¨Ó¹Ç¹ 98 µÓºÅ µÅÍ´ÅÓ¹éÓÂÁ â´Â
ÁØ§à¹¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓáºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹
(Integrated Water Resources Management :IWRM)
ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃµÑé§ÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¤Ã×Í¢ÒÂ ³ ÇÑ´Ë¹Í§»Ò
µÍ§ÊÒÁÑ¤¤Õ¸ÃÃÁ µ.·Ò·Í§ Í.ÊÇÃÃ¤âÅ¡ ¨.ÊØâ¢·ÑÂ à¾×Íè
»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¤Ã×Í¢ÒÂã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ÍÁÙÅÅÁØ ¹éÓ ÊÀÒ¾
»ËÒã¹áµÅÐ¾×é¹·Õè ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµÒ§æ áÅÐ
ÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÃÐ´Ñº¹éÓà¾×èÍàµ×Í¹ÀÑÂ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ áÅÐà»ÒËÁÒÂ¢Í§¼Å§Ò¹
à¾×è Í ËÒá¼¹ºÙ Ã ³Ò¡ÒÃ´ Ò ¹¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓã¹ÅØÁ¹éÓÂÁ â´ÂÁØ§à¹¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§
Ë¹ÇÂ§Ò¹µÒ§ æ ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§ ÃÇÁ¡ÑºÀÒ¤»ÃÐªÒª¹·ÕÍè ÒÈÑÂ
ÍÂãÙ ¹¾×¹é ·ÕÅè ÁØ ¹éÓÂÁµÍ¹º¹ ä´á¡ ¨.¾ÐàÂÒ áÅÐ ¨.á¾Ã
áÅÐÂÁµÍ¹ÅÒ§ ä´á¡ ¨.ÊØâ¢·ÑÂ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ áÅÐ ¨.¾Ô¨µÔ Ã
«Öè § »ÃÐªÒª¹·Õè Í ÒÈÑ Â ÍÂÙ ã ¹¾×é ¹ ·Õè ÅØ Á ¹éÓ ÂÁ¨Ðà¢ Ò ÁÒÁÕ
º·ºÒ·ÊÓ¤Ñã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÅØÁ¹éÓ à¾×èÍÃÇÁá¡ä¢
»ËÒ¹éÓ·ÇÁ ¹éÓáÅ§ áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
1. ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁËÒÇÔ¸áÕ ¡ä¢»ËÒã¹ÅÁØ ¹éÓÂÁÃÇÁ¡Ñ¹
ÃÐËÇÒ§ÀÒ¤ÃÒª¡ÒÃáÅÐÀÒ¤»ÃÐªÒª¹ à´×Í¹ÅÐ
1 ¤ÃÑ§é µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ
2. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐ´Ù§Ò¹ ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ¡ÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ ã¹ÅØÁ¹éÓÂÁ
3. ÁÕ¡ÒÃÊÃÒ§Í§¤¡Ãà¤Ã×Í¢ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ¢Öé¹ã¹¾×é¹·ÕèµÓºÅ·ÕèµÔ´ÃÔÁ 2 ½§áÁ¹éÓ
ÂÁã¹¾×é¹·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ¨Ó¹Ç¹ 98 µÓºÅ µÅÍ´
ÅÓ¹éÓÂÁ
4. ¡ÒÃ½¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃà¼Âá¾Ã¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§
ÍØ · ¡ÇÔ · ÂÒàº×é Í §µ ¹ áÅÐ¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓáºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹ ãË¡ºÑ µÑÇá·¹Í§¤¡Ã
à¤Ã×Í¢ÒÂµÓºÅ ã¹¾×¹é ·Õµè ÓºÅµÔ´ÃÔÁ 2 ½§ áÁ¹éÓÂÁ
5. ¡ÒÃµÑé§ÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¤Ã×Í¢ÒÂ ³ ÇÑ´Ë¹Í§»Ò
µÍ§ÊÒÁÑ ¤ ¤Õ ¸ ÃÃÁ µ.· Ò ·Í§ Í.ÊÇÃÃ¤âÅ¡
¨.ÊØâ¢·ÑÂ à¾×Íè »ÃÐÊÒ¹§Ò¹à¤Ã×Í¢ÒÂã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁ
¢ Í ÁÙ Å ÅØ Á ¹éÓ ÊÀÒ¾»  ËÒã¹áµ Å Ð¾×é ¹ ·Õè ¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµÒ§ æ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¢ÍÁÙÅÃÐ´Ñº¹éÓ
à¾×èÍàµ×Í¹ÀÑÂ

»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹

¡ÒÃ¹Óä»ãª»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¨ÃÔ§
1.
2.
3.
4.
5.

¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
¡ÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ
ÈÙ¹ÂÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡Éµ¹¹éÓÅØÁ¹éÓÂÁ
¡ÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê§·Ò§¹éÓáÅÐ¾Ò³ÔªÂ¹ÒÇÕ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÅØÁ¹éÓ

1. ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ¾Ù´¤ØÂ ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ ´ ¡ÒÃ¹éÓ â´Â¹ÓÀÙ ÁÔ »  Ò· Í §¶Ôè ¹ ÁÒÃ Ç Á¡Ñ º
¤ÇÒÁÃÙ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°
2. ¹Ó¢ÍÁÙÅ·Õèä´ÁÒ»ÃÑº»ÃØ§â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ§¹éÓ
áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ ãËÊÍ´¤ÅÍ§·Ñ§é ÅÁØ ¹éÓÂÁ
ãËà»¹ä»ÍÂÒ§ÊÍ´¤ÅÍ§¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµªØÁª¹ÃÔÁÊÍ§ »ËÒÍØ»ÊÃÃ¤/¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
½§áÁ¹éÓÂÁ
1. ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃÐËÇ Ò §¡ÅØ Á à¤Ã× Í ¢ Ò Â¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÕ
3. ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ ¾Ù´¤ØÂ ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¢Íº¡¾ÃÍ§ºÒ§ àª¹ àÇÅÒ §º»ÃÐÁÒ³
¨Ñ ´ ¡ÒÃ¹éÓ â´Â¹ÓÀÙ ÁÔ »  Ò· Í §¶Ôè ¹ ÁÒÃ Ç Á¡Ñ º
2. ¢ Í ÁÙ Å ÂÑ § äÁ Ê ÒÁÒÃ¶áÊ´§¼Å¼ Ò ¹·Ò§ÃÐºº
¤ÇÒÁÃÙ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°
ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ (¡ÓÅÑ§»ÃÑº»ÃØ§à¤Ã×Í¢ÒÂ)
4. à»¹â¤Ã§¡ÒÃ¹ÓÃÍ§ãË¡ºÑ ÅÁØ ¹éÓÍ×¹è æ µÍä»
3. ÂÑ§¢Ò´¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
5. ÃÒÉ®Ãä´ÃÑº¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§ÍØ·¡ÇÔ·ÂÒàº×éÍ§µ¹ áÅÐ
à¤Ã×Í¢ÒÂ¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓáºº¼ÊÁ¼ÊÒ¹
4. µÍ§ÁÕ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁãË¤ÇÒÁÃÙ ¤ÇÒÁà¢Òã¨ ã¹´Ò¹
áÅÐ¹Óä»à¡çº¢ÍÁÙÅÃÐ´Ñº¹éÓ áÅÐ»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹
¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ãË à ¤Ã× Í ¢ Ò ÂÅØ Á ¹éÓ ÂÁã¹¾×é ¹ ·Õè
à¾×Íè ÃÒÂ§Ò¹ÈÙ¹Âà¤Ã×Í¢ÒÂä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§
98 µÓºÅ ·Õµè ´Ô ÃÔÁÊÍ§½§ áÁ¹éÓÂÁ
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IKM 12
â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áËÅ§¹éÓªØÁª¹ »ÃÐàÀ·»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò
¨Ñ§ËÇÑ´¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ
¹ÒÂÊØ¸
Ñ  Ä·¸Ô¢Òº ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 17
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Í§¤»ÃÐ¡Íº·ÕèÊÓ¤Ñ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
º·¹Ó
1. ½ÒÂ·´¹éÓ ÊÇ¹ãËà»¹â¤Ã§ÊÃÒ§¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁ
ÊÀÒ¾ÀÙÁ»Ô ÃÐà·È·ÕÁè ÅÕ ¡Ñ É³Ðà»¹ÀÙà¢Ò ÁÕÅÓ¤ÅÍ§
àËÅç¡ ¡ÍÊÃÒ§»´¡Ñ¹é ÅÓ¹éÓ¸ÃÃÁªÒµÔºÃÔàÇ³·ÕÊè §Ù
ÅÓËÇÂ áÅÐÁÕªÁØ ª¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ ÊÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ð¾Ñ²¹ÒáËÅ§
à¾×èÍÂ¡ÃÐ´ÑºáÅÐà¡çº¡Ñ¡¹éÓ äÇºÃÔàÇ³Ë¹Ò½ÒÂ
¹éÓµÒ§ æ µÒÁ·Õè¼Ù¹Ó·Í§¶Ôè¹¡ÒÃÃÍ§¢Í ËÃ×Í¾Ñ²¹ÒµÒÁ
¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§µÑÇ½ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 1.0-2.0 àÁµÃ
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¾×¹é ·Õàè »¹ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò â´Â
2. »ÃÐµÙÃÐºÒÂ·ÃÒÂ ¡ÍÊÃÒ§äÇ·ºÕè ÃÔàÇ³µÑÇ½ÒÂ ãª
¡ÍÊÃÒ§½ÒÂ·´¹éÓ»´¡Ñé¹ÅÓ¹éÓ¸ÃÃÁªÒµÔ ºÃÔàÇ³¾×é¹·ÕèÊÙ§
à» ¹ ·Õè Ã ÐºÒÂµÐ¡Í¹´Ô ¹ ËÃ× Í ·ÃÒÂ·ÃÒÂª Ç §
µ¹¹éÓ áÅÐÇÒ§ÃÐºº·ÍÊ§¹éÓÊ§ä»ÂÑ§¾×é¹·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ¢Í§
½¹µ¡Ë¹Ñ¡ äÁãË·Ñº¶ÁºÃÔàÇ³Ë¹Ò½ÒÂËÃ×ÍäËÅ
ÃÒÉ®ÃºÃÔàÇ³´Ò¹ÅÒ§ËÃ×ÍºÃÔàÇ³¾×é¹·ÕèÃÒº â´ÂÃÐºº
à¢Òä»ÍØ´µÑ¹ã¹·ÍÊ§
áÃ§â¹Á¶Ç§¢Í§âÅ¡ à¾×Íè ãªÊÓËÃÑº¡ÒÃÍØ»âÀ¤-ºÃÔâÀ¤ áÅÐ
3. âÃ§¡ÃÍ§¹éÓ ¡ÍÊÃÒ§äÇºÃÔàÇ³·ÕèÊÙ§´Ò¹·ÒÂ½ÒÂ
à¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ ãË¡ÑºÃÒÉ®Ã
ÊÇ¹ãËÊÒÁÒÃ¶¡ÃÍ§¹éÓä´ 50 ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁµÃµÍ
ªÑèÇâÁ§ ÅÑ¡É³Ðà»¹â¤Ã§ÊÃÒ§¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç¡
ÀÒÂã¹à»¹ªÑ¹é ¡ÃÍ§»ÃÐ¡Íº´ÇÂ¡ÃÇ´ ·ÃÒÂ ¶Ò¹
áÅÐ ¡ÃÇ´áÂ¡à»¹ªÑ¹é æ
4. ºÍÅ´¾ÅÑ§§Ò¹ ÅÑ¡É³Ðà»¹¶Ñ§à¡çº¹éÓÊÕèàËÅÕèÂÁ
â¤Ã§ÊÃÒ§¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç¡ ËÃ×ÍºÍ¾Ñ¡¹éÓÃÙ»·Ã§
¡ÃÇÂ ¢¹Ò´¤ÇÒÁ¨Ø»ÃÐÁÒ³ 20 ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁµÃ ¢Ö¹é
¡Ñº¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§¡ÒÃãª§Ò¹

5. ÅÔ¹é ÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈ (áÍÃÇÒÅÇ) ÅÑ¡É³Ðà»¹·ÍàËÅç¡
¢¹Ò´ 25 ÁÔÅÅÔàÁµÃ ÀÒÂã¹ÁÕÅ¡Ù ÅÍÂ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
»´ - à»´ µÔ´µÑé§äÇºÃÔàÇ³á¹Ç·ÍªÇ§¼Ò¹·ÕèÊÙ§
·Ó§Ò¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ à¾×Íè ÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈ Å´áÃ§´Ñ¹
ÀÒÂã¹·ÍÊ§¹éÓ·ÓãË ¹éÓäËÅä´ÊÐ´Ç¡ÂÔè§¢Öé¹

9. »ÃÐµÙ¹éÓ à»¹»ÃÐµÙ¹éÓàËÅç¡ËÅÍÊÓàÃç¨ÃÙ»µÔ´µÑ§é äÇ
ºÃÔàÇ³¨Ø´àÃÔÁè µ¹¢Í§·ÍÊ§¹éÓ ºÃÔàÇ³·ÍáÂ¡ áÅÐ
ºÃÔàÇ³»ÅÒÂ·Í à¾×Íè ãª¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³¹éÓ áº§¹éÓ
ËÃ×Í»´¹éÓà¾×èÍ¡ÒÃ«ÍÁá«Á

6. ·ÍÃÐºÒÂµÐ¡Í¹ (âºÅÍÍ¿) ÅÑ¡É³Ðà»¹·Í
ÃÐºÒÂàËÅç¡ÍÒºÊÑ§¡ÐÊÕ ¢¹Ò´·Í 4 ¹ÔÇé ÁÕ»ÃÐµÙ
¹éÓ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»´ -à»´ µÔ´µÑ§é äÇºÃÔàÇ³ªÇ§·Õáè ¹Ç
·ÍÊ§¹éÓÇÒ§¼Ò¹·ÕèÅØÁµèÓ «Öè§¨Ðà¡Ô´¡ÒÃµ¡µÐ¡Í¹
¢Í§´Ô¹ËÃ×Í·ÃÒÂ à»¹ÍØ»ÊÃÃ¤µÍ¡ÒÃÊ§¹éÓ ãª
»ÃÐâÂª¹à¾×èÍÃÐºÒÂµÐ¡Í¹·ÃÒÂ·ÕèäËÅà¢Òä»ÍØ´
µÑ¹ã¹·Í
7. â´Â·ÑÇè ä»ÁÕ¢¹Ò´ 4 ¹ÔÇé 6 ¹ÔÇé 8 ¹ÔÇé áÅÐ 10 ¹ÔÇé
µÒÁ»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃãª¹éÓ ÊÇ¹ª¹Ô´¢Í§·Í
¢Öé ¹ ¡Ñ º ÊÀÒ¾¾×é ¹ ·Õè ·Õè Ç Ò§á¹Ç· Í Ê § ¹éÓ áÅÐ¡ÓÅÑ §
§º»ÃÐÁÒ³ ·Í·Õãè ª§Ò¹ÍÂÁÙ Õ 4 ª¹Ô´ ¤×Í

áÊ´§ªÑ¹é ¢Í§ÇÑÊ´Ø¡ÃÍ§

10. ¶Ñ§à¡çº¹éÓÁÕ¢¹Ò´ºÃÃ¨Ø 10 ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁµÃ áÅÐ 50
ÅÙ¡ºÒÈ¡àÁµÃ «Öè§ºÒ§»ÃÐàÀ·¨ÐÁÕ¶Ñ§¡ÃÍ§¹éÓ
¨Ó¹Ç¹ 3 ÅÙ¡ ·ÓË¹Ò·Õ¡è ÃÍ§¹éÓ¡Í¹¹Óä»à¡çºäÇ
ã¹¶Ñ§à¡çº¹éÓ ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³áËÅ§¹éÓµ¹·Ø¹¹ÍÂ
11. ¨Ø´¨ÒÂ¹éÓ ÅÑ¡É³Ðà»¹·ÍáÂ¡¨Ò¡·ÍÊÒÂàÁ¹
ËÃ×ÍáÂ¡¨Ò¡ÊÒÂ«ÍÂµÔ´µÑ§é äÇà¾×Íè à»¹¨Ø´¨ÒÂ¹éÓãË
¡Ñº¤ÃÑÇàÃ×Í¹¢Í§ÃÒÉ®ÃµÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»¹ ÊÇ¹ãË
¨ÐÁÕ¢¹Ò´ 3/4-1.5 ¹ÔéÇ â´Â¨ÐãË¼Ùãª¹éÓÃÇÁ¡ÅØÁ
¡Ñ¹ 2-5 ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ µÔ´µÑ§é à¾ÕÂ§¨Ø´à´ÕÂÇ ËÒ¡¼ãÙ ª¹éÓ
ÍÂÙËÒ§ä¡Å¨Ò¡ÃÒÂÍ×è¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓ
ÍÒ¨Í¹ØÒµãËà»¹¡Ã³Õ¾àÔ ÈÉ â´Â¡ÒÃµÍ·ÍÊ§¹éÓ
¨Ò¡ÊÒÂàÁ¹ä»ãªã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¼Ùãª¹éÓµÍ§ÍÍ¡
¤Òãª¨ÒÂ¡Ñ¹àÍ§
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

á¹ÇËÅÑ¡·ÍÊ§¹éÓ

○

8. ËÅÑ¡á¹Ç·Í ÅÑ¡É³Ðà»¹àÊÒ¤Í¹¡ÃÕµ ¢¹Ò´Ë¹Ò
¡ÇÒ§ 12à«¹µÔàÁµÃ ½§ÅÖ¡Å§ã¹´Ô¹»ÃÐÁÒ³ 70
à«¹µÔàÁµÃ ÊÙ§àË¹×Í¾×¹é ´Ô¹»ÃÐÁÒ³ 50 à«¹µÔàÁµÃ

○

»ÃÐµÙ¹éÓ

○

·ÍÊ§¹éÓª¹Ô´µÒ§ æ

ÃÐºº¶Ñ§¡ÃÍ§-¶Ñ§à¡çº¹éÓ
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IKM 13
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÊÇ ¹ÃÇÁ
"â¤Ã§¡ÒÃÃÇÁã¨ÃÑ¡É¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹"

¹ÒÂªÙªÒµÔ ÈØÀÇÃÃ¸¹Ò§¡ÙÃ
ËÑÇË¹Ò½ÒÂ¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ÊÑ¡¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11

○
○
○
○

168

○

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å ¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÑ§ÊÔµàË¹×Í µÑ§é ÍÂÙ ËÁÙ
5 µÓºÅ¾ÐÂÍÁ ÍÓàÀÍÇÑ§¹ÍÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ
ÁÕ¾¹×é ·Õâè ¤Ã§¡ÒÃ 483,150 äÃ ¤ÅÍº¤ÅØÁ¾×¹é ·Õãè ¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´
»·ØÁ¸Ò¹Õ ¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ áÅÐÊÃÐºØÃÕ ÁÕ¤ÅÍ§·ÕèÍÂÙã¹
¤ÇÒÁ´ÙáÅ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¨Ó¹Ç¹ 43 ¤ÅÍ§ à»¹â¤Ã§àËÁ×Í§
½ÒÂ·Õ¡è ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓà»¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓáºº¹éÓ¹Í¹
¤ÅÍ§ ÍÕ¡·Ñ§é ÂÑ§äÁÁáÕ ËÅ§¹éÓµ¹·Ø¹¢Í§µÑÇàÍ§ áÅÐ¾×¹é ·ÕÊè Ç ¹
ãËà¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×¹é ·ÕÁè ÍÕ ÒªÕ¾·Ó¹Ò»ÅÙ¡¢ÒÇµÅÍ´·Ñ§é » ¨Ö§
ÁÕ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃãª¹éÓà¾×Íè ¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡µÅÍ´»àª¹¡Ñ¹ áµ
´ÇÂ·Õµè §Ñé ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍÂãÙ ¹à¢µ»ÃÔÁ³±Å ¨Ö§ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹
á»Å§¡ÒÃãª¾×é¹·Õè ¨Ò¡¾×é¹·Õèà¡ÉµÃ¡ÃÃÁà»¹ªØÁª¹ ·Õè¾Ñ¡
ÍÒÈÑÂ Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅÐâÃ§§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ «Ö§è ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹
¡ÒÃãª¾×é¹·ÕèàËÅÒ¹Õé ·ÓãË¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃãª¹éÓã¹
¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨Ò¡¡ÒÃãª¹éÓã¹¤ÅÍ§à¾×èÍà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ
à»¹¡ÒÃãª¤ÅÍ§à¾×èÍ¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éÓ·Ôé§ ¨Ò¡¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ËÃ×Í
ÍØ µ ÊÒË¡ÃÃÁ ÍÑ ¹ à» ¹ ¼Å·ÓãË ¤Ø ³ ÀÒ¾¹éÓ ã¹¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹´ÍÂ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐàÊ×Íè Áâ·ÃÁà¡Ô´¤ÇÒÁà¹ÒàÊÕÂ
«Öè§á¹Çâ¹Á¨Ð·ÇÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡»ËÒ
ã¹ÃÙ»áººà´ÔÁ´ÇÂ¡ÒÃãª¹éÓµ¹·Ø¹·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´Õ à¾×èÍà¨×Í
¨Ò§áÅÐ¼ÅÑ ¡ ´Ñ ¹ ¹éÓ àÊÕ Â ¨ÐäÁ Ê ÒÁÒÃ¶á¡ ä ¢»  ËÒ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓà¹ÒàÊÕÂ´Ñ§¡ÅÒÇä´µÅÍ´ä» ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ
¨Óà»¹ÍÂÒ§ÂÔè§·Õè¨ÐµÍ§ÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í¨Ò¡»ÃÐªÒª¹
·ÕÍè ÒÈÑÂºÃÔàÇ³ 2 ½§ ¤ÅÍ§ ·Õäè ´ÃºÑ ¼Å¡ÃÐ·ºÅÒ¡¹éÓà¹ÒàÊÕÂ
â´ÂÃÇÁÁ×Í¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃÏ à»¹à¤Ã×Í¢ÒÂÍ¹ØÃ¡Ñ É¹éÓã¹¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÑ§ÊÔµàË¹×Í
àÅç § àËç ¹ Ç Ò ¡ÒÃ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃ¿ ¹ ¿Ù · ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¹éÓ ã¹¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ Á§Ø à¹¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃàªÔ§ÃØ¡ ä´á¡ ¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹
áÅÐ¤Çº¤ØÁ»ËÒ·Õèµ¹àËµØ¡ÒÃ³ãË»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

ã¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐá¡ä¢ ¡ÒÃ»ÅÙ¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡ãËàËç¹¤ÇÒÁ
ÊÓ¤Ñ¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓã¹¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¡ÒÃãª¹éÓ
ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐ»ÃÐËÂÑ´ áÅÐÃÇÁ¡Ñ¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¡Ô¨¡ÃÃÁÍ¹ØÃ¡Ñ ÉáÅÐ¿¹ ¿Ù¤³
Ø ÀÒ¾¹éÓã¹¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
1. à¾×è Í ãË ªØ Á ª¹à» Ò ËÁÒÂÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç Áã¹¡ÒÃºÓºÑ ´
¹éÓàÊÕÂ áÅÐ¢Í§àÊÕÂ¨Ò¡ªØÁª¹¡Í¹·Õè¨ÐÅ§ÊÙ¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹
2. à¾×è Í »ÅÙ ¡ ¨Ô µ ÊÓ¹Ö ¡ ã¹¡ÒÃÍ¹Ø ÃÑ ¡ É ¹éÓ ã¹¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹
3. à¾×èÍà»¹à¤Ã×Í¢ÒÂÍ§¤¡Ã¼Ùãª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ
¡ÒÃÊ×Íè »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¡¨Ô ¡ÃÃÁ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
4. à¾×èÍÊÃÒ§¡ÅØÁÍ¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ¿¹¿ÙÊÔè§áÇ´ÅÍÁ¢Í§
ªØÁª¹ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹
ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓáÅÐÍ¹ØÃÑ¡Éã¹¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹
Á§Ø ËÇÑ§ãË»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ ¹ÃÇÁã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐà¾×Íè à»¹ä»µÒÁ
ËÅÑ¡¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºÒ¹àÁ×Í§·Õè´Õ â´ÂãË¼ÙÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ
àËç¹¤ÇÒÁÊÓ¤ÑµÍáËÅ§¹éÓÍÑ¹à»¹Ë¹Öè§»¨¨ÑÂ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÓ¤Ñ·Õè¹ÑºÇÑ¹àÃÔèÁàÊ×èÍÁâ·ÃÁÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§
â¤Ã§¡ÒÃ¨Ö§ä´àÅ×Í¡á¹Ç·Ò§ ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡ÉáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ§è áÇ´ÅÍÁ·Ò§¹éÓâ´ÂÇÔ¸ªÕ ÇÕ ÀÒ¾ ä´á¡ ¡ÒÃãª¹éÓ
¨Ø ÅÔ ¹ ·ÃÕ Â ·Õè ÁÕ » ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ã¹ªØ Á ª¹ ·Õè à » ¹ ¡ÅØ Á ¼Ù ã ª ¹éÓ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹à»ÒËÁÒÂ à¾×Íè Å§»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª
ÊÒÃà¤ÁÕ·§Ñé ã¹ªÕÇµÔ »ÃÐ¨ÓÇÑ¹ áÅÐà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ µÅÍ´¨¹Á§Ø
à¹¹¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂ â´Â¡ÒÃÃ³Ã§¤ »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

»ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÍØ·¡ÀÑÂ¨Óà»¹µÍ§ä´ÃÑº
¢ÍÁÙÅ´Ò¹¹éÓ½¹ - ¹éÓ·Ò ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³µÒ§æ ·Õè¶Ù¡µÍ§
¾ÃÍÁ·Ñ§é á¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂ¢ÒÇÊÒÃ¢ÍÁÙÅãË¼·Ù àÕè ¡ÕÂè Ç¢Í§ ¼äÙ ´ÃºÑ
¼Å¡ÃÐ·º ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ·Ñ¹µÍàËµØ¡ÒÃ³ ¨Óà»¹µÍ§ÁÕ
à¤Ã×Í¢ÒÂ à¤Ã×Íè §Á×ÍµÒ§æ ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ¨Óà»¹µÍ§ãª
¼ÁÙ »Õ ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÊÙ§ ÃÐºº¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ µÍ§
ÁÕà·¤â¹âÅÂÕÊ§Ù ÃÒ¤Ò¨Ñ´ËÒáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÊÙ§ ÁÕ»
 ËÒàÃ×Íè §
¡ÒÃÊÙËÒÂáÅÐÅÒÊÁÑÂàÃçÇ
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍÁÙÅ¹éÓ½¹ ¹éÓ·Ò ¤Í¹¢Ò§ÂØ§ÂÒ¡
«Ñº«Í¹ ¢Ò´·Ñ§é à¤Ã×Íè §Á×ÍáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Õàè ªÕÂè ÇªÒã¹¾×¹é ·Õè
¡ÒÃãª¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ (Model) ã¹¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³ ¨Óà»¹µÍ§
ãª¢ÍÁÙÅ·Õèà»¹µÑÇá»ÃÁÒ¡ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹´Ò¹°Ò¹
¢ÍÁÙÅ àÃ×èÍ§¹éÓ¹ÍÂÁÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¹ÍÂ ¢Ò´
¤ÇÒÁµÍà¹×Íè §à»¹§Ò¹·ÕÁè ¤Õ ¹ãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨¹ÍÂ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ
Ê¹ã¨ÁÒ¡ àÁ×Íè à¡Ô´»ËÒ¢Ö¹é ¡Í¹ à»¹§Ò¹·Õµè Í §·ÓãË¼·Ù Õè
ÁÕ ·Ñ È ¹¤µÔ ã ¹àªÔ § Åº ¡ÅÑ º ÁÒãË ¤ ÇÒÁÃ Ç ÁÁ× Í ¢Ò´¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ä´Á§Ø à¹¹à¢ÒÊÙ
âÃ§àÃÕÂ¹áÅÐªØÁª¹ â´ÂÃÍºà¢µâ¤Ã§¡ÒÃÏ ÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ´ÇÂ
¡ÒÃÍºÃÁãË¤ÇÒÁÃÙáÅÐµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÊÔè§áÇ´ÅÍÁ´ÇÂ¡ÒÃ
´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´áÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáËÅ§¹éÓã¹¤ÅÍ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ Á§Ø à¹¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ·Ó¹éÓËÁÑ¡
¨Ø ÅÔ ¹ ·ÃÕ Â à ¾×è Í ¹Óä»ãª ã ¹¡ÒÃºÓºÑ ´ ¹éÓ àÊÕ Â ã¹âÃ§àÃÕ Â ¹
ªØÁª¹ áÅÐ·ÕèÍÂÙÍÒÈÑÂ (µÒÁÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèá¹º) ÍÕ¡·Ñé§
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É¹Õéä´ÃÇÁÁ×Í¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ»Ò¹¤ÃËÅÇ§
ã¹â¤Ã§¡ÒÃã¨ÀÑ¡´ÔÃì ¡Ñ ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ áÅÐ»¨¨Øº¹Ñ ¡ÅÁØ ¼ãÙ ª
¹éÓ ËÁÙ 6 ¾Ñ²¹Ò â¤Ã§¡ÒÃÏ ÃÑ§ÊÔµàË¹×Í ä´ÃºÑ ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹ÊÔ§è áÇ´ÅÍÁâÅ¡à¾×Íè ¨Ñ´·ÓºÍ´Ñ¡
ä¢ÁÑ¹µÒÁªØÁª¹¡Í¹äËÅÅ§ÊÙ¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹

»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. à»¹¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂ¡ÅØÁ¼Ùãª¹éÓãËà¢Áá¢ç§àÅÐ
ÂÑè§Â×¹
2. ÃÇÁ¡Ñ¹Í¹ØÃÑ¡É¹éÓã¹¤ÅÍ§ªÅ»ÃÐ·Ò¹
3. ãËÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹

○

Ë¹Ò·ÕèÀÒÃ¡Ô¨ ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ â´ÂÁÕá¹Ç·Ò§¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹à¾×Íè ºÃÃÅØÇµÑ ¶Ø»ÃÐÊ§¤ ´Ñ§¹Õé
1. ¨Ñ´ºÃÃÂÒÂ ÊÒ¸Ôµ à¾×èÍãËÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹
àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃãªá¹Ç·Ò§ªÕÇÀÒ¾ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ
¡Ñº¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂ
2. Ê§àÊÃÔÁ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãË¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ á¹Ð¹Ó ªØÁª¹
âÃ§àÃÕÂ¹ áÅÐ¼·Ù ÊÕè ¹ã¨
3. à¹ ¹ ¡ÒÃÁÕ Ê Ç ¹Ã Ç Á¢Í§¡ÅØ Á ¼Ù ã ª ¹éÓ ªÅ»ÃÐ·Ò¹
áÅÐ¡ÒÃÊÃÒ§à¤Ã×Í¢ÒÂ¡ÒÃà½ÒÃÐÇÑ§ ÃÇÁ·Ñ§é ÃÇÁÁ×Í
ºÃÔËÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹
4. ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢ÒÂ¡ÅÁØ ¼ãÙ ª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹à¢µ¾×¹é ·Õè
â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÃÐ¨ÒÂ¢ÒÇÊÒÃáÅÐÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐà»¹¼ÙÊÐ·Í¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§¼Ù
ÃÑººÃÔ¡ÒÃ
5. µÔ´µÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õ¼è Ò ¹ÁÒ µÅÍ´¨¹ÁÕ¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
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IKM 14
à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓà¾×Íè ¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹
Hydro pump for upper irrigation area
ÊØ¢à¡ÉÁ à¨ÃÔ¨Ñ¹·Ã
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º·¹Ó
àÍ¡ÊÒÃ©ºÑ º ¹Õé ¨Ñ ´ ·Ó¢Öé ¹ à¾×è Í ãË à Ëç ¹ »ÃÐâÂª¹ ¡ ÒÃ
¹Ó¾ÅÑ § §Ò¹¨Ò¡¹éÓ ·Õè » Å Í ÂÍÍ¡¨Ò¡à¢×è Í ¹Í Ò §à¡ç º ¹éÓ
»ÃÔÁÒ³¹éÓÅ¹½ÒÂ·´¹éÓ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÃÐáÊ¹éÓã¹áÁ¹éÓ
ÅÓ¸ÒÃÁÒãª»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃ¢ÑºãËà¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓã¹
ÃÙ»áººµÒ§æ·Ó§Ò¹Ê§¹éÓä»ãªã¹·Õµè Ò § æ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ä´àÃÔÁè ÁÒµÑ§é áµ» ¾.È 2525 â´Â¤Ø³ºÃÃ¨§ÇÃÃ¸¹Ð¾§É
áÅÐä´ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ F.A.O ÁÍºà¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ
¾ÅÑ§¹éÓáºº coaxial water turbine pump ä»µÔ´µÑé§·Õè
ÍÒ§à¡çº¹éÓáÁ»ÁáÅÐä´¹Óä»µÔ´µÑé§ãª§Ò¹·ÑèÇ»ÃÐà·Èáµ
äÁà»¹·ÕèÂÍÁÃÑºà¹×èÍ§¨Ò¡¢Ò´¼ÙÃÙ´Ò¹ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓ
Ë¹ÇÂ§Ò¹äÁàËç¹»ÃÐâÂª¹¡ÒÃãª§Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¤Ó¹Ö§
à¾ÕÂ§¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃãª¹éÓº¹·ÕèÊÙ§äÁä´¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¹éÓ·Õèãª
¢Ñºà·ÍÃºÒÂ¹ËÅÒÂáË§»ÅÍÂ·Ôé§ä»â´ÂäÁà¡Ô´»ÃÐâÂª¹
¼àÙ ¢ÕÂ¹ä´à¢ÒÁÒÃÑºªÇ§§Ò¹µÍ¨Ò¡¤Ø³ºÃÃ¨§Ï ä´ÃÇ ÁÍÍ¡
áººàËç ¹ »ÃÐâÂª¹ ã ¹¡ÒÃãª Ã ÐººÊÙ º ¹éÓ ¾ÅÑ § ¹éÓ àª ¹
ÊÒÁÒÃ¶¾ÅÔ¡ÀÙà¢ÒËÑÇâÅ¹à»¹ÊÇ¹»ÒÊÔÃÔ¡Ôµ·ÕèÍ.ÊÇ¹¼Öé§
¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕã¹àÇÅÒà¾ÕÂ§ 1 »»ÅÙ¡ÊÇ¹»Ò·ÕèÍÒ§à¡çº¹éÓ
¡ÃÐàÊÕÂÇã¹àÇÅÒà¾ÕÂ§ 1» ÊÒÁÒÃ¶Ê§¹éÓä»ÂÑ§¤ÅÍ§Ê§¹éÓ
·ÕÍè ÂàÙ Ë¹×ÍÊÑ¹½ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 8 àÁµÃâ´ÂÍÒÈÑÂ¹éÓÅ¹½ÒÂ 5
à«¹µÔàÁµÃ´ÇÂ·ÍÊ§¹éÓ 12 ¹ÔéÇ¨Ó¹Ç¹ 2 ·Í¹éÓÍÍ¡àµçÁ
·ÍµÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓÊÒÁÒÃ¶Â¡¹éÓä´
ÊÙ§¶Ö§ 100 àÁµÃà¡çº¹éÓäÇ·ÊÕè §Ù ã¹ªÇ§Ë¹Ò½¹áÅÐ»ÅÍÂªÇÂ
¾×é¹·Õèà¾ÒÐ»ÅÙ¡ã¹ªÇ§Ë¹ÒáÅ§¡ÒÃ·Õè¨ÐãËä´»ÃÐâÂª¹
¨ÐµÍ§ËÒ¢¹Ò´à¤ÃÕÍè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓµÒÁ»ÃÔÁÒ³¹éÓµ¹·Ø¹
·ÕèàËÁÒÐÊÁ¹éÓ·Õèãª¢Ñºà¤Ã×èÍ§à·ÍÃºÒÂ¹ 9 ÊÇ¹¨ÐµÍ§Ê§
ä»¾×¹é ·Õªè Å»ÃÐ·Ò¹Å§Ê¤Ù ÅÍ§Ê§¹éÓ´ÇÂÃÐºº gravity ¹éÓ
·ÕÊè ºÙ ´ÇÂà¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓ 1 ÊÇ¹¨ÐÊ§ä»ÂÑ§¾×¹é ·ÕÊè §Ù

¤ÇÒÁ¾ÃÍÁã¹¡ÒÃ¹ÓÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓ
ÁÒãªã¹¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
´Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºáËÅ§¹éÓà¢×èÍ¹ÍÒ§à¡çº¹éÓ½ÒÂ·´¹éÓ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§ÃÐ´Ñº¹éÓ´Ò¹àË¹×Í¹éÓ¡Ñº´Ò¹·ÒÂ¹éÓäÁ
µèÓ¡ÇÒ 1 àÁµÃÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÑ§é ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓä´ ¢Ö¹é ÍÂÙ
¡Ñº¹âÂºÒÂ¢Í§¡ÃÁÏ
¤ÇÒÁ¾ÃÍÁ´Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ãä´à¤Â¨Ñ´ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃ´Ù Ò ¹
ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓÃÇÁ¡ÑºÊÇ¹½¡ÍºÃÁ´Ò¹à¤Ã×èÍ§¡Åä»
áÅÇ 5 Ã¹Ø
¤ÇÒÁ¾ÃÍÁË¹ÇÂ§Ò¹¼ÅÔµÊÇ¹âÃ§§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔµ
ªÔé¹ÊÇ¹áÅÐà¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓä´
àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé¨Ñ´·Ó¢Öé¹â´Âà¨ÒË¹Ò·Õè JICA ä´ÁÒ
¢Í¢ÍÁÙÅÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓâ´Âä´¾ºàÃ×èÍ§ÃÐººÊÙº¹éÓ
¾ÅÑ§¹éÓã¹àÍ¡ÊÒÃÊÃØ»¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¢Í§ FAO àÁ×Íè 10 »·áÕè ÅÇ
àÍ¡ÊÒÃ·ÕèÁÕÍÂÙÊÇ¹ãË¨Ðà»¹¤ÙÁ×Í¡ÒÃãª¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
ã¹áµÅÐ·Õè·Õè·Ó¡ÒÃµÔ´µÑé§ãª§Ò¹àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé¨Ö§ä´¨Ñ´
·Ó¢Öé¹à¾×èÍà¼Âá¾Ã¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§ÃÐººÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓ·Õèä´
¹ÓÁÒãªã¹§Ò¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹
à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓäËÅ SLING PUMP ËÃ×Í
CHAIPATTANA HYDROPUMP
à»¹à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓäËÅ·Õµè ´Ô µÑ§é ã¹áÁ¹éÓÅÓ¸ÒÃ·Õè
ÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÃÐáÊ¹éÓ 0.65 àÁµÃ/ÇÔ¹Ò·Õ Â¡¹éÓä´ÊÙ§
8 àÁµÃ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ·Í¾ÕÍÕàÅç¡ æ ¢´ÍÂÙâ´ÂÃÍº (Coil)
ÀÒÂã¹àÊ×éÍ»Á·Ã§¡ÃÇÂ·ÕèÁÕãº¾Ñ´ÃÑº¹éÓµÔ´ÍÂÙÊÇ¹º¹â´Â
ÁÕÇÊÑ ´Ø¾ÂØ§ãË sling pump ÅÍÂ¹éÓÍÂ¤Ù ÃÖ§è Ë¹Ö§è ¢Í§»ÃÔÁÒµÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹

¡ÃÐáÊ¹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ¨Ðä»¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËãº¾Ñ´»Á¹éÓ
ËÁØ¹·ÓãËàÊ×éÍ»ÁËÁØ¹µÒÁ coil ¨ÐËÁØ¹µÒÁàÊ×éÍ»Á¹éÓ
¨ÐàÃÔÁè à¢Ò¨Ò¡ coil1 äËÅÊÙ coil 2 , coil 3 ¨¹¶Ö§»ÅÒÂ ¡ÓË¹´¢¹Ò´áÅÐ¨Ó¹Ç¹à¤Ã×Íè §·Õãè ª¨Ð¢Ö¹é ¡Ñº»ÃÔÁÒ³¹éÓ·Õè
Ê§ÍÍ¡ä»ãª§Ò¹ ÃÒ¤Ò/Ë¹ÇÂ»ÃÐÁÒ³ 10,000-20,000 Å¹ÍÍ¡¨Ò¡½ÒÂ·´¹éÓËÃ×Í¹éÓµ¡¡ÅÒ§¤ÅÍ§ ËÃ×Í»ÃÔÁÒ³
ºÒ·
¹éÓâ´Âà©ÅÕèÂÃÐºº¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ä´ 24 ªÑèÇâÁ§ µÃÒº
ã´·ÕèÁÕ¹éÓÅ¹½ÒÂ ¡Í¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹·Ø¡¤ÃÑé§¨ÐµÍ§·Ó¡ÒÃ
à¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓáºº·Ø¹ÅÍÂ
ÃÐºÒÂ·ÃÒÂ
à»¹à¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓäËÅàËÁÒÐÊÓËÃÑºµÔ´µÑé§ã¹
áÁ¹éÓÅÓ¸ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÃÐáÊ¹éÓµÑé§áµ 1 àÁµÃ/ GLOBE CASE COAXIAL WATER TURBINE PUMP
ÇÔ¹Ò·ÕÊÒÁÒÃ¶Â¡¹éÓä´ÊÙ§¶Ö§ 30 àÁµÃ»ÃÐ¡Íº´ÇÂªØ´
à»¹à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓ·Õ¾è ²
Ñ ¹ÒÁÒ¨Ò¡à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ
¡Ñ § ËÑ ¹ ¹éÓ ·Õè ÁÕ ã º¾Ñ ´ ÃÑ º ¹éÓ µÔ ´ ·Õè » ÅÒÂâ´Âãº¾Ñ ´ ¨Á¹éÓ ¾ÅÑ§¹éÓáºº coaxial water turbine pump â´ÂäÁµÍ §ÊÃÒ§
»ÃÐÁÒ³ 50 à«¹µÔàÁµÃ Ê§¡ÓÅÑ§ä»ÂÑ§à¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ´ÇÂ ºÍà·ÍÃºÒÂ¹ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÑé§ä´·ÕèÍÒ§à¡çº¹éÓ½ÒÂ·´¹éÓ
ªØ´à¿Í§â«áÅÐªØ´ÊÒÂ¾Ò¹ÅÓàÅÕÂ§·´ÃÍºãËä´à·Ò¡Ñº ¹éÓµ¡¡ÅÒ§¤ÅÍ§â´ÂÁÕ butterfly valve »ÃÑº¤ÇÒÁ´Ñ¹¢Í§
ÃÍº¡ÒÃËÁØ¹¢Í§à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓà¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ·Õãè ªà¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ ¹éÓ¡Í¹à¢Ò¢Ñºà·ÍÃºÒÂ¹ 0.1-0.4 kg/cm2 ÊÒÁÒÃ¶Â¡
áººªÑ¡¡ÓÅÑ§¢Í§¡Ñ§ËÑ¹¹éÓ = 1.5x¡ÓÅÑ§à¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ
¹éÓä´ 4, 6,12 à·Ò¢Í§ turbine head »ÃÐ¡Íº´ÇÂªØ´
à·ÍÃºÒÂ¹ãº¾Ñ´·Ã§¡ÃÐÃÍ¡ªØ´Ê§¡ÓÅÑ§áÅÐà¤Ã×Íè §ÊÙº¹éÓ
áºº multistage centrifugal pump µÔ´µÑ§é ¡ÑºáËÅ§¹éÓ
»ÃÐàÀ·à¢×èÍ¹ÍÒ§à¡çº¹éÓ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§ÃÐ´Ñº¹éÓ
´Ò¹àË¹×Í¹éÓ¡Ñº´Ò¹·ÒÂ¹éÓäÁ¹ÍÂ¡ÇÒ 4 àÁµÃÊÒÁÒÃ¶
Â¡¹éÓä´Ê§Ù ¶Ö§ 100 àÁµÃ

¡ÒÃ·Ó§Ò¹
¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¡ÃÐáÊ¹éÓ¨Ðä»¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËãº¾Ñ´¡Ñ§ËÑ¹
¹éÓËÁØ¹Ê§¡ÓÅÑ§ä»©Ø´ãËà¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ·Ó§Ò¹ÊÙº¹éÓä»ÂÑ§
¾×¹é ·Õãè ª¹éÓ ÃÒ¤Ò/Ë¹ÇÂ»ÃÐÁÒ³ 100,000-200,000 ºÒ·
à¤Ã×èÍ§ÊÙº¹éÓ¾ÅÑ§¹éÓáºº Water turbine pump COAXIAL WATER TURBINE PUMP
»ÃÐ¡Íº´ÇÂªØ´Turbine, ªØ´pump, draft tube, ºÍ
à·ÍÃºÒÂ¹ µÔ´µÑ§é áËÅ§¹éÓ»ÃÐàÀ·½ÒÂ·´¹éÓ¹éÓµ¡¡ÅÒ§
¤ÅÍ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§ÃÐ´Ñº¹éÓ´Ò¹àË¹×Í¹éÓ¡Ñº´Ò¹
·ÒÂ¹éÓ 1-4 àÁµÃÊÒÁÒÃ¶Â¡¹éÓä´ 4, 6,12 à·Ò¢Í§
turbine head ¼ÅÔµâ´ÂÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ ¡ÒÃ
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IKM 15
â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÊÃÒ§áºº¨ÓÅÍ§àµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ´ÇÂ Hec-RAS áÅÐ HEC-GeoRAS
¨Ò¡¢ÍÁÙÅ DEM ºÃÔàÇ³ÅÁØ ¹éÓºÒ§ÊÐ¾Ò¹ ÍÓàÀÍºÒ§ÊÐ¾Ò¹ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº¤ÕÃ¢Õ ¹Ñ ¸
¹ÒÂàÍ¡¾Å ©ÔÁé ¾§É
½ÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐ»ËÒàÃ×Íè §¹éÓ áÅÐ ÈÙ¹ÂÊÒÃÊ¹à·È ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14
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○

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÍØ·¡ÀÑÂã¹ÃÍº»µÒ §æ
·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹ã¹à¢µÍÓàÀÍºÒ§ÊÐ¾Ò¹ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÐ¨Çº
¤ÕÃÕ¢Ñ¹¸ ¾ºÇÒÁÕ¢ÍÁÙÅÅÒÊØ´» 2548 áÅÐ » 2549 â´Â
ÇÑ¹·Õè 18-21 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2548 à»¹»·ÁÕè ÍÕ ·Ø ¡ÀÑÂ¤Í¹¢Ò§
ÃØ¹áÃ§ÊÃÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãËá¡ªÇÕ µÔ áÅÐ·ÃÑ¾ÂÊ¹Ô ¢Í§·Ò§
ÃÒª¡ÒÃáÅÐÃÒÉ®Ã»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂä´»ÃÐÁÒ³ 320
ÅÒ¹ºÒ· µÍÁÒÇÑ¹·Õè 1-3 ¡Ã¡®Ò¤Á 2549, ÇÑ¹·Õè 14-15
ÊÔ§ËÒ¤Á 2549, ÇÑ¹·Õè 6-7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2549, áÅÐã¹ÇÑ¹·Õè 11
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2551 à¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂàÊÕÂËÒÂ»ÃÐÁÒ³ 3, 14, 7
áÅÐ20 ÅÒ¹ºÒ· µÒÁÅÓ´Ñº àËµØ¡ÒÃ³¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡
ÍØ · ¡ÀÑ Â ã¹¾×é ¹ ·Õè ÍÓàÀÍºÒ§ÊÐ¾Ò¹ËÒ¡ÂÑ § äÁ ä ´ ÃÑ º ¡ÒÃ
á¡ä¢ àÁ×èÍÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÑ§¤ÁáÅÐ¤ÇÒÁË¹Òá¹¹¢Í§
»ÃÐªÒ¡Ãà¾Ôè Á ¢Öé ¹ ¨Ðà¡Ô ´ ¡ÒÃàÊÕ Â âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò
ÁÙÅ¤Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ð·ÇÕ¤ÇÒÁÁÒ¡¢Öé¹àÁ×èÍ¾Ô¨ÒÃ³Ò·Ò§
´Ò¹àÈÃÉ°ÈÒÊµÃ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ÁÕ¼Å·Ò§´Ò¹ÊÀÒ¾¨Ôµã¨
¢Í§ÃÒÉ®Ã¼ÙÍÂÙÍÒÈÑÂã¹à¢µÍÓàÀÍºÒ§ÊÐ¾Ò¹ µÑÇàÅ¢
¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒ¡ÃµÍ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à©ÅÕèÂ¨ÐÅ´µèÓÅ§¡ÇÒà¢µ
·Í§·ÕèÍ×è¹¤Í¹¢Ò§ ÁÒ¡ ÃÒÉ®ÃÁÕ¤ÇÒÁËÇÒ´¡ÅÑÇÀÑÂ¨Ò¡
¹éÓ · Ç Á¨Ö § Â Ò Âä»µÑé § ¶Ôè ¹ °Ò¹ã¹·Õè ·Õè » ÅÍ´ÀÑ Â ¡Ç Ò ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§»ËÒ¡ÒÃà¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂ·ÕÅè ÁØ
¹éÓºÒ§ÊÐ¾Ò¹à»¹ÍÂÒ§ÂÔ§è ¨Ö§ä´Á¡Õ ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
ÇÔà¤ÃÒÐËÅØÁ¹éÓ ÇÔà¤ÃÒÐËá¼¹·Õèàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁà¾×èÍãª
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÇÒ§á¼¹ ºÃÃà·Ò»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ ¡ÒÃá¨§àµ×Í¹
ÀÑÂáÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ã¹ªÇ§Ä´Ù½¹ºÃÔàÇ³¾×¹é ·Õè
à»ÒËÁÒÂ ·Ñ§é ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µãªà»¹à¤Ã×Íè §Á×Í (Tools)
ªÇÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ à¾×Íè à»¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ áÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶ãªÊÓËÃÑºµÔ´µÒÁáÅÐà½ÒÃÐÇÑ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ
¹Ó¢ÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¾¹×é ·Õ¹è éÓ·ÇÁ¨Ò¡áºº¨ÓÅÍ§ä»

ÊÃÒ§¨Ø´àµ×Í¹ÀÑÂºÃÔàÇ³ ·Õèà¡Ô´¹éÓ·ÇÁâ´Â¡ÒÃ·Óà¤Ã×èÍ§
ËÁÒÂà½ÒÃÐÇÑ§ÃÐ´Ñº¹éÓ·ÇÁ ·ÓãËÃÒÉ®Ãä´à¡Ô´¡ÒÃµ×¹è µÑÇ
áÅÐµÃÐË¹Ñ¡ áÅÐªÇÂ¡Ñ¹à½ÒÃÐÇÑ§ ÍØ·¡ÀÑÂ ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹
ºÃÔàÇ³ÅØÁ¹éÓºÒ§ÊÐ¾Ò¹ä´ ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õéãªáºº
¨ÓÅÍ§·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ (Mathematicel Model) ¼¹Ç¡¡Ñº
¢ÍÁÙÅ GIS àª¹ ¢ÍÁÙÅàÊ¹ªÑ¹é ¤ÇÒÁÊÙ§áÅÐ¢ÍÁÙÅÀÒ¾¶ÒÂ
·Ò§ÍÒ¡ÒÈ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ «Ö§è à»¹¢ÍÁÙÅ
·ÕÊè Ó¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÁÒä´à¾×Íè ãª
»ÃÐâÂª¹ã¹´Ò¹µÒ§æ áÅÐãª¢Í ÁÙÅ¼Å¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÃÙ»
µÑ´ÅÓ¹éÓÀÒ¤Ê¹ÒÁ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 â´Âãª
áºº¨ÓÅÍ§·Ò§¤³Ô µ ÈÒÊµÃ Hec-RAS áÅÐ HecGEORas Extension ARC GIS V.9.0 «Öè§¨ÐÊÒÁÒÃ¶
»ÃÑº»ÃØ§¢ÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾¢Í§ÅÓ¹éÓ ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¾×é¹·Õè
¹éÓ·ÇÁ·ÕÃè Íº»¡ÒÃà¡Ô´«éÓµÒ§æ áÅÐÊÃÒ§á¼¹·Õ¹è éÓ·ÇÁä´
ÍÂÒ§ÊÐ´Ç¡ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ñ§¡ÅÒÇã¹ËÅÒÂ æ ¡Ã³Õ
ÊÒÁÒÃ¶ÇÒ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃàµ× Í ¹ÀÑ Â ·Õè à ËÁÒÐÊÁ¡Ñ º ¾×é ¹ ·Õè
ÈÖ ¡ ÉÒáÅÐ»ÃÐªÒÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ ã Ë ÃÒÉ®Ã áÅÐ¼Ù ·Õè ÁÕ Ë ¹ Ò ·Õè
ÃÑº¼Ô´ªÍº ä´µÍ ä»
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1. ÃÇºÃÇÁ»ÃÑºá¡ áÅÐÊÃÒ§¢ÍÁÙÅ GIS ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§
à¾×Íè ãªã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¢ÍÁÙÅãË¡ºÑ áºº¨ÓÅÍ§ HecGeoRAS áÅÐ HEC-RAS
2. ÇÔ à ¤ÃÒÐË ¢ Í ÁÙ Å ÅØ Á ¹éÓ ä´ á ¡ ·Ô È ·Ò§¡ÒÃäËÅ
¤ÇÒÁÅÒ´àÍÕÂ§¢Í§¾×¹é ·Õ,è ¾×¹é ·ÕÃè ºÑ ¹éÓ, ÊÑ¹»¹¹éÓ ÅÁØ
¹éÓÂÍÂáÅÐÅØÁ¹éÓºÒ§ÊÐ¾Ò¹
3. ÈÖ ¡ ÉÒ¡ÒÃãª á ºº¨ÓÅÍ§·Ò§¤³Ô µ ÈÒÊµÃ
ªØ´â»Ãá¡ÃÁ Hec-GeoRAS áÅÐ HEC-RAS

4. ¾Ñ ² ¹Ò°Ò¹¢ Í ÁÙ Å ´ Ò ¹ÍØ µØ ¹Ô Â ÁÇÔ · ÂÒ ´ Ò ¹
ÍØ · ¡ÇÔ · ÂÒ ´ Ò ¹ÀÙ ÁÔ È ÒÊµÃ áÅÐ´ Ò ¹¡ÒÃãª
»ÃÐâÂª¹·Õè´Ô¹
5. ÊÃÒ§á¼¹·Õè¹éÓ·ÇÁã¹ÃÍº¡ÒÃà¡Ô´«éÓ¢Í§»µÒ§æ
·Ñ§é ÃÙ»áºº 2 ÁÔµÔ áÅÐ3 ÁÔµàÔ ¾×Íè »ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹
ã¨ã¹¡ÒÃÃÐÇÑ§ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁªÇ§Ä´Ù½¹
6. à¾×èÍ¶ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕáÅÐà¼Âá¾Ã¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃ
ÊÃÒ§áºº¨ÓÅÍ§«Öè§à»¹«Í¿áÇÃ¿ÃÕáÅÐà½ÒÃÐÇÑ§
µÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃÍØ·¡ÀÑÂ

¹éÓ·ÇÁ â´ÂÁÕà»ÒËÁÒÂ·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁÅÇ§
Ë¹Òã¹·Ø¡ÅÁØ ¹éÓ ÊÓËÃÑºÅÁØ ¹éÓ¢¹Ò´ãË àª¹ ÅÁØ ¹éÓ¤ÅÍ§
·ÒµÐàÀÒ ¨.ªØÁ¾Ã ÅØÁ¹éÓà¾ªÃºØÃÕ ¨.à¾ªÃºØÃÕ áÅÐÅØÁ¹éÓ
»ÃÒ³ºØÃÕ ¨.»ÃÐ¨Çº¤ÖÃÕ¢Ñ¹¸ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´
´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÒ§ÃÐººâ·ÃÁÒµÃà¾×Íè àµ×Í¹ÀÑÂ
¹éÓ·ÇÁä»áÅÇ áµÊÓËÃÑººÃÔàÇ³¾×é¹·ÕèÍ×è¹æ ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ»ÃÐà·ÈÁÕÅÑ¡É³Ð
á¤ºáÅÐÂÒÇä»µÒÁ¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµ µÑé§áµ¨Ñ§ËÇÑ´
»ÃÐ¨Çº¤Õ ÃÕ ¢Ñ ¹ ¸ ä»¨¹¶Ö § ¨Ñ § ËÇÑ ´ ÃÐ¹Í§ ¡ÒÃ¹ÓÃÐºº
â·ÃÁÒµÃàËÁ× Í ¹ÅØ Á ¹éÓ ¢¹Ò´ãË ¹Ñé ¹ ¨ÐäÁ ÁÕ ¤ ÇÒÁ
àËÁÒÐÊÁ ·Ñ§é ã¹àÃ×Íè §¢Í§§º»ÃÐÁÒ³·ÕÊè §Ù áÅÐ´ÇÂÅÑ¡É³Ð
¾×é¹·Õè ·ÕèÅÒ´ªÑ¹áÅÐÁÕÃÐÂÐ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§¹éÓ·ÕèàÃçÇã¹
ÅÑ¡É³Ð¹éÓ·ÇÁáººäËÅºÒ äÁãªÅÑ¡É³ÐÍØ·¡ÀÑÂáºº
¹éÓ·ÇÁ¢Ñ§
´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªáºº¨ÓÅÍ§·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ
à¾×èÍÊÃÒ§á¼¹·Õèàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁ ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 31, 32, áÅÐ
33 â´Âãª á ºº¨ÓÅÍ§·Ò§¤³Ô µ ÈÒÊµÃ ·Õè à » ¹ ¿ÃÕ á ÇÃ
(Free software) äÁ ÁÕ ¤ Ò ãª ¨ Ò Â ¨Ö § à» ¹ ÊÔè § ·Õè ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ãË¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÁÒ¡ à¹×Íè §¨Ò¡àÁ×Íè ÈÖ¡ÉÒ
ã¹¾×é¹·Õè¹ÓÃÍ§ä´¼Å¹Ò¾Íã¨ÃÐ´ÑºË¹Öè§áÅÇ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
¹Óä» ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡Ñº·Ø¡ÅØÁ¹éÓ¢¹Ò´àÅç¡·Ø¡¾×é¹·Õè
¢Í§ÊÓ¹Ñ ¡ ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´ µ Í ä» áÅÐ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè
ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§áºº
¨ÓÅÍ§¹Õé ä ´ à Í§¨Ö § ·ÓãË á ºº¨ÓÅÍ§¹Õé ·Ñ ¹ ÊÁÑ Â ÍÂÙ à ÊÁÍ
à¹×Íè §¨Ò¡ ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºá¡áºº¨ÓÅÍ§ãËãËÁÍÂàÙ ÊÁÍµÒÁ
ÅÑ¡É³ÐÀÙÁ»Ô ÃÐà·ÈáÅÐ¢ÍÁÙÅ·Õè à»ÅÕÂè ¹á»Å§ä»ËÃ×Í¨Ò¡
Í§¤¤ÇÒÁÃÙ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹
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»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡ ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ä´¾ÂÒÂÒÁá¡ä¢»ËÒ
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡¹éÓ·ÇÁâ´ÂãªÁÒµÃ¡ÒÃµÒ§æ ·Ñé§æ ·Õè
à»¹ÁÒµÃ¡ÒÃãªÊÔè§¡ÍÊÃÒ§ àª¹ ¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ÍÒ§à¡çº¹éÓ
à¾ÔèÁºÃÔàÇ³µ¹¹éÓ ¡ÒÃ¢Ø´ÅÍ¡áÁ¹éÓ ¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§Ê¶Ò¹Õ
ÊÙº¹éÓ à»¹µ¹ áÅÐ ÁÒµÃ¡ÒÃäÁãªÊÔè§¡ÍÊÃÒ§ àª¹ ¡ÒÃ
¡ÓË¹´¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹ÍÒ§à¡çº¹éÓãËàËÁÒÐÊÁ
¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁÅÇ§Ë¹Ò à»¹µ¹
ÍÂÒ§äÃ¡çµÒÁ´ÇÂ¢Í¨Ó¡Ñ´´Ò¹§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ¡ÒÃ
ãª»ÃÐâÂª¹·´Õè ¹Ô ¢Í§ÃÒÉ®Ã ¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ÃÐºº»Í§¡Ñ¹¹éÓ
· Ç Á¨Ö § äÁ Ê ÒÁÒÃ¶·Óä´ Í Â Ò §àµç Á ·Õè á ÅÐ¹Ñ º ÇÑ ¹ ¡ç ¨ Ðãª
ÁÒµÃ¡ÒÃ¹Õé ä ´ ÅÓºÒ¡ÁÒ¡ÂÔè § ¢Öé ¹ à¹×è Í §¨Ò¡»  ËÒ¨Ò¡
¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒª¹ áÅÐ¡ÒÃãª » ÃÐâÂª¹ ·Õè ´Ô ¹ ÁÕ Á Ò¡¢Öé ¹
ÃÇÁ·Ñé§¡ÒÃãª¾×é¹·Õè»Òä´ÃÑº¡ÒÃµÍµÒ¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ´Ñ§¹Ñé¹
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14 ¨Ö§ãË¤ÇÒÁÊÓ¤ÑµÍÁÒµÃ¡ÒÃ
àµ×Í¹ÀÑÂ¹éÓ·ÇÁÅÇ§Ë¹Ò à¾×èÍÅ´¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡»ËÒ
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¹éÓ´×Áè "ªÅ»ÃÐ·Ò¹" à¾×Íè ÊØ¢Í¹ÒÁÑÂ
ÊÇ¹à¤Ã×Íè §¨Ñ¡Ã¡Å ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11â´Â ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11

○
○
○
○

174

○

º·¹Ó
»¨¨ØºÑ¹¹éÓ´×èÁºÃÃ¨Ø¢Ç´ä´ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¨Ò¡¼ÙºÃÔâÀ¤
à»¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ÍÒ¨¡ÅÒÇä´ÇÒ»ÃÐªÒ¡Ãã¹à¢µàÁ×Í§
µ Ò §æÅ Ç ¹à¤Â´×è Á ¹éÓ ·Õè º ÃÃ¨Ø ¢ Ç´ÁÒáÅ Ç ·Ñé § ÊÔé ¹ àÁ×è Í ÁÕ ¼Ù
ºÃÔâÀ¤à»¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¨Ö§·ÓãËà¡Ô´¼Ù¼ÅÔµ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡àª¹
¡Ñ¹ Ê§¼ÅãËÁÕ¡ÒÃá¢§¢Ñ¹¡Ñ¹ÍÂÒ§´Øà´×Í´·Ñé§´ÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ
áÅÐ¡ÅÂØ·¸·Õè¨ÐÊÃÃËÒÁÒâ¦É³Òã¹ÃÙ»áººµÒ§æ ºÒ§
ÃÒÂÍÒ¨ãªÇ¸Ô ¡Õ ÒÃÅ´ÃÒ¤Ò ºÒ§ÃÒÂÍÒ¨ãª¤³
Ø ÀÒ¾¢Í§¹éÓ
áÅÐÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø ºÒ§ÃÒÂÍÒ¨áÊ´§ÊÃÃ¾¤Ø³¢Í§¡ÃÐºÇ¹
¡ÒÃ¼ÅÔµ à»¹µ¹
ÍÂ Ò §äÃ¡ç µ ÒÁàÁ×è Í ÁÕ ¼Ù ¼ ÅÔ µ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¡ç ¨ ÐÁÕ ·Ñé § ·Õè ÁÕ
¤Ø ³ ÀÒ¾´Õ á ÅÐ´ Í Â¤Ø ³ ÀÒ¾àª ¹ ¡Ñ ¹ ÍÑ ¹ à» ¹ ¡ÒÃÂÒ¡·Õè
¨ÐµÃÇ¨ÊÍºã¹·Ñ ¹ ·Õ Ç Ò ÃÒÂäË¹ÁÕ ¤Ø ³ ÀÒ¾´Õ Ë Ã× Í ´ Í Â
¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÊØÁµÑÇÍÂÒ§¹éÓ´×èÁµÃÒµÒ§æ·ÕèÁÕ
¢ÒÂã¹·Í§µÅÒ´ â´ÂÊÇ¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍºä´ªáÕé ¨§µÍ
ÊÒ¸ÒÃ³ª¹à»¹ÃÐÂÐæÇÒÁÕ¹éÓ´×èÁ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèäÁ¼Ò¹
à¡³±ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§Í§¤¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ ´Ñ§¹Ñé¹¨Ö§äÁ
¤ÇÃºÃÔâÀ¤¹éÓ´×èÁµÃÒ¹Ñé¹¡ÅÒÇ
ÊÇ¹à¤Ã×Íè §¨Ñ¡Ã¡Å ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õ1è 1ä´ÍÍ¡áºº
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ÅÔµ¹éÓ´×èÁºÃÃ¨Ø¢Ç´â´Âãªà·¤â¹âÅÂÕ
ãËÁ ·Õè ·Ñ ¹ ÊÁÑ Â ¹ÓÁÒ»ÃÐÂØ ¡ µ á ÅÐ»ÃÑ º »ÃØ § ¨¹»ÃÐÊº
¼ÅÊÓàÃç¨áÅÐàÃÔèÁ·´ÅÍ§à´Ô¹ÃÐºº¼ÅÔµ¹éÓ´×èÁºÃÃ¨Ø¢Ç´
àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 4 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551 ÃÐºº´Ñ§¡ÅÒÇ¶×Íà»¹ÃÐºº·Õè
ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¹éÓä´ÊÐÍÒ´·ÕèÊØ´ã¹»¨¨ØºÑ¹
ÍÑ¹à»¹·ÕÂè ÍÁÃÑº¢Í§Ë¹ÇÂ§Ò¹·ÑÇè ä»·Ñ§é Ê¶Ò¹·Õ´è Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÃÐºº¼ÅÔµáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ´Ñ§¡ÅÒÇáÅÇ ä´µÒÁà¡³±
ÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡ÓË¹´·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ â´Âä´ÁÍºà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ
Í Â.àÅ¢·Õè 12-2-01052-2-000 1 àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 7 ¾ÄÉÀÒ¤Á 52

ÇÔ¸¡Õ ÒÃ¼ÅÔµ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
1. ¹éÓ´Ôº
¶×ÍÇÒà»¹ÇÑµ¶Ø´Ôº·Õè¨Ð¹Óà¢ÒÊÙ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ·Ñé§¹Õé
ÍÒ¨ãª¹éÓºÒ´ÒÅ¹éÓ»ÃÐ»Ò ËÃ×Í¹éÓÊÐÍÒ¨¨Ò¡áËÅ§
¸ÃÃÁªÒµÔ à»¹µ¹

2. ÃÐºº¼ÅÔµ
à»¹ÃÐºº·Õ¡è ÃÍ§àÍÒÁÅÊÒÃµÒ§æ·ÕÅè ÐÅÒÂËÃ×Í¼ÊÁÍÂÙ
ã¹¹éÓ´ÔºÍÍ¡¨¹ä´à¡³±ÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡ÓË¹´·Ñé§¹ÕéµÍ§ãª
ÃÐºº¡ÃÍ§ËÅÒÂ¢Ñé¹µÍ¹ â´ÂàÃÔèÁµÑé§áµ¡ÒÃ¡ÃÍ§áºº
ËÂÒºä»¨¹¶Ö§¡ÒÃ¡ÃÍ§áººÅÐàÍÕÂ´ ¶Ö§ÅÐàÍÕÂ´ÊØ´ ¹éÓ·Õè
¼Ò¹¡ÒÃ¡ÃÍ§ÅÐàÍÕÂ´áÅÇ¨Ðà»¹¹éÓ·ÕèÊÐÍÒ´
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¦Òàª×éÍâÃ¤
ÁÕ 2 »ÃÐàÀ··Õè¹ÔÂÁãªä´á¡¡ÒÃ¦Òàª×éÍ´ÇÂáÊ§ÍÑµÃÒ
äÇâÍàÅµ áÅÐ¡ÒÃ¦Òàª×éÍ´ÇÂ¡Ò«âÍâ«¹ â´ÂÍÒ¨ãªÇÔ¸Õ
¡ÒÃÍÂÒ§ã´ÍÂÒ§Ë¹Ö§è ËÃ×ÍÍÒ¨ãªÃÇ Á¡Ñ¹¡çä´ ·Ñ§é ¹Õ¹é éÓ·Õè
äËÅ¼Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÇÍÒ¨¨ÐÁÕàª×éÍâÃ¤»Ð»¹ÍÂÙ
¨Ö§¨Óà»¹µÍ§ÁÕ¡ÒÃ¦Òàª×éÍâÃ¤¢Ñé¹ÊØ´·ÒÂ¡Í¹·Õè¨Ð¹Óä»
ÊÙ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÃ¨Ø
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¹éÓ
¶×Íà»¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨
ÊÍº¤Ø ³ ÀÒ¾µÒÁ¨Ø ´ à¢ Ò ¨Ø ´ ÍÍ¡ã¹áµ Å Ð¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ÊØ´·ÒÂµÍ§ÁÕ¡ÒÃÊØÁµÑÇÍÂÒ§¹éÓ·ÕèºÃÃ¨Ø¢Ç´áÅÇà¾×èÍ¹Ó
ÁÒµÃÇ¨ÊÍº¤Ø ³ ÀÒ¾ÍÕ ¡ ¤ÃÑé § Ç Ò ä´ Á ÒµÃ°Ò¹·Õè ¡ÓË¹´
ËÃ×ÍäÁ

○

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÃ¨Ø¢Ç´
¢Ç´·Õè ã ª µ Í §ä´ Á ÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔ µ (ÁÒµÃ°Ò¹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ)ÊÇ¹ãË¨Ðà»¹¢Ç´¾ÅÒÊµÔ¡ãÊ(¢Ç´à¾Ãª)
¡Í¹·Õè¨ÐºÃÃ¨Ø¹éÓ·Õè¼Ò¹¡ÒÃ¦Òàª×éÍáÅÇÅ§ã¹¢Ç´ ÅÓ´Ñº
áÃ¡µÍ§ÅÒ§áÅÐ¦Òàª×Íé âÃ¤´ÇÂ¤ÅÍÃÕ¹áÅÐÅÒ§¹éÓÊÐÍÒ´
ÍÕ¡¹éÓÊÐÍÒ´ÍÕ¡¤ÃÑ§é ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñ¹é ¨Ö§ºÃÃ¨Ø¹éÓ·Õ¼è Ò ¹¡ÒÃ¦Ò
àª×Íé âÃ¤áÅÇÅ§ã¹¢Ç´ãËä´ÃÐ´Ñº»ÃÔÁÒµÃ·Õ¡è ÓË¹´ ¾ÃÍÁ
»´½Ò¢Ç´´ÇÂÃÐººÅÍ¤à¡ÅÕÂÇ
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹à¾×èÍàµÃÕÂÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÍØ·¡ÀÑÂ
¹ÒÂ¹ÔÃ¹Ñ ´Ã ¹Ò¤·Ñº·ÔÁ
ÇÔÈÇ¡ÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ªÓ¹Ò§Ò¹¾ÔàÈÉ ÊÇ¹¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7

º·¹Ó
¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§¢ÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº
â¤Ã§¡ÒÃáÅÐÃÐ´ÑºÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹ÁÕÀÒÃ¡Ô¨·Õµè Í §·Ó§Ò¹
ªÕéá¨§ËÃ×Íá¡ä¢»ËÒàÃ×èÍ§ÍØ·¡ÀÑÂ ÀÑÂáÅ§ ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
áËÅ§¹éÓà»¹»ÃÐ¨Óã¹ºÒ§¤ÃÑ§é ¨Óà»¹µÍ§µÍº¤Ó¶ÒÁ¢Í§
»ÃÐªÒª¹·Õèä´ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º ËÑÇË¹ÒÊÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¼Ù¹Ó·Í§
¶Ô¹è ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ áÅÐ¼ÊÙ ¹ã¨·Ø¡ÃÐ´Ñº·Ø¡ÀÒ¤ÊÇ¹ »ËÒ
àËÅÒ¹Õé ¶ÒàÃÒÊÒÁÒÃ¶àµÃÕÂÁ¡ÒÃ³ ¤Ò´¡ÒÃ³ä´ÅÇ §Ë¹Ò
¡ç¨ÐªÇÂ·Ó¤ÇÒÁà¢Òã¨ ªÕáé ¨§ ËÃ×ÍàµÃÕÂÁ¾ÃÍÁã¹¡ÒÃÃÑº
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ä´ ·ÓãËÊÒÁÒÃ¶Å´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§ÊÇ¹
ÃÇÁä´ÁÒ¡ áÅÐÊÃÒ§ÀÒ¾¾¨¹·Õè´ÕãË¡Ñº¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
» ¨ ¨Ø ºÑ ¹ ä´ ÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ·Óá¼¹àµÃÕ Â Á¡ÒÃ³ µ Ò §æ äÇ à » ¹
àÍ¡ÊÒÃ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ áµÁ¤Õ ÇÒÁ«Ñº«Í¹ à¢Òã¨ÂÒ¡áÅÐ¢Ò´
á¼¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèÃÐºØÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Ñé¹µÍ¹ÍÂÒ§§ÒÂæ ·Õè
ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹¨ÃÔ§ã¹¾×é¹·Õèä´
´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãË Êª».7 ÁÕá¹Ç¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ã¹¡ÒÃ
àµÃÕÂÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÍØ·¡ÀÑÂÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ ¨Ö§ä´¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃ
»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Í·Ø ¡ÀÑÂÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ ¨Ö§ä´¹ÓÇÔ¸Õ
·Õè à ¤Â»¯Ô ºÑ µÔ á ÅÐ¾Ô ÊÙ ¨ ¹ á Å Ç Ç Ò ãª ä ´ ¼ Å´Õ Á ÒáÅ Ç àª ¹
â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ÃÍÂàÍç´ » 2537 - 2543 â¤Ã§¡ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ÂâÊ¸Ã » 2543 - »¨¨Øº¹Ñ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
2551 - »¨¨Øº¹Ñ ÁÒà¢ÕÂ¹à¾×Íè à»¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºµÑ ÍÔ ÂÒ§
§ Ò Âæ áÅÐà» ¹ ¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃÍ§¤ ¤ ÇÒÁÃÙ ¢Í§ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7 ·ÕÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒãª·Ó§Ò¹ËÃ×ÍµÍÂÍ´Í§¤
¤ÇÒÁÃÙàËÅÒ¹ÕéµÍä»

2. à¾×è Í ËÒÇÔ ¸Õ ¡ ÒÃªÕé á ¨§ ÊÃ Ò §¤ÇÒÁÃÙ ¤ÇÒÁà¢ Ò ã¨
»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ¡Ñº¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§·Ø¡ÃÐ´Ñº
3. à¾×èÍËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃºÃÃà·ÒËÃ×Íá¡ä¢»ËÒ ÍØ·¡ÀÑÂã¹
¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº
4. à»¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤¤ÇÒÁÃÙ áÅÐ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð
¢Í§à¨ÒË¹Ò·Õ·è àÕè ¡ÕÂè Ç¢Í§ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐÂØ¡µãª
ä´·ÇÑè »ÃÐà·È ãªã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃãª¹éÓ ÇÒ§á¼¹
¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·Í§à·ÕÂè Ç àÅ¹¡ÕÌÒ ËÃ×Í
ãªã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ÊÓËÃÑºâÅ¡ã¹ÊÁÑÂ»¨¨ØºÑ¹ä´
ÁÒ¡
5. à¾×èÍàµÃÕÂÁ¾ÃÍÁã¹¡ÒÃÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÍØ·¡ÀÑÂ
6. àÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁÃÙ´Õ ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»»ÃÐÂØ¡µãª·Ó§Ò¹
áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÑºË¹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃµÒ§æ ä´ áÅÐ
·ÓãËÊÒÁÃ¶·Ó§Ò¹ã¡ÅªÔ´¡Ñº¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§
¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ ÊÒÁÒÃ¶ªÕáé ¨§»ËÒµÒ§æ ä´´Õ ·ÓãË
ÀÒ¾¾¨¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹´Õ¢Öé¹
7. à¾×è Í àµÃÕ Â Á¤ÇÒÁ¾Ã Í Áã¹¡ÒÃ¨Ñ ´ ·Óá¼¹áÁ
º·à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØ·¡ÀÑÂ ÀÑÂáÅ§ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·Õè
ªÅ»ÃÐ·Ò¹
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¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Õè´Óà¹Ô¹¡ÒÃÁÒ·Ñé§ 9 ¢Í
áÅÇ¡Í¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Ó¤ÇÒÁà¢Òã¨¤Ò´¡ÒÃ³á¹Çâ¹Á¢Í§
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ä´ µÒ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»ÃÐ¨ÓÇÑ¹¡ç¤§
ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑáÅÐÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁÊÀÒ¾¨ÃÔ§·Õàè ¡Ô´¢Ö¹é áÅÐ
á¹Çâ¹Á¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Õèà»¹¨ÃÔ§ÁÒ¡¢Öé¹
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
»¨¨Øº¹Ñ ÊÒÁÒÃ¶ãªÃÐºº Internet µÔ´µÒÁ¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹
1. à¾×è Í ÈÖ ¡ ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙ ·Ó¤ÇÒÁà¢ Ò ã¨¡Ñ º »  ËÒ ¡ÒÃ³ã¹àÇçºä«µµÒ§æ ä´ÁÕàÇçºä«µ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªµÔ´µÒÁ
ÍØ·¡ÀÑÂÍÂÒ§à»¹ÃÐººµÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒ¡ÒÃµÒ§æ
¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ã¹àÇçºä«µµÒ§æ ä´ ·ÓãËÊÒÁÒÃ¶ãª

µÔ´µÒÁ¢ÍÁÙÅÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ä´äÁÇÒ¨ÐÍÂÙ·ÕèäË¹ã¹âÅ¡ ¶Ò
ÊÒÁÒÃ¶ãª Internet ä´ ÁÕàÇçºä«µ·ÕèÊÒÁÒµÃãªµÔ´µÒÁ
¢ÍÁÙÅÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ¹éÓ½¹ ¹éÓ·Òä´¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¢Í¹Õé¨Ö§
¢Í¡ÅÒÇà©¾ÒÐàÇçºä«µ·Õè¨Óà»¹à·Ò¹Ñé¹àª¹
1. µÔ ´ µÒÁ¢ Í ÁÙ Å ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ¢ Í ÁÙ Å ½¹ á¼¹·Õè
ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡àÇç º ä«µ ¢ Í§¡ÃÁÍØ µØ ¹Ô Â ÁÇÔ · ÂÒ
(http://www.tmd.go.th)
2. ´Ù ¢ Í ÁÙ Å ÊÀÒ¾¹éÓ · Ò ¨Ò¡àÇç º ä«´ ¢ Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ (http://www.rid.go.th) ÊÒÁÒÃ¶
´Ù ¢ Í ÁÙ Å ¹éÓ · Ò ¨Ò¡Ê¶Ò¹Õ ÇÑ ´ ¹éÓ µ Ò §æ ¢Í§¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹à¢×èÍ¹ ÍÒ§à¡çº¹éÓ
µÒ§æ ä´ ËÃ×ÍÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»´Ùáºº¼Ñ§¡ÒÃäËÅ¢Í§
¹éÓ ä ´ ¨ Ò ¡ à Çç º ä « µ ¢ Í § Ë ¹ Ç Â § Ò ¹ ã ¹ ¡ Ã Á
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹à¢×èÍ¹ ÍÒ§à¡çº¹éÓÏ
µÒ§æ ä´ ËÃ×ÍÊÒÁÒÃ¶áºº¼Ñ§¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓä´
¨Ò¡àÇçºä«µ¢Í§Ë¹ÇÂ§Ò¹ã¹¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
3. ´ÙÀÒ¾¶ÒÂ´ÒÇà·ÕÂÁ¾×é¹·Õè¹éÓ·ÇÁ ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¾Ñ ² ¹Òà·¤â¹âÅÂÕ á ÅÐÀÙ ÁÔ Ê ÒÃÊ¹à·È (http://
www.gistaa.or.th) ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé §Ñ ÊÒÁÒÃ¶´ÙÊÀÒ¾
ÍÒ¡ÒÈáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓä´¨Ò¡¢ÍÁÙÅÊÀÒ¾¹éÓ
(http://www.thaiwater.net) ´Ù¢Í ÁÙÅÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
»ÃÐà·Èä·Â¨Ò¡ (http://www.thaiwater.net) áÅÐ
ÂÑ § ÁÕ à Çç º ä«µ ¢ Í§Ë¹ Ç Â§Ò¹Í§¤ ¡ Ãµ Ò §æ ·Ñé § ã¹
»ÃÐà·ÈáÅÐµ Ò §»ÃÐà·È¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ «Öè § ¶ Ò
ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»´ÙÍÂÒ§ÃÙ¨ÃÔ§áÅÐà¢Òã¨¡ç¨ÐªÇÂãË
»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ä´´ÕÂÔè§¢Öé¹
4. ´Ù¢ÍÁÙÅáÁ¹éÓâ¢§¨Ò¡ (http://www.mrcmckong
.org) «Öè§¨ÐÊÒÁÒÃ¶´ÙÃÐ´Ñº¹éÓ - »ÃÔÁÒ³¹éÓ¢Í§
áÁ¹éÓâ¢§¨Ò¡Ê¶Ò¹ÕÇ´Ñ ¹éÓµÒÁ¨Ø´ÊÓ¤Ñ·Õäè ËÅ¼Ò¹
»ÃÐà·Èä·Âä´ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³ÃÐ´Ñº¹éÓÅÇ§
Ë¹Ò 5 ÇÑ¹

2. ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁà¢Òã¨à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØ·¡ÀÑÂ
3. ·ÓãËÁ¢Õ Í ÁÙÅ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§¡Ñº¹éÓ½¹ ¹éÓ·Ò ¢ÍÁÙÅÅÁØ
¹éÓ àÃ×Íè §·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§¡ÑºÍØ·¡ÀÑÂà»¹ËÁÇ´ËÁ§Ù Ò ÂµÍ
¡ÒÃ¹Óä»ãª § Ò¹áÅÐä´ Ã ÇºÃÇÁËÅÑ ¡ ¡ÒÃ´ Ò ¹
à·¤¹Ô¤ ÇÔªÒ¡ÒÃ·Õàè ¡ÕÂè Ç¢Í§«Ö§è ä´Á¡Õ ÒÃ¹ÓÁÒãª§Ò¹
ã¹¾×é¹·Õè¨ÃÔ§ÍÂÒ§¤Ãº¶Ç¹
4. ·ÓãË¢ÍÁÙÅ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»»ËÒÍØ·¡ÀÑÂã¹¾×é¹·Õè
ä´µÑé§áµ½¹µ¡ã¹¾×é¹·Õè ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ·Õè¨Ø´µÒ§æ
¨Ø´¡Ñ¡à¡çº¹éÓ ¨Ø´ªÐÅÍ¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ ¾×¹é ·Õ»è ÃÐÊº
»ËÒ ¨Ø´·Ò§ÍÍ¡¢Í§¹éÓ ÍÂÒ§à»¹ÃÐºº¤Ãº
Ç§¨Ã ·ÓãË Ê ÒÁÒÃ¶¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡ ä ¢
ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅµÃ§µÒÁ
µÍ§¡ÒÃ
»ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³Í·Ø ¡ÀÑÂ¨Óà»¹µÍ§ä´ÃºÑ ¢ÍÁÙÅ
´Ò¹¹éÓ½¹ - ¹éÓ·Ò ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³µÒ§æ ·Õè¶Ù¡µÍ§¾ÃÍÁ
·Ñé§á¾Ã¡ÃÐ¨ÒÂ¢ÒÇÊÒÃ¢ÍÁÙÅãË¼Ù·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ ¼Ùä´ÃÑº¼Å
¡ÃÐ·º ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ·Ñ¹µÍàËµØ¡ÒÃ³ ¨Óà»¹µÍ§ÁÕà¤Ã×Í
¢ÒÂ à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒ§æ ÍÂÒ§à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ¨Óà»¹µÍ§ãª¼ÙÁÕ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÊÙ§ ÃÐºº¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ µÍ§ÁÕ
à·¤â¹âÅÂÕÊ§Ù ÃÒ¤Ò¨Ñ´ËÒáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÊÙ§ ÁÕ»
 ËÒàÃ×Íè §
¡ÒÃÊÙËÒÂáÅÐÅÒÊÁÑÂàÃçÇ
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍÁÙÅ¹éÓ½¹ ¹éÓ·Ò ¤Í¹¢Ò§ÂØ§ÂÒ¡ «Ñº
«Í¹ ¢Ò´·Ñ§é à¤Ã×Íè §Á×ÍáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Õàè ªÕÂè ÇªÒã¹¾×¹é ·Õè ¡ÒÃ
ãª¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ (Model) ã¹¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³ ¨Óà»¹µÍ§ãª
¢ÍÁÙÅ·Õàè »¹µÑÇá»ÃÁÒ¡ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹´Ò¹°Ò¹¢ÍÁÙÅ
àÃ×èÍ§¹éÓ¹ÍÂÁÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã¹ÍÂ ¢Ò´¤ÇÒÁµÍ
à¹×èÍ§à»¹§Ò¹·ÕèÁÕ¤¹ãË¤ÇÒÁÊ¹ã¨¹ÍÂ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
ÁÒ¡ àÁ×èÍà¡Ô´»ËÒ¢Öé¹¡Í¹ à»¹§Ò¹·ÕèµÍ§·ÓãË¼Ù·ÕèÁÕ
·ÑÈ¹¤µÔã¹àªÔ§Åº ¡ÅÑºÁÒãË¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í¢Ò´¡ÒÃÊ¹Ñº
Ê¹Ø¹ã¹àÃ×èÍ§¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. ·ÓãË·Ø¡ÀÒ¤ÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹ËÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹¡ÒÃ
»Í§¡Ñ¹ÀÑÂ¨Ò¡ÒÃà¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂ
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IKM 18
à¤Ã×Íè §ÇÑ´¹éÓ½¹ 1000 » (à¾ªÃ¾ÔÃ³
Ø 1000 »)
à¤Ã×èÍ§ÇÑ´ÃÐ´Ñº¹éÓ¾ÃÍÁÃÐººàµ×Í¹ÀÑÂ
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å/¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
´ÇÂÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈã¹»¨¨Øº¹Ñ à¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§´ÇÂ
ÊÒàËµØ·ÕèâÅ¡ÃÍ¹¢Öé¹·ÓãË¤ÇÒÁà¢Á¢Í§½¹ã¹áµÅÐ¾×é¹·Õè
ÍÒ¨Å´Å§ËÃ× Í à¾Ôè Á ¢Öé ¹ ã¹»ÃÔ Á Ò³·Õè Á Ò¡¨¹äÁ Ê ÒÁÒÃ¶
¾ÂÒ¡Ã³»ÃÔÁÒ³½¹â´ÂÍÒÈÑÂÊ¶Ôµ¹Ô éÓ½¹·Õàè ¤Âµ¡ã¹Í´Õµ
ÁÒÇÔà¤ÃÒÐË»ÃÐàÁÔ¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÍÑ¹ÍÒ¨¨Ðà¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂã¹
áµÅÐ¾×é¹·ÕèÅÇ§Ë¹ÒÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¨Ö§¨Óà»¹µÍ§
ÍÒÈÑÂà¤Ã×Íè §ÇÑ´»ÃÔÁÒ³¹éÓ½¹áÅÐà¤Ã×Íè §àµ×Í¹ÀÑÂÁÒªÇÂã¹
¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÍØ·¡ÀÑÂ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍÅ´¡ÒÃ
ÊÙàÊÕÂ¢Í§ªÕÇÔµ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹áÅÐ¾×ª¼Å·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃä´ã¹
ÃÐ´ÑºË¹Ö§è

ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹§Ò¹
1. ¨Ñ´ÊÃÒ§à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÑ´¹éÓ½¹ 1000 » (à¾ªÃ¾ÔÃØ³
1000 »)
2. ¨Ñ´ÊÃÒ§à¤Ã×Íè §ÇÑ´ÃÐ´Ñº¹éÓ¡Ö§è ÍÑµâ¹ÁÑµ¾Ô ÃÍÁÃÐºº
àµ×Í¹ÀÑÂáÊ§áÅÐàÊÕÂ§
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»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÊÒÁÒÃ¶¹Ó»ÃÔ Á Ò³¹éÓ ½¹ÁÒ¤Ó¹Ç³à» ¹ ¹éÓ · Ò ·Õè
¨ÐäËÅÅ§Ê¾Ù ¹×é ·ÕÃè ÒºÅÁØ áÁ¹éÓÅÓ¤ÅÍ§à¾×Íè ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁ
¹Ò¨Ðà»¹¢Í§»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹¾×¹é ·Õµè Ò §æ·Õ¨è Ðà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·º
µ Í ÀÒÇÐ¡ÒÃà¡Ô ´ ÍØ · ¡ÀÑ Â â´ÂÁÕ à ¤Ã×è Í §ÇÑ ´ ÃÐ´Ñ º ¹éÓ ¡Öè §
ÍÑµâ¹ÁÑµ¾Ô ÃÍÁÃÐººàµ×Í¹ÀÑÂáÊ§áÅÐàÊÕÂ§à»¹à¤Ã×Íè §àµ×Í¹
ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
¤³Ð¼Ù ÇÔ ¨Ñ Â ä´ µÑé § ÊÁÁµÔ ° Ò¹â´ÂÍÔ § µÒÁ·ÄÉ¯Õ á ÅÐ ÀÑÂãËà¨ÒË¹Ò·ÕèªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐÃÒÉ®Ãã¹¾×é¹·ÕèµÒ§æä´
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃã¹àÃ×èÍ§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁªÅÈÒÊµÃ¡ÒÃäËÅ¢Í§¢Í§ àµÃÕÂÁÃÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃà¡Ô´ÍØ·¡ÀÑÂà»¹¡ÒÃÅÇ§Ë¹Ò
äËÅ¡ÅÈÒÊµÃ´Ò¹¡Åä¡¡ÒÃ»´-à»´¢Í§µÑÇºÒ¹â´Â¤Ò´
¡ÒÃ³ Ç Ò àÁ×è Í ¡ Í ÊÃ Ò §ÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓ áºº¾ÅÔ ¡ ä´ »ËÒÍØ»ÊÃÃ¤/¢ÍàÊ¹Íá¹Ð/á¹Ç·Ò§
ÍÑµâ¹ÁÑµÔáÅÇã¹Ä´Ù¹éÓ»¡µÔÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¼Å§Ò¹ËÃ×ÍÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°
ÍÑ µ â¹ÁÑ µÔ ¨ ÐÊÒÁÒÃ¶¡Ñ ¡ à¡ç º ¹éÓ àË¹× Í ½ÒÂäÇ ã ª ä ´ µ ÒÁ
1. µÍ§ãªºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹§Ò¹
»¡µÔàÁ×èÍà¡Ô´¹éÓËÅÒ¡à¡Ô¹ÃÐ´Ñº»¡µÔ¨¹ÃÐ´Ñº¹éÓ·Õè´Ò¹
´Ò¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹à»¹¼Ù´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
àË¹× Í ½ÒÂÅ ¹ ¢ Ò ÁÊÑ ¹ ½ÒÂà¾Ôè Á ÊÙ § ¢Öé ¹ ¨¹¶Ö § ÃÐ´Ñ º ·Õè à » ¹
2. µ Í §ãª ºØ ¤ ÅÒ¡Ãã¹¾×é ¹ ·Õè ·Õè ÁÕ » ÃÐÊº¡ÒÃ³ ã ¹
ÍÑ¹µÃÒÂ·Õèä´¡ÓË¹´äÇºÒ¹½ÒÂ·Õè»´¡Ñ¡¹éÓäÇ¡ç¨Ð¾ÅÔ¡ä»
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·Õèà¤Âà¡Ô´ÀÒÇÐÍØ·¡ÀÑÂà»¹¼Ù¡ÓË¹´
ÍÂÙã¹á¹Ç¹Í¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔà¾×èÍÃÐºÒÂ¹éÓÅ´ÃÐ´Ñº¹éÓ
¨Ø´µÔ´µÑ§é
ºÃÔàÇ³Ë¹Ò½ÒÂ«Ö§è ºÒ¹½ÒÂ¨ÐÍÂãÙ ¹ÊÀÒ¾¾ÅÔ¡ÍÂãÙ ¹á¹Ç
3. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃµÔ´µÑ§é ÃÐººàµ×Í¹ÀÑÂ´Ñ§¡ÅÒÇã¹·Ø¡¾×¹é ·Õè
¹Í¹¨¹¡ÃÐ·Ñ§è ÃÐ´Ñº¹éÓÅ´Å§ÁÒ¶Ö§ÃÐ´ÑºµèÓÊØ´·Õ¡è ÓË¹´äÇ
·Õè ÁÕ ¤ ÇÒÁàÊÕè Â §µ Í ¡ÒÃà¡Ô ´ ÍØ · ¡ÀÑ Â à¾×è Í Å´¡ÒÃ
ãËàÃÔèÁà¡çº¡Ñ¡¹éÓºÒ¹½ÒÂ¡ç¨Ð¾ÅÔ¡¡ÅÑºÁÒÍÂÙã¹µÓáË¹§
ÊÙàÊÕÂ¢Í§ªÕÇÔµáÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹
à´ÔÁà¾×èÍà¡çº¡Ñ¡¹éÓÍÕ¡à»¹Ç§¨Ãàª¹¹ÕéàÃ×èÍÂæ ä»

IKM 19
á¼¹¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓÅÓà«ºÒÂ

¹ÔÃ¹Ñ ´Ã ¹Ò¤·Ñº·ÔÁ1 à¨É®Ò â·ÈÔÃ¡Ô ÅØ 2 ÁÒÃØµ Í§¤Ê¶Ò¾Ã3
1
ÊÇ¹¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7 2,3ÊÇ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁºÃÔËÒÃ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»ÒËÁÒÂ
1. á¼¹¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓÅÓà«ºÒÂ ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍ
ÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓÅÓà«
ºÒÂÍÂÒ§à»¹ÃÐºº¤ÃºÇ§¨Ã â´ÂÍÒÈÑÂÍ§¤¤ÇÒÁ
ÃÙÀÒÂã¹ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7 ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Óä»
¾Ñ ² ¹Òãª ä ´ ¡Ñ º ÅØ Á ¹éÓ Â Í Â ã¹¾×é ¹ ·Õè ä ´ ÍÕ ¡ à» ¹
¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡
2. ÊÒÁÒÃ¶ãªà»¹¢ÍÁÙÅªÕéá¨§ãË¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§·Ø¡ÀÒ¤
ÊÇ¹à¢Òã¨ä´§ÒÂ ¹ÓÁÒãª§Ò¹ä´·Ñ¹·Õ
3. à»¹¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙ«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹áÅÐà»¹
¡ÒÃ¶ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹
4. à»¹á¼¹áÁº·¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅÁØ ¹éÓÅÓà«ºÒÂ ·ÕÁè Õ
¡ÒÃ·Ó§Ò¹áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ áÅÐãª§Ò¹¨ÃÔ§ä´

○

○

○

○

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
ãªÇ¸Ô ¡Õ ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáººÁÕÊÇ ¹ÃÇÁ¨Ò¡ËÅÒÂÀÒ¤ÊÇ¹
·Ñ§é â´Â¡ÒÃáµ§µÑ§é ¤³Ð·Ó§Ò¹¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹ÒÅÁØ ¹éÓÅÓà«
ºÒÂ à¾×èÍãËÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹ÒáËÅ§¹éÓã¹
ÅØÁ¹éÓÍÂÒ§à»¹ÃÐºº áÅÐà¾×èÍªÇÂàËÅ×ÍÃÒÉ®Ãã¹¾×é¹·Õè
ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ »ÃÐ¡Íº´ÇÂ ¼ÍÙ Ó¹ÇÂ¡ÒÃÊÇ¹¨Ñ´ÊÃÃ¹éÓ
áÅÐºÓÃØ § ÃÑ ¡ ÉÒ ¼Ù ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ Ç ¹ÇÔ È Ç¡ÃÃÁºÃÔ Ë ÒÃ
¼ÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ ¼ÙÍÓ¹ÇÂ

○

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¹éÓ â´Â·Ñè Ç ä»à¡× Í º·Ø ¡
»ÃÐà·Èã¹âÅ¡ÃÇÁ·Ñ§é »ÃÐà·Èä·Â »ÃÐÊº»ËÒ·ÕÊè Ó¤Ñ
3 »ÃÐ¡ÒÃ ¤×Í »ËÒ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹¹éÓ »ËÒÍØ·¡ÀÑÂáÅÐ
»ËÒ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹¢ÍàÊ¹ÍÁÒ¡ÁÒÂ
à¡ÕÂè Ç¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ§¹éÓ àª¹ á¼¹¡ÒÃá¡ä¢»ËÒ¹éÓ
·ÇÁÃÐÂÐÂÒÇÍÂÒ§à»¹ÃÐººáÅÐ¤ÃºÇ§¨Ã «Öè§¨Ð·ÓãË
àËç¹¨Ø´µ¹¹éÓ¢Í§·Ò§¹éÓäËÅáÅÐÊÒÁÒÃ¶á¡ä¢»ËÒä´
µÃ§¨Ø´ á¹Ç·Ò§Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃá¡ä¢»ËÒ¤ÇÃµÍ§ÁÕ¨Ø´à¡çº
¡Ñ¡¹éÓ ¨Ø´Ê¡Ñ´¡Ñé¹ áÅÐ·Õè¾Ñ¡¹éÓà¾×èÍ·ÓãË¹éÓäËÅªÒÅ§ ã¹
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òá¡ä¢»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ ¡ç¨ÐªÇÂ»ËÒÀÑÂáÅ§
ÃÇÁä»¶Ö§¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¹éÓà¾×Íè ¡ÒÃà¡ÉµÃ (ÃÐººªÅ»ÃÐ·Ò¹)
ËÃ×Í ÍØ»âÀ¤ - ºÃÔâÀ¤ ´ÇÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ§¹éÓ ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¡ÒÃá¡ä¢»ËÒÍØ·¡ÀÑÂ »ËÒÀÑÂáÅ§ »ËÒ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ
¹éÓà¾×Íè ¡ÒÃÍØ»âÀ¤ - ºÃÔâÀ¤ áÅÐ¡ÒÃà¾ÔÁè ¾×¹é ·Õªè Å»ÃÐ·Ò¹
ÊÇ¹ãËà»¹¡ÒÃ¤Ô´´Óà¹Ô¹¡ÒÃà©¾ÒÐ¨Ø´à·Ò¹Ñ¹é äÁä´¤´Ô
ãËà»¹ÃÐºº¤ÃºÇ§¨Ã ÇÒ¡ÒÃÊÃÒ§ÍÒ§à¡çº¹éÓ ¤Ñ¹¾¹Ñ§¡Ñ¹é
¹éÓ ÏÅÏ ¨ÐÁÕ¼Å¡ÃÐ·º¡Ñº¡ÒÃãª¹éÓ·Ñ§é ÃÐººÍÂÒ§äÃ àª¹
¡ÒÃÊÃÒ§ÍÒ§à¡çº¹éÓµÍ¹º¹ ÍÒ¨ªÇÂÅ´»ËÒÍØ·¡ÀÑÂãË
¡Ñº¾×é¹·ÕèµÍ¹ÅÒ§ áÅÐäÁ¨Óà»¹µÍ§ÊÃÒ§¤Ñ¹¾¹Ñ§¡Ñé¹¹éÓ
ËÃ×ÍÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ»Ò·Õèãª¹éÓºÒ´ÒÅà»¹
ÃÐºº»ÃÐ»Ò·Õèãª¹éÓ¼ÔÇ´Ô¹¡çä´ ¡ÒÃ¤Ô´áºººÙÃ³Ò¡ÒÃ·Ñé§
ÃÐººà»¹àÃ×èÍ§·ÕèÊÓ¤ÑáÅÐ¨Óà»¹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È
¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓ¢¹Ò´àÅç¡·ÕèÁÕ¾×é¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§
2- 3 ¨Ñ§ËÇÑ´ ÁÑ¡¨Ð¶Ù¡ÅÐàÅÂ ËÃ×Íà»¹»ËÒ·Õãè Ëà¡Ô¹ä»
ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒä´´Ñ§¹Ñé¹
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7 ¨Ö§ä´¤´Ô ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹ÒÅÁØ ¹éÓÅÓ
à«ºÒÂ·ÕèÁÕ¾×é¹·Õèã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´ÂâÊ¸ÃÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ áÅÐ
ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ à»¹â¤Ã§¡ÒÃµÑÇÍÂÒ§ â´ÂãªºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 7 à¾×èÍãËÊÒÁÒÃ¶»ÃÑº»ÃØ§á¡ä¢áÅÐ
¹Óä»ãªã¹¾×é¹·ÕèÅØÁ¹éÓÂÍÂã¹à¢µ¾×é¹·Õèä´

179

¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ  ¼Ù ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ¢Í§»ÃÐªÒª¹]
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ÂâÊ¸Ã ¼ÍÙ Ó¹ÇÂ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ 1/07 ËÑÇ
9. ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ä´ Ã §µÒÁµÑ Ç ªÕé ÇÑ ´ ¢Í§¡ÃÁ
Ë¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¾Ñ²¹ÒÅÁØ ¹éÓªÕµÍ¹ÅÒ§
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ áÅÐ¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³
áÅÐà«ºÒÂµÍ¹ÅÒ§ áÅÐ¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§ÃÇÁà»¹¤³Ð·Ó§Ò¹
10. ÁÕ¢ÍÁÙÅ·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ
â´Âãª¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÃÒÉ®Ãã¹¾×é¹·Õè Í§¤¡ÒÃºÃÔËÒÃÊÇ¹·Í§
ÊÑ§¤ÁáË§ªÒµÔ ÃÇÁ·Ñé§¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ
¶Ô¹è á¼¹§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¡ÃÍº§º»ÃÐÁÒ³ÃÒÂ¨ÒÂÅÇ§Ë¹Ò
11. §Ò¹µÒÁá¼¹§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¤ØÁ¤Òã¹´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨
ÃÐÂÐ»Ò¹¡ÅÒ§ (Medium Term Expenditure Framework
áÅÐÊÑ§¤Á
: MTEF) áÅÐ¢ÍÁÙÅ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´ãË
12. à»¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
- ¡ÅÒ§ ã¹à¢µÅØÁ¹éÓ¢Í§ºÃÔÉÑ··Õè»ÃÖ¡ÉÒµÒ§æä´ÈÖ¡ÉÒ
13. »ÃÐªÒª¹áÅÐË¹ÇÂ§Ò¹ã¹¾×é¹·ÕèàËç¹¼Å§Ò¹áÅÐ
¢ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹¾×é¹·ÕèµÒ§æ ·Ñé§ã¹
ÂÔ¹´Õ·Ó§Ò¹áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
»ÃÐà·ÈáÅÐµÒ§»ÃÐà·È ÃÇºÃÇÁ¤ÇÒÁÃãÙ ¹´Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹éÓ ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ á¼¹ ¢ÍàÊ¹Íá¹Ð
ÂØ · ¸ÈÒÊµÃ ¢ Í§¨Ñ § ËÇÑ ´ ¡ÅØ Á ¨Ñ § ËÇÑ ´ ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. ¤ÇÃÁÕ ¡ ÒÃÈÖ ¡ ÉÒÊÀÒ¾¾×é ¹ ·Õè ã ¹à¢µÅØ Á ¹éÓ ÍÂ Ò §
¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹
ÅÐàÍÕÂ´·Ø¡ÅØÁ¹éÓà¾×èÍ¹Ó»ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ÁÒ
¡ÅÂØ · ¸ ÈÖ ¡ ÉÒ¢ Í ÁÙ Å à¡Õè Â Ç¡Ñ º ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒáËÅ § ¹éÓ ¡ÒÃ
»Í§¡Ñ¹áÅÐá¡ä¢ä´ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ
¾Ñ ² ¹Ò¾×é ¹ ·Õè ª Å»ÃÐ·Ò¹ ¢ Í ÁÙ Å ·Ñè Ç ä»¢Í§¨Ñ § ËÇÑ ´ ¡ÒÃ
2. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»¨¨ØºÑ¹
¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ¼ÅµÍºá·¹ã¹Í¹Ò¤µ
·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè·Õèä´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
3. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁ¢ÍÁÙÅµÒ§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÅØÁ¹éÓ
ÁÒáÅÇ áÅÐá¹Çâ¹Áã¹Í¹Ò¤µ ·ÑÈ¹¤µÔ ¤Ò¹ÔÂÁ¢Í§
áÅÐÈÖ ¡ ÉÒ¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ Ò §ÅÐàÍÕ Â ´ ÃÇÁ·Ñé § ¨Ñ ´
»ÃÐªÒª¹ ÃÇÁ¡Ñºá¼¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË§ªÒµÔ á¹Ç
·Óá¼¹·Õè GIS
¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ¡ÃÐ·ÃÇ§ ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
4. ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹¾Ñ²¹ÒÃÐÂÐÊÑ¹é »Ò¹¡ÅÒ§áÅÐÃÐÂÐ
ÁÒà»¹á¹Ç·Ò§¨Ñ´·Óá¼¹§Ò¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐá¡ä¢»ËÒ
ÂÒÇ ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹¶ÒËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ñ´
¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ãËºÃÃÅØ¼Å·Ñé§ã¹´Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
·Óá¼¹¾Ñ²¹ÒÅÁØ ¹éÓäÇáÅÇáÅÐ¹Ó¢ÍÁÙÅàËÅÒ¹ÕÁé Ò
ãª¨Ñ´·Óá¼¹¡ç¨Ð·ÓãËà¡Ô´»ÃÐâÂª¹µÍÊÇ¹ÃÇÁ
»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
5. ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¤ÇÃÁÕ¹âÂºÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
¡ÒÃ ·Ñé§´Ò¹§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ãà¾×èÍ
5. à» ¹ á¼¹áÁ º ·à¾×è Í ãª ã ¹¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò áÅÐà¾Ôè Á
à» ¹ Í§¤ ¤ ÇÒÁÃÙ Ë ÅÑ ¡ áÅÐà» ¹ ¨Ø ´ á¢ç § ¢Í§¡ÃÁ
ÈÑ ¡ ÂÀÒ¾ÅØ Á ¹éÓ ·Ñé § ÃÐºº à¾×è Í ª Ç ÂàËÅ× Í ÃÒÉ®Ã
ªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ ãË·Ø¡ÀÒ¤ÊÇ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁà¢Ò
ã¨ ÁÕÊÇ ¹ÃÇÁ áÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ËÅÑ¡°Ò¹ÍÒ§ÍÔ§
áËÅ§¹éÓ¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. á¼¹¾Ñ²¹ÒÅØÁ¹éÓÅÓà«ºÒÂ
6. ÁÕ ¢ Í ÁÙ Å ´ Ò ¹¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒáËÅ § ¹éÓ áÅÐà¾Ôè Á ¾×é ¹ ·Õè
2. á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×¹é ·Õªè Å»ÃÐ·Ò¹ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè¾ÃÍÁ¨Ð¹Óä»ãª§Ò¹ä´
ÂâÊ¸Ã
7. ÁÕ¢ÍÁÙÅà¾ÕÂ§¾Í·Õè¨Ð¹ÓàÊ¹Í¼Ùà¡ÕèÂÇ¢Í§ä´
3. á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·ÕèªÅ»ÃÐ·Ò¹ â´Â¡ÍÊÃÒ§
8. ÁÕ¢ÍÁÙÅÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´·Óá¼¹§Ò¹ä´¶Ù¡µÍ§ ÃÇ´àÃçÇ
Ê¶Ò¹ÕÊºÙ ¹éÓ´ÇÂä¿¿Ò

○
○
○
○

180

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

IKM 20
½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇãµ¾×é¹·ÃÒÂ

¹ÒÂ´ØÊµÔ áÊ§ÊØ¤¹¸
ËÑÇË¹Ò½ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ â¤Ã§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹µÒ¡

à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÀÒ¾¢Í§µÓºÅâ»§á´§ äÁàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂµÍ
¡ÒÃ¡ Í ÊÃ Ò §áËÅ § à¡ç º ¡Ñ ¡ ¹éÓ ËÃ× Í ¾Ñ ² ¹Ò´ Ò ¹ÃÐºº
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹¤ÅÍ§áÁÃÐ¡ÒµÓºÅâ»§á´§·Õ¼è Ò ¹ÁÒ ¨Ö§¡Í
ÊÃÒ§ä´à¾ÕÂ§»ÃÐàÀ·áËÅ§¹éÓÍÒ§à¡çº¹éÓ ËÃ×Í·Ó¹º¢¹Ò´
àÅç¡ ½ÒÂ·´¹éÓ ÊÃÐà¡çº¹éÓ ¢Ø´ÊÃÐà¡çº¹éÓµÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹
áµÅÐ·Í§·Õè áÅÐÁÕÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õèä´
ÍÂÒ§·ÑÇè ¶Ö§·Ñ§é ËÁ´ »ËÒÀÑÂáÅ§à¡Ô´¼Å¡ÃÐ·º·Ñ§é ã¹´Ò¹
¹éÓà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃ ¹éÓÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ à¹×èÍ§¨Ò¡¹éÓã¹ÅÓ
¤ÅÍ§¸ÃÃÁªÒµÔ¨ÐáË§¢Í´ ÀÑÂáÅ§·Õèà¡Ô´ªÇ§àÇÅÒµÑé§áµ
à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ ¶Ö§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ â´Âà©¾ÒÐªÇ§à´×Í¹
ÁÕ¹Ò¤ÁáÅÐà´×Í¹àÁÉÒÂ¹ à»¹ªÇ§·ÕèÀÑÂáÅ§ÃØ¹áÃ§ÁÒ¡
·ÕÊè ´Ø

○

○

○

○

ÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§¡ÒÃ½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇãµ¾×é¹·ÃÒÂ
1. ¼ÔÇº¹¡ÇÒ§»ÃÐÁÒ³ 1.00 Á.
2. ¤ÇÒÁÅÖ¡(H)¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñº¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑé¹·ÃÒÂ
3. °Ò¹½ÒÂ´Ô ¹ àË¹Õ Â Ç¨Ðµ Í §ÇÒ§ÍÂÙ º ¹ªÑé ¹ ·Ö º
¹éÓ(´Ô¹´Ò¹)ËÃ×Í¾×¹é ËÔ¹á¢ç§à¾×Íè »Í§¡Ñ¹ÁÔãË¹éÓäËÅ
¤ÅÍ´ºÃÔàÇ³á¹ÇÃÍÂµÍ
4. ¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇ·Õè¢ÇÒ§ÅÓ¹éÓ¢Öé¹
ÍÂ¡Ù ºÑ ¤ÇÒÁ¡ÇÒ§¢Í§ÅÓ¹éÓËÃ×ÍÅÓËÇÂáÅÐ¨ÐµÍ§
ÊÃÒ§½§ÅÖ¡à¢Òä»ã¹µÅÔ§è ·Ñ§é ÊÍ§¢Ò§¨¹¶Ö§ªÑ¹é ´Ô¹á¢ç§
ÃÔ Á µÅÔè § à¾×è Í » Í §¡Ñ ¹ äÁ ã Ë ¹éÓ äËÅà«ÒÐ«Ö Á ÍÍ¡
´Ò¹¢Ò§
5. ËÒ¡´Ô¹·Õãè ªº´ÍÑ´ÁÕ¤³
Ø ÀÒ¾´Õ ¤ÇÒÁÅÒ´´Ò¹¢Ò§
àË¹×Í¹éÓáÅÐ·ÒÂ¹éÓÍÒ¨»ÃÑºà»¹ 1:1.5 ¨Ð·ÓãË
°Ò¹½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇá¤º¢Ö¹é »ÃÐËÂÑ´áÃ§§Ò¹
áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³
6. ºÃÔ à Ç³º¹ÊØ ´ ¤ÇÃÇÒ§¾×é ¹ àÃÕ Â §Ë¹Ò 0.25-1.30
à¾×èÍ»Í§¡Ñ¹äÁãËÊÑµÇàËÂÕÂººÃÔàÇ³´Ô¹àË¹ÕÂÇ·Õè
º´ÍÑ´

○

·ÕèÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ºÃÔàÇ³¾×¹é ·Õµè ÓºÅâ»§á´§ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡
à»¹¾×¹é ·ÕÍè ÂãÙ ¹½§ µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§áÁ¹éÓ»§ µÍ¹º¹ÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÙ§¨Ò¡ÃÐ´Ñº¹éÓ·ÐàÅ»Ò¹¡ÅÒ§ +230 Á.Ã·¡. µÍ¹¡ÅÒ§
à©ÅÕèÂÍÂÙ·Õè»ÃÐÁÒ³ +180 Á.Ã·¡. µÍ¹»ÅÒÂà©ÅÕèÂÍÂÙ·Õè
ÃÐ´Ñº»ÃÐÁÒ³ +150 Á.Ã·¡. â´Âà©ÅÕÂè ¾×¹é ·Õ¢è Í§µÓºÅâ»§
á´§ÍÂ·Ù ÃÕè Ð´Ñº»ÃÐÁÒ³ +180 Á.Ã·¡. «Ö§è ÍÂÊÙ §Ù ¡ÇÒáÁ¹éÓ
»§·ÕèÍÂÙµÑÇÍÓàÀÍàÁ×Í§µÒ¡»ÃÐÁÒ³ 76 àÁµÃ ÊÀÒ¾
»ËÒã¹à¢µµÓºÅâ»§á´§ ¤×Í»ËÒ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹¹éÓ
ËÃ×ÍÀÑÂáÅ§ «Ö§è ÊÇ¹ãËÍÂãÙ ¹à¢µÅÁØ ¹éÓ¤ÅÍ§áÁÃÐ¡Ò«Ö§è
à»¹ÅÁØ ¹éÓÊÒ¢Ò¢Í§ÅÁØ ¹éÓ»§ (¤ÅÍ§áÁÃÐ¡Òã¹à¢µµÓºÅ
â»§á´§àÃÕÂ¡ÇÒ ¤ÅÍ§¢ÐÂÒ§) ÁÕµ¹¹éÓÍÂÙã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´
ÅÓ»Ò§äËÅ¼Ò¹µÍ¹¡ÅÒ§¢Í§¾×¹é ·Õµè ÓºÅâ»§á´§ áÅÐäËÅ
Å§áÁ¹éÓ»§·Õºè Ò ¹ÅÒ¹´Í¡äÁ ¨Ñ§ËÇÑ´¡Óá¾§à¾ªÃ ÁÕ¤ÇÒÁ
ÂÒÇã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡»ÃÐÁÒ³ 50 ¡ÔâÅàÁµÃ ÊÀÒ¾¤ÅÍ§
à»¹´Ô¹·ÃÒÂµÐ¡Í¹·ÃÒÂ·Ñº¶ÁºÃÔàÇ³¤ÅÍ§à»¹¨Ó¹Ç¹
ÁÒ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡¾×é¹·Õè·Ñé§ÊÍ§½§ÅÒ´à·Å§ÊÙ¤ÅÍ§áÁÃÐ¡Ò·Õè
äËÅÅ§ÊÙÃÐ´ÑºµèÓ ¤ÅÍ§áÁÃÐ¡Òà»¹¤ÅÍ§¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè
ÊÓ¤ÑáÅÐËÅÍàÅÕéÂ§´Ò¹¡ÒÃà¡ÉµÃ¢Í§¾×é¹·Õè¡ÒÃà¡ÉµÃ
ªÇ§Ä´Ù½¹¢Í§µÓºÅâ»§á´§áÅÐµÓºÅÇÑ§»ÃÐ¨¹ ¢Í§
ÍÓàÀÍàÁ×Í§µÒ¡
ã¹ªÇ§Ä´Ù½¹ËÒ¡½¹µ¡µÔ´µÍ¡Ñ¹ËÅÒÂÇÑ¹ ¨Ð·ÓãË
à¡Ô´¹éÓËÅÒ¡ºÃÔàÇ³·ÕÅè ÁØ áÅÐàÍÍÅ¹¤ÅÍ§áÁÃÐ¡Ò ÊÀÒ¾
´Ñ§¡ÅÒÇ¨Ðà¡Ô´ªÇ§àÇÅÒÊÑé¹æ ËÒ½¹ËÂØ´µ¡¨Ð¡ÅÑºà¢ÒÊÙ
ÊÀÒ¾»¡µÔÀÒÂã¹àÇÅÒ 1-2 ÇÑ¹ áÅÐ»ÃÔÁÒ³¹éÓã¹áËÅ§
¹éÓ¸ÃÃÁªÒµÔ¨ÐàÃÔÁè Å´Å§àÃ×Íè Âæ ¨Ò¡¡ÒÃÃÐàËÂ·ÕÁè ÍÕ µÑ ÃÒÊÙ§
à©ÅÕèÂ¶Ö§ 1.64 ÁÔÅÔàÁµÃµÍ» ã¹ªÇ§Ä´ÙáÅ§ ÊÀÒ¾¾×é¹·Õè
ºÃÔàÇ³ÅØÁ¹éÓ¤ÅÍ§áÁÃÐ¡ÒáÅÐ¤ÅÍ§ÊÒ¢ÒÍ×è¹æ ¨ÐáË§
¤ÅÍ§·Ñé§ÅÓ¹éÓ·ÕèàµçÁä»´ÇÂµÐ¡Í¹·ÃÒÂ à¡Ô´»ËÒÀÑÂ
áÅ§ºÃÔàÇ³ÅØÁ¹éÓáË§¹Õé ·Ñé§ã¹à¢µµÓºÅâ»§á´§ µÓºÅ
»ÃÐ¨º ¢Í§ÍÓàÀÍàÁ×Í§µÒ¡ à»¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»
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7. ½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇãµ¾×é¹·ÃÒÂ¨Ð¤§ÊÀÒ¾áÅÐ
¤§ÍÂÙä´¶ÒÇÃ äÁ¾Ñ§·ÅÒÂËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂËÒ¡¤ÍÂ
´ÙáÅµÃÇ¨ÊÍº·Ø¡» áÅÐ·ÕèÊÓ¤Ñ§º»ÃÐÁÒ³
ºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¹ÍÂÁÒ¡
8. ÃÙ»µÑ´¹Õàé ËÁÒÐÊÓËÃÑºàËÁÒÐÊÓËÃÑºËÇÂ¢¹Ò´àÅç¡
·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁ¡ÇÒ§äÁà¡Ô¹ 15 Á.ËÒ¡¡ÇÒ§à¡Ô¹¡ÇÒ¹Õãé Ë
¢ÂÒÂ¼ÔÇº¹à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¡ÇÒ§µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
º·ÊÃØ»áÅÐ¢Íá¹Ð¹Ó
½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇãµ¾×é¹·ÃÒÂÊÒÁÒÃ¶¡ÍÊÃÒ§ä´
·Ø¡¾×é¹·Õè ·ÕèÅÓËÇÂËÃ×Í¤ÅÍ§¸ÃÃÁªÒµÔäÁÁÕ¹éÓã¹Ä´ÙáÅ§
áÅÐÁÕ´¹Ô ªÑ¹é º¹à»¹·ÃÒÂ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×Íè ¡Ñ¡à¡çº¹éÓáÅÐ
ªÐÅÍ¹éÓãµ¼ÔÇ´Ô¹ªÑé¹º¹ à¾ÔèÁÃÐ´Ñº¹éÓãµ´Ô¹ãËÁÕÃÐ´ÑºÊÙ§
¢Ö¹é ªÇÂãËà¡Ô´¤ÇÒÁªÁØ ª×¹é ã¹ºÃÔàÇ³ÃÍº æ Å´»ËÒ¡ÒÃ
à¡Ô´ÀÑÂáÅ§ËÒ¡¡ÍÊÃÒ§¡ÃÐ¨ÒÂ·Ø¡¾×é¹·ÕèµÒÁ¤ÇÒÁÂÒÇ
ÃÍ§¹éÓ»ÃÐÁÒ³ 100 àÁµÃ (¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñº¤ÇÒÁÅÒ´à·¢Í§
ÅÓËÇÂ) µÍ 1 áË§ ·Ø¡ËÁÙºÒ¹ ·Ø¡µÓºÅ ËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶
¡ÍÊÃÒ§¤Çº¤Ù¡Ñ¹ä»¡Ñº½ÒÂáÁÇ (Check Dam) ¨ÐªÇÂ
ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁªØÁª×é¹ãË¡Ñº¾×é¹·Õè ÃÑ¡ÉÒ»Òµ¹¹éÓÅÓ¸ÒÃ ´Ò¹
§º»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÒÅ§·Ø¹¶×ÍÇÒ¤ÁØ ¤Ò
ÁÒ¡ ÅÓËÇÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑ¹é ·ÃÒÂ»ÃÐÁÒ³ 3 àÁµÃ ¶Ò
»ÃÐâÂª¹¢Í§½ÒÂá¡¹´Ô¹àË¹ÕÂÇãµ¾×é¹·ÃÒÂ
Å§·Ø¹»ÃÐÁÒ³ äÁà¡Ô¹ 3,000 ºÒ· µÍ¤ÇÒÁÂÒÇ 1 àÁµÃ
1. ªÇÂªÐÅÍ¹éÓãµ´Ô¹ªÑé¹º¹·Õè¢Ñ§ÍÂÙãµ¾×é¹·ÃÒÂ
â¤Ã§¡ÒÃµÑÇÍÂÒ§·Õè¡ÍÊÃÒ§»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒáÅÇ
2. ÊÃÒ§¤ÇÒÁªØÁª×è¹ãË¡Ñº¾×é¹´Ô¹ºÃÔàÇ³ÃÍº¢Ò§
3. ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªà¾×Íè ÍØ»âÀ¤ - ºÃÔâÀ¤ ¡ÒÃàÅÕÂé §ÊÑµÇ µÑé§áµ» 2550 ¤×Í â¤Ã§¡ÒÃµÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ ÍÂÙ´ÕÁÕÊØ¢
ºÃÔàÇ³ ºÒ¹ãËÁà¨ÃÔ¸ÃÃÁ ËÁ·Ù Õè 14 µÓºÅâ»§á´§ ÍÓàÀÍ
ã¹ËÁÙºÒ¹àÁ×èÍà¡Ô´ÀÑÂáÅ§
4. ªÇÂÃÑ¡ÉÒÃÐ´Ñº¹éÓã¹ºÍ¹éÓµ×é¹¢Í§ÃÒÉ®ÃºÃÔàÇ³ àÁ×Í§µÒ¡ ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡ ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§â¤Ã§¡ÒÃËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ
µÔ´µÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ·Ø¡æ 1 » â´ÂãªÀÒ¾¶ÒÂ
¢Ò§à¤ÕÂ§ÁÕ¹éÓãª¹Ò¹
5. ª Ç Â¿ ¹ ¿Ù Ê ÀÒ¾» Ò ãË ÁÕ ¤ ÇÒÁªØ Á ª×é ¹ ¤× ¹ ¤ÇÒÁ ´ÒÇà·ÕÂÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ ÀÒÂã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒäÁà¡Ô¹ 2 » ¼Ùà¢ÕÂ¹àª×èÍÁÑè¹ÇÒ¨ÐàËç¹¤ÇÒÁÍØ´Á
ÊÁºÙÃ³ãË¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔáÇ´ÅÍÁ
ÊÁºÙÃ³¢Í§¾×é¹·Õè»ÒäÁä´ÍÂÒ§ªÑ´à¨¹

○
○
○
○
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IKM 21
¡ÒÃÊÓÃÇ¨·Ò§»°¾ÕáÅÐ¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§áÅÐ¨ÓÒá¹¡ªÑé¹´Ô¹
ã¹à¢µ¾×¹é ·ÕÊè ÓÒ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11

○
○
○

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃ
1. ÃÇºÃÇÁ¢ÍÁÙÅËÅØÁà¨ÒÐÊÓÃÇ¨à´ÔÁ·Ñé§ËÁ´¨Ó¹Ç¹
63 â¤Ã§¡ÒÃÏ
2. ¨Ñ ´ ·Óá¼¹·Õè á Ê´§¾×é ¹ ·Õè â ¤Ã§¡ÒÃ·Õè ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃ
ÊÓÃÇ¨·Ñ§é ËÁ´ (ÃÙ»·Õè 1.1)

ÊÃØ»
ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ A-A' ¾×é¹·ÕèºÃÔàÇ³µÍ¹ãµ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´
»·ØÁ¸Ò¹Õ ÊÇ¹·Õè¤Òºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾µÍ¹º¹ªÇ§
¶¹¹ÊÒÂÅÓÅÙ¡¡ÒµÑé§áµ¤ÅÍ§ÊÒÁÇÒä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡
¶Ö§¤ÅÍ§Ë¡ÇÒÊÒÂÅÒ§ªÑ¹é ´Ô¹ÍÍ¹(Very Soft to Soft Clay)
ÍÂ·Ù ¤Õè ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ - 7.50 Á. (Ã.·.¡.) ¶Ö§ -20.50 Á.
(Ã.·.¡.) ¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑ¹é ´Ô¹ÍÍ¹ÁÕ¤Ò á»Ãà»ÅÕÂè ¹äÁÊÁèÓ
àÊÁÍ¡Ñ¹ µÒÁá¹ÇÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§¹Õé â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹ÍÂ·ÕÊè ´Ø
·Õè¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³¤ÅÍ§«ÍÂ·Õè 12 ÊÒÂÅÒ§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡
ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ºÃÔàÇ³¾×¹é ·Õ¤è ÅÍ§«ÍÂ·Õè 8 ÊÒÂÅÒ§ «Ö§è ¾×¹é ·Õ·è §Ñé
ÊÍ§ËÒ§¡Ñ¹à¾ÕÂ§ 10 ¡ÔâÅàÁµÃ ªÑ¹é ´Ô¹·ÕÁè ¤Õ Ò µÍ¡·´ÅÍ§ (NValue) ÍÂÙã¹ªÇ§á¢ç§¶Ö§á¢ç§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ (Stiff to Hard
)ÁÕá¹Çâ¹Á·Õè¨ÐÁÕÃÐ´Ñºµ×é¹¢Öé¹¨Ò¡¾×é¹·Õè·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡ä»·ÔÈ
µÐÇÑ¹ÍÍ¡µÒÁÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§

○

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
áÊ´§»ÃÐàÀ·áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§´Ô¹·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÇÒÁÕ
¢Íºà¢µáÅÐÅÑ¡É³Ð¡ÒÃÇÒ§µÑÇã¹ªÑé¹ãµ´Ô¹áÅÐã¹áµÅÐ
¾×é¹·Õèáµ¡µÒ§¡Ñ¹ÍÂÒ§äÃ à¾×èÍãªà»¹á¹Ç·Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÊÓÃÇ¨ã¹¢Ñé¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐà»¹¢ÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒ§á¼¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐÍÍ¡áººàº×éÍ§µ¹

3. ¨Ñ´·ÓÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§¨Ó¹Ç¹ 4 á¹Ç ä´á¡
- ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ A-A' ¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³¤ÅÍ§Ë¡ÇÒÊÒÂ
ÅÒ§ ÍÓàÀÍÅÓÅÙ¡¡Ò ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ
- ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ B-B' ¾×é¹·ÕèÅØÁ¹éÓ·Ò¨Õ¹µÍ¹ÅÒ§
µÑ§é áµÍÓàÀÍºÒ§àÅ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á¶Ö§ÍÓàÀÍ
àÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã
- ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ C-C' ¾×¹é ·ÕÅè ÁØ ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ½§ ¢ÇÒ
µÑ§é áµÍÓàÀÍÅÓÅÙ¡¡Ò ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ¶§Ö ÍÓàÀÍ
ºÒ§ºÍ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
- ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ D-D' ¾×¹é ·ÕÅè ÁØ ¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ½§ «ÒÂ
ºÃÔàÇ³ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ
- ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ E-E' ¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³ÍÓàÀÍÍ§¤ÃÑ¡É
¨Ñ § ËÇÑ ´ ¹¤Ã¹ÒÂ¡ ¶Ö § ÍÓàÀÍºÒ§¹éÓ à»ÃÕé Â Ç
¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
4. ¨Ñ ´ ·ÓÀÒ¾µÑ ´ ¢ÇÒ§áÅÐ¨Óá¹¡ªÑé ¹ ´Ô ¹ ã¹¾×é ¹ ·Õè
â¤Ã§¡ÒÃÏ áÅÐáÊ´§¤Ò¡ÒÃµÍ¡·´ÅÍ§ (N-Value)

○

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÑ¡É³Ð·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ¾×é¹·ÕèÀÒ¤¡ÅÒ§µÍ¹
ÅÒ§à»¹ªÑé¹µÐ¡Í¹ÂØ¤¤ÇÍà·ÍÃ¹ÒÃÕ»ÃÐ¡Íº´ÇÂ¡ÃÇ´
·ÃÒÂ µÐ¡Í¹·ÃÒÂáÅÐ´Ô¹àË¹ÕÂÇ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔè§ªÑé¹
´Ô¹àË¹ÕÂÇÍÍ¹¡ÃØ§à·¾(Bangkok Clay) ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁ¢¹àËÅÇ¹ÍÂáÅÐÁÕ¤ÇÒÁË¹ÒäÁá¹¹Í¹ «Öè§¨ÐÁÕ
¼ÅµÍ¡ÒÃÍÍ¡áººâ¤Ã§ÊÃÒ§ãµ´Ô¹à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡
¡ÒÃÃÍ§ÃÑºÍÒ¤ÒÃâ¤Ã§ÊÃÒ§´Ò¹º¹àË¹×Í¾×é¹´Ô¹ãËÁÕ
¤ÇÒÁÁÑè ¹ ¤§»ÅÍ´ÀÑ Â »ÃÐËÂÑ ´ áÅÐ¶Ù ¡ µ Í §µÒÁËÅÑ ¡
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ µÍ§ÁÕ¢Í ÁÙÅ´Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»°¾Õà¢ÒÁÒªÇÂàÊÃÔÁ
·Ñ§é ¹Õ¡é ÅÁØ »°¾ÕáÅÐ¸Ã³ÕÇ·Ô ÂÒ ÊÇ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁºÃÔËÒÃ ÊÓ¹Ñ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õ1è 1 ä´·Ó¡ÒÃà¨ÒÐÊÓÃÇ¨ÊÀÒ¾»°¾ÕáÅÐ¸Ã³Õ
ÇÔ·ÂÒã¹¾×é¹·Õè¢Í§ÍÒ¤ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹µÒ§æã¹¾×é¹·ÕèÃÑº¼Ô´
ªÍºÁÒµÑ§é áµ ¾.È. 2546 ´Ñ§¹Ñ¹é à¾×Íè ãËà¡Ô´»ÃÐâÂª¹´Ò ¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¨Ö§ä´¨´Ñ ·ÓàÍ¡ÊÒÃÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ªÑ¹é ´Ô¹ã¹¾×¹é ·Õ·è Õè
ä´ ·Ó¡ÒÃà¨ÒÐÊÓÃÇ¨ä»áÅ Ç à¾×è Í à» ¹ á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒ§á¼¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐÍÍ¡áººàº×éÍ§µ¹µÍä»
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ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ B-B' ¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³µÒÁá¹ÇÅÓ¹éÓ·Õáè Á¹éÓ
· Ò ¨Õ ¹ äËÅ¼ Ò ¹µÑé § áµ ÍÓàÀÍºÒ§àÅ¹ ÍÓàÀÍ¹¤ÃªÑ Â ÈÃÕ
ÍÓàÀÍÊÒÁ¾ÃÒ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á ä»·Ò§ãµ¶§Ö ºÃÔàÇ³»Ò¡
áÁ¹éÓ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤ÃªÑé¹´Ô¹ÍÍ¹ (Very
Soft to Soft Clay) ÍÂÙ·Õè¤ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ -6.50 Á.
(Ã.·.¡.) ¶Ö§ -16.00 Á. (Ã.·.¡.) ¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑ¹é ´Ô¹ÍÍ¹ÁÕ
¤Òá»Ãà»ÅÕèÂ¹äÁÊÁèÓàÊÁÍ¡Ñ¹ µÒÁá¹ÇÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§¹Õé
â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹ÍÂ·ÕèÊØ´·Õè¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³¤ÅÍ§ÅÓ¾Ò
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ºÃÔàÇ³¾×¹é ·Õ¤è ÅÍ§
ºÒ§ÂÕ¾è ÃÐ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã ¾×¹é ·Õ·è §Ñé ÊÍ§ËÒ§¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³
53 ¡ÔâÅàÁµÃ ªÑ¹é ´Ô¹·ÕÁè ¤Õ Ò µÍ¡·´ÅÍ§ (N-Value) ÍÂãÙ ¹ªÇ§
á¢ç§¶Ö§á¢ç§ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø (Stiff to Hard )ÁÕá¹Çâ¹Á·Õ¨è ÐÁÕÃÐ´Ñº
µ×é¹¢Öé¹¨Ò¡¾×é¹·Õè·ÔÈãµä»·ÔÈàË¹×ÍµÒÁÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§

ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ D-D' ¾×é¹·ÕèºÃÔàÇ³ÍÓàÀÍ¾Ø·¸Á³±Å
¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á ä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡ÍÓàÀÍºÒ§¡ÃÇÂ
¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ ¨¹¶Ö§ÃÔÁµÅÔ§è Á¹éÓà¨Ò¾ÃÐÂÒ½§ «ÒÂ ªÑ¹é ´Ô¹
ÍÍ¹ (Very Soft to Soft Clay) ÍÂ·Ù ¤Õè ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 7.00 Á. (Ã.·.¡.) ¶Ö§ -13.00 Á. (Ã.·.¡.) ¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑ¹é
´Ô¹ÍÍ¹ÁÕ¤Òá»Ãà»ÅÕèÂ¹äÁÊÁèÓàÊÁÍ¡Ñ¹ µÒÁá¹ÇÀÒ¾µÑ´
¢ÇÒ§¹Õé â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹ÍÂ·ÕèÊØ´·Õè¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³¤ÅÍ§
»¯ÔÃ»Ù 1 áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ·Õºè ÃÔàÇ³¾×¹é ·Õ¤è ÅÍ§ÇÑ´ä·Ã
«Ö§è ¾×¹é ·Õ·è §Ñé ÊÍ§ËÒ§¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 22 ¡ÔâÅàÁµÃ ªÑ¹é ´Ô¹·ÕÁè ¤Õ Ò
µÍ¡·´ÅÍ§ (N-Value) ÍÂãÙ ¹ªÇ§á¢ç§¶Ö§á¢ç§ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø (Stiff
to Hard )ÁÕá¹Çâ¹Á·Õ¨è ÐÁÕÃÐ´Ñºµ×¹é ¢Ö¹é ¨Ò¡¾×¹é ·Õµè ÐÇÑ¹ÍÍ¡
ä»·ÔÈµÐÇÑ¹µ¡µÒÁÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§
ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ E-E' ¾×¹é ·Õºè ÃÔàÇ³ÍÓàÀÍÍ§¤ÃÑ¡É ¨Ñ§ËÇÑ´
¹¤Ã¹ÒÂ¡ ä»·Ò§·ÔÈµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµ ÍÓàÀÍºÒ§¹éÓ
à»ÃÕéÂÇ ÍÓàÀÍ¤ÅÍ§à¢×èÍ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ ªÑé¹´Ô¹ÍÍ¹
(Very Soft to Soft Clay) ÍÂ·Ù ¤Õè ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ -4.50 Á.
(Ã.·.¡.) ¶Ö§ -20.00 Á. (Ã.·.¡.) ¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑ¹é ´Ô¹ÍÍ¹ÁÕ
¤Òá»Ãà»ÅÕèÂ¹äÁÊÁèÓàÊÁÍ¡Ñ¹ µÒÁá¹ÇÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§¹Õé
â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹ÍÂ·ÕÊè ´Ø ·Õ¾è ¹×é ·Õ»è µÃ.»Ò¡¤ÅÍ§¾ÃÐÍÒ¨ÒÃÂ
áÅÐ»µÃ.¤ÅÍ§ºÒ§ÍÕá¡Ç ÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ·Õºè ÃÔàÇ³¾×¹é
·Õ»è µÃ.»Ò¡¤ÅÍ§ªÕ»Ð¢ÒÇ «Ö§è ¾×¹é ·Õ»è µÃ.¤ÅÍ§ºÒ§ÍÕá¡ÇáÅÐ
»µÃ.»Ò¡¤ÅÍ§ªÕ»Ð¢ÒÇËÒ§¡Ñ¹»ÃÐÁÒ³ 8 ¡ÔâÅàÁµÃ ªÑ¹é
´Ô¹·ÕÁè ¤Õ Ò µÍ¡·´ÅÍ§ (N-Value) ÍÂãÙ ¹ªÇ§á¢ç§¶Ö§á¢ç§ÁÒ¡
·ÕÊè ´Ø (Stiff to Hard )ã¹áµÅÐ¾×¹é ·ÕÍè ÂãÙ ¹ÃÐ´Ñº·Õµè Ò §¡Ñ¹¤Í¹
¢Ò§ÁÒ¡ µÒÁÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§

ÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§ C-C' ¾×é¹·ÕèºÃÔàÇ³µÍ¹ãµ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´
»·ØÁ¸Ò¹Õ à¢µË¹Í§¨Í¡ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Å§ÁÒ·Ò§·ÔÈ
ãµ ¶Ö § ªÒÂ½ § ·ÐàÅÍ Ò Çä·Â ÍÓàÀÍºÒ§º Í ¨Ñ § ËÇÑ ´
ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ ªÑ¹é ´Ô¹ÍÍ¹ (Very Soft to Soft Clay) ÍÂ·Ù Õè
¤ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ -7.50 Á. (Ã.·.¡.) ¶Ö§ -23.50 Á. (Ã.·.¡.)
¤ÇÒÁÅÖ¡¢Í§ªÑé¹´Ô¹ÍÍ¹ÁÕ¤Òá»Ãà»ÅÕèÂ¹äÁÊÁèÓàÊÁÍ¡Ñ¹
µÒÁá¹ÇÀÒ¾µÑ´¢ÇÒ§¹Õé â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹ÍÂ·ÕèÊØ´·Õè¾×é¹·Õè
»ÃÐÁÒ³¤ÅÍ§«ÍÂ·Õè 12 ÊÒÂÅÒ§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø
ºÃÔàÇ³¾×é¹·Õè¤ÅÍ§¢Ò§¤Ñ¹¡Ñé¹¹éÓ·ÐàÅ ¾×é¹·Õè·Ñé§ÊÍ§ËÒ§¡Ñ¹
»ÃÐÁÒ³ 49 ¡ÔâÅàÁµÃ ªÑ¹é ´Ô¹·ÕÁè ¤Õ Ò µÍ¡·´ÅÍ§ (N-Value)
ÍÂãÙ ¹ªÇ§á¢ç§¶Ö§á¢ç§ÁÒ¡·ÕÊè ´Ø (Stiff to Hard )ÁÕá¹Çâ¹Á
·Õè¨ÐÁÕÃÐ´Ñºµ×é¹¢Öé¹¨Ò¡¾×é¹·Õè·ÔÈãµä»·ÔÈàË¹×ÍµÒÁÀÒ¾
µÑ´¢ÇÒ§
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IKM 22
½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´ÍÑµâ¹ÁÑµÔ

ÍÓ¹ÇÂ ªÕÇÐ¾Ä¡É
ËÑÇË¹Ò¡ÅØÁ¾Ô¨ÒÃ³Òâ¤Ã§¡ÒÃ ÊÇ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁºÃÔËÒÃ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 12

¾×é¹·Õè¢Ò§à¤ÕÂ§ ´Ñ§¹Ñé¹¤³Ð¼ÙÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ÁÕá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè¨Ð¹Ó
ª¹Ô´¢Í§ÍÒ¤ÒÃ ·ÕÊè ÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹ä´·§Ñé à¾×Íè ¡ÒÃ·´¹éÓÂÒÁ
·ÕèµÍ§¡ÒÃ¡Ñ¡à¡çº¹éÓ áÅÐÃÐºÒÂ¹éÓä´ã¹ÂÒÁ·ÕèµÍ§¡ÒÃ
ÃÐºÒÂ¹éÓ â´Â·ÕèäÁµÍ§ãªºØ¤ÅÒ¡ÃËÃ×Í¾ÅÑ§§Ò¹ã¹¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»´-à»´ àÃÕÂ¡ÇÒ "½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´
ÍÑµâ¹ÁÑµ"Ô
ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
¤³Ð¼Ù ÇÔ ¨Ñ Â ä´ µÑé § ÊÁÁµÔ ° Ò¹â´ÂÍÔ § µÒÁ·ÄÉ¯Õ á ÅÐ
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃã¹àÃ×èÍ§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁªÅÈÒÊµÃ ¡ÒÃäËÅ¢Í§¢Í§
äËÅ ¡ÅÈÒÊµÃ´Ò ¹¡Åä¡¡ÒÃ»´-à»´¢Í§µÑÇºÒ¹ â´Â¤Ò´
¡ÒÃ³ Ç Ò àÁ×è Í ¡ Í ÊÃ Ò §ÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓ áºº¾ÅÔ ¡ ä´
ÍÑµâ¹ÁÑµÔáÅÇ ã¹Ä´Ù¹éÓ»¡µÔÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¡Ñ¡à¡çº¹éÓàË¹×Í½ÒÂäÇãªä´µÒÁ»¡µÔ
àÁ×èÍà¡Ô´¹éÓËÅÒ¡à¡Ô¹ÃÐ´Ñº»¡µÔ¨¹ÃÐ´Ñº¹éÓ·Õè´Ò¹àË¹×Í
½ÒÂÅ¹¢ÒÁÊÑ¹½ÒÂà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹¨¹¶Ö§ÃÐ´Ñº·Õèà»¹ÍÑ¹µÃÒÂ·Õè
ä´¡ÓË¹´äÇ ºÒ¹½ÒÂ·Õ»è ´ ¡Ñ¡¹éÓäÇ¡¨ç Ð¾ÅÔ¡ä»ÍÂãÙ ¹á¹Ç
¹Í¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔà¾×èÍÃÐºÒÂ¹éÓÅ´ÃÐ´Ñº¹éÓºÃÔàÇ³Ë¹Ò
½ÒÂ «Öè § ºÒ¹½ÒÂ¨ÐÍÂÙ ã ¹ÊÀÒ¾¾ÅÔ ¡ ÍÂÙ ã ¹á¹Ç¹Í¹
¨¹¡ÃÐ·Ñè§ÃÐ´Ñº¹éÓÅ´Å§ÁÒ¶Ö§ÃÐ´ÑºµèÓÊØ´·Õè¡ÓË¹´äÇãË
àÃÔÁè à¡çº¡Ñ¡¹éÓ ºÒ¹½ÒÂ¡ç¨Ð¾ÅÔ¡¡ÅÑºÁÒÍÂãÙ ¹µÓáË¹§à´ÔÁ
à¾×èÍà¡çº¡Ñ¡¹éÓÍÕ¡ à»¹Ç§¨Ãàª¹¹ÕéàÃ×èÍÂæä»

○

○

○

○

ÇÔ¸´Õ Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
à¹×è Í §¨Ò¡¡ÒÃÇÔ ¨Ñ Â ¹Õé à » ¹ ¡ÒÃÇÔ ¨Ñ Â ·´ÅÍ§·Ò§´ Ò ¹
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¾×Íè ¾ÔÊ¨Ù ¹µÒÁÊÁÁµÔ°Ò¹·Õäè ´µ§Ñé äÇ ¤³Ð¼ÇÙ ¨Ô ÂÑ ¨Ö§
ä´·Ó¡ÒÃ·´ÅÍ§¡ÍÊÃÒ§ÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ µÒÁáºº·Õèä´ÍÍ¡áººµÒÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃäÇ ·ÕèËÑÇ
§Ò¹½ÒÂÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·Õè 4 â¤Ã§¡ÒÃÊ§¹éÓáÅÐºÓÃØ§
ÃÑ¡ÉÒºÃÁ¸ÒµØ µ.´§¤Í¹ Í.ÊÃÃ¤ºØÃÕ ¨.ªÑÂ¹Ò· â´Âà»¹
ÍÒ¤ÒÃ·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´ÂÍÊÇ¹»ÃÐÁÒ³ 1 ã¹ 4 ¨Ò¡¢¹Ò´¨ÃÔ§·Õè

○

º·¹Ó
ã¹¾×é ¹ ·Õè ÅØ Á ¹éÓ à¨ Ò ¾ÃÐÂÒ ¾×é ¹ ·Õè Ê Ç ¹ãË à » ¹ ¾×é ¹ ·Õè
à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÃÒÂä´ËÅÑ¡¢Í§ÃÒÉ®ÃÊÇ¹ãËÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ
·Ó¡ÒÃà¡ÉµÃ áµ»ËÒËÅÑ¡¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã¤×Í¡ÒÃ¢Ò´
á¤Å¹¹éÓäÇãª·§Ñé à¾×Íè ¡ÒÃà¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐà¾×Íè ¡ÒÃÍØ»âÀ¤
ºÃÔâÀ¤ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃãË¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
ÊÃÒ§áËÅ§¡Ñ¡à¡çº¹éÓµÒÁáËÅ§¹éÓµÒ§æäÇÊÓËÃÑºãªµÒÁ
¨Ø´»ÃÐÊ§¤´§Ñ ¡ÅÒÇ ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 12 ¡çä´ÃºÑ àÃ×Íè §ÃÍ§
àÃÕÂ¹»ËÒàÃ×Íè §¹Õàé »¹»ÃÐ¨Ó «Ö§è ÁÕá¹Çâ¹Á·ÕÃè ÒÉ®Ã¨Ð¢Í
ãËÁÕ¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ÍÒ¤ÒÃ¤Çº¤ØÁ¹éÓËÃ×Í¡Ñ¡à¡çº¹éÓã¹¤ÅÍ§
ÃÐºÒÂ¹éÓáÅÐ¤ÅÍ§¸ÃÃÁªÒµÔÁÒ¡¢Ö¹é àÃ×Íè Âæ áµÍÒ¤ÒÃ¤Çº
¤ØÁ¹éÓáµÅÐª¹Ô´¡çÁÕ¢Í¨Ó¡Ñ´ËÃ×Í¡ÒÃãª»ÃÐâÂª¹·Õèáµ¡
µÒ§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» ¡ÅÒÇ¤×Í ½ÒÂ¤Í¹¡ÃÕµÁÕ¢Í ¨Ó¡Ñ´¤×Í ¨ÐµÍ§
ÁÕ¡ÒÃãª¾¹×é ·Õ·è ·Õè Ó¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§¤Í¹¢Ò§ÁÒ¡ áÅÐÁÕÃÒ¤Ò¤Ò
¡ÍÊÃÒ§¤Í¹¢Ò§ÊÙ§ áµ·Ó¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ä´äÁÂÒ¡¹Ñ¡ ÊÇ¹
»ÃÐµÙÃÐºÒÂ¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃãª¾¹×é ·Õ·è ·Õè Ó¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§¤Í¹¢Ò§
ÁÒ¡ ÁÕÃÒ¤Ò¤Ò¡ÍÊÃÒ§¤Í¹¢Ò§ÊÙ§ áµÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¹éÓ
ä´ËÅÒÂÃÐ´Ñº áÅÐ·Ó¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§ä´äÁÂÒ¡¹Ñ¡ àª¹à´ÕÂÇ
¡Ñº½ÒÂ¤Í¹¡ÃÕµ áÅÐ½ÒÂÂÒ§¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
ÃÐºº¤Í¹¢Ò§ÁÒ¡ áµÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¹éÓä´ËÅÒÂÃÐ´Ñº
«Ö§è ·Ñ§é ËÁ´·Ø¡»ÃÐàÀ·ÍÒ¤ÒÃ¹Ñ¹é ¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÃÐºº
¡ÒÃ»´-à»´â´ÂãªáÃ§§Ò¹¤¹ËÃ×Í¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×Íè ÃÑ¡ÉÒÃÐ´Ñº
¹éÓÁÔãËÊÃÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãË¡ºÑ ¾×¹é ·Õ¢è Ò §à¤ÕÂ§ ·Ñ§é ã¹Ä´Ù¹éÓ
ËÅÒ¡áÅÐÄ´ÙáÅ§ à¾×èÍãËºÃÃÅØÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃ¡Í
ÊÃÒ§ áµ»
 ËÒ·Õ¾è ºÁÒ¡¤×Í äÁÊÒÁÒÃ¶´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
»´-à»´ä´·¹Ñ ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¹éÓ à¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡ËÅÒÂÊÒàËµØ
àª¹ ¢Ò´á¤Å¹à¨ÒË¹Ò·Õ»è ´ -à»´ ¾×¹é ·Õ·è µÕè §Ñé ÍÒ¤ÒÃÍÂËÙ Ò §
ä¡Å ÁÕÍØ»ÊÃÃ¤ã¹¡ÒÃà¢Ò¶Ö§¾×é¹·ÕèËÑÇ§Ò¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¶Ù¡¹éÓ
·ÇÁ·Ò§ÊÑ¨Ã à»¹µ¹ ·ÓãËã¹Ä´Ù¹éÓËÅÒ¡ÍÒ¤ÒÃµÒ§æ
·Õèä´·Ó¡ÒÃ¡ÍÊÃÒ§äÇ ¡ÅÒÂà»¹ÊÔè§¡Õ´¢ÇÒ§·Ò§¹éÓ à»¹
ÍØ»ÊÃÃ¤µÍ¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éÓ áÅÐä´ÊÃÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãË¡ºÑ

185

ÊÁÁµÔäÇ â´ÂÁÕ¢¹Ò´ªÍ§¹éÓ¼Ò¹¡ÇÒ§ 2.00 àÁµÃ ¤ÇÒÁ
ÊÙ§ 0.85 àÁµÃ µÑÇºÒ¹¾ÅÔ¡ÊÙ§ 0.50 àÁµÃ ·ÓÁØÁ 70 Í§ÈÒ
¡Ñºá¹ÇÃÒº ÊÑ¹¡Óá¾§µÍÁÍÁÕªÍ§Å´ÃÐ´ÑºÅ§äÇ 0.15
àÁµÃ à»¹ÃÐÂÐ 1.00 àÁµÃ ÁÕ¤ÇÒÁÅÒ´¢Í§·Í§¤ÅÍ§µÒÁ
ÂÒÇ 1: 2,000 ÁÕ»ÃÔÁÒ³¹éÓäËÅ¼Ò¹ÊÙ§ÊØ´ä´»ÃÐÁÒ³ 4.0
Åº.Á./ÇÔ¹Ò·Õ áÅÐ¡ÓË¹´ÇÒ¹éÓäËÅ¼Ò¹½ÒÂàÁ×èÍàÃÔèÁà¡Ô¹
ÍÑµÃÒ 0.40 Åº.Á./ÇÔ¹Ò·Õ (ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¹éÓàË¹×Í¢ÍºÊÑ¹
½ÒÂ»ÃÐÁÒ³ 0.15 àÁµÃ ¢Ö¹é ä») ½ÒÂ¨ÐàÃÔÁè ¾ÅÔ¡à»´ãË¹éÓ
·Ñé§ËÁ´äËÅ¼Ò¹ä»ä´ ·Ñé§¹ÕéÍÑµÃÒ¡ÒÃäËÅ´Ñ§¡ÅÒÇ¹Õéä´ÁÒ
¨Ò¡¡ÒÃµÑé§ÊÁÁµÔ°Ò¹ÇÒã¹ÅÓ¹éÓ¹ÕéÁÕ¹éÓäËÅã¹ªÇ§Ä´ÙáÅ§
à©ÅÕÂè »ÃÐÁÒ³ 0.40 Åº.Á./ÇÔ¹Ò·Õ
ÊÓËÃÑ º Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ ã ¹¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓ µ Ò §æ ·Õè
¹ÓÁÒ·´ÊÍº ¤×Í ÊÀÒ¾¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¹éÓªÇ§àÇÅÒ·Õè¹éÓã¹
ÅÓ¹éÓÁÕ¹Í Â, ÊÀÒ¾¡ÒÃ·Õ¹è éÓã¹ÅÓ¹éÓÁÒ¡»¡µÔ áÅÐÊÀÒ¾
¡ÒÃ·Õ¹è éÓÁÕ¡ÒÃäËÅËÅÒ¡à¡Ô¹¡ÇÒ·ÕÅè Ó¹éÓ¨ÐÃÑºä´ áÅÐÂÑ§ä´
·´ÊÍº¶Ö§¡Ã³Õ·ãÕè ¹ÅÓ¹éÓÁÕµÐ¡Í¹¾Ñ´¾ÒÁÒµÒÁÅÓ¹éÓÍÕ¡
´ Ç Â ·Ñé § µÐ¡Í¹·ÃÒÂáÅÐµÐ¡Í¹´Ô ¹ àË¹Õ Â Ç Ç Ò ¨ÐÁÕ
¼Å¡ÃÐ·ºµÍ¡ÒÃ¾ÅÔ¡¢Í§µÑÇºÒ¹ÍÂÒ§äÃ

ÊÃØ»¼ÅáÅÐÇÔ¨ÒÃ³
¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃ»´-à»´´Ñ§¡ÅÒÇ¡ÅÑºä»-ÁÒËÅÒÂ
¤ÃÑé§ ¨¹ÊÒÁÒÃ¶àª×èÍä´ÇÒ ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºÁÕ¤ÇÒÁà»¹ä»ä´
µÒÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº·ÄÉ¯Õ ´Ñ§¹Ñ¹é ¡ÒÃ¹Óä»
ãª¡ÍÊÃÒ§¨ÃÔ§¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁà»¹ä»ä´ áµ·Ñé§¹Õé¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
·´ÊÍº¡ÃÐ·Óà©¾ÒÐ¡Ñº½ÒÂµ¹áººã¹¢¹Ò´·Õ¡è Í ÊÃÒ§äÇ
¹Õàé ·Ò¹Ñ¹é «Ö§è ¡ÒÃ¹Óä»ãª§Ò¹¨ÃÔ§¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡áººà»¹
¡ÒÃà©¾ÒÐáË§ áÅÐÍØ»¡Ã³µÍ§ÁÕ¡ÒÃÍÍ¡áººà»¹¡ÒÃ
à©¾ÒÐáµÅÐªÔé¹ÊÇ¹ áµËÅÑ¡¡ÒÃ·ÕèãªÂÑ§¤§ãªËÅÑ¡¡ÒÃ
à´ÕÂÇ¡Ñ¹

¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍºÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´ÍµÑ â¹ÁÑµÔ
µÒÁ·Õèä´ÍÍ¡áººäÇµÒÁÊÀÒ¾¡ÒÃäËÅ¢Í§¹éÓã¹ÅÓ¹éÓ
¡Ã³ÕµÒ §æ·Ñ§é ÊÒÁ¡Ã³Õ¤Í× ÊÀÒ¾¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¹éÓªÇ§àÇÅÒ·Õè
¹éÓã¹ÅÓ¹éÓÁÕ¹Í Â, ÊÀÒ¾¡ÒÃ·Õ¹è éÓã¹ÅÓ¹éÓÁÒ¡»¡µÔ áÅÐ
ÊÀÒ¾¡ÒÃ·Õè¹éÓÁÕ¡ÒÃäËÅËÅÒ¡à¡Ô¹¡ÇÒ·ÕèÅÓ¹éÓ¨ÐÃÑºä´
¾ºÇÒ¡Åä¡¢Í§½ÒÂÊÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹ä´µÒÁÊÁÁµÔ°Ò¹·Ø¡
¤ÃÑé§â´ÂäÁÁÕÍØ»ÊÃÃ¤ áÅÐã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕµÐ¡Í¹ã¹ÅÓ¹éÓ¾Ñ´

»ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤
ã¹ÃÐËÇÒ§¡ÒÃ·´ÊÍºÍÒ¤ÒÃ½ÒÂ·´¹éÓáºº¾ÅÔ¡ä´
ÍÑµâ¹ÁÑµ¹Ô ¹Ñé ¾ºÇÒÁÕ»
 ËÒ-ÍØ»ÊÃÃ¤ ¤×Í
1. ¤ÇÃÁÕÍ»Ø ¡Ã³»Í §¡Ñ¹µÐ¡Í¹´Ô¹µ¡º¹à¿Í§ ·ÓãË
à»¹ÍØ»ÊÃÃ¤µÍ¡ÒÃ¾ÅÔ¡µÑÇ¢Í§ºÒ¹½ÒÂ áÅÐÊÃÒ§
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãË¡Ñºà¿Í§ä´
2. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢ÍºÂÒ§»Í§¡Ñ¹¹éÓÃÑèÇ´Ò¹¢Ò§
3. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÍØ»¡Ã³·ãÕè ª»´ -à»´ÇÒÅÇÍÑµâ¹ÁÑµÔ
4. ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓµÐá¡Ã§¡Ñ¹ÇÑª¾×ªà¢ÒËÍ§·Ø¹ÅÍÂ
áÅÐ¤ÇÃÁÕ½Ò»´ËÍ§·Ø¹ÅÍÂ
5. à¹×èÍ§¨Ò¡à»¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ·´ÅÍ§ ·ÓãË
¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÇÑÊ´Ø·Õè¹ÓÁÒãª§Ò¹äÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃ
ãªÃÐàºÕÂº¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ´Ò¹¾ÑÊ´Ø
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¾ÒÁÒµÒÁÅÓ¹éÓ ·Ñé§µÐ¡Í¹·ÃÒÂáÅÐµÐ¡Í¹´Ô¹àË¹ÕÂÇ
¾ºÇÒµÑÇºÒ¹ÊÒÁÒÃ¶¾ÅÔ¡ä´µÒÁ»¡µÔ ä´¼Åàª¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
¡ÑºàÁ×èÍäÁÁÕµÐ¡Í¹
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IKM 23
àÃ×ÍºÑ§¤ÑºÇÔ·ÂØà¾×Íè à¡çºµÑÇÍÂÒ§¹éÓ
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 14

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å/¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹§Ò¹
´ÇÂã¹»¨¨ØºÑ¹¡ÒÃà¡çºµÑÇÍÂÒ§¹éÓã¹áËÅ§¹éÓ·ÑèÇä»
1. ¨Ñ´·ÓàÃ×Í¢¹Ò´ºÃÃ·Ø¡¹éÓË¹Ñ¡ä´äÁ¹ÍÂ¡ÇÒ 2
à¾×èÍ¹ÓÁÒÇÔà¤ÃÒÐË¤Ø³ÀÒ¾¹éÓã¹´Ò¹µÒ§ æ àª¹ ¤Ò
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
ÍÍ¡«Ôà¨¹ ÊÒÃ»¹à»Í¹ áÅÐà«ÅÅÊÒËÃÒÂ·ÕèÁÕÍÂÙã¹¹éÓ
2. µÔ´µÑ§é ÁÍàµÍÃÅÁ¾ÃÍÁÃÐººàÅÕÂé Ç
¨Óà»¹µÍ§¹Ó¹éÓã¹ºÃÔàÇ³·ÕèËÒ§½§ã¹ÃÐÂÐ¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§
3. µÔ´µÑ§é à¤Ã×Íè §¡ÇÒ¹ÃÐººÊÒÂ´Ù´¹éÓ
¤ÇÒÁ¡ÇÒ§ áÅÐã¹ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ 1 àÁµÃ «Ö§è
4. µÔ´µÑé§»Á¹éÓ¾ÃÍÁ¶Ñ§ºÃÃ¨Ø¹éÓ·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´
ã¹»¨¨ØºÑ¹µÍ§·Ó¡ÒÃµÑ¡¹éÓ´Ñ§¡ÅÒÇâ´ÂÍÒÈÑÂà¨ÒË¹Ò·Õè
5. µÔ´µÑ§é ÇÔ·ÂØº§Ñ ¤Ñºà¾×Íè ¤Çº¤ØÁÃÐººµÒ§ æ
¹ÓàÃ×Í¾ÒÂä»µÑ¡à¾×Íè ¹ÓÁÒµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË à¡Ô´»ËÒáÅÐ
6. ¾ÅÑ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ÍÒÈÑÂáºµàµÍÃÕè
ÍØ » ÊÃÃ¤ã¹´ Ò ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Â ¨Ö § à» ¹ ·Õè Á Ò¢Í§¡ÒÃ
»ÃÐ´ÔÉ°àÃ×ÍºÑ§¤ÑºÇÔ·ÂØà¾×Íè à¡çºµÑÇÍÂÒ§¹éÓ (à¾ªÃ¹ÒÇÒ 1)
¢Öé¹à»¹¼ÅÊÓàÃç¨
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐà»ÒËÁÒÂ¢Í§¼Å§Ò¹
à¾×èÍà¡çºµÑÇÍÂÒ§¹éÓã¹ºÃÔàÇ³áÅÐ¨Ø´·ÕèµÍ§¡ÒÃ à¾×èÍ
¹ÓÁÒÇÔà¤ÃÒÐËâ´ÂãªàÃ×ÍºÑ§¤ÑºÇÔ·ÂØà»¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃ
¹Ó¹éÓÁÒÂÑ§¨Ø´µÃÇ¨ÇÑ´ à¾×Íè Å´»ËÒ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹´Ò¹
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂä´ÍÂÒ§´ÕàÂÕÂè Á
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»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
»ËÒÍØ»ÊÃÃ¤/¢ÍàÊ¹Íá¹Ð/á¹Ç·Ò§
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§¼Å§Ò¹ËÃ×ÍÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°
ÊÒÁÒÃ¶¹ÓµÑÇÍÂÒ§¹éÓã¹áËÅ§¹éÓµÒ§æ ÊÒÁÒÃ¶
1. µÍ§ãªºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹§Ò¹
¹ÓÁÒÇÔà¤ÃÒÐË¤³
Ø ÀÒ¾¹éÓà¾×Íè »ÃÐâÂª¹µÍ ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ
´Ò¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐà·¤¹Ô¤·Ò§ªÒ§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
»ÃÑº»ÃØ§ á¡ä¢ä´ÍÂÒ§·Ñ¹·Ç§·Õà»¹¡ÒÃà¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
à»¹¼Ù´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò§Ò¹¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ÍÕ¡·Ò§Ë¹Öè§
2. ¤ÇÃÅ´ÀÒÇÐ¡ÒÃàÊÕèÂ§ã¹¡ÒÃà¡çºµÑÇÍÂÒ§¹éÓâ´Â
ÍÒÈÑÂàÃ×Í¾ÒÂáÅÐà¨ÒË¹Ò·ÕèµÑ¡¹éÓÁÒÇÔà¤ÃÒÐË
3. à»¹áÃ§¨Ù§ã¨ãË¡ÅØÁàÂÒÇª¹Ê¹ã¨ã¹ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
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IKM 24
Ê×èÍàÃÕÂ¹ÃÙàÃ×èÍ§Ò¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹ÊÓËÃÑºÂØÇªÅ¡Ã
¹ÒÂÍÑµ¶¾§É ©Ñ¹·Ò¹ØÁµÑ Ô áÅÐ¤³Ð

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å ¤ÇÒÁà»¹ÁÒ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ»ËÒÍØ»ÊÃÃ¤
1. â´Â·Ó¡ÒÃà¢ÕÂ¹º·
¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ·Õè ä ´ à ¢ Ò Ã Ç Áã¹¡ÒÃ½ ¡ ÍºÃÁ
ÂØÇªÅ¡Ã ä´¾º»ËÒã¹¡ÒÃ¹Óà¢ÒÊÙº·àÃÕÂ¹¢Í§à´ç¡«Öè§
2. à¢ÕÂ¹¡ÒÃµ¹Ù º¹â»Ãá¡ÃÁ Flash CS3
3. ÀÒ¤àÊÕÂ§»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµ¹Ù
äÁÁÕÀÙÁÔËÃ×ÍÍ§¤¤ÇÒÁÃÙ´Ò¹¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ ·ÓãËà´ç¡
äÁÊÒÁÒÃ¶¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ¶Ö§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ä´
¨Ö§ä´à¡Ô´¡ÒÃàÃÔÁè ¾Ñ²¹ÒÁÒ¨Ñ´·Óà»¹ Power Point »ËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤
à¾×Íè ¹ÓàÊ¹Íã¹¡ÒÃà»´¡ÒÃ½¡ÍºÃÁ à¾×Íè à»¹¡ÒÃ´Ö§¤ÇÒÁ
1. µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹â»Ãá¡ÃÁ Flash CS3 à»¹
ÍÂÒ§´Õ
Ê¹ã¨à¢ÒÊºÙ ·àÃÕÂ¹ «Ö§è ¨Ò¡¡ÒÃÊÍº¶ÒÁà´ç¡¼àÙ ¢ÒÃÑº¡ÒÃ½¡
2. µÍ§ãªàÇÅÒã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¡ÒÃµ¹Ù áÅÐ¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ
ÍºÃÁ¨ÐªÍº¡ÒÃàÅÒàÃ×Íè §à»¹ Power Point ¡Í¹¹Óà¢Ò
à»¹ÍÂÒ§ÁÒ¡
ÊÙº·àÃÕÂ¹
¨Ò¡¹Ñé¹¨Ö§ä´¤Ô´¾Ñ²¹Òà»¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃµÙ¹ã¹
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¡ÒÃàÅÒàÃ×Íè §áººÊÑ¹é æ à¢Òã¨§ÒÂ
·Ó¡ÒÃµ¹Ù ã¹¡ÒÃàÅÒàÃ×Íè §ªÅ»ÃÐ·Ò¹áºº§ÒÂæ ã¹
àªÔ§ÅÖ¡à»¹àÃ×èÍ§ æ à¾×èÍÊÃÒ§à¢Òã¨¡ÑºÂØÇªÅ¡ÃáÅÐ¡ÅØÁ
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
à¾×èÍãªà¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³à¤Ã×èÍ§Á×ÍªØ´µÃÇ¨ÊÍº à»ÒËÁÒÂÍ×è¹
áÅÐà¡çº¢ÍÁÙÅ (¹éÓà¾ªÃ à«µÇÑ¹) ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¹éÓã¹á»Å§¹ÒÍÂÒ§ÅÐàÍÕÂ´áÅÐÁÕ¢ÍÁÙÅà»¹ËÅÑ¡°Ò¹
ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºä´ ¹Óä»Ê¡Ù ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ
ãª¹éÓªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹áµÅÐÄ´Ùä´ÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§
»ÃÐâÂª¹¢Í§¼Å§Ò¹·ÕèÁÕµÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹
¢Í§¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
1. à¾×è Í ãª à » ¹ Ê×è Í ã¹¡ÒÃà¢ Ò ÊÙ º ·àÃÕ Â ¹´ Ò ¹¡ÒÃ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹àº×éÍ§µ¹ÊÓËÃÑº¼ÙäÁÁÕ¾×é¹°Ò¹·Ò§´Ò¹
¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ ÊÓËÃÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡
2. à¾×èÍãË¡ÅØÁÂØÇªÅ¡Ã·Õèà»¹¡ÅØÁà»ÒËÁÒÂÊÒÁÒÃ¶
à¢Òã¨ÀÒÃ¡Ô¨¢Í§¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹ã¹àº×éÍ§µ¹
3. ÊÒÁÒÃ¶à»¹Ê×èÍã¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã áÅÐÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶
¹Óä»áÊ´§äÇ º ¹ Website ä´ à ¾×è Í ãË ÂØ Ç ªÅ¡Ã
ÊÒÁÒÃ¶à¢Òä»ªÁä´µÅÍ´àÇÅÒ
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IKM 25
Í§¤¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂÇÔ·ÂØâ·Ã¤Á¹Ò¤Á VHF/FMà¾×èÍ
ÀÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓã¹¾×é¹·ÕèÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11
ÊÇ¹à¤Ã×Íè §¨Ñ¡Ã¡Å ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11
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ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
ã¹¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÃºÃÒª¡ÒÃä·Âä´ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃÒ§
¢Í§Í§¤¡ÒÃãËÁ¢Õ ¹Ò´àÅç¡Å§ à¾×Íè ·ÓãËà¡Ô´¤ÇÒÁ¤ÅÍ§µÑÇ
â´Â»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººà´ÔÁ·Õèà»¹àªÔ§ÃÑºãËà»¹
àªÔ§ÃØ¡ Ê§¼ÅãËºØ¤¤ÅÒ¡Ã¢Í§Í§¤¡ÃµÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
·Ó§Ò¹ä´ËÅÒÂÍÂÒ§ à¾×Íè µÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÃÙ ºÑ
ºÃÔ¡ÒÃ·Ñ§é ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡ãËä´ÃºÑ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÁÒ¡
·ÕèÊØ´ ´Ñ§¹Ñé¹·Ø¡Ë¹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¨Ö§ÃÇÁ¡Ñ¹·Ó§Ò¹àªÔ§
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ´ÇÂ¡ÒÃµÔ´µÍ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÇÒ§á¼¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÊÑè§¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñé§á¡ä¢»ËÒµÒ§æã¹ÀÒÃ¡Ô¨·Õèä´ÃÑºÁÍº
ËÁÒÂ ¨¹·ÓãËà¡Ô´¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìµÒÁá¼¹áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´·Õèä´
¡ÓË¹´äÇ ´ÇÂàËµØ¹Õéà·¤â¹âÅÂÕÊ×èÍÊÒÃ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ¨Ö§ÁÕ
º·ºÒ·ÊÓ¤ÑÊÓËÃÑºãªà»¹à¤Ã×Íè §Á×Íã¹¡ÒÃÊ§¼Ò¹¢ÍÁÙÅ
¡ÒÃÊ×èÍ¤ÇÒÁËÁÒÂ ËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ãËÁÕ¤ÇÒÁ
à¢Òã¨ªÑ´à¨¹µÃ§¡Ñ¹
»¨¨ØºÑ¹à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä´ÁÕ¡ÒÃá¢§¢Ñ¹
áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇ ´Ò¹ÃÐººâ·ÃÈÑ¾··Ñé§â·ÃÈÑ¾·
¾×é ¹ °Ò¹·Õè ÁÕ ã ª µ ÒÁº Ò ¹áÅÐâ·ÃÈÑ ¾ · Á× Í ¶× Í â´Âà©¾ÒÐ
à·¤â¹âÅÂÕâ·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í·ÕèÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂ
â´ÂÍÒÈÑ Â ÊÑ  Ò³¨Ò¡´ÒÇà·Õ Â Á àª×è Í ÁâÂ§¡Ñ º ÃÐºº
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐÍÔ¹àµÍÃà¹çµ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ·ÓãË¡ÒÃµÔ´µÍ
Ê×Íè ÊÒÃä´·§Ñé ÀÒ¾ áÅÐàÊÕÂ§ÁÕ¤ÇÒÁÅ×¹è äËÅ¢Í§¢ÍÁÙÅ·Õàè »¹
ä»ÍÂÒ§ÃÇ´àÃçÇáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ à¡ÒÐ¡Ñ¹à»¹ Network
¨¹·ÓãËâÅ¡·Ø¡ÇÑ¹¹Õé¡ÅÒÂà»¹âÅ¡áË§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ×èÍÊÒÃã¹¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
¨Ò¡Í´Õµ»ÃÐÁÒ³ 30 »·¼Õè Ò ¹ÁÒ¡ÒÃµÔ´µÍÊ×Íè ÊÒÃ·Õãè ª¡¹Ñ
á¾ÃËÅÒÂã¹¢³Ð¹Ñ¹é ¡ç¤Í× ¡ÒÃãªÇ·Ô ÂØÊÍ×è ÊÒÃÃÐºº VHF/
FM â´ÂÁÕ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹à»¹¼ÙÃÑº¼Ô´
ªÍº ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂãª§Ò¹ä´¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×¹é ·Õè
·Ñé§ÊÇ¹¡ÅÒ§áÅÐÊÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤·ÓãË¡ÒÃµÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃã¹
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹à»¹ä»ÍÂÒ§ÊÐ´Ç¡ÃÇ´àÃçÇ áµàÁ×èÍÃÐÂÐ

àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 10 »·¼Õè Ò ¹ÁÒä´Á¡Õ ÒÃ¹ÓÃÐººÊ×Íè ÊÒÃÊÁÑÂ
ãËÁ ä´á¡ â·ÃÈÑ¾· â·ÃÊÒÃ ÍÑ¹Ê§¼Å¡ÃÐ·ºµÍÃÐººÊ×Íè
ÊÒÃà´ÔÁÍÂÒ§ÊÔ¹é àªÔ§ â´Âà©¾ÒÐÍÂÒ§ÂÔ§è ·ÕÁè ¡Õ ÒÃ¹Óâ·ÃÈÑ¾·
áººÁ×Í¶×Í ÁÒãªµ´Ô µÍÊ×Íè ÊÒÃã¹¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹¡Ñ¹ÍÂÒ§
á¾ÃËÅÒÂ ¨¹¡ÅÒÂà»¹à¤Ã×Íè §Á×ÍÊ×Íè ÊÒÃ·Õàè »¹»ÃÐ¨ÓµÑÇä»
â´Â»ÃÔÂÒÂ ·ÓãËÇ·Ô ÂØÊÍ×è ÊÒÃÃÐºº VHF/FM ¶Ù¡ÁÍ§´ÍÂ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐäÁà»¹·Õ¹è ÂÔ Áãªã¹àÇÅÒµÍÁÒ ´ÇÂàËµØ
¹Õàé ¤Ã×Íè §Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³µÒ § æ ã¹ÃÐººÊ×Íè ÊÒÃ ¨Ö§äÁä´ÃºÑ
§º»ÃÐÁÒ³ã¹¡ÒÃ«ÍÁá«ÁºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ ·ÓãËà¡Ô´ªÓÃØ´
áÅÐàÊÕÂËÒÂãª§Ò¹äÁä´ã¹·ÕèÊØ´
¹ÇÑµ¡ÃÃÁËÃ×Íà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ·ÕÁè ¡Õ ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙ§
ÁÒ¡à·ÒäÃ ¤ÇÒÁÂØ§ÂÒ¡ÊÅÑº«Ñº«Í¹¢Í§¡ÒÃãª§Ò¹ ¡ÒÃ
´ÙáÅ «ÍÁá«Á áÅÐºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ¡ç¨ÐÂÔ§è ÊÙ§¢Ö¹é à»¹à§ÒµÒÁµÑÇ
»ÃÐ¡Íº¡Ñº¤ÇÒÁÃ¤Ù ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³¢Í§¼Ù
ÁÕË¹Ò·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãª§Ò¹ãËÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô
ÀÒ¾ä´¹¹Ñé ¨ÐÂÒ¡¢Ö¹é µÒÁÅÓ´Ñº´Ñ§¹Ñ¹é âÍ¡ÒÊ·Õ¨è Ðà¡Ô´¤ÇÒÁ
¼Ô´¾ÅÒ´ËÃ×ÍÃÐººÅÁàËÅÇ¡ç¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ÁÒ¡àª¹¡Ñ¹
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11 áÅÐÈÙ¹ÂÊÒÃÊ¹à·È ¡ÃÁ
ªÅ»ÃÐ·Ò¹ ¨Ö§ä´ÃÇÁ¡Ñ¹·Õè¨Ð·Ó¡ÒÃ¿¹¿Ù»ÃÑº»ÃØ§áÅÐ

¾Ñ²¹ÒÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂáÅÐÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃÃÐºº VHF/FM
3. à¾×Íè à»¹Í§¤¤ÇÒÁÃãÙ ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐµÍÂÍ´ÃÐºº
à¤Ã×Í¢ÒÂÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃÃÐºº VHF/FM ãËÊÒÁÒÃ¶
ãË Ê ÒÁÒÃ¶ãª § Ò¹ã¹ÀÒÃ¡Ô ¨ ¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ¹éÓ ä´
¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õèã¹à¢µÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè
¾Ñ²¹ÒáÅÐàª×èÍÁâÂ§¡Ñºà¤Ã×Í¢ÒÂÍÔ¹àµÍÃà¹çµä´
11 â´ÂÁØ§ËÇÑ§·Õè¨ÐãËÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃà»¹ÍÕ¡ªÍ§·Ò§Ë¹Öè§·Õè
µÍä»
¨ÐªÇÂãË¡ÒÃµÔ´µÍÊ×èÍÊÒÃã¹¾×é¹·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡
ÂÔ§è ¢Ö¹é ¡ÒÃÊÑ§è ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·Óä´ÍÂÒ§ à»ÒËÁÒÂ
¶Ù¡µÍ§ ÊÐ´Ç¡ ÃÇ´àÃçÇ à»¹¼Å´ÕµÍ ·Ñ§é ¼ÊÙ § ÊÒÃáÅÐ¼ÃÙ ºÑ ÊÒÃ
1. à¾×èÍÃÐººà¤Ã×Í¢ÒÂÇÔ·ÂØÊ×èÍÊÒÃÃÐºº VHF/FM
·ÓãË · ÃÒº¢ Í ÁÙ Å ·Õè ä ´ Ê×è Í ÊÒÃ¾Ã Í Á¡Ñ ¹ ÁÕ ¤ ÇÒÁà¢ Ò ã¨
ÊÒÁÒÃ¶µÔ ´ µ Í ãª § Ò¹ä´ ¤ ÃÍº¤ÅØ Á ¾×é ¹ ·Õè ã ¹à¢µ
ªÑ´à¨¹µÃ§¡Ñ¹ã¹·Ø¡¾×é¹·Õè ÍÑ¹¶×ÍÇÒà»¹»ÃÐâÂª¹ÍÂÒ§ÂÔè§
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11 áÅÐ
ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ªÇÂ»ÃÐËÂÑ´¤Òãª¨ÒÂã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä´à»¹ÍÂÒ§
Ë¹ÇÂ§Ò¹Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ä´
´Õ à¾ÃÒÐ¶Ö§áÁ¡ÒÃ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ·Ò§â·ÃÈÑ¾· â·ÃÊÒÃ ¨ÐãË
2. ãË¼ÁÙ ËÕ ¹Ò·ÕÃè ºÑ ¼Ô´ªÍºáÅÐà¨ÒË¹Ò·Õ·è àÕè ¡ÕÂè Ç¢Í§ã¹
¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐÃÇ´àÃçÇ áµ¡çÂÑ§ÁÕ¤Òãª¨ÒÂ«Öè§¹Ñºà»¹
´ Ò ¹¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃ¨Ñ ´ ¡ÒÃ¹éÓ ä´ ÁÕ à ¤Ã×è Í ÇÔ · ÂØ Ê×è Í ÊÒÃ
µ¹·Ø¹¢Í§Í§¤¡Ã·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÔé¹à»Å×Í§§º»ÃÐÁÒ³ áÅÐ
ÃÐºº VHF/FM ãªµ´Ô µÍ»ÃÐÊÒÃ§Ò¹ÍÂÒ§·ÑÇè ¶Ö§
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õµè Í §¨ÒÂà»¹¤ÒàªÒ ¤ÒãªºÃÔ¡ÒÃ ÃÇÁ·Ñ§é ¡ÒÃ¨Ñ´
«×éÍ¡ÃÐ´ÒÉáÅÐÍØ»¡Ã³»ÃÐ¡Íº àª¹ ËÁÖ¡¾ÔÁ¾ «Öè§ã¹
áµÅÐ»ÁÕá¹Çâ¹ÁÊÙ§¢Öé¹µÒÁÀÒÃ¡Ô¨·Õèä´ÃÑºÁÍºËÁÒÂ

¼Å·Õ¤è Ò´ÇÒ¨Ðä´ÃºÑ
1. ·Ø¡Ë¹ÇÂ§Ò¹·Ñ§é ÊÇ¹¡ÅÒ§áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃÏ ã¹ÊÑ§¡Ñ´
ÊÓ¹Ñ¡ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11 ä´ÁÕªÍ§·Ò§ã¹¡ÒÃµÔ´µÍ
Ê×èÍÊÒÃ´ÇÂÇÔ·ÂØÃÐºº VHF/FM à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡Ë¹Öè§
ªÍ§·Ò§
2. ·ÓãË¡ÒÃÊÑ§è ¡ÒÃáÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹´ÇÂÃÐººÊ×Íè ÊÒÃ
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¾ÃÍÁ·Ñé§ÊÒÁÒÃ¶Å´¤Ò
ãª¨ÒÂã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃâ´Âãªâ·ÃÈÑ¾·Å§ä´
3. ·ÓãË¼Ù»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹¾×é¹·Õèà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃ
»¯ÔºµÑ §Ô Ò¹ÁÒ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é ªÇÂÅ´¡ÒÃ¢Ñ´áÂ§ã¹¡ÒÃÊ§
¼ Ò ¹¢ Í ÁÙ Å ËÃ× Í ¢ Í ¤ÇÒÁ·Õè ¤ ÅÒ´à¤Å×è Í ¹ä´ à » ¹
ÍÂÒ§´Õ
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
1. à¾×è Í »ÃÑ º »ÃØ § áÅÐ¾Ñ ² ¹Òà¤Ã× Í ¢ Ò ÂÇÔ · ÂØ Ê×è Í ÊÒÃ
â·Ã¤Á¹Ò¤ÁÃÐºº VHF/FM ãËÊÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹ä´
ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
2. à¾×èÍà»¹¡ÒÃà¾ÔèÁªÍ§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔÁ¸Ô
ÀÒ¾ã¹à¢µ¾×é ¹ ·Õè ¤ ÇÒÁÃÑ º ¼Ô ´ ªÍº¢Í§ÊÓ¹Ñ ¡
ªÅ»ÃÐ·Ò¹·Õè 11
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การประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกัดเซาะทีส่ ะพาน
Application of HEC-RAS Model in Estimating Scour at Bridges
นายวชิร สามวัง และ นายดุษฎี พรพระแกว
กลมุ งานชลศาสตร สวนวิจยั และพัฒนาดานวิศวกรรม สำนักวิจยั และพัฒนา

บทคัดยอ
การประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกัดที่สะพานในครั้งนี้ไดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS ในการประมาณคาการกัดเซาะทีส่ ะพานและเพือ่ ประมาณคาการกัดเซาะทีส่ ะพานทีม่ ี
ความเสีย่ งตอการกัดเซาะ จำนวน 2 แหง ซึง่ ไดเลือกสะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุม
พล จังหวัดพิษณุโลกและสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร

○

○

○

○

ต อ การเกิ ด การกั ด เซาะมากกว า บริ เ วณอื่ น ป จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบตอความลึกของการกัดเซาะไดแก ความเร็วของ
การไหล, ความลึกของการไหล, ความกวางของตอมอ
กลาง, ความยาวของตอมอกลาง การทำมุมเอียงกับการ
ไหล, ขนาดคละของวัสดุพนื้ คลอง, มุมกระทำของการไหล
ทีไ่ หลเขามา, รูปรางของตอมอกลาง, รูปพรรณสัณฐานของ
พืน้ คลอง (Bed configuration) และการกอตัวของตะกอน
ทรายทับถม ปจจัยเหลานีโ้ ปรแกรม HEC-RAS ไดรวบรวม
สูตรตางๆ ในการคำนวณการกัดเซาะที่สะพานเขาไวแลว
ทำใหสามารถคำนวณการกัดเซาะที่สะพานไดเปนอยางดี

○

บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
สะพานเปนอาคารทีส่ ำคัญในการคมนาคมทีส่ รางขาม
แม น้ำ ลำคลองต า งๆ หรื อ ในงานชลประทาน สะพาน
จะสรางขามคลองสงน้ำหรือคลองระบายน้ำเปนสวนใหญ
ซึ่งเมื่อสะพานไดสรางเสร็จแลว สภาพเดิมของแมน้ำลำ
คลองหรือคลองชลประทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เพือ่ ใชในทางคมนาคม จะมากบางหรือนอยบาง ทัง้ นีข้ นึ้ อยู
ความกวาง ยาวของสะพาน รูปตัดขวางของแมน้ำหรือ
คลองชลประทาน บริเวณทีก่ อ สรางสะพานจะถูกลดลงจาก
เดิม หากเกิดสภาวะน้ำทวม บริเวณทีส่ รางสะพานจะเสีย่ ง

IRR 05

ผลการวิจัยแหงแรกที่สะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ได
ผลการกัดเซาะรวมระหวางพืน้ ทีก่ ารไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะทีต่ อมอกลางน้ำ ทีบ่ ริเวณกลางคลองระบายน้ำ ที่
มีคา ระดับความลึก 0.98 เมตร โดยมีปริมาณน้ำทีไ่ หลในคลองระบายน้ำ เทากับ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่ เปนปริมาณ
น้ำที่ใชออกแบบ และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20% ของปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ เทากับ 72
ลูกบาศกเมตรตอวินาที การกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณ
กลางคลองระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 0.98 เมตร และแหงทีส่ องสะพานของสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของ
คลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพรไดผลการกัดเซาะรวมระหวางพืน้ ทีก่ ารไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่
ตอมอกลางน้ำ ทีบ่ ริเวณกลางคลองระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 0.99 เมตร และมีคา ระดับความลึกเทากับ 0.89 เมตร
ทีต่ ำแหนงคันคลองดานขวา โดยมีปริมาณน้ำทีไ่ หลในคลองระบายน้ำ เทากับ 230 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึง่ เปนปริมาณ
น้ำที่ใชออกแบบ และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20% ของปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ เทากับ 276
ลูกบาศกเมตรตอวินาที การกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำหดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณ
กลางคลองระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 1.03 เมตร และมีคา ระดับความลึกเทากับ 1.02 เมตร ทีต่ ำแหนงคันคลอง
ดานขวา

103

แตสว นใหญแลวเราจะรจู กั HEC-RAS ในการคำนวณการ
ไหลของน้ำทัง้ แบบ Steady flow และแบบ Unsteady flow
เสียมากกวา และไมคอยจะมีการนำมาประยุกตใชในการ
ประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงจะศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน เพื่อใหทราบขั้น
ตอน ขอมูลทีต่ อ งการ วิธกี าร ปญหาและอุปสรรคในการใช
งาน และจะไดนำผลการประมาณคาการกัดเซาะทีไ่ ดจาก
การวิจัยไปใชประโยชนตอไป

รูปที่ 1 สะพานรถยนต กม. DR.58 โครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค
และสะพานแห ง ที่ ส อง ใช ส ะพานรถยนต กม.1+
1. เพื่อศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS 560.159 ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก โครงการ
ในการประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน
ชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามรูปที่ 2
2. เพื่อประมาณคาการกัดเซาะที่สะพานที่มีความ
เสีย่ งตอการกัดเซาะจำนวน 2 แหง
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. ไดทราบวิธีการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดเซาะที่สะพาน
2. ไดขอ มูลการกัดเซาะทีส่ ะพาน จำนวน 2 แหง
3. ไดทราบทฤษฎีและสมการตางๆ ในการประมาณ
คาการกัดเซาะที่สะพาน
คำสำคัญ
ประมาณคาการกัดเซาะ, กัดเซาะทีส่ ะพาน

○
○
○
○
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○

วิธีการวิจัย
1.ศึกษาขอมูลตางๆ ที่นำไปใชในการปอนขอมูลลงใน
โปรแกรม HEC-RAS จากเอกสารอ า งอิ ง ที่ อ ยู ใ นตั ว
โปรแกรมเอง และศึกษาวิธีการใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการทำนายคาการกัดเซาะที่บริเวณตอมอของสะพาน
จากคูมือการใชโปรแกรม
2.เลือกสถานที่ทำการวิจัยโดยใชสะพานรถยนตสราง
ขามคลองระบายน้ำ จำนวน 2 แหง ทีจ่ ะทำการศึกษาเก็บ
ขอมูลในสถานที่ที่แตกตางกัน ในการวิจัยนี้ใชสะพานรถ
ยนตแหงแรกทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก ตามรูปที่ 1

รูปที่ 2 สะพานรถยนต กม.1+560.159
ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก
โครงการชลประทานชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
3. ทำการเก็บตัวอยางดิน (วัสดุพื้นคลอง) ในพื้นที่
มาทดสอบหาคาขนาดของเม็ดดิน
4. ทำการปอนขอมูลใสในโปรแกรม HEC-RAS โดย
ทำตามขัน้ ตอนตางๆ ดังนี้
4.1 เปดโปรแกรม HEC - RAS จากไอคอน
จะไดหนาตาง
ของโปรแกรมขึ้นมา
4.2 ตัง้ ชือ่ งานวิจยั โดยเขาไปที่ File เลือก New
Project โดยพิมพชอื่ ทีช่ อ ง Title และ ชองที่
File Name โดยเลือกวางที่ Selected Folder
D: และตัง้ ชือ่ Folder ใหม โดยเลือก Create Folder แลว เลือก OK ตามรูปที่ 3

4.6 ใสขอมูลรูปตัดขวางของคลองใหครบทุกหนาตัด
โดยคลิกที่ ปมุ Cross Section ตามรูปที่ 7

รูปที่ 3 การบันทึกชือ่ ของโครงการวิจยั ทีศ่ กึ ษา
4.3 เริ่มตนใสขอมูลรูปตัดขวางของคลอง โดยเลือกที่
Edit แลวคลิกเลือก Geometric Data... ตามรูปที่ 4

รูปที่ 7 ขอมูลของรูปตัดขวาง
ของคลองระบายน้ำทีศ่ กึ ษา
4.7 ใสขอมูลของสะพานที่ศึกษาใหครบ โดยคลิกปุม
Bridge / Culvert ตามรูปที่ 8

รูปที่ 4 การเลือกใสขอ มูลของ Geometric Data
4.4 ตัง้ ชือ่ ไฟลงาน โดยเลือก File เลือก New Geometry Data ตามรูปที่ 5
รูปที่ 8 ขอมูลของสะพานรถยนตทศี่ กึ ษา
4.8 กลับไปที่หนาโปรแกรมเริ่มตน เลือกที่ Edit แลว
เลือก Steady Flow Data … เพือ่ ใสขอ มูลการไหล
ของน้ำแบบสม่ำเสมอ ตามรูปที่ 9
รูปที่ 5 การเริม่ ตนใสขอ มูลของ Geometric Data
4.5 ลากเสน River Reach เพือ่ กำหนดทิศการไหลของ
น้ำในคลอง ตามรูปที่ 6
รูปที่ 9 เลือกการใสขอ มูลการไหลของน้ำแบบสม่ำเสมอ
4.9 เลือก File แลวเลือก New Flow Data เพือ่ บันทึก
ไฟลขอ มูล แลวเลือกใสจำนวนของปริมาณการไหล
โดยใสเลข 2 เพือ่ ใหโปรแกรมคำนวณการไหลของ
น้ำ จำนวน 2 ขอมูลทีไ่ มเทากัน ตามรูปที่ 10

○

○

○

○

○

รูปที่ 6 การกำหนดทิศทางการไหลของน้ำ
105

4.13 กลับไปทีห่ นาโปรแกรมเดิม เลือก Run แลวคลิกที่
Hydraulic Design Function… เพื่อคำนวณ
วิเคราะหการกัดเซาะที่สะพาน โดยใสขอมูลใน
หนาตางของ Contraction, Pier และ Abutment
ใหครบ ตามรูปที่ 14
รูปที่ 10 ใสขอ มูลการไหลของแบบสม่ำเสมอ
4.10 กลับไปที่หนาโปรแกรมเริ่มตน ลองใหโปรแกรม
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยเลื อ กที่ Run และคลิ ก ที่
Steady Flow Analysis … ตามรูปที่ 11

รูปที่ 14 หนาตางสวนของ Hydraulic Design
ทีใ่ สขอ มูลของ Contraction, Pier และ Abutment
รูปที่ 11 เลือกการคำนวณผลการไหล
ของน้ำแบบสม่ำเสมอ
4.11 กดปมุ COMPUTE เพือ่ คำนวณ ตามรูปที่ 12

รูปที่ 12 หนาตางเริม่ การคำนวณ
การไหลแบบสม่ำเสมอ

4.14 เมือ่ ใสขอ มูลเสร็จแลว กดปมุ Compute เพือ่ ให
โปรแกรมคำนวณวิเคราะหการกัดเซาะที่บริเวณ
ตอมอของสะพาน และนำผลที่ไดมาสรุปเปน
รายงาน ตามรูปที่ 15

รูปที่ 15 ผลการคำนวณการกัดเซาะ
ที่ตอมอของสะพานรถยนตที่ศึกษา

○
○
○
○
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○

4.12 ผลการคำนวณเสร็จสิน้ แลวกดปมุ Close ตาม
รูปที่ 13
ผลการวิจัยและอภิปราย
การทำวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดเลือกตัวอยางสถานทีใ่ นการวิจยั
จำนวน 2 ที่ ซึ่ ง เป น การศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งในการใช
โปรแกรม HEC-RAS เพือ่ ศึกษาการกัดเซาะทีบ่ ริเวณตอมอ
ของสะพานรถยนตที่สรางอยูในคลองระบายน้ำในงาน
ชลประทาน สถานทีท่ เี่ ลือกคือ สะพานรถยนต DR.58 ของ
โครงการส ง น้ำ และบำรุ ง รั ก ษาพลายชุ ม พล จั ง หวั ด
รูปที่ 13 การคำนวณผลการไหล
พิษณุโลก และสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลอง
แบบสม่ำเสมอเสร็จสิ้นแลว
ระบายน้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร ผลทีไ่ ดดงั นีค้ อื

สะพานรถยนต DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุง
รักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก
1. จากการนำเอาดินตัวอยางซึ่งเปนวัสดุรองพื้นทอง
คลองที่เก็บไดบริเวณของสะพานรถยนตมาวิเคราะหหา
ขนาดของเม็ ด ดิ น ที่ มี เ ปอร เ ซ็ น ต ผ า นตะแกรงที่ 50
เปอรเซ็นตและ 95 เปอรเซ็นต เพือ่ นำคาทีไ่ ดไปใชปะกอบ
ในการวิเคราะหหาปริมาณการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพาน
ในชวงของ Contraction และ Pier
จากดินตัวอยางซึง่ เก็บทีบ่ ริเวณสะพานรถยนต DR.58
ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลนั้นไดคา
D50 เทากับ 0.035 และคา D95 เทากับ 0.59
2. จากขอมูลชวงคลองระบาย ไดแบงรูปตัดของคลองเปน
9 รูปตัด โดยแสดงไวในโปรแกรม เริม่ ตัง้ แต รูปตัด 0 ถึงรูป
ตัด 8 โดยรูปตัดแตละรูปจะมีขอ มูลทีค่ ลายๆ กัน พรอมทัง้
แสดงตำแหนงของสะพานที่วางในคลองระบายน้ำซึ่งอยู
ระหวางรูปตัดที่ 4 กับรูปตัดที่ 5 ซึง่ จะแสดงไวในรูปที่ 16

4. จากการป อ นข อ มู ล ของสะพานที่ พิ จ ารณาใน
โปรแกรมซึง่ อยทู ตี่ ำแหนงรูปตัดที่ 4.5 ซึง่ ขนาดของสะพาน
กวาง 4.00 เมตร อยหู า งจากรูปตัดดานเหนือน้ำ 3.00 เมตร
ซึง่ โปรแกรมสามารถแสดงผลไดดงั รูปที่ 18

รูปที่ 16 แปลนพรอมตำแหนงรูปตัดของชวงคลอง
ระบายน้ำ DR.58 โครงการสงน้ำ และบำรุงรักษา
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก

รูปที่ 19 ผลขอมูลของการไหลแบบสม่ำเสมอ
ของคลองระบายน้ำ DR.58
6. จากการทีไ่ ดปอ นขอมูลใสในโปรแกรมแลว ก็ทำการ
วิเคราะหการกัดที่ตอมอได โดยใชในสวนของ Hydraulic
Design - Bridge Scour ซึง่ จะมีผลทีแ่ สดงแบงออกเปน 3
สวน คือ สวนของ Contraction, Pier และ Abutment ซึง่
จะแสดงในรูปที่ 20, 21 และ 22

○

○

○

รูปที่ 20 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Contraction ของคลองระบายน้ำDR.58

○

รูปที่ 17 ผลขอมูลของรูปตัดคลองระบายน้ำ DR.58

5. การวิเคราะหเกีย่ วกับการไหลของน้ำผานสะพานรถ
ยนต ไดเลือกการวิเคราะหแบบสม่ำเสมอ โดยเลือกการไหล
ที่ 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ทีก่ ารไหลปกติ และเลือกการ
ไหลที่ 72 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ทีก่ ารไหลเพิม่ ขึน้ 20%
ของการไหลปกติ ซึง่ ไดแสดงไวทรี่ ปู ที่ 19

○

3. ผลจากการปอนขอมูลรูปตัดที่ 0 ถึงรูปตัดที่ 8 ของ
ช ว งคลองระบายน้ำ ที่ ทำการศึ ก ษาแล ว สามารถแสดง
ลักษณะของรูปตัดแตละรูปได รวมถึงเสนระดับตางๆ เชน
ระดับน้ำสูงสุด, ระดับน้ำต่ำสุด, ระดับหลังสะพานและ
ระดับทองของสะพาน ซึ่งในภาพนี้ แสดง River Sta.ที่ 5
เปนกม.0+090 ของคลองระบายน้ำ ตามรูปที่ 17

รูปที่ 18 ผลขอมูลของรูปตัดของสะพานรถยนต
ทีศ่ กึ ษาของคลองระบายน้ำ DR.58
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รูปที่ 21 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Pier ของคลองระบายน้ำ DR.58

รูปที่ 22 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Abutment ของคลองระบายน้ำ DR.58

○
○
○
○
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○

จากการวิเคราะหดว ยโปรแกรม HEC - RAS เกีย่ วกับ
การกั ด เซาะที่ ต อม อ ของสะพานรถยนต นี้ ได ผ ลการ
วิเคราะหโดยรวมการกัดเซาะที่ Pier และ Contraction
แลว มีคา ระดับความลึกเทากับ 0.98 เมตร จากทองคลอง
ระบายน้ำสะพานรถยนต กม.1+560.159 ของคลองระบาย
น้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร
8. จากการนำเอาดินตัวอยางซึ่งเปนวัสดุรองพื้นทอง
คลองที่เก็บไดบริเวณของสะพานรถยนตมาวิเคราะหหา
ขนาดของเม็ ด ดิ น ที่ มี เ ปอร เ ซ็ น ต ผ า นตะแกรงที่ 50
เปอรเซ็นตและ 95 เปอรเซ็นต เพือ่ นำคาทีไ่ ดไปใชปะกอบ
ในการวิเคราะหหาปริมาณการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพาน
ในชวงของ Contraction และ Pier
จากดิ น ตั ว อย า งซึ่ ง เก็ บ ที่ บ ริ เ วณสะพานรถยนต
กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัด
ชุมพรนัน้ ไดคา D50 เทากับ 0.059 และคา D95 เทากับ 15
10. จากขอมูลชวงคลองระบาย ไดแบงรูปตัดของคลอง
เปน 11 รูปตัด โดยแสดงไวในโปรแกรม เริม่ ตัง้ แต รูปตัด
01 ถึงรูปตัด 11 โดยรูปตัดแตละรูปจะมีขอ มูลทีค่ ลายๆ กัน
พรอมทั้งแสดงตำแหนงของสะพานที่วางในคลองระบาย
น้ำซึง่ อยรู ะหวางรูปตัดที่ 6 กับรูปตัดที่ 7 ซึง่ จะแสดงไวใน
รูปที่ 23

รูปที่ 23 แปลนพรอมตำแหนงรูปตัดของชวงคลอง
ระบายน้ำ กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำ
หัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร
11. ผลจากการปอนขอมูลรูปตัดที่ 01 ถึงรูปตัดที่ 11
ของชวงคลองระบายน้ำที่การศึกษาแลวสามารถแสดง
ลักษณะของรูปตัดแตละรูปได รวมถึงเสนระดับตางๆ เชน
ระดับน้ำสูงสุด, ระดับน้ำต่ำสุด, ระดับหลังสะพานและ
ระดับทองของสะพาน ซึ่งในภาพนี้ แสดง River Sta.ที่ 7
เปนกม.1+580 ของคลองระบายน้ำ ตามรูปที่ 24

รูปที่ 24 ผลขอมูลของรูปตัดคลองระบาย
น้ำหัววัง-พนังตัก
12. จากการป อ นข อ มู ล ของสะพานที่ พิ จ ารณาใน
โปรแกรมซึง่ อยทู ตี่ ำแหนงรูปตัดที่ 4.5 ซึง่ ขนาดของสะพาน
กวาง 10.00 เมตร อยูหางจากรูปตัดดานเหนือน้ำ 5.00
เมตร ซึง่ โปรแกรมสามารถแสดงผลไดดงั รูปที่ 25

รูปที่ 25 ผลขอมูลของรูปตัดของสะพานรถยนต
ที่ศึกษาของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก
13. การวิเคราะหเกีย่ วกับการไหลของน้ำผานสะพานรถ
ยนต ไดเลือกการวิเคราะหแบบสม่ำเสมอ โดยเลือกการไหล
ที่ 230 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ที่การไหลปกติ และเลือก

การไหลที่ 276 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ที่การไหลเพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะหดว ยโปรแกรม HEC - RAS เกีย่ วกับ
การกั ด เซาะที่ ต อม อ ของสะพานรถยนต นี้ ได ผ ลการ
20% ของการไหลปกติ ซึง่ ไดแสดงไวทรี่ ปู ที่ 26
วิเคราะหโดยรวมการกัดเซาะที่ Pier และ Contraction แลว
มีคาระดับความลึกเทากับ 0.99 เมตร ที่ตำแหนงกลาง
คลองระบายน้ำ และมีคา ระดับความลึกเทากับ 0.89 เมตร
ที่ตำแหนงคันคลองดานขวา

○

รูปที่ 29 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนต
ของชวง Abutment ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

○

รูปที่ 28 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนตของ
ชวง Pier ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

○

รูปที่ 27 ผลการกัดเซาะทีต่ อมอของสะพานรถยนตของ
ชวง Contraction ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

○

14. จากการทีไ่ ดปอ นขอมูลใสในโปรแกรมแลว ก็ทำการ
วิเคราะหการกัดที่ตอมอได โดยใชในสวนของ Hydraulic
Design - Bridge Scour ซึง่ จะมีผลทีแ่ สดงแบงออกเปน 3
สวน คือ สวนของ Contraction, Pier และ Abutment ซึง่
จะแสดงในรูปที่ 27, 28 และ 29

สรุปผลการวิจยั และขอเสนอแนะ
สรุป
1. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดที่สะพานของสะพานรถยนต
DR.58 ของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
จังหวัดพิษณุโลก ไดผลการกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การ
ไหลของน้ำ หดแคบกั บ การกั ด เซาะที่ ต อม อ กลางน้ำ ที่
บริเวณกลางคลองระบายน้ำ ที่มีคาระดับความลึก 0.98
เมตร โดยมีปริมาณน้ำทีไ่ หลในคลองระบายน้ำ เทากับ 60
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ
และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20%
ของปริมาณน้ำทีใ่ ชออกแบบ เทากับ 72 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที การกัดเซาะรวมระหวางพืน้ ทีก่ ารไหลของน้ำหดแคบ
กั บ การกั ด เซาะที่ ต อม อ กลางน้ำ ที่ บ ริ เ วณกลางคลอง
ระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 0.98 เมตร
2. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดที่สะพานของสะพานรถยนต
กม.1+560.159 ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก จังหวัด
ชุมพรไดผลการกัดเซาะรวมระหวางพื้นที่การไหลของน้ำ
หดแคบกับการกัดเซาะที่ตอมอกลางน้ำ ที่บริเวณกลาง
คลองระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 0.99 เมตร และมีคา
ระดับความลึกเทากับ 0.89 เมตร ทีต่ ำแหนงคันคลองดาน
ขวา โดยมีปริมาณน้ำทีไ่ หลในคลองระบายน้ำ เทากับ 230
ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งเปนปริมาณน้ำที่ใชออกแบบ
และเมื่อเพิ่มปริมาณการไหลในคลองระบายน้ำเปน 20%
ของปริมาณน้ำทีใ่ ชออกแบบ เทากับ 276 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที การกัดเซาะรวมระหวางพืน้ ทีก่ ารไหลของน้ำหดแคบ
กั บ การกั ด เซาะที่ ต อม อ กลางน้ำ ที่ บ ริ เ วณกลางคลอง
ระบายน้ำ ทีม่ คี า ระดับความลึก 1.03 เมตร และมีคา ระดับ
ความลึกเทากับ 1.02 เมตร ทีต่ ำแหนงคันคลองดานขวา

○

รูปที่ 26 ผลขอมูลของการไหลแบบสม่ำเสมอ
ของคลองระบายน้ำหัววัง-พนังตัก

109

ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาการประยุกตใชโปรแกรม HEC-RAS
ในการประมาณคาการกัดทีส่ ะพานในครัง้ นีไ้ ดเลือกสะพาน
รถยนตที่อยูในคลองระบายน้ำชลประทาน ทำการวิจัย
เพียง 2 แหง ซึง่ มีสภาพแวดลอมทีแ่ ตกตางกัน จึงควรเลือก
ใชสะพานรถยนตที่อยูในคลองระบายน้ำสายเดียวกันเพื่อ
วิเคราะหประมาณคาการกัดเซาะในคลองเดียวกัน
2. คลองระบายน้ำในงานชลประทานสวนใหญแลว ใน
ทางการออกแบบได ทำการเรี ย งหิ น ไว ที่ พื้ น ท อ งคลอง
ระบายน้ำเพือ่ ปองการกัดเซาะไวแลว ทัง้ นีต้ อ งอาศัยระยะ
เวลาการกัดเซาะเปนเวลานาน จึงทำใหการเรียงหินถูก
ทำลายไป
3. ในการคำนวณผลตามโปรแกรม HEC - RAS ยังไม
สามารถบอกถึงระยะเวลาการกัดเซาะที่สะพานไดวาใช
ระยะเวลานานเทาไรจึงทำใหเกิดควาเสียหายตอสะพานได
จึงควรทดสอบกับโปรแกรมอื่นๆ ที่มีความสามารถในการ
ศึกษาวิเคราะหการกัดเซาะทีส่ ะพานเพือ่ นำมาเปรียบเทียบ
กันได

○
○
○
○
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○
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บทคัดยอ
การนำวัชพืชน้ำมาผลิตและปรับปรุงเปนแผนวัสดุเพื่อเสนใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย เปนวิธีการควบคุมกำจัดวัชพืช
น้ำในพืน้ ทีช่ ลประทานดวยการนำไปใชประโยชน โดยการใชเชือ้ แบคทีเรียชนิด Acetobacter xylinum ทำการสรางเสน
ใยเซลลูโลสจากวัชพืชรายแรงในพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 7 ชนิดไดแก ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ธูปฤๅษี
(Typha angustifolia) ดีปลีน้ำ (Potamogeton malaianus) สันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides) จอก (Pistia stratiotes)
สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และผักกระเฉด (Neptunia oleracea) เปนตน ศึกษาลักษณะทางพฤกษ
ศาสตรของวัชพืช ศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinumในสารละลายของวัชพืชแต
ละชนิด แบงเปน การศึกษาหาปริมาณของสารละลายตอการสรางเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum การศึกษาปริมาณ
เชือ้ Acetobacter xylinum เริม่ ตนทีจ่ ะใชในการสรางเซลลูโลส ดวยการเปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวย
พืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ของแผนเซลลูโลสจากวัชพืชแตละชนิด นำผลทีไ่ ดมาวิเคราะหทางสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกตาง
โดยวิธี Duncan's multiple range-test (DMRT) พบวาปริมาณวัชพืชทีใ่ หผลดี 2 กก. ปริมาตร 2 ลิตร และปริมาณสาร
ละลายกับเชือ้ 80+ 20, 70+ 30 และ75+25 มล.ทีร่ ะยะเวลา 5, 6, 7 และ8 วัน ใหผลดีทสี่ ดุ การเปรียบเทียบชนิดวัชพืช
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสรางเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum พบวาการเปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึง
ตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ สันตะวาใบพายหนามากทีส่ ดุ จอก ธูปฤๅษี และ
ดีปลีน้ำรองลงมา ตามลำดับ และจอก แรงดึงมากทีส่ ดุ ผักกระเฉด สาหรายหางกระรอก และดีปลีน้ำรองลงมา ตามลำดับ
วัชพืชอืน่ ผลไมแตกตางจาก ชุดควบคุม การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายหลังผสมสารเพิม่ ความเหนียว พบวาการ
เปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ Carboxymethyl Cellulose 5%ใหผลทัง้ ความหนาและแรงดึงดีทสี่ ดุ Sodiumpolyacrelate 5% รองลงมา การศึกษาเปรียบเทียบ
ความทนทานของแผนเซลลูโลสตอน้ำ กรด ดางและเกลือ พบวาการเปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวย
พืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลไมแตกตางกัน จากคุณสมบัตคิ วามหนา ความเหนียว ความคงทนและลักษณะการคงตัว
เมื่อผสมสารเพิ่มความเหนียวของแผนเซลลูโลสที่ไดจากวัชพืชน้ำในการศึกษาวิจัยนี้ สามารถที่จะนำไปประยุกตใช
ทำผลิตภัณฑตางๆหรือใชทำวัสดุทดแทนบางอยางไดดีเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใชใหเกิด
ประโยชนสงู สุด ซึง่ สามารถสลายเองตามธรรมชาติเปนการชวยลดสภาวะโลกรอนได

○

○

○

○

○

คำสำคัญ เสนใยเซลลูโลส เชือ้ แบคทีเรีย Acetobacter xylinum
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บทนำ
3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสรางเสนใยเซลลูโลสของ
วิธกี ารนำวัชพืชน้ำ (Aquatic Weeds) มาใชประโยชน Acetobacter xylinumในสารละลายของวัชพืชแตละชนิด
เปนวิธที ชี่ ว ยแกปญ
 หาการระบาดของวัชพืชน้ำ โดยรักษา
3.1 ศึ ก ษาหาปริ ม าณของสารละลายต อ การสร า ง
สมดุลนิเวศ ปลอดภัยตอสภาพแวดลอมและไมสิ้นเปลือง
เซลลูโลสของ Acetobacter xylinum
งบประมาณ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาแหล ง น้ำ เพื่ อ ให เ กิ ด
3.1.1 ศึ ก ษาหาปริ ม าณที่ แ น น อนของวั ช พื ช ที่
ประโยชนสงู สุดเปนหนาทีห่ ลักของกรมชลประทานทัง้ ทาง
จะนำมาใช ต ม ในการสร า งเซลลู โ ลสของ
ดานอุปโภค บริโภค และเพียงพอตอความตองการของผใู ช
Acetobacter xylinum นำวัชพืชทัง้ 7 ชนิด
น้ำโดยเฉพาะเกษตรกร เมือ่ มีวชั พืชน้ำทีไ่ ปทำใหเกิดความ
ทีเ่ ตรียมไว (ขอ 2.) มาชัง่ น้ำหนักตางกัน ไดแก
เสียหายเปนอันตรายตอแหลงน้ำ จึงตองมีการควบคุมหรือ
1 กก. 2 กก.และ 3 กก. ใสน้ำใหทวมแลว
กำจัด เพือ่ ปองกันแหลงน้ำจากวัชพืชน้ำ เนือ่ งจากวัชพืชน้ำ
นำไปตมใหเปอยจับเวลาใหเทากันทุกพืช
สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธไุ ดรวดเร็ว จึงมีการแพร
ไดแก 5, 10, 15, 20, 25 และ30 วัน
ระบาดไดงา ย ดังนัน้ การพิจารณาวิธกี ารแกปญ
 หาจำเปน
3.1.2 นำมากรองเอากากออกปรับสารละลายทีไ่ ด
ตองพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อปองกันแหลงน้ำถูกทำลาย
ดวยน้ำกลัน่ เปน 2 ลิตร และ 3 ลิตรนำไปนึง่
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ ง เลื อ กวิ ธี ก ารควบคุ ม วั ช พื ช น้ำ
ดวยหมอนึง่ ไอน้ำ (autocave)
ดวยการนำไปใชใหเกิดประโยชน (Utilization) และเพือ่ ชวย
3.1.3 นำสารละลายมาใสจานเพาะเชื้อ ที่ 0(น้ำ
ให เ กษตรกรมี ร ายได จ ากอาชี พ เสริ ม ซึ่ ง แบคที เ รี ย
กลัน่ 100 มล.), 10, 20, 40, 60, 80 และ100
Acetobacter ชนิดนีส้ ามารถเพาะเลีย้ งไดงา ยในมะพราว
มิลลิลติ ร ทำ 3 ซ้ำ3 ชุด
นำมาใช กั น อย า งแพร ห ลายในอุ ต สาหกรรมขนมวุ น
3.1.4 นำเชือ้ แบคทีเรีย Acetobacter xylinum ใส
มะพราว ดังนั้นจึงนำแบคทีเรีย Acetobacter มาพัฒนา
ในจานเพาะเชือ้ ทีใ่ สสารละลายเรียบรอยแลว
ร ว มกั บ วั ช พื ช น้ำ เพื่ อ ให เ กิ ด เส น ใยที่ เ หนี ย วและคงทน
(3.1.3) ที่ 10, 20และ30 มิลลิลตร ตามลำดับ
สามารถนำมาใชแทนวัสดุสงั เคราะหบางชนิดไดเปนอยาง
ทิง้ ไวทอี่ ณ
ู หภูมหิ อ งทีร่ ะยะเวลา 1, 2, 3, 4,
ดีในอนาคตได
5, 6, 7, 8, 9และ10 วัน
3.1.5 นำไปลางน้ำแลวตากใหแหง
อุปกรณและวิธกี ารวิจยั
3.1.6 นำไปวัดความหนา (มม.) และแรงดึงตอ
1. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของวัชพืชรายแรง
หนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.)
ในพืน้ ทีช่ ลประทานทีน่ ำมาใชศกึ ษา ในสภาพเรือนทดลอง
3.1.7 บั น ทึ ก ผลรวบรวมข อ มู ล นำผลที่ ไ ด ม า
คัดเลือกและขยายพันธุ โดยคัดเลือกตนที่แข็งแรง ขนาด
วิเคราะหผลทางสถิตเิ ปรียบเทียบความแตก
เทาๆกัน ปลูกลงในบอทดลอง บันทึกเก็บรวบรวมขอมูลการ
ตางโดยวิธี Duncan's multiple range-test
เปลี่ยนแปลงและลักษณะทั่วๆไปของวัชพืช
(DMRT)
2. เก็บรวมรวมวัชพืชรายแรงทัง้ หมด 7 ชนิด ลางแลว
3.2 การศึกษาปริมาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่
ผึง่ ใหแหง ใสเครือ่ งตัดเพือ่ ชวยในการยอยใหเร็วขึน้
ตนที่จะใชในการสรางเซลลูโลส

○
○
○
○
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○

เตรียมวัชพืช ลางและผึง่ แหง

ใชเครือ่ งตัดแลวนำไป
ชัง่ น้ำหนัก 2 กก

ตมนาน 15 วัน

กรองสารละลายทีต่ ม ได

เชือ้ Acetobacter xylinum

ตวงสารละลายและเชื้อ
ใสในจานเพาะเชือ้

ทิง้ ไวทอี่ ณ
ู หภูมหิ อ งทีร่ ะยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
และ10 วัน

3.2.1 นำสารละลายมาใสจานเพาะเชื้อ และเติม
4. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายหลังผสม
เชือ้ Acetobacter xylinum โดยใชอตั ราการ สารเพิม่ ความเหนียว
ทดลองดังนี้
4.1 นำวัชพืชทัง้ 7 ชนิด ทีเ่ ตรียมไว (ขอ 2.) มาชัง่ น้ำหนัก
2 กก. ใสน้ำใหทว มแลวนำไปตมใหเปอ ยจับเวลาให
1. สารละลาย 0(น้ำกลั่น) ใชปริมาตร 100
มล.ตอเชือ้ 30 มิลลิลติ ร
เทากันทุกพืช 15 วัน
4.2 นำมากรองเอากากออกปรับสารละลายทีไ่ ดดว ยน้ำ
2. สารละลาย ปริมาตร 95 มล.ตอเชื้อ 5
มิลลิลิตร
กลั่ น เป น 2 ลิ ต ร นำไปนึ่ ง ด ว ยหม อ นึ่ ง ไอน้ำ
(autocave) ทีค่ วามดัน 15 ปอนด/ตร.นิว้ อุณหภูมิ
3. สารละลาย ปริมาตร 90 มล.ตอเชื้อ 10
มิลลิลิตร
120 0C เปนเวลา 20 นาที
4.3 นำน้ำกลั่นและสารละลายตมที่ไดใสในจานเพาะ
4. สารละลาย ปริมาตร 85มล.ตอเชื้อ 15
มิลลิลิตร
เชือ้ อยางละ 80 มล.ทำ 3 ซ้ำ
4.4 เตรียมสารเพิม่ ความเหนียว ดังนี้
5. สารละลาย ปริมาตร 80 มล.ตอเชื้อ 20
มิลลิลิตร
1 แปงขาวเหนียว เจลลาติไนซ 5%
2 แปงมันสำปะหลังแคทไอออน 5%
6. สารละลาย ปริมาตร 75 มล.ตอเชื้อ 25
มิลลิลิตร
3 Bentonite 5%
4 Carboxymethyl Cellulose 5%
7 สารละลาย ปริมาตร 70 มล.ตอเชื้อ 30
มิลลิลติ ร ทำทัง้ หมด 3 ซ้ำ
5 Sodiumpolyacrelate 5%
โดยใช ป ริ ม าตรอย า งละ 20 มล.ใส ล งในจาน
3.2.2 นำไปลางดวยน้ำสะอาดแลวตากใหแหง
3.2.3 นำไปวัดความหนา (มม.) และแรงดึงตอ
เพาะเชือ้ (4.3)
4.5 เติมเชือ้ Acetobacter xylinum ปริมาตร 20 มล.ลง
หนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.)
3.2.4 นำผลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติเปรียบ
ไปในจานเพาะเชือ้ (4.3) ทิง้ ไวที่ อุณหภูมหิ อ งเปน
ระยะเวลา 3, 4, 5, 6, 7, 8 วัน นำไปลางดวยน้ำ
เทียบความแตกตางโดยวิธี Duncan's mulแลวตากใหแหง
tiple range-test (DMRT)

○

○

○

ผึง่ ใหแหงสนิทกอนนำไปวัดความหนาและแรงดึง

○

ตากแดดใหแหง

○

ลางดวยน้ำเปลา
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ลักษณะแผนเซลลูโลสทีไ่ มได
ผสมสารเพิม่ ความ

เตรียมสารละลายกรดดาง
และเกลือ

ลักษณะแผนเซลลูโลสทีผ่ สมสารเพิม่ ความเหนียว

นำแผนเซลลูโลสไปแชในสารละลายทีเ่ ตรียมไวแลวนำมาผึง่ ใหแหงใหแหงกอน
นำไปวัดความหนาและแรงดึง

4 6 นำแผนเซลลูโลสทีไ่ ดมาตัดเปนแผนสีเ่ หลีย่ มพืน้ ผา
ขนาด 5x10 ซม.แลวไปวัดความหนา (มม.) และแรง
ดึงตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.)
4.7 บันทึกผลรวบรวมขอมูล นำผลที่ไดมาวิเคราะห
ผลทางสถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต า งโดยวิ ธี
Duncan's multiple range-test (DMRT)
5. ศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของแผนเซลลูโลส
จากวัชพืชแตละชนิดตอน้ำกลัน่ เกลือ กรด และดาง
5.1 ทำวิธกี ารเหมือน 4.1และ4.2
5.2 นำน้ำกลั่นและสารละลายที่ตมไดใสในจานเพาะ
เชือ้ อยางละ 80 มล.ทำ 3 ซ้ำ
5.3 เติมเชือ้ Acetobacter xylinum ปริมาตร 20 มล.
ลงไปในจานเพาะเชื้อ (5.2) ทิ้งไวที่ อุณหภูมิหอง
เปนระยะเวลา 7 วัน นำไปลางดวยน้ำแลวตาก
ใหแหง

5.4 นำแผนเซลลูโลสทีไ่ ดมาตัดเปนแผนสีเ่ หลีย่ มพืน้ ผา
ขนาด 5x10 ซม.แลวนำไปแชในสารละลาย 24
ชม.ดังนี้
1. น้ำกลั่น
2. สารละลายเกลือ Sodiumchloride
ความเขมขน 1%
3. สารละลายกรด Hydrochloric acid
ความเขมขน 1%
4. สารละลายดาง Sodiumhydroxide
ความเขมขน 1%
5 5 นำมาลางน้ำแลวผึง่ แหง นำไปวัดความหนา (มม.)
และแรงดึงตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50ตร.ซม.)
5.6 บันทึกผลรวบรวมขอมูล นำมาวิเคราะหผลทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธี Duncan's Multiple RangeTest (DMRT)

วัดความหนาดวยเครือ่ งวัดความหนา (Vernior) ชนิด micro meter

○

○

○

○

○

วัดแรงดึงดวยเครือ่ งวัดแรงดึง (Tention Testing Machine)
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วัดพืน้ ทีแ่ ผนหาแรงดึง

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการทดลองพบวาผลการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการ
สรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinumในสาร
ละลายของวัชพืชแตละชนิด
1. ผลการศึกษาหาปริมาณของวัชพืชที่นำมาใชและ
ระยะเวลายอยสลายดวยความรอนตอการสรางเซลลูโลส
ของ Acetobacter xylinum วัชพืชที่นำมาใชศึกษา ยอย
นาน 5, 10, 15, 20, 25 และ30 วัน ภายหลังการยอย ปรับ
ปริมาตรใหเปน 2,000 มล.และ 3,000 มล. พบวาน้ำหนัก
วัชพืช 1 กก. ภายหลังการยอยปรับปริมาตรใหเปน 2,000
มล.และ 3,000 มล. วัชพืชทัง้ 7 ชนิด ไมมกี ารสรางเสนใย
เซลลูโลสของ Acetobacter xylinum แตมีเชื้อราขึ้นแทน
น้ำหนักวัชพืช 2 กก. ยอยนาน 5และ 10 วัน ภายหลังการ
ยอยปรับปริมาตรใหเปน 2,000 มล.และ 3,000 มล. ไมมี
การสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum แต
มีเชือ้ ราขึน้ แทน แตยอ ยนาน 15, 20, 25 และ30 วัน ภาย
หลังการยอยปรับปริมาตรใหเปน 2,000 มล.ใหผลการสราง
เสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum ดีกวาปรับ
ปริมาตรใหเปน 3,000 มล. น้ำหนักวัชพืช 3 กก. ยอยนาน
5และ 10 วัน ภายหลังการยอยปรับปริมาตรใหเปน 2,000
มล.และ 3,000 มล. ไมมีการสรางเสนใยเซลลูโลสของ

Acetobacter xylinum แตมเี ชือ้ ราขึน้ แทน แตยอ ยนาน 15,
20, 25 และ30 วัน ภายหลังการยอยปรับปริมาตรใหเปน
2,000 มล.และ 3,000 มล. ใหผลการสรางเสนใยเซลลูโลส
ของ Acetobacter xylinum ไมดีเหมือนใชน้ำหนักวัชพืช
2 กก.
2. ผลการศึกษาปริมาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่
ตนทีจ่ ะใชในการสรางเซลลูโลส ดังนี้ พบวาการใชปริมาณ
สารละลายตั ว อย า ง 95, 90และ85 มล.ปริ ม าณเชื้ อ
Acetobacter xylinum 5, 10และ15 มล. ไมมกี ารสรางเสน
ใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum แตมเี ชือ้ ราขึน้ แทน
พบวาการใชปริมาณสารละลายตัวอยาง 80, 75และ70
มล.ปริมาณเชื้อ Acetobacter xylinum 20, 25และ30
มล.มีการสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum
ที่ระยะเวลา 3, 4, 5, 6, 7 และ8 วัน มีการสรางเสนใย
เซลลูโลสไดดีเปนแผนบางเงาสีน้ำตาลออนทุกพืชมีสีใกล
เคียงกัน ยกเวนผักกระเฉดจะมีสีเขมคอนขางดำ ผลการ
ศึ ก ษาในการสร า งเส น ใยเซลลู โ ลสของ Acetobacter
xylinum ปริ ม าณสารละลาย 80 มล.ใช ป ริ ม าณเชื้ อ
Acetobacter xylinum 20 มล. ดวยการวัดความหนา (มม.)
และแรงดึงตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ตารางที่ 1 วัชพืช
แตละชนิดใหผลความหนา (มม.) แตกตางกันและแตกตาง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวัชพืชทีม่ ผี ลตอการสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum
ดวยปริมาณ 80+20 มล. โดยวัดความหนา (มม.)และแรงดึง(กก./50 ตร.ซม.)
ชนิดวัชพืช
ความหนา
แรงดึง
(มม.)
(กก./50 ตร.ซม.)
ชุดควบคุม
0.013c*
1.805c*
ผักตบชวา
0.041bc
4.873b
ธูปฤๅษี
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
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบแรงดึง(กก./50 ตร.ซม.)
Mean
0.048
4.972
ของแผนเซลลูโลส ที่ 80+20 มม.
CV (%)
119.87
114.43

○

○

○

○

○

* ในคอลัมนเดียวกันตัวอักษรพิมพเล็กตางกันแสดงความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญที่ p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)
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จากชุ ด ควบคุ ม อย า งมี นั ย สำคั ญ สั น ตะวาใบพายให
ผลหนาที่สุด 0.095a จอกรองลงมา 0.060b ดีปลีน้ำ
สาหรายหางกระรอก ผักตบชวา ผักกระเฉด และธูปฤๅษีให
ผลไมแตกตางกัน 0.045bc, 0.045bc, 0.041bc, 0.041bc
และ0.039bc ตามลำดับ ชุดควบคุม 0.031c ผลแรงดึงตอ
หนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) แตกตางกันและแตกตางจาก
ชุดควบคุมอยางมีนยั สำคัญ จอกใหผลสูงทีส่ ดุ 9.574a ผัก
กระเฉด ดีปลีน้ำผักตบชวา และสาหรายหางกระรอก ให
ผลไมแตกตางกัน รองลงมา 5.380b, 5.353b, 4.873b
และ4.873b 4.511b ตามลำดับสันตะวาใบพาย และธูป
ฤๅษีใหผลไมแตกตางกัน 4.196bc และ4.086bc ตาม
ลำดับแตกตางจากชุดควบคุม 1.805c
3.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัชพืชทีม่ ผี ลตอการ
สรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum ภายหลัง
ผสมสารเพิม่ ความเหนียว โดยวัดความหนา (มม.) และแรง
ดึง (กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ ะยะเวลา 7 วัน ตารางที่ 18 พบวา
การวัดความหนา (มม.) วัชพืชแตละชนิดใหผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ สันตะวาใบพายใหผลการวัดความหนา
(มม.) ดีทสี่ ดุ 0.118a จอกและดีปลีน้ำใหผลไมแตกตางกัน
ทางสถิตริ องลงมา 0.113abและ0.112ab ตามลำดับ ผัก

ตบชวาและสาหรายหางกระรอกใหผลไมแตกตางกันทาง
สถิติรองลงมา 0.073abcและ0.076abc ตามลำดับ ผัก
กระเฉด ใหผลความหนารองลงมา 0.065bc ชุดควบคุม
และธูปฤๅษีใหผลความหนาไมแตกตางกันทางสถิติต่ำสุด
0.060cและ0.062c ตามลำดับ การวัดแรงดึง (กก./50
ตร.ซม.) วัชพืชแตละชนิดใหผลแตกตางกันอยางมีนัย
สำคัญ จอกและสาหรายหางกระรอกใหผลแรงดึงดีทสี่ ดุ ไม
แตกตางกันทางสถิติ 20.191aและ12.088a ตามลำดับ ผัก
ตบชวา ผักกระเฉดและดีปลีน้ำใหผลไมแตกตางกันทาง
สถิตริ องลงมา 13.190b, 12.052bและ12.270bตามลำดับ
ธูปฤๅษีและสันตะวาใบพายใหผลรองลงมา 10.082c
และ9.417c ตามลำดับ ชุดควบคุม ผลต่ำสุด 4.748d
4.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัชพืชทีม่ ผี ลตอการ
สรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum ภายหลัง
การทดสอบกับสารละลายน้ำกลัน่ กรด ดาง และเกลือ โดย
วัดความหนา (มม.) และแรงดึง (กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ ะยะ
เวลา 7 วัน ตารางที่ 21 พบวาวัชพืชใหผลการทดสอบความ
ทนทานตอสารละลายดวยการวัดความหนาแตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญ สันตะวาใบพาย ใหผลการวัดความหนา
ดีทสี่ ดุ 0.200a ดีปลีน้ำ ใหผลรองลงมา 0.101b ธูปฤๅษี

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวัชพืชทีม่ ผี ลตอการสรางเสนใยเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum
ภายหลังผสมสารเพิม่ ความเหนียว โดยวัดความหนา (มม.)และแรงดึง(กก./50 ตร.ซม.) ทีร่ ะยะเวลา 7 วัน
ชนิดวัชพืช
ความหนา
แรงดึง
(มม.)
(กก./50 ตร.ซม.)
ชุดควบคุม
0.060c*
4.748d*
ผักตบชวา
0.073abc
13.190b
ธูปฤๅษี
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
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบแรงดึง (กก./50 ตร.ซม.)
Mean
0.08
11.75
ของแผนเซลลูโลส ภายหลังผสมสาร
CV (%) 44.71
37.80
เพิม่ ความเหนียว

○
○
○
○
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○

* ในคอลัมนเดียวกันตัวอักษรพิมพเล็กตางกันแสดงความแตกตาง
อยางมีนยั สำคัญที่ p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)

ตารางที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของแผนเซลลูโลสจากวัชพืชแตละชนิดตอน้ำกลัน่ เกลือ กรด และดาง
ชนิดวัชพืช
ชุดควบคุม
ผักตบชวา
ธูปฤๅษี
จอก
สาหรายหางกระรอก
ผักกระเฉด
ดีปลีน้ำ
สันตะวาใบพาย
Mean
CV (%)

ความหนา
(มม.)
0.038e*
0.063cd
0.071c
0.018e
0.052d
0.080c
0.101b
0.200a
0.08
67.50

แรงดึง
(กก./50 ตร.ซม.)
3.103g*
10.685ab
6.766f
15.549a
10.110cd
9.781d
11.150b
8.800e
9.49
36.34

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบแรงดึง (กก./50 ตร.ซม.)
ของแผนเซลลูโลส ภายหลังการทดสอบ
กับน้ำ กรด ดางและเกลือ

* ในคอลัมนเดียวกันตัวอักษรพิมพเล็กตางกันแสดงความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญที่ p<0.05 โดย Duncan's multiple range-test (DMRT)

○
○
○
○

สรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การสร า งเส น ใย
เซลลูโลสของ Acetobacter xylinumในสารละลายของ
วัชพืชแตละชนิด โดยการศึกษาหาปริมาณของสารละลาย
ตอการสรางเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum การ
ศึกษาปริมาณเชือ้ Acetobacter xylinum เริม่ ตนทีจ่ ะใชใน
การสรางเซลลูโลส พบวาปริมาณวัชพืชที่ใหผลดี 2 กก.
ปริมาตร 2 ลิตร และปริมาณสารละลายกับเชือ้ 80+ 20,
70+ 30 และ75+25 มล.ทีร่ ะยะเวลา 5, 6, 7 และ8 วัน ให
ผลดีที่สุด การเปรียบเทียบชนิดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพใน
การสรางเซลลูโลสของ Acetobacter xylinum พบวาการ

เปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวยพื้นที่
(กก./50 ตร.ซม.) ให ผ ลแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ
สันตะวาใบพายหนามากที่สุด จอก ธูปฤๅษี และดีปลีน้ำ
รองลงมา ตามลำดับ และจอก มีแรงดึง มากที่สุด ผัก
กระเฉด สาหรายหางกระรอก และดีปลีน้ำรองลงมา ตาม
ลำดับ วัชพืชอืน่ ผลไมแตกตางจาก ชุดควบคุม การศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพภายหลังผสมสารเพิ่มความ
เหนียว พบวาการเปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึง
ตอหนวยพืน้ ที่ (กก./50 ตร.ซม.) ใหผลแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญ Carboxymethyl Cellulose 5%ใหผลทัง้ ความ
หนาและแรงดึงดีทสี่ ดุ Sodiumpolyacrelate 5% รองลงมา
การศึกษาเปรียบเทียบความทนทานของแผนเซลลูโลสจาก
วัชพืชแตละชนิดตอน้ำกลัน่ เกลือ กรด และดางพบวาการ
เปรียบเทียบความหนา (มม.) และแรงดึงตอหนวยพื้นที่
(กก./50 ตร.ซม.) ใหผลไมแตกตาง จากคุณสมบัติความ
หนา ความเหนียว ความคงทนและลักษณะการคงตัวเมือ่
ผสมสารเพิม่ ความเหนียวของแผนเซลลูโลสทีไ่ ดจากวัชพืช
น้ำ ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ สามารถที่ จ ะนำไปประยุ ก ต ใ ช
ทำผลิตภัณฑตา งๆหรือใชทำวัสดุทดแทนบางอยางไดดเี พือ่
สรางนวัตกรรมใหมๆจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งสามารถยอยสลายเองตามธรรมชาติ
เปนการชวยลดสภาวะโลกรอนได

○

และผักกระเฉดใหผลไมแตกตางกันทางสถิติรองลงมา
0.071cและ0.080c ตามลำดับ ผักตบชวาใหผลรองลงมา
0.063cd สาหรายหางกระรอกใหผลรองลงมา 0.052d ชุด
ควบคุมใหผลต่ำสุด 0.038e การวัดแรงดึง(กก./50 ตร.ซม.)
จอกให ผ ลดี ที่ สุ ด 15.549a ดี ป ลี น้ำ ให ผ ลรองลงมา
11.150b ผักตบชวาใหผลรองลงมา 10.685c สาหราย
หางกระรอกใหผลรองลงมา 10.110cd ผักกระเฉดให
ผลรองลงมา 9.781d สันตะวาใบพายใหผลรองลงมา
8.800e ธูปฤๅษีใหผลรองลงมา 6.766f ชุดควบคุม ใหผลต่ำ
สุด 3.103g
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ปญหาการระบาดของวัชพืชน้ำ (macrophyte) และการจัดการทีถ่ กู ตอง
เพือ่ รักษาสมดุลทางระบบนิเวศ อางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ
Problem on the Infestation of Weeds (macrophyte) and Correctly Control for
the Equilibrium Ecosystem in Lamkhanchu Reservior, Chaiyapoom Province
นิศานาถ ละอองพันธ ศิรพิ ร บุญดาว อุไร เพงพิศ และอำพร คลายแกว
กลมุ งานวัชพืช สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

บทคัดยอ
การศึกษาชนิด ปริมาณ การแพรกระจาย และความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ำกับการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำใน
อางเก็บน้ำลำคันฉู ตัง้ แตเดือนมี.ค. 2551 ถึง เดือนก.พ. 2552 เก็บตัวอยาง 12 จุด ซึง่ กระจายทัว่ พืน้ ที่ ทุกๆ 2 เดือน จาก
ผลการศึกษาพบวัชพืชน้ำทัง้ หมด 10 ชนิด (specie) 8 วงศ (family) กลมุ เดนคือวัชพืชใตน้ำ (submerged plants) โดย
ชนิดเดนทีพ่ บไดแก ดีปลีน้ำ (Potamogeton malaianus Miq.) สันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides (L.) Pers.) และ
สาหรายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) คาเฉลีย่ ผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass) ในรอบปของวัชพืชน้ำ
ในอางฯ คือ 414.72 กรัมน้ำหนักสด/ตร.ม. และ 37.15 กรัมน้ำหนักแหง/ตร.ม. ในเดือนก.ค.2551 และ ม.ค.2552 พบดีปลี
น้ำเจริญเติบโตและขึน้ หนาแนน บริเวณใกลกบั ทีม่ กี ารเลีย้ งปลาในกระชัง (จุดเก็บตัวอยางที่ 2) โดยมีน้ำหนักสด 1690.20
และ 1420.33 กรัม/ตร.ม. และน้ำหนักแหง 131.51 และ 123.11 กรัม/ตร.ม. เดือนก.ย. 2551 พบหางกระรอกเจริญเติบ
โตหนาแนนมาก บริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 4 โดยมีน้ำหนักสด 4,000.00 กรัม/ตร.ม. น้ำหนักแหง 318.42 กรัม/ตร.ม. สำหรับ
ดีปลีน้ำและสาหรายหางกระรอกพบวา มีการเจริญเติบโตและแพรกระจายบริเวณหนาเขือ่ นและบริเวณทีม่ กี ารเลีย้ งปลา
ในกระชังเปนสวนใหญ มีการเจริญเติบโตทีร่ ะดับความลึก 0.2-2.9 เมตร ในเดือนก.พ. 2552 พบดีปลีน้ำและสาหราย
หางกระรอกเจริญเติบโตและครอบคลุมพืน้ ทีส่ งู สุด 50.0 และ 41.7 % ตามลำดับ สำหรับพืชวงศสาหรายไฟไดแก Nitella
spp. จัดเปนชนิดเดนและมีความหนาแนนมากในชวงเดือนมี.ค.-พ.ค. 2551 และในเดือนมี.ค. 2551 สันตะวาใบพายและ
Nitella spp. มีการเจริญเติบโตและคลอบคลุมพืน้ ทีส่ งู สุด 50.0-66.7 % ตามลำดับ
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ความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ำกับการเจริญเติบโตของวัชพืชน้ำ พบวา การเจริญเติบโตของดีปลีน้ำมีความสัมพันธ
เชิงลบกับอุณหภูมนิ ้ำ มวลชีวภาพของสันตะวาใบพายมีความสัมพันธเชิงบวกกับความขนุ ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)
และออรโธ-ฟอสเฟต (PO4-P) สวนความยาวตนมีความสัมพันธเชิงลบกับความเปนกรด-ดางและความนำไฟฟา สวนมวล
ชีวภาพของสาหรายหางกระรอกมีความสัมพันธเชิงบวกกับไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) สำหรับสาหรายเสนดายพบวา
น้ำหนักสดมีความสัมพันธเชิงลบกับโพแทสเซียม นอกจากนีย้ งั พบวามวลชีวภาพของ Nitella spp. มีความสัมพันธเชิง
บวกกับอุณหภูมแิ ละความนำไฟฟา แตมคี วามสัมพันธเชิงลบกับความขนุ และไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)
เนื่องจากมีการทำการเกษตรบริเวณรอบอางฯ ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ทำใหแหลงน้ำมีธาตุอาหารสูงเนื่องจากมี
การชะลางของปยุ อาหารสัตวและสารเคมี ไหลลงสแู หลงน้ำ รวมทัง้ ธาตุอาหารจากการเลีย้ งปลาในกระชัง สงผลใหวชั พืช
น้ำเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มวลชีวภาพของวัชพืชน้ำในรอบปมแี นวโนมเพิม่ ขึน้ และเขาสภู าวะวิกฤตหากไมมกี ารจัดการ
ทีด่ ี ดังนัน้ แนวทางการจัดการเบือ้ งตนควรแกปญ
 หาจากสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดการสะสมธาตุอาหารในแหลงน้ำ

○

○

○

○

○

คำสำคัญ วัชพืชน้ำ มวลชีวภาพ คุณภาพน้ำ อางเก็บน้ำลำคันฉู
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○
○
○
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บทนำ
อางเก็บน้ำลำคันฉู ตัง้ อยทู บี่ า นโคกพงาด ต.โคกเพชร
พัฒนา อ.บำเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ ถูกสรางขึน้ มาเพือ่ ชวย
แก ป ญ หาการขาดแคลนน้ำ เพื่ อ ใช ใ นการอุ ป โภคและ
บริโภคของราษฎรในพืน้ ที่ ซึง่ สวนใหญประกอบอาชีพการ
เกษตร และมักเกิดปญหาการขาดแคลนน้ำ
พืน้ ทีอ่ า งเก็บน้ำขนาด 4,810 ไร ครอบคลุม ต.โคกเพชร
พัฒนา อ.บำเหน็จณรงค และ ต.หวยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ เริม่ กอสรางในป 2532 ตัวเขือ่ นเปนคันดิน ขนาด
ความกวาง 8 เมตร ความยาวสันเขือ่ นรวมคันดินรอบเขือ่ น
กวา 2 กม. แลวเสร็จในป 2539 และเริ่มกักเก็บน้ำเดือน
ตุลาคม 2539
จากการสำรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบๆ อางฯ เมือ่ เดือน ก.พ.
2551 กอนศึกษาวิจัย พบวาเริ่มมีการระบาดของวัชพืช
วัชพืชทีพ่ บบริเวณตนน้ำ ไดแก ธูปฤๅษีและไมยราบยักษ
นอกจากนีย้ งั พบดีปลีน้ำ และสันตะวาใบพาย แพรกระจาย
ในภายอ า งฯ ซึ่ ง วั ช พื ช ดั ง กล า วเจริ ญ เติ บ โตและแพร
กระจายอยางรวดเร็ว และลวนแตเปนกลุมวัชพืชที่แพร
ระบาดรุนแรงและเปนปญหาในพื้นที่ชลประทานเปนสวน
ใหญ หากไมมีการจัดการที่ดี การควบคุมและการกำจัด
จะทำไดยาก กอใหเกิดปญหาอื่นตามมาเชน การขาด
แคลนน้ำ สาหรายบลูม อัตราการไหลของน้ำในคลองสงน้ำ
ลดลง เปนตน
จะเห็นวาการวางแผนการจัดการที่ดีจึงเปนสิ่งจำเปน
และยังชวยลดงบประมาณการกำจัดวัชพืช รวมทั้งชวย
รักษาสมดุลของนิเวศในแหลงน้ำดวย ดังนัน้ ความรคู วาม
เขาใจทางนิเวศวิทยาแหลงน้ำ จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่
จะชวยใหเราเขาใจกลไกทางธรรมชาติ เพื่อเปนประโยชน
และเปนขอมูลในการอนุรักษและการจัดการบริหารแหลง
น้ำ โดยเฉพาะแหลงน้ำทีเ่ ริม่ มีการแพรกระจายของวัชพืชดัง
นั้นวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาชนิด การแพรกระจาย
และมวลชีวภาพของวัชพืชน้ำ ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเจริญเติบโตกับคุณภาพน้ำ และหาแนวทางควบคุม
และการจัดการแหลงน้ำเพื่อลดการแพรระบาดของวัชพืช
น้ำและรักษาสมดุลของนิเวศวิทยาแหลงน้ำ

วิธีการวิจัย
วิธกี าร แบงการศึกษาเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของอางเก็บน้ำ
และสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอยาง
ตอนที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและการแพรกระจาย
ของวัชพืชน้ำ
สมุ เก็บตัวอยางวัชพืชน้ำ ใชควอตแดรตขนาด 1x1 เมตร
เก็บตัง้ แตรมิ ฝง เขาไป จุดเก็บ 12 จุด จุดละ 3 ซ้ำ ทุกๆ 2
เดือน เริม่ ศึกษา มี.ค. 2551 สิน้ สุด ก.พ. 2552 แลวนำมา
จำแนกชนิด วัดการเจริญเติบโต หาความหนาแนน และการ
แพรกระจาย
ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโต
กับคุณภาพน้ำ
วั ด คุ ณ ภาพน้ำ ในสนามและเก็ บ น้ำ เพื่ อ วิ เ คราะห
คุณภาพน้ำในหองปฏิบัติการ ในแตละจุดเก็บ ซึ่งเปนจุด
เดียวกับจุดเก็บพืช เก็บทุกๆ 2 เดือน ตัง้ แต มี.ค. 2551 ถึง
ก.พ. 2552 โดยวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด-เบส (pH) ความ
นำไฟฟา (EC) ความขนุ ของน้ำ (turbidity) วิเคราะหหาไน
เตรต-ไนโตรเจน (NO3-N) ไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N)
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด
(TKN) ฟอสฟอรัสทัง้ หมด (TP) ออรโธ-ฟอสเฟต (PO4-P)
และ โพแทสเซียม (K)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานของอางเก็บน้ำ
ความยาวทีส่ ดุ (maximum length) ประมาณ 5.714
กม. ความกวางทีส่ ดุ (maximum width) ประมาณ 2.743
กม. พืน้ ทีผ่ วิ หนาน้ำ (surface area) 7,200 ตร.กม. (780
ไร) พืน้ ทีร่ บั ผลประโยชนทา ยน้ำของอางฯ 47,500 ไร ระดับ
น้ำเก็บกัก +265.000 เมตร (รทก.) ระดับน้ำสูงสุด 266.870
เมตร (รทก.) ความยาวชายฝ ง (shoreline length)
ประมาณ 28.857 กม. ระหว า งศึ ก ษาวิ จั ย ในเดื อ น
มี.ค.2551-ก.พ.2552 ปริมาตรน้ำในอางฯ 29.043-43.150
ลาน ลบ.ม. ระดับน้ำ 262.770-265.070 เมตร (รทก.)

แผนทีอ่ า งเก็บน้ำลำคันฉู และจุดเก็บตัวอยาง

ตอนที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและการแพรกระจาย
ของวัชพืชน้ำ
ผลการสำรวจระหวางเดือนมี.ค. 2551 ถึงเดือนก.พ.
2552 ทุกๆ 2 เดือน พบวัชพืชน้ำทัง้ หมด 8 วงศ (family)
10 สกุ ล (genus) 10 ชนิ ด (species) จำแนกตาม
นิเวศวิทยาไดดงั นี้ กลมุ วัชพืชใตน้ำ (submerged plants)
พบมากสุด จำนวน 4 วงศ 6 สกุล 6 ชนิด รองลงมาเปน
กลมุ วัชพืชชายน้ำ (marginal plants) พบ 3 วงศ กลมุ วัชพืช
ลอยน้ำ (floating plants) พบ 1 วงศ
ไมพบกลมุ วัชพืชโผลพน น้ำ (emerged plants) บริเวณ
หนาเขื่อนและใกลกระชังปลาที่1 (จุดที่ 5-6) พบดีปลีน้ำ
แพรกระจายตลอดป ในเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. 2552 มีการ
แพรกระจายบริเวณกวาง 6 จุด (จุดที่ 3-8) พบ 41.7-50%
ของพืน้ ที่ เดือนมี.ค. 2551 พบ Nitella spp. เปนชนิดเดน
มีการเจริญเติบโตหนาแนนและแพรกระจาย 8 จุด (จุดที่
1-8) พบ 66.7% ของพืน้ ที่ (ภาพที่ 1-4 )

ภาพที่ 1 การเก็บตัวอยาง

ดีปลีน้ำ
(Potamogeton malaianus Miq.)

สันตะวาใบพาย
(Ottelia alismoides (L.) Pers.)

Nitella spp.

ไมยราบยักษ
(Mimosa pigra Lin.)

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

สาหรายเสนดาย
(Najas graminea Del.)

ตาลปตรฤๅษี
เอือ้ งเพ็ดมา
(Limnocharis flava (L.) Buch) (Polygonum tomentosum Willd.)

○

○

○

○

○

ภาพที่ 2 วัชพืชน้ำทีพ่ บบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู
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ภาพที่ 3 การแพรกระจาย (%) ของวัชพืชน้ำในอางเก็บน้ำลำคันฉู ตัง้ แต มี.ค. 2551- ก.พ. 2552

ภาพที่ 4 มวลชีวภาพ (กรัม/ตร.ม.) ของวัชพืชน้ำในอางเก็บน้ำลำคันฉู ตัง้ แต มี.ค. 2551- ก.พ. 2552
ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตกับคุณภาพน้ำ

○
○
○
○
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○

ภาพที่ 5 อุณหภูมิ (Temp.) ความเปนกรด-ดาง (pH)
ภาพที่ 6 ความสัมพันธของปริมาณ TKN, TP,
ความนำไฟฟา (EC) ของแข็งทีล่ ะลายไดทงั้ หมด
K (ppm) กับน้ำหนักแหง (g/m2) ของดีปลีน้ำ
(TDS) ความขนุ (Turbidity) ในเดือนตางๆ

ภาพที่ 8 ความสัมพันธของปริมาณ TKN, TP,
K (ppm) กับน้ำหนักแหง (g/m2)
ของสาหรายหางกระรอก

ภาพที่ 9 ความสัมพันธของปริมาณ TKN, TP,
K (ppm) กับน้ำหนักแหง (g/m2)
ของสาหรายเสนดาย

ภาพที่ 10 ความสัมพันธของปริมาณ TKN, TP,
K (ppm) กับน้ำหนักแหง (g/m2)
ของ Nitella spp.

สรุปและขอเสนอแนะ
วัชพืชน้ำพบทัง้ หมด 10 ชนิด (specie) 8 วงศ (family)
กลมุ เดนคือวัชพืชใตน้ำ (submerged plants) ไดแกดปี ลี
น้ำ (Potamogeton malaianus Miq.) สันตะวาใบพาย
(Ottelia alismoides (L.) Pers.) และสาหรายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata (L.f.) Royle) คาเฉลี่ยผลผลิตมวล
ชีวภาพ (biomass) ในรอบปของวัชพืชน้ำในอางฯ คือ
414.72 กรัมน้ำหนักสด/ตร.ม. และ 37.15 กรัมน้ำหนักแหง/
ตร.ม. ในเดือนก.ค.2551 และ ม.ค.2552 พบดีปลีน้ำเจริญ
เติบโตและขึน้ หนาแนน บริเวณใกลกบั ทีม่ กี ารเลีย้ งปลาใน
กระชัง (จุดเก็บตัวอยางที่ 2) โดยมีน้ำหนักสด 1690.20 และ
1420.33 กรัม/ตร.ม. เดือนก.ย. 2551 พบหางกระรอกเจริญ
เติบโตหนาแนนมาก บริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 4 โดยมี

น้ำหนักสด 4,000.00 กรัม/ตร.ม. ในเดือนก.พ. 2552
ดีปลีน้ำและสาหรายหางกระรอกมีการเจริญเติบโต และ
ครอบคลุมพื้นที่สูงสุดคือ 50.0 และ 41.7% ตามลำดับ
(ธีระ, 2535 ; สุชาดา, 2542) น้ำหนักสด น้ำหนักแหง ความ
ยาวตน และความหนาแนนของดีปลีน้ำมีความสัมพันธเชิง
ลบกับอุณหภูมิ คา r เทากับ 0.347, 0.343, 0.418 และ
0.353 ตามลำดับ น้ำหนักแหงของสันตะวามีความสัมพันธ
เชิงบวกกับไนไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N) ออรโธ-ฟอสเฟต
(PO4-P) และ ความขนุ (Turbidity) คา r เทากับ 0.411,
0.613 และ 0.361 ตามลำดับ น้ำหนักสดและน้ำหนักแหง
ของสาหรายหางกระรอกมีความสัมพันธเชิงบวกกับไนเต
รต-ไนโตรเจน (NO3-N) คา r เทากับ 0.305 และ 0.344
ตามลำดั บ น้ำ หนั ก แห ง ของสาหร า ยเส น ด า ยมี ค วาม

○

○

○

○

○

ภาพที่ 7 ความสัมพันธของปริมาณ TKN, TP,
K (ppm) กับน้ำหนักแหง (g/m2)
ของสันตะวาใบพาย
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สัมพันธเชิงลบกับโพแทสเซียม (K) คา r เทากับ 0.367
น้ำหนักแหงของ Nitella spp. มีความสัมพันธเชิงลบกับไน
ไตรท-ไนโตรเจน (NO2-N) และความขนุ (Turbidity) คา r
เทากับ 0.286 และ 0.338 ตามลำดับ สวนการเจริญเติบ
โตของ Chara spp. พบวาไมมคี วามสัมพันธกบั คุณภาพ
น้ำ (P < 0.05) การเปลีย่ นแปลงของธาตุอาหารในแหลง
น้ำมีผลตอการแพรกระจาย ชนิดและการเจริญเติบโตของ
พืชน้ำ และพบวาบริเวณที่มีพืชน้ำเจริญเติบโตอยางหนา
แนนกลับพบธาตุอาหารในปริมาณทีต่ ่ำ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากพืช
มี ก ารนำธาตุ อ าหารไปใช เ พื่ อ การเจริ ญ เติ บ โตนั่ น เอง
(Helfrich และคณะ, 2000 ; Robert และคณะ, 2007)

○
○
○
○
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○
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ปญหาการระบาดของสาหรายชัน้ ต่ำ (microphyte) และการรักษาคุณภาพน้ำ
ทางชีวภาพอยางเหมาะสมในอางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ
Algae bloom (microphyte) Problem and Appropriatly maintain
the Water Quality Bio System in Lamkunchu Reservoir, Chaiyapoom Province
ศิรพิ ร บุญดาว1, นิศานาถ ละอองพันธ 1และ จงกลณี วรรณเพ็ญสกุล2
1

กลมุ งานวัชพืช สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน
กลมุ งานเคมี สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

2

บทคัดยอ
การศึกษาปญหาการระบาดของสาหรายชัน้ ต่ำและการรักษาคุณภาพน้ำทางชีวภาพอยางเหมาะสมในในอางเก็บน้ำ
ลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ไดดำเนินการศึกษาในชวงเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 เก็บตัวอยางทุกเดือน
จำนวน 9 สถานี ทำการศึกษาความหลากหลายชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสาหรายชัน้ ต่ำ รวมทัง้ เก็บขอมูล
คุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีในชวงเวลาทีท่ ำการศึกษาดวย
พบสาหรายชัน้ ต่ำทัง้ หมด 110 ชนิด 77 สกุล สาหรายสีเขียวเปนกลมุ ทีม่ คี วามหลากหลายของชนิดมากทีส่ ดุ รองลง
มาคือ ไดอะตอม ยูกลีนอยด สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน ไดโนแฟละเจลเลต คริโสไฟต และ แซนโธไฟต ตามลำดับ โดย
พบความหลากหลายของชนิดสูงสุดในเดือนมีนาคม (70 ชนิด) และต่ำสุดในเดือนกรกฏาคม (35 ชนิด) มีปริมาณเฉลีย่
719,422.32 หนวยตอลิตร พบต่ำสุดในเดือนสิงหาคม (ฤดูฝน) และสูงสุดในเดือนมกราคม (ฤดูหนาว) สาหรายสีเขียว
แกมน้ำเงินเปนกลมุ ทีพ่ บมีปริมาณสูงสุด ชนิดทีพ่ บเดน คือ Microcystis aeruginosa และ Chroococcus minutus
ไดอะตอมเปนกลมุ ทีพ่ บมีปริมาณรองลงมา ชนิดทีพ่ บเดน คือ Aulacoseira granulata
คุณภาพน้ำในอางเก็บน้ำลำคันฉูโดยทัว่ ไปมีคณ
ุ ภาพอยใู นเกณฑดี และเหมาะสมตอการดำรงชีวติ ของสัตวน้ำ แตที่
ควรติดตามตรวจสอบ คือ ปริมาณสารอาหารในน้ำซึง่ พบมีคา สูงโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนถึงชวงตนฤดูหนาวและเปนปจจัย
สำคัญทีส่ ง ผลใหสาหรายชัน้ ต่ำมีการเจริญเติบโต มากเกินไปในชวงฤดูกาลนีด้ ว ย เมือ่ พิจารณาจากปริมาณสารอาหาร
และคลอโรฟลล เอ ซึง่ เปนดัชนีมวลชีวภาพของสาหรายชัน้ ต่ำจัดวาอางเก็บน้ำลำคันฉูเปนแหลงน้ำทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ
สูง (eutrophic reservoir)
คำสำคัญ สาหรายชัน้ ต่ำ, คุณภาพน้ำ, อางเก็บน้ำลำคันฉู

○

○

○

○

○

แหลงน้ำเรือ่ ยมาจนกระทัง่ ในป พ.ศ. 2549 ไดเกิดปญหา
สาหรายชัน้ ต่ำบลูม (algae bloom) ขึน้ เปนครัง้ แรกในอาง
เก็บน้ำลำคันฉู ลักษณะของน้ำมีสีเขียวและมีฝาปกคลุม
รวมทั้งมีกลิ่นเหม็นเนาที่เกิดจากการเนาตายของสาหราย
ชัน้ ต่ำจำนวนมากทีเ่ ปนสาเหตุ สงผลทำใหน้ำมีคณ
ุ ภาพ
ลดต่ำลง โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ซึง่ เปน

IRR 08

บทนำ
อางเก็บน้ำลำคันฉู ตั้งอยูที่ ตำบลโคกเพ็ชรพัฒนา
อำเภอ บำเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ เปนอางเก็บน้ำทีก่ อ
สรางขึน้ เพือ่ ชวยแกไขปญหาขาดแคลนน้ำเพือ่ การอุปโภค
บริโภค และการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ชลประทาน
43,000 ไร โดยเริม่ กอสรางในป พ.ศ. 2532 แลวเสร็จและ
เริม่ เก็บกักน้ำในป พ.ศ. 2539 และไดมกี ารใชประโยชนจาก
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ปญหาตอการนำน้ำไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ และสง
ผลกระทบตอระบบนิเวศแหลงน้ำอยางมาก ดังนั้นการ
ติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแหลงน้ำ
ทางดานคุณภาพน้ำและสาหรายชั้นต่ำอยางตอเนื่องใน
รอบปในอางเก็บน้ำลำคันฉูจึงเปนเรื่องที่ควรดำเนินการ
ศึกษา เพือ่ ทราบถึงสถานภาพของแหลงน้ำและความอุดม
สมบูรณของแหลงน้ำ รวมทัง้ ทราบถึงสภาวะแวดลอมทีเ่ อือ้
อำนวยและชวงเวลาการเกิดสาหรายชัน้ ต่ำบลูมในอางเก็บ
น้ำลำคันฉูได เพือ่ ประโยชนในในการวางแผนอนุรกั ษและ
พัฒนาแหลงน้ำและแหลงทรัพยากรประมงใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพในรอบปทเี่ ปนสาเหตุทำใหเกิด
ปญหาสาหรายบลูมในอางเก็บน้ำลำคันฉู

○
○
○
○
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○

วิธีการวิจัย
1. จุดเก็บตัวอยาง
กำหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 9 สถานี ครอบคลุม
พืน้ ทีอ่ า งเก็บน้ำลำคันฉู (รูปที่ 1) ดังนี้
1.1 บริเวณทายอางเก็บน้ำ จำนวน 3 สถานี คือ St. 1,
St. 2 และ St. 3
1.2 บริเวณกลางอางเก็บน้ำ 3 สถานี คือ St. 4, St. 5
(เลีย้ งปลากระชัง) และ St. 6(เลีย้ งปลากระชัง)
1.3 บริเวณหนาสันเขือ่ น 3 สถานี คือ St. 7 (เลีย้ งปลา
กระชัง), St. 8 และ St. 9
2. ระยะเวลาดำเนินการ
สำรวจและเก็บตัวอยางสาหรายชัน้ ต่ำและคุณภาพน้ำ
ทีส่ ถานีทกี่ ำหนดทุกเดือน เริม่ ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2551 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2552 รวม 9 ครัง้
3. ศึกษาความหลากหลายชนิดและปริมาณของ
สาหรายชั้นต่ำ
3.1 การเก็บตัวอยาง
3.1.1 เก็บตัวอยางสาหรายชัน้ ต่ำเชิงคุณภาพ เพือ่
ศึกษาองคประกอบและความหลากหลาย
ชนิด โดยใชถงุ กรองแพลงกตอนขนาดชองตา

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอยางน้ำ ดินตะกอนและสัตวพนื้ ทอง
น้ำในบริเวณอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
20 ไมโครเมตร ลากถุงแพลงกตอนในแนว
ราบบริเวณผิวน้ำ เก็บรักษาตัวอยางดวยสาร
ละลายฟอรมาลดีไฮดความเขมขน 4%
3.1.2 เก็บตัวอยางสาหรายชั้นต่ำเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาปริมาณของสาหรายชั้นต่ำที่ระดับต่ำ
กวาผิวน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร เก็บน้ำ
ปริมาตร 20 ลิตร โดยใชกระบอกเก็บน้ำ
Kemmerer ความจุ 2 ลิตร แลวกรองผานถุง
กรองแพลงกตอนขนาดชองตา 20 ไมโครเมตร
เก็บรักษาสภาพตัวอยางแพลงกตอนพืชดวย
สารละลายฟอรมาลดีไฮดความเขมขน 4%
3.2 วิธกี ารวิเคราะหตวั อยาง
3.2.1 ศึ ก ษาชนิ ด สาหร า ยชั้ น ต่ำ นำตั ว อย า ง
สาหรายชัน้ ต่ำทีไ่ ดจากการเก็บตัวอยางตาม
ขอ 3.1.1. ไปวิเคราะหและจำแนกชนิดภาย
ใตกลองจุลทรรศนกำลังขยายสูง เอกสารทีใ่ ช
ในการจำแนกชนิด ไดแก ลัดดา (2542);
John et al. (2002); Tomas (1997);
Yamagishi (1992)

4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23
4.2.24
4.2.25
4.2.26
4.2.27
4.2.28
4.2.29

ฟอสฟอรัสทัง้ หมด (mg/l)
ออรโธฟอสเฟต (mg/l)
ซิลเิ กต (mg/l)
แคลเซียม (mg/l)
แมกนีเซียม (mg/l)
โซเดียม (mg/l)
โปตัสเซียม (mg/l)
ไบคารบอเนต (mg/l)
คลอไรด (mg/l)
ซัลเฟต (mg/l)
เหล็ก (mg/l)
ทองแดง (mg/l)
โครเมียม (mg/l)
แคดเมียม (mg/l)
แมงกานีส (mg/l)
ตะกัว่ (mg/l)
สังกะสี (mg/l)
สารหนู ((mg/l)
คลอโรฟลล เอ (?g/l)

○

○

○

○

ผลการวิจัย
1. การศึกษาองคประกอบชนิดชนิดและปริมาณของ
สาหรายชั้นต่ำ
1.1 องคประกอบชนิดสาหรายชัน้ ต่ำ
จากการศึกษาพบสาหรายชัน้ ต่ำทัง้ หมด 110 ชนิด 77
สกุล 35 ครอบครัว 14 อันดับ 7 คลาส 3 ดิวชิ นั่ ประกอบ
ดวย Division Cyanophyta ไดแก Class Cyanophyceae
(สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน) 14 ชนิด 12 สกุล Division
Chlorophyta ไดแก Class Chlorophyceae (สาหรายสี
เขียว) 52 ชนิด 36 สกุล และ Class Euglenophyceae
(ยูกลีนอยด) 16 ชนิด 5 สกุล Division Chromophyta ไดแก
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) 18 ชนิด 17 สกุล
Class Chrysophyceae (คริโสไฟต) 4 ชนิด 3 สกุล Class
Xanthophyceae (แซนโธไฟต ) 1 ชนิ ด และ Class
Dinophyceae (ไดโนแฟละเจลเลต) 5 ชนิด 3 สกุล (ตาราง
ที่ 1) สาหรายชัน้ ต่ำสกุลทีม่ คี วามหลากหลายของชนิดมาก
ไดแก สกุล Trachelomonas (6 ชนิด) , สกุล Pediastrum

○

3.2.2 ศึกษาปริมาณสาหรายชัน้ ต่ำ นับปริมาณตัว
อยางสาหรายชั้นต่ำที่เก็บไดจากขอ 3.1.2
โดยการสมุ ตัวอยางใสลงในสไลดนบั ปริมาณ
แพลงกตอน (Sedgwick - Rafter counting
cell) ขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร ทำการนับ
ปริมาณภายใตกลองจุลทรรศนกำลังขยาย
สูงชนิดหกกลับ (Inverted microscope)
ในแตละตัวอยางจะทำการสมุ นับ 3 ครัง้ แลว
นำขอมูลมาหาคาเฉลี่ย จากนั้นนำขอมูลที่
นับไดมาคำนวณหาปริมาณสาหรายชั้นต่ำ
หน ว ยเป น หน ว ยต อ ลิ ต ร ในการนั บ เซลล
สาหรายชัน้ ต่ำจะนับเซลลทงั้ ทีเ่ ปนเซลลเดีย่ ว
โคโลนี หรือสาย นับคละกันไป (โดย 1 เซลล
= 1 หนวย, 1 โคโลนี/สาย = 1 หนวย)
4. ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี
ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี โดยเก็บ
ตัวอยางน้ำในแตละสถานีที่กำหนดที่ระดับต่ำกวาผิวน้ำ
ประมาณ 30 เซนติเมตร แลววิเคราะหคุณภาพน้ำตาม
หนังสือคมู อื การวิเคราะหของ APHA, AWWA and WPCE
(1998) และไมตรีและ จารุวรรณ (2528) ดังนี้
4.1 คุณภาพน้ำทางกายภาพ
4.1.1 ความลึก (m)
4.1.2 อุณหภูมนิ ้ำ ( C)
4.1.3 ความโปรงแสงของน้ำ (cm)
4.1.4 ความขนุ ของน้ำ (NTU)
4.1.5 สารแขวนลอย (mg/l)
4.1.6 ของแข็งทีล่ ะลายไดทงั้ หมด (mg/l)
4.2 คุณภาพน้ำทางเคมี
4.2.1 การนำไฟฟา (?S/cm)
4.2.2 ความเปนกรดเปนดาง
4.2.3 ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/l)
4.2.4 บีโอดี (mg/l)
4.2.5 ความกระดางทัง้ หมด (mg/l ในรูป CaCO3)
4.2.6 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.7 ไนไตรท-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.8 ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/l)
4.2.9 ทีเคเอ็น (mg/l)
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(5 ชนิด) , สกุล Coelastrum และ Leprocinclis (4 ชนิด) สำหรับสัดสวนจำนวนชนิดของสาหรายชัน้ ต่ำทีพ่ บในแตละ
กลมุ แสดงไวดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2 องคประกอบชนิดของสาหรายชัน้ ต่ำทีส่ ำรวจพบในบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู
ตารางที่ 1 ชนิดของสาหรายชัน้ ต่ำทีส่ ำรวจพบในบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชยภูมิ
ในชวงเดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2552
NO.

1
2
3
4
5
6

○
○
○
○
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○

7
8

TAXA

PHYTOPLANKTON
DIVISION CYANOPHYTA
CLASS CYANOPHYCEAE
Order Chroococcales
Family Chroococcaceae
Aphanocapsa elachista W.& G.S. West
Chroococcus minutus (K?tzing) Naegeli
C. turgidus (K?tzing) Naegeli
Merismopedia minima Beck
Microcystis aeruginosa K?tzing
M. wesenbergii Komarek
Order Nostocales
Family Oscillatoriaceae
Lyngbya sp.
Oscillatoria spp.

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

ตารางที่ 1 (ตอ)

22

23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61

○

21

Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moebius
Monoraphidium caribeum Hindak
M. irregulare (Smith) Komarkova - Legnerova
M. mirabile (W. & G.S. West) Pankow
Nephrocytium sp.
Oocystis borgei Snow
O. elliptica W. West
O. parva W.West
Quadricoccus laevis Fott
Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg
T. trigonum (Naegeli) Hansgirg
Family Radiococcaceae
Coenochloris pyrenoidosa Korschikoff
Radiococcus bavaricus (Skuja) Komarek
R. nimbatus (De Wildemann)
Family Scenedesmaceae
Actinastrum hantzschii Lagerheim
Crucigenia neglecta Fott & Ettl
C. quadrata Morren
Scenedesmus quadricauda (Turpin)
Br bisson
Order Zygnematales
Family Zygnemataceae
Mougeotia sp.
Spirogyra sp.
Zygnema sp.
Family Mesotaeniaceae
Gonatozygon sp.
Family Desmidiaceae
Arthrodesmus convergens (Ehrenberg)
Teiling
Closterium spp.
Cosmarium spp.
Euastrum spinulosum Delponte

○

20

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

TAXA

○

19

Eudorina elegans Ehrenberg
Gonium sociale (Dujardin) Warming
Pandorina morum (M?ller) Bory
Pleodorina sp.
Order Tetrasporales
Family Palmellaceae
Sphaerocystis sp.
Family Coccomyxaceae
Elakatothrix sp.
Family Tetrasporaceae
Tetraspora sp.
Order Chlorococcales
Family Chlorococcaceae
Golenkinia radiata Chodat
Order Chlorococcales
Family Hydrodictyaceae
Pediastrum duplex Meyen
P. duplex var. clathratum (A. Braun)
Lagerheim
P. duplex var. gracilimum West & West
P. simplex (Meyen) Lemmermann
P. simplex var. duodenarium (Bailey)
Rabenhorst
Family Coelastraceae
Coelastrum astroideum De Notaris
C. microporum Naegeli
C. reticulatum (Dangeard) Senn
C. sphaericum Naegeli
Family Botryococcaceae
Botryococcus braunii K tzing
Family Oocystaceae
Chlorella sp.
Dictyosphaerium pulchellum Wood
D. ehrenbergianum Naegeli

NO.

○

15
16
17
18

TAXA

○

NO.
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ตารางที่ 1 (ตอ)
NO.

TAXA

○
○
○
○

130

○

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

NO.

TAXA

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

ตารางที่ 1 (ตอ)
NO.
TAXA
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
1.2 ปริมาณสาหรายชัน้ ต่ำ
มีปริมาณรวมอยใู นชวง 1,431 - 5,287,140 หนวยตอ
ลิตร เฉลีย่ 719,422.32 หนวยตอลิตร โดยพบปริมาณเฉลีย่
สูงสุดทีส่ ถานีที่ 4 และต่ำสุดทีส่ ถานีที่ 1 เมือ่ พิจารณาการ
เปลีย่ นแปลงปริมาณสาหรายชัน้ ต่ำในแตละชวงเวลา พบมี
ปริมาณสูง 3 ชวงเวลา คือ เดือนมีนาคม พฤษภาคม และ
มกราคม โดยพบมีปริมาณเฉลีย่ สูงสุดในเดือนมกราคมซึง่
อยูในชวงฤดูหนาว สวนในชวงเดือนเมษายนและเดือน

NO.

TAXA
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.
มิถนุ ายนถึงกันยายนในแตละสถานีมปี ริมาณต่ำใกลเคียง
กันและมีความผันแปรในชวงแคบ โดยพบมีปริมาณเฉลีย่
ต่ำสุดในเดือนสิงหาคมซึง่ อยใู นชวงฤดูฝน (รูปที่ 3) สาหราย
สีเขียวแกมน้ำเงินเปนกลุมที่พบมีปริมาณสูงสุด ชนิดที่
พบเดน คือ Microcystis aeruginosa และ Chroococcus
minutus ไดอะตอมเปนกลมุ ทีพ่ บมีปริมาณรองลงมา ชนิด
ทีพ่ บเดน คือ Aulacoseira granulata (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 ปริมาณสาหรายชัน้ ต่ำ (หนวยตอลิตร) ทีพ่ บในบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ

(1) Microcystis aeruginosa (2) Chroococcus minutus (3) Aulacoseira granulata

○

○

○

○

○

รูปที่ 4 สาหรายชัน้ ต่ำชนิดเดนทีพ่ บบในแตละชวงเวลาบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ
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2. การศึกษาคุณภาพน้ำ
ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมีพารามิเตอรตา งๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำบริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉู จังหวัดชัยภูมิ ในชวงเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2552
คุณภาพน้ำ

ชวง

คาเฉลี่ย

อุณหภูมนิ ้ำ ( ํ C)
ความโปรงแสง (m)
ความขนุ ของน้ำ (NTU)
สารแขวนลอย (mg/l)
การนำไฟฟา ( S/cm.)
ของแข็งทีล่ ะลายไดทงั้ หมด (mg/l)
ความกระดางรวม (mg/l ในรูป CaCO3)
ความเปนกรดเปนดาง
ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/l)
บีโอดี (mg/l)
แอมโมเนีย - ไนโตรเจน (mg/l)
ไนไตรท - ไนโตรเจน (mg/l)
ไนเตรท - ไนโตรเจน (mg/l)
ทีเคเอ็น (mg/l)
ฟอสฟอรัสรวม (mg/l)
ออรโธฟอสเฟต (mg/l)
ซิลเิ กต - ซิลกิ อน (mg/l)
แคลเซียม (mg/l)
แมกนีเซียม (mg/l)
โซเดียม (mg/l)
โปตัสเซียม (mg/l)
คุณภาพน้ำ
ไบคารบอเนต (mg/l)
คลอไรด (mg/l)
ซัลเฟต (mg/l)
เหล็ก (mg/l)
ทองแดง (mg/l)
โครเมียม (mg/l)
แคดเมียม (mg/l)
แมงกานีส (mg/l)
ตะกัว่ (mg/l)
สังกะสี (mg/l)
สารหนู ((mg/l)
คลอโรฟลล เอ ( g/l)

22.6 - 31.8
0.2 - 1.7
1.5 - 97.0
0.8 - 21.2
65 - 82
41.6 - 52.5
25.5 - 38.7
6.8 - 7.9
4.13 - 7.14
0.70 - 2.78
< 0.001 - < 0.01
< 0.001 - 0.35
< 0.001 - 0.49
0.37 - 4.31
0.1 - 0.33
nd - 0.12
3.0 - 11.8
1.0 - 10.3
0.1 - 6.9
1.4 - 4.9
0.2 - 2.7
ชวง
26.8 - 45.1
1.4 - 7.6
0.5 - 8.2
0.006 - 0.142
< 0.001 - < 0.005
< 0.001 - < 0.005
< 0.001 - < 0.005
< 0.005 - 0.007
< 0.001 - 0.049
0.010 - 0.791
< 0.001 - 0.024
1.18 - 26.52

28.3
0.7
29.1
6.4
71.8
46.3
30.3
7.4
5.45
1.55
1.14
0.18
6.8
7.9
2.6
2.6
1.8
คาเฉลี่ย
36.5
4.9
2.1
0.016
0.034
8.95

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณอุทยั เตียนพลกรัง หัวหนาโครงการสง
น้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลมุ น้ำชีตอนบน และ คุณธวัช ถิร
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○

○

○
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย
บริเวณอางเก็บน้ำลำคันฉูมีความอุดมสมบูรณของ
สาหรายชัน้ ต่ำสูงทัง้ ในแงของชนิดและปริมาณ พบสาหราย
ชั้นต่ำทั้งหมด 110 ชนิด 77 สกุล สาหรายชั้นต่ำในกลุม
สาหรายสีเขียวมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด รอง
ลงมาคือ ไดอะตอม ยูกลีนอยด สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน
ไดโนแฟละเจลเลต คริโสไฟต และแซนโธไฟต ตามลำดับ
ปริมาณสาหรายชั้นต่ำพบสูงมากทั่วทั้งอางเก็บน้ำในชวง
ฤดูหนาว (เดือนมกราคม) จนอาจเรียกไดวาเกิดการบลูม
ของสาหรายชัน้ ต่ำ (algae bloom) ขึน้ ซึง่ ปริมาณทีพ่ บสูง
จนทำใหน้ำมีสีตามชนิดของสาหรายชั้นต่ำที่เปนสาเหตุ
อาจจะเป น อุ ป สรรคต อ การนำน้ำ ไปใช เ พื่ อ การอุ ป โภค
บริโภคและอาจกอใหเกิดปญหาการอุดตันในระบบกรอง
น้ำที่จะนำไปทำน้ำประปาได รวมทั้งตองระมัดระวังเรื่อง
สารชีวพิษ (biotoxin) ที่สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด
Microcystis aeruginosa สรางขึน้ ซึง่ จะกอใหเกิดอันตราย
ตอผใู ชน้ำได สำหรับคุณภาพน้ำในอางเก็บน้ำลำคันฉูโดย
ภาพรวมพบวายังมีคาอยูในเกณฑดีและเหมาะสมตอการ
ดำรงชี วิ ต ของสั ต ว น้ำ แต ที่ ค วรติ ด ตามตรวจสอบ คื อ
ปริมาณสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึง่ พบวามีคา
สูงในชวงฤดูฝนและตกคางไปถึงชวงฤดูหนาวจนสงผลให
เกิดการบลูมของสาหรายชั้นต่ำขึ้น และปรากฎการณใน
ลักษณะนีม้ แี นวโนมจะเกิดขึน้ ไดอกี ในอนาคตเมือ่ มีสภาพ
แวดลอมเหมาะสม สำหรับแหลงทีม่ าของสารอาหารซึง่ เปน
ปจจัยสำคัญที่สงผลใหสาหรายชั้นต่ำมีการเจริญเติบโต
มากเกินไปในอางเก็บน้ำลำคันฉู นอกจากมีที่มาจากปุย
ที่ใชในการเกษตรและการเลี้ยงสัตวในบริเวณพื้นที่รอบๆ
อางเก็บน้ำแลว การเลีย้ งปลาในกระชังเปนอีกกิจกรรมหนึง่
ที่ชวยเพิ่มธาตุอาหารพืชใหกับแหลงน้ำทั้งจากอาหารที่
เหลือจากการกินและของเสียจากตัวปลาที่ขับถายออกมา
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการหรือวิธีการในการลดการนำเขา
ของธาตุอาหารพืชในแหลงน้ำก็จะชวยลดปญหาสาหราย
ชั้นต่ำบลูมในอางเก็บน้ำลำคันฉูใหมีระบบนิเวศที่สมดุล
ดังเดิมได
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การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำโดยใชสัตวพื้นทองน้ำ
ในอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
Assesment of residue of Algicide by Benthos
in Bangpra Reservoir, Chonburi Province
ศิรพิ ร บุญดาว, นิศานาถ ละอองพันธ, อุไร เพงพิศ และ อำพร คลายแกว
กลมุ งานวัชพืช สำนักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

บทคัดยอ
การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำโดยใชสัตวพื้นทองน้ำในอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ได
ดำเนินการศึกษาชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสัตวพนื้ ทองน้ำ พบสัตวพนื้ ทองน้ำทัง้ หมด 23 ชนิด 19 สกุล จัด
อยใู น 3 Phylum คือ Annelida (ไสเดือนน้ำ) Arthropoda (อารโธรพอด) และ Mollusca (หอย) สัตวพนื้ ทองน้ำในกลมุ
หอยมีความหลากหลายของชนิดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ อารโธรพอด และ ไสเดือนน้ำ ตามลำดับ มีปริมาณเฉลีย่ 1606.92
ตัวตอตารางเมตร พบปริมาณสูงสุดทีส่ ถานีที่ 5 และต่ำสุดทีส่ ถานีที่ 8 ปริมาณมีการผันแปรไปตามชวงเวลาทีท่ ำการศึกษา
โดยมีปริมาณเฉลีย่ สูงสุดในเดือนมิถนุ ายน และต่ำสุดในเดือนเมษายน สัตวพนื้ ทองน้ำในกลมุ หอยพบมีปริมาณเฉลีย่ สูง
สุด ชนิดทีพ่ บเดนคือ หอยเล็บมา (Cobicular mereletiana), หอยขม (Filopaludina martensi cambodjensis) และ
หอยกาบ (Ensidens ingallsianus ingallsianus) ไสเดือนน้ำเปนกลุมที่พบมีปริมาณรองลงมา ชนิดที่พบเดน คือ
Chironomus sp. คุณภาพน้ำบริเวณอางเก็บน้ำบางพระ พบวา มีคณ
ุ ภาพอยใู นเกณฑดแี ละเหมาะสมตอการดำรงชีวติ
ของสัตวน้ำรวมไปถึงการนำไปใชประโยชนทางการเกษตรและไมพบวามีผลกระทบในทางลบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณสัตวหนาดิน สวนคุณภาพดินตะกอนพืน้ ทองน้ำมีสารอินทรียส ะสมในปริมาณทีส่ งู และเปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอ
การผันแปรของชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ำ ปริมาณการสะสมของทองแดงในน้ำมีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน สำหรับปริมาณทองแดงทัง้ หมดในดินตะกอนพืน้ ทองน้ำพบมีปริมาณสูงทีส่ ถานีทอี่ ยใู น
บริเวณทีม่ กี ารใชสารคอปเปอรซลั เฟต แตปริมาณทีว่ ดั ไดยงั มีคา อยใู นระดับใกลเคียงกับคาเฉลีย่ ของดินตะกอนปกติของ
โลกและไมเกินคามาตรฐานโลกทีก่ ำหนดไว สวนปริมาณการสะสมของทองแดงในหอย 3 ชนิด คือ หอยกาบ หอยเล็บ
มา และหอยขม ปริมาณทองแดงทีส่ ะสมในหอยกาบและหอยเล็บมาในทุกสถานีและทุกชวงเวลาทีส่ มุ เก็บตัวอยางมีคา
ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณะสุขแหงประเทศไทยอนุญาตใหมีในอาหารได ในขณะที่หอยขม พบวา ใน
ทุกจุดสำรวจในบริเวณที่มีการใชสารคอปเปอรซัลเฟตและในทุกชวงเวลาที่เก็บตัวอยางไดมีปริมาณสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไว
คำสำคัญ สารควบคุมสาหรายชัน้ ต่ำ, สัตวพนื้ ทองน้ำ, อางเก็บน้ำบางพระ

○

○

○

○

ต่ำบางสวนตายลงจะลอยเปนฝาสีขาวสงกลิ่นเหม็นไปทั่ว
อางเก็บน้ำ และทำใหน้ำมีคณ
ุ ภาพลดลง มีสี กลิน่ และรส
ชาติเปลี่ยนแปลงไปจึงเปนอุปสรรคตอการใชน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางมาก ซึ่งทางโครงการชลประทานได
ดำเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการใชสารคอปเปอร

○

บทนำ
อางเก็บน้ำบางพระเปนอางเก็บน้ำทีป่ ระสบปญหาการ
แพรระบาดของสาหรายชั้นต่ำ โดยพบเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2527 ลักษณะการระบาดเปนการเพิม่ ปริมาณของ
สาหรายชั้นต่ำอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก ทำใหเกิด
เปนฝาสีเขียวลอยปกคลุมพืน้ ทีผ่ วิ น้ำ และเมือ่ สาหรายชัน้
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○
○
○
○
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○

ซัลเฟตหรือสารจุนสีในบริเวณที่มีสาหรายชั้นต่ำระบาด
มากซึ่งก็สามารถลดการแพรระบาดของสาหรายชั้นต่ำ
ลงได (เสาวนีย และมานพ, 2527) ตอมาในปพ.ศ. 2549
ได มี ก ารติ ด ตามศึ ก ษาป ญ หาการระบาดของสาหร า ย
ชั้ น ต่ำ ในอ า งเก็ บ น้ำ บางพระ โดย ศิ ริ พ รและนิ ศ านาถ
(2551) พบการระบาดของสาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด
Microcystis aeruginosa, M M. wesenbergii และ
Anabaena affinis โดยเฉพาะในชวงปลายฤดูฝนและชวง
ต น ฤดู ห นาวที่ พ บมี ป ริ ม าณมาก และทางโครงการ
ชลประทานยังคงดำเนินการแกไขโดยการใชสารคอปเปอร
ซัลเฟตอยูเรื่อยมาในชวงที่มีการแพรระบาดมาก
สารคอปเปอรซลั เฟตมีทองแดง (Cu) ซึง่ เปนธาตุโลหะ
หนักและมีความเปนพิษเปนองคประกอบอยู จากการใช
สารคอปเปอรซัลเฟตในการควบคุมสาหรายชั้นต่ำนี้ทำให
โลหะหนักชนิดนีม้ กี ารตกตะกอนสะสมอยทู บี่ ริเวณพืน้ ทอง
น้ำ ซึง่ เปนทีอ่ ยอู าศัยของสัตวพนื้ ทองน้ำ (benthic fauna)
ไดแก พวกหนอน หอย และครัสตาเชียนชนิดตางๆ เปนตน
สัตวพื้นทองน้ำเหลานี้จะกินพวกสารอินทรียในดินและ
สาหรายชัน้ ต่ำทีอ่ ยบู ริเวณหนาดิน (benthic algae) เปน
อาหาร และตัวของมันเองเปนอาหารของปลาในแหลงน้ำ
อีกทีหนึง่ สัตวพนื้ ทองน้ำจึงเปนกลมุ สัตวทไี่ ดรบั ผลกระทบ
โดยตรงจากปริมาณโลหะหนักที่ตกคางอยูในแหลงน้ำแ
ละเนื่องจากมีการเคลื่อนที่อยางมีขีดจำกัดและคอนขางมี
ชวงชีวติ ทีย่ าวจึงเปนกลมุ สัตวทนี่ ยิ มใชเปนดัชนีชวี ภาพของ
มลภาวะในแหลงน้ำดวย (นันทนา, 2544)
การประเมินผลตกคางของสารควบคุมสาหรายชั้นต่ำ
โดยใชสตั วพนื้ ทองน้ำในอางเก็บน้ำบางพระเปนเรือ่ งทีค่ วร
มีการดำเนินการติดตามศึกษา เนือ่ งจากมีการใชสารควบ
คุมสาหรายชั้นต่ำเปนประจำและยังไมเคยมีการประเมิน
ผลตกคางของสารนี้เลยจากการใชเปนระยะเวลานานที่
ผ า นมา ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาจะทำให ท ราบถึ ง
ปริมาณการสะสมของโลหะหนักซึ่งเปนองคประกอบของ
สารควบคุมสาหรายชั้นต่ำทั้งในน้ำ ดินตะกอนพื้นทองน้ำ
และสัตวพนื้ ทองน้ำ เพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานในการวางแผน
จัดการและฟน ฟูระบบนิเวศแหลงน้ำและทรัพยากรประมง
ในอางเก็บน้ำบางพระใหสามารถใชประโยชนไดอยาง
ยัง่ ยืนและมีความปลอดภัย

วิธีการวิจัย
1. จุดเก็บตัวอยาง
กำหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 8 สถานี ครอบคลุม
พืน้ ทีอ่ า งเก็บน้ำบางพระ (รูปที่ 1) ดังนี้
1.1 บริเวณทีไ่ มไดใชสารควบคุมสาหรายชัน้ ต่ำ กำหนด
จุดเก็บตัวอยาง 4 สถานี
1.1.1 บริเวณทายอางเก็บน้ำซึ่งเปนบริเวณพื้นที่
รั บ น้ำ จากลำน้ำ ที่ นำน้ำ เข า สู อ า งเก็ บ น้ำ
กำหนดจุดเก็บตัวอยาง 3 สถานี คือ St.1,
St.2 และ St.3
1.1.2 บริ เ วณกลางอ า งเก็ บ น้ำ กำหนดจุ ด เก็ บ
ตัวอยาง 1 สถานี คือ St. 4
1.2 บริเวณทีม่ กี ารใชสารควบคุมสาหรายชัน้ ต่ำ กำหนด
จุดเก็บตัวอยาง 4 สถานี
1.2.1 บริเวณหลังบานพักขาราชการสชป.9 จำนวน
1 สถานี คือ St. 5
1.2.2 บริเวณหนาสันเขือ่ น กำหนดจุดเก็บตัวอยาง
2 สถานี คือ St. 6 และ St. 7
1.2.3 บริเวณจุดสูบน้ำประปา 1 สถานี คือ St. 8

รูปที่ 1 จุดเก็บตัวอยางน้ำ ดินตะกอนและสัตวพนื้ ทองน้ำ
ในบริเวณอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

○

○

○

○

4.2.1.1 ความลึก (m) โดยใชลกู ดิง่ สำหรับ
วัดความลึก
4.2.1.2 ความโปรงแสงของน้ำ (cm)
โดยใช Secchi disc
4.2.1.3 ความขนุ ของน้ำ (NTU) โดยใช
Turbidimeter
4.2.1.4 อุณหภูมนิ ้ำ ( C) โดยใช
Thermometer
4.2.2 คุณภาพน้ำทางเคมี
4.2.2.1 การนำไฟฟา (?S/cm) โดยใช
Conductivity meter
4.2.2.2 ออกซิเจนละลายน้ำ (mg/l) โดยวิธี
วิเคราะห Azide modification
4.2.2.3 ความเปนกรดเปนดาง โดยใช pH meter
5. ศึกษาปริมาณโลหะหนักทองแดงในน้ำ ดินตะกอน
และสัตวพื้นทองน้ำ
เก็บรวบรวมตัวอยางน้ำ ดินตะกอน และสัตวพนื้ ทองน้ำ
ทีส่ ถานีทกี่ ำหนด แลวนำมาวิเคราะห ดังนี้
น้ำ นำน้ำตัวอยางกรองผานกระดาษกรองเบอร 5 แลว
หยดกรดไนตริกเขมขน 1- 2 มิลลิลติ รตอน้ำตัวอยาง 1 ลิตร
แลวนำไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักทองแดงโดยตรวจ
วัดดวยเครือ่ ง Atomic Absorption Spectrophotometer
ดิ น ตะกอน นำตั ว อย า งดิ น ตะกอนไปตากผึ่ ง ลมไว
จนแหง นำไปบดละเอียดแลวรอนดวยตะแกรงรอนขนาด
ชองตา 355 ไมครอน นำไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก
ทองแดงตามวิธกี ารของ Lindsay and Norvell (1978) และ
ทัศนีย และ จงรักษ (2542) แลวนำไปตรวจวัดดวยเครือ่ ง
Atomic Absorption Spectrophotometer
สัตวพนื้ ทองน้ำ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ลือกวิเคราะหเฉพาะ
ในกลมุ หอยเปนตัวแทนในการศึกษา เนือ่ งจากสัตวพนื้ ทอง
น้ำกลุมอื่นสวนใหญเปนตัวออนและมีขนาดเล็กมากรวบ
รวมตัวอยางไดไมเพียงพอตอการวิเคราะห สำหรับวิธกี าร
วิเคราะหตวั อยางหอย โดยการนำมากระเทาะเปลือกออก
แลวนำเนือ้ หอยมาบดใหละเอียด นำมาชัง่ หาน้ำหนักสดที่
แนนอนและนำไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักทองแดง
ตามวิธีการของ AOAC (2005) แลวนำไปตรวจวัดดวย
เครือ่ ง ICP

○

2. ระยะเวลาดำเนินการ
สำรวจและเก็บตัวอยางน้ำ ดินตะกอน และสัตวพนื้ ทอง
น้ำทีส่ ถานีทกี่ ำหนดตามฤดูกาล คือ เดือนกุมภาพันธ 2552
(ฤดูหนาว) เดือนเมษายน 2552 (ฤดูรอน) และเดือน
มิถนุ ายน 2552 (ฤดูฝน)
3. ศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวพนื้ ทองน้ำ
3.1 การรวบรวมตัวอยาง
ทำการรวบรวมตัวอยางสัตวพนื้ ทองน้ำโดยใชเครือ่ งตัก
ดิน (Ekman dredge) ที่มีพื้นที่หนาตัดขนาด 15 X 15
เซนติเมตร ทีส่ ถานีทกี่ ำหนด โดยจะสมุ เก็บตัวอยางสถานี
ละ 3 ครัง้ นำตัวอยางดินทีไ่ ดมารอนหาสัตวพนื้ ทองน้ำโดย
ใชตะแกรงรอนขนาดชองตา 330 ไมครอน หลังจากนัน้ เก็บ
ตัวอยางสัตวพื้นทองน้ำในขวดพลาสติกและรักษาสภาพ
ตัวอยางดวยแอลกอฮอล 70 % และนำไปวิเคราะหชนิด
และปริมาณในหองปฏิบัติการ
3.2 การวิเคราะหตวั อยาง
นำตั ว อย า งสั ต ว พื้ น ท อ งน้ำ ที่ ร วบรวมได ม าทำการ
วิเคราะหชนิดภายใตกลองสเตอริโอ (Stereo microscope)
และแวนขยาย (Hand len) อยางนอยถึงระดับ family ตาม
วิธกี ารทางอนุกรมวิธาน โดยใชคมู อื ของ Barnes (1980),
Brandt (1974), Edmondson (1959), Engerman (1981)
และ Merritt (1984) และนับจำนวนตัวทีพ่ บในแตละชนิด
หนวยทีใ่ ช ตัวตอตารางเมตร
4. ศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำ
4.1ศึกษาปริมาณสารอินทรียใ นดินตะกอน
พืน้ ทองน้ำ
เก็บรวบรวมตัวอยางดินตะกอนทีส่ ถานีทกี่ ำหนด นำไป
ตากผึง่ ลมไวจนแหงนำมาบดละเอียดแลวรอนดวยตะแกรง
รอนขนาดชองตา 500ไมครอน นำไปวิเคราะหหาปริมาณ
สารอินทรียต ามวิธกี ารของ Walkley and Black (1934)
4.2 ศึกษาคุณภาพน้ำ
ศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพและทางเคมี โดยเก็บ
ตัวอยางน้ำในแตละสถานีที่กำหนดที่ระดับต่ำกวาผิวน้ำ
ประมาณ 30 เซนติเมตร แลววิเคราะหคุณภาพน้ำตาม
หนังสือคมู อื การวิเคราะหของ APHA, AWWA and WPCE
(1998) และ ไมตรี และ จารุวรรณ (2528) ดังนี้
4.2.1 คุณภาพน้ำทางกายภาพ
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ผลการวิจัย
1. การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวพนื้ ทองน้ำ
(ไส เ ดื อ นน้ำ ) 2 ชนิ ด 2 สกุ ล Phylum Arthropoda
พบสัตวพื้นทองน้ำทั้งหมด 23 ชนิด 19 สกุล จาก (อารโธพอด) 3 ชนิด 3 สกุล และ Phylum Mollusca (หอย)
14 วงศ 3 ไฟลั ม ประกอบด ว ย Phylum Annelida 18 ชนิด 14 สกุล (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2)
ตารางที่ 1 ชนิดของสัตวพนื้ ทองน้ำทีส่ ำรวจพบบริเวณอางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ในชวงเดือนกุมภาพันธ
เมษายน และมิถนุ ายน 2552
NO.

1
2

3

4

5

6

○
○
○
○
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○

7
8

TAXA

Phylum Annelida
Class Oligocheata (ไสเดือนน้ำ)
Order Opisthopora
Family Tubificidae
Branchiura sowerbyi
Tubifex tubifex
Phylum Arthropoda
Class Insecta (แมลง)
Order Ephemeroptera
Family Caenidae
Caenis sp.
Order Diptera
Family Chironomidae
Chironomus sp.
Class Crustacea (กงุ , ปู)
Order Decapoda
Family Palaemonidae
Macrobrachium lanchesteri
Phylum Mollusca
Class Gastropoda (หอยฝาเดียว)
Order Mesogastropoda
Family Ampullariidae
Pomacea insularus
Order Basomatophora
Family Buccinidae
Clea sp.
Clea helena
Family Thiaridae

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

Branchiura sowerbyi

Tubifex tubifex

Caenis sp.

Chironomus sp.

Macrobrachium
lanchesteri

Pomacea insularus

Clea sp.

Clea helena

Talebia sp.

Melanoid tuberculata

Filopaludina martensi
cambodjensis

Filopaludina martensi
martensi

Filopaludina
Trochotaia trochoides Ensidens ingallsianus
sumatrensis polygramma
ingallsianus

Scabies phaselus

Trapezoideus
exolescens comptus

Diplodon
parallelipipedon

Limnoperna siamensis Scaphula pinna

Psudodon
vondembuschianus
ellipticus

Hyriopsis delaporteri

Cobicular mereletiana

รูปที่ 2 ชนิดของสัตวพนื้ ทองน้ำทีส่ ำรวจพบทีส่ ถานีตา งๆ บริเวณอางเก็บน้ำบางพระ

○

○

○

○

(1452.06 ตัวตอตารางเมตร) ในเดือนเมษายนซึง่ อยใู นชวง
ฤดูรอ น (รูปที่ 3) สัตวพนื้ ทองน้ำในกลมุ หอยพบมีปริมาณ
เฉลี่ยสูงสุด ชนิดที่พบเดนคือ หอยเล็บมา (Cobicular
mereletiana),หอยขม (Filopaludina martensi
cambodjensis) และหอยกาบ (Ensidens ingallsianus
ingallsianus) ไสเดือนน้ำเปนกลมุ ทีพ่ บมีปริมาณรองลงมา
ชนิดทีพ่ บเดน คือ Chironomus sp.

○

จากการศึกษาพบมีปริมาณสัตวพื้นทองน้ำอยูในชวง
104.07 - 4503.70 ตัวตอตารางเมตร มีปริมาณเฉลี่ย
1606.92 ตัวตอตารางเมตร โดยมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดที่
สถานีที่ 5 (3679.23 ตัวตอตารางเมตร) และมีปริมาณเฉลีย่
ต่ำสุดทีส่ ถานีที่ 8 (360.95 ตัวตอตารางเมตร) และปริมาณ
มีการผันแปรไปตามชวงเวลาที่ทำการศึกษา โดยพบมี
ปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งอยูในชวงฤดูฝน
คือ 1753.80 ตัวตอตารางเมตร และมีปริมาณเฉลีย่ ต่ำสุด
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รูปที่ 3 ปริมาณสัตวพนื้ ทองน้ำ (ตัวตอตารางเมตร) ทีส่ ถานีตา งๆ บริเวณอางเก็บน้ำบางพระ
จังหวัดชลบุรี ในชวงเดือนกุมภาพันธ เมษายน และเดือนมิถนุ ายน 2552
2. ศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำ
ผลการศึกษาปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งในดินตะกอนพื้นทองน้ำและคุณภาพน้ำที่สถานีตางๆ บริเวณอางเก็บน้ำบางพระ
ในชวงเดือนกุมภาพันธ เมษายน และเดือนมิถนุ ายน 2552 ดังตาราง
พารามิเตอร
สารอินทรียค ารบอนในดินตะกอน (%)
ความลึก (ม.)
อุณหภูมนิ ้ำ ( ํ c)
ความขนุ ของน้ำ (NTU)
การนำไฟฟา ( S/cm)
ความเปนกรดเปนดาง
ออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ล)

ชวง

คาเฉลี่ย

0.72 - 2.97
1.4 - 7.0
29.0 - 32.0
2.5 - 14.8
130.1 - 147.4
7.41 - 8.20
3.96 - 7.34

1.99
3.56
30.67
5.55
140.4
7.73
5.16

3. ศึกษาปริมาณทองแดงในน้ำ ดินตะกอน และสัตวพนื้ ทองน้ำ
ผลการศึกษาปริมาณทองแดงในน้ำ ดินตะกอนพืน้ ทองน้ำ และสัตวพนื้ ทองน้ำทีใ่ ชเปนตัวแทนในการวิเคราะหหาผล
ตกคางของทองแดง มีอยุดวยกัน 3 ชนิด คือ หอยกาบ หอยเล็บมา และหอยขม ที่สถานีตางๆ บริเวณอางเก็บน้ำ
บางพระ ในชวงเดือนกุมภาพันธ เมษายน และเดือนมิถนุ ายน 2552 ดังตาราง
ตัวอยาง

○
○
○
○
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○

น้ำ
ดินตะกอนพื้นทองน้ำ
หอยกาบ
หอยเล็บมา
หอยขม

ปริมาณทองแดง
< 0.005 - 0.056 mg/l
0.31 - 31.95 mg/kg dry weight
<1.000 - 7.619 mg/kg wet weight
<1.000 - 9.124 mg/kg wet weight
14.580 - 48.922 mg/kg wet weight

○

○

○

○

เคียงกับคาเฉลีย่ ของดินตะกอนปกติของโลกและไมเกินคา
มาตรฐานโลกที่กำหนดไว ดังนั้นสภาพการปนเปอนของ
ทองแดงในดินตะกอนพื้นทองน้ำบริเวณอางเก็บน้ำบาง
พระในชวงทีท่ ำการศึกษาจึงยังอยใู นระดับทีไ่ มเปนปญหา
แตถายังมีการใชสารคอปเปอรซัลเฟตเพื่อแกไขปญหา
แพลงกตอนพืชบลูมอยอู ยางตอเนือ่ งตอไปและในปริมาณ
ทีส่ งู มากเกิน ปริมาณทองแดงในดินตะกอนพืน้ ทองน้ำก็มี
โอกาสสะสมเพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับมาตรฐานและเปน
อันตรายตอสิง่ แวดลอมได สวนปริมาณการสะสมของทอง
แดงในหอย 3 ชนิด คือ หอยกาบ หอยเล็บมา และหอยขม
ปริมาณทองแดงทีส่ ะสมในหอยกาบและหอยเล็บมาในทุก
สถานีและทุกชวงเวลาทีส่ มุ เก็บตัวอยางมีคา ต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ ก ระทรวงสาธารณะสุ ข แห ง ประเทศ
ไทยอนุญาตใหมใี นอาหารได ในขณะทีห่ อยขม พบวา ใน
ทุกจุดสำรวจในบริเวณทีม่ กี ารใชสารคอปเปอรซลั เฟตและ
ในทุกชวงเวลาที่เก็บตัวอยางไดมีปริมาณสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไว
จากผลการศึกษาการประเมินผลตกคางของสารควบ
คุ ม สาหร า ยชั้ น ต่ำ ในแหล ง น้ำ ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การใช ส าร
คอปเปอรซัลเฟตในอางเก็บน้ำบางพระเพื่อแกไขปญหา
แพลงกตอนพืชบลูมเปนระยะเวลานานๆ ที่ผานมาทำให
เกิ ด การสะสมของทองแดงในแหล ง น้ำ โดยเฉพาะใน
บริเวณทีม่ กี ารใชสารคอปเปอรซลั เฟต ไดแก บริเวณสถานี
ที่ 5 (หลังบานพักขาราชการสชป.9) สถานีที่ 6 และ 7 (หนา
สันเขือ่ น) และสถานีที่ 8 (บริเวณจุดสูบน้ำประปา) ซึง่ เปน
บริเวณทีม่ รี ะดับการปนเปอ นของทองแดงสูงในดินตะกอน
พื้นทองน้ำและในหอย โดยเฉพาะหอยขมซึ่งเปนแหลง
อาหารโปรตี น ของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ พ บมี ก ารแพร
กระจายมากในบริเวณเหลานี้ ดังนัน้ การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมงในบริเวณนี้จึงควรตองระมัดระวังเปน
อยางยิง่ และควรมีมาตรการในการใชสารคอปเปอรซลั เฟต
ในแหลงน้ำ นอกจากเพื่อเปนการเฝาระวังการเพิ่มระดับ
การปนเปอนของโลหะหนักทองแดงในสิ่งแวดลอมบริเวณ
นีแ้ ลวยังเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชนในพืน้ ทีใ่ นการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีอยูได

○

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพรกระจายของสัตว
พืน้ ทองน้ำ พบสัตวพนื้ ทองน้ำทัง้ หมด 23 ชนิด 19 สกุล จัด
อยใู น 3 Phylum คือ Annelida (ไสเดือนน้ำ) Arthropoda
(อารโธรพอด) และ Mollusca (หอย) สัตวพนื้ ทองน้ำในกลมุ
หอยมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด รองลงมา คือ
อารโธรพอด และ ไสเดือนน้ำ ตามลำดับ มีปริมาณเฉลีย่
1606.92 ตัวตอตารางเมตร พบปริมาณสูงสุดทีส่ ถานีที่ 5
และต่ำสุดที่สถานีที่ 8 ปริมาณมีการผันแปรไปตามชวง
เวลาที่ทำการศึกษา โดยมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดในเดือน
มิถุนายน และต่ำสุดในเดือนเมษายน สัตวพื้นทองน้ำใน
กลุมหอยพบมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุด ชนิดที่พบเดนคือ หอย
เล็บมา (Cobicular mereletiana), หอยขม (Filopaludina
martensi cambodjensis) และหอยกาบ(Ensidens
ingallsianus ingallsianus) ไสเดือนน้ำเปนกลุมที่พบมี
ปริมาณรองลงมา ชนิดทีพ่ บเดน คือ Chironomus sp.
ปจจัยสิ่งแวดลอมในแหลงน้ำทางดานคุณภาพน้ำและ
สารอินทรียในดินตะกอนพื้นทองน้ำในบริเวณอางเก็บน้ำ
บางพระ พบวา คุณภาพน้ำโดยภาพรวมยังมีคณ
ุ ภาพอยใู น
เกณฑดีและเหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสัตวน้ำรวมไป
ถึงการนำไปใชประโยชนทางการเกษตรและไมพบวามี
ผลกระทบในทางลบตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัตว
หนาดิน สวนคุณภาพดินตะกอนพื้นทองน้ำมีสารอินทรีย
สะสมในปริมาณที่สูงและเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ผันแปรของชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ำในแหลง
น้ำ สำหรั บ สารอิ น ทรี ย ใ นดิ น ตะกอนถื อ ได ว า เป น คลั ง
อาหารสะสมทีส่ ำคัญโดยจะเปนแหลงสนับสนุนธาตุอาหาร
พืชทางหนึง่ ใหกบั ผผู ลิตขัน้ ตนในระบบนิเวศแหลงน้ำ โดย
เฉพาะแพลงกตอนพืชซึง่ เปนผผู ลิตขัน้ ตนของแหลงน้ำทีย่ งั
สรางปญหาใหกับอางเก็บน้ำบางพระอยูจนทุกวันนี้
ปริมาณการสะสมของทองแดงในน้ำ ดินตะกอนพื้น
ทองน้ำและในหอย พบวา ปริมาณสะสมของทองแดงในน้ำ
มีคาต่ำกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน
สำหรับปริมาณทองแดงทั้งหมดในดินตะกอนพื้นทองน้ำ
พบมี ป ริ ม าณสู ง ที่ ส ถานี ที่ อ ยู ใ นบริ เ วณที่ มี ก ารใช ส าร
คอปเปอรซลั เฟต แตปริมาณทีว่ ดั ไดยงั มีคา อยใู นระดับใกล
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○
○
○
○
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
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○

○

○

○

○
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รางวัลผบู ริหารการจัดการความรดู เี ดน (CKO Award 2009)
หนวยงานจัดการความรดู เี ดน (KM Award 2009) และ ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ดี า นตาง ๆ
ตามแผนการจัดการความรเู พือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. ผบู ริหารการจัดการความรดู เี ดน (CKO Award 2009) จำแนกเปน 2 รางวัล ไดแก
1.1 ผบู ริหารการจัดการความรดู เี ดน หนวยงานสวนกลาง
- นายชัชวาล ปญญาวาทีนนั ท
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
1.2 ผบู ริหารการจัดการความรดู เี ดน สชป. 1- 1 7
- นายจรูญ พจนสนุ ทร
ผอู ำนวยการสำนักชลประทานที่ 14
ทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับการเสนอชื่อใหไดรับรางวัลดังกลาว คณะกรรมการไดพิจารณาจาก
ผลการดำเนินการประกวดหนวยงานจัดการความรดู เี ดน ประกอบกับการเปนผบู ริหารทีป่ ระพฤติ ปฏิบตั ติ นเปนตัวอยาง
ทีด่ เี พือ่ สนับสนุนการเรียนรขู องบุคลากรในสังกัด สงเสริมใหมบี รรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรู ตลอดจนสรางแรงจูงใจ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาความรขู องหนวยงาน โดยมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการความรอู ยางเปนระบบ
ตอเนื่อง
2. หนวยงานจัดการความรดู เี ดน ( KM Award 2009 ) จำแนกเปน 2 รางวัล ไดแก
2.1 หนวยงานจัดการความรดู เี ดน สวนกลาง
- รางวัลดีเดน อันดับที่ 1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- รางวัลดีเดน อันดับที่ 2 ศูนยสารสนเทศ
- รางวัลดีเดน อันดับที่ 3 สำนักวิจัยและพัฒนา
2.2 หนวยงานจัดการความรดู เี ดน สชป.1-17
- รางวัลดีเดน อับดับที่ 1 สำนักชลประทานที่ 14 และสำนักชลประทานที่ 15
- รางวัลชมเชย
สำนักชลประทานที่ 8

○

○

○

○

○

3. ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ดี า นตาง ๆ ดังนี้
3.1 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานพัฒนาแหลงน้ำ จำแนกเปน 2 ประเภท
รางวัล ไดแก
1.รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู
- รางวัลที่ 1 ฝายแกนดินเหนียวใตพนื้ ทราย
โดย นายดุสติ แสงสุคนธ
สำนักชลประทานที่ 4
- รางวัลที่ 2 การสำรวจขอมูลแผนทีภ่ าคสนามดวยระบบดิจติ อลในการจัดทำแผน
ที่ระบบดิจิตอลเพื่อประยุกตใชงานดานการออกแบบโครงการชลประทาน
โดย นายชัยศรี ชัชวรัตน และคณะ สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
- รางวัลที่ 3 แผนพัฒนาลมุ น้ำลำเซบาย
โดย นายนิรนั ดร นาคทับทิม และคณะ
สำนักชลประทานที่ 7
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- รางวัลชมเชย การจัดทำแผนพัฒนาแหลงน้ำแบบมีสว นรวมระดับอำเภอ
โดย นายเมธี อภิวฒ
ั น และคณะ
สำนักชลประทานที่ 1
2.รางวัลประเภทสิง่ ประดิษฐ ดานพลังงานทดแทน
- รางวัลชมเชย เครือ่ งสูบน้ำทนุ ลอยพลังน้ำ (เพชรนาคา 1)
โดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ สำนักชลประทานที่ 14
3.2 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานบริหารจัดการน้ำ จำแนกเปน 2 ประเภท
รางวัล ไดแก
1.รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู
- รางวัลที่ 1 รุก - รับ - รากหญา รายการโทรทัศน "ตะลอนทัวร" เรือ่ งน้ำถามเรา
รายการโตคารมมัธยมศึกษา
โดย นายประพนธ คำไทย และคณะ
สำนักชลประทานที่ 4
- รางวัลที่ 2 โครงการศึกษาปรับปรุงเครื่องสูบน้ำพลังน้ำใหมีประสิทธิภาพและ
คงทนตอการใชงาน ประหยัดงบประมาณ
โดย นายสุขเกษม เจริญจันทร และคณะ
สำนักเครื่องจักรกล
- รางวัลที่ 3 การลดความขุนของน้ำที่เกิดจากตะกอนดินกระจายตัวในแหลงน้ำ
แบบยั่งยืน
โดย นายสมเจตน ถิน่ นคร และคณะ
สำนักวิจัยและพัฒนา
รางวัลชมเชย จำนวน 7 ผลงาน ไดแก

○
○
○
○
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○

- โครงการนำรองวิธีการบริหารจัดการน้ำแบบยืดหยุนและผสมผสานในลุมน้ำยม
โดย นายทวี สวางศรี และคณะ
สำนักชลประทานที่ 4
- งานวิจยั โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชและบำรุงรักษาแหลงน้ำชุมชนประเภท
ประปาภูเขาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โดย นายสุธญ
ั ญ ฤทธิขาบ
สำนักชลประทานที่ 17
- โครงการพัฒนาระบบการรายงานขอมูลสถานการณน้ำประจำวันสำหรับการ
ติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ำ ในชวงฤดูน้ำหลากของศูนยประมวลวิเคราะห
สถานการณน้ำ สำนักชลประทานที่ 14 ดวยระบบ SMS ผานระบบ Mobile
Paging
โดย นายอุรคั สุบรรณเสนีย
สำนักชลประทานที่ 14
- การพัฒนาโปรแกรมเฝามองจัดเก็บขอมูลแบบตอเนื่อง ณ เวลาจริง จากเว็บเพ
จของระบบโทรมาตรชุมพร
โดย นายวิชญ ศรีวงษา
สำนักวิจัยและพัฒนา
- กิจกรรมการมีสว นรวม โครงการรวมใจรักษน้ำชลประทาน
โดย นายชูชาติ ศุภวรรธณางกูร และคณะ
สำนักชลประทานที่ 11
- โครงการเกษตรอินทรียข องกลมุ ผใู ชน้ำชลประทาน ตำบลนพรัตน
โดย นายชูชาติ ศุภวรรธณางกูร และคณะ
สำนักชลประทานที่ 11

- สื่อการเรียนรูเรื่องชลประทานสำหรับยุวชลกร
โดย นายอัตถพงษ ฉันทานุมตั ิ และคณะ

สำนักชลประทานที่ 2

2. รางวัลประเภทสิง่ ประดิษฐ
- รางวัลที่ 1 โครงการฝายทดน้ำพลิกไดอตั โนมัติ
โดย นายอำนวย ชีวะพฤกษ และคณะ
สำนักชลประทานที่ 12
- รางวัลที่ 2 การพัฒนาโทรมาตรวัดความชืน้ ในดินแบบอัตโนมัติ
โดย นายวิชญ ศรีวงษา
สำนักวิจัยและพัฒนา
- รางวัลที่ 3 ชุดตรวจสอบประสิทธิภาพการใชน้ำชลประทาน
โดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ
สำนักชลประทานที่ 14
3.3 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
จำแนกเปน 2 ประเภทรางวัล ไดแก
1. รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู
- รางวัลที่ 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำในเขตโครงการโคกกระเทียมใชเปน
พื้นที่แกมลิงชั่วคราว
โดย นายสมพงษ บางตระกูล และคณะ
สำนักชลประทานที่ 10
- รางวัลที่ 2 การติดตามสถานการณน้ำดวยโครงขายไรสายในโครงการปองกันและ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ
โดย นายทวีศกั ดิ์ ธนเดโชพล และคณะ
สำนักชลประทานที่ 14
- รางวัลที่ 3 องคความรตู ามยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
โดย ทีมงานจัดการความรู และชุมชนนักปฏิบตั ิ
สำนักชลประทานที่ 14

○

-

○

-

○

-

○

-

○

-

รางวัลชมเชย จำนวน 5 ผลงาน ไดแก
โครงการศึกษาการสรางแบบจำลองเตือนภัยน้ำทวมดวย Hec-Ras และ
Hec-GgoRrs จากขอมูล DEM ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
บริเวณลมุ น้ำบางสะพาน จ. ประจวบคีรขี นั ธ
โดย นายเอกพล ฉิม้ พงษ
สำนักชลประทานที่ 14
การติดตามและคาดการณสภาพน้ำฝน - น้ำทา
โดย นายบุญธรรม ปานเปย มโภช
สำนักชลประทานที่ 4
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับสถานการณอุทกภัย
โดย นายนิรนั ดร นาคทับทิม
สำนักชลประทานที่ 7
โครงการแกมลิงบึงพุดซาปองกันน้ำทวมเมืองโคราช
โดย ทีมงานสำนักชลประทานที่ 8
การจัดทำคูมือแผนที่เตือนภัยน้ำทวม
โดย นายอัตถพงษ ฉันทานุมตั ิ และคณะ
สำนักชลประทานที่ 2
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2. รางวัลประเภทสิง่ ประดิษฐ
- รางวัลที่ 1 เครือ่ งเตือนภัยทางน้ำกึง่ อัตโนมัติ
โดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ
สำนักชลประทานที่ 14
- รางวัลที่ 2 การถายภาพมุมสูงดวยเครือ่ งบินบังคับวิทยุแบบ Real Time
โดย นายชเนทธิ์ สอนลิลา
สำนักชลประทานที่ 15
3.4 ผลงานสรางสรรคและเปนแบบอยางทีด่ ี ดานพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน จำแนกเปน 2 ประเภทรางวัล ไดแก
1.รางวัลประเภทพัฒนาองคความรู
- รางวัลที่ 1 การจัดทำภาพตัดขวางและจำแนกชัน้ ดินในเขตพืน้ ที่ สชป. 11
โดย นายธีระวุฒิ ศิลปะคุปต และคณะ
สำนักชลประทานที่ 11
- รางวัลที่ 2 โปรแกรมการบริหารจัดการงานบริการทดสอบ
โดย นายธวัชชัย คุณประคัลภ
สำนักวิจัยและพัฒนา
- รางวัลที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายวิทยุโทรคมนาคม VHF/ FM
โดย นายเอนก กานสังวอน
สำนักชลประทานที่ 11

-

-

-

รางวัลชมเชย จำนวน 4 ผลงาน ไดแก
การศึกษาวิจัยแนวทางการใหบริการขอมูลขาวสารประชาสัมพันธของ
กรมชลประทาน
โดย นางณภัทร เวียงคำมา
สำนักงานเลขานุการกรม
และนายพรชัย ศรีแตงทอง
กองแผนงาน
โปรแกรมการคำนวณราคาวัสดุและคำนวณราคาอาคารชลประทาน
โดย นายวิทยา ทรัพยคงทน
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
การหาสมการเสนโคงความจุ และโคงพืน้ ทีผ่ วิ น้ำดวยโปรแกรม
Solver-Curve
โดย นายเนรมิต เทพนอก
สำนักชลประทานที่ 8
คมู อื วิธกี ารปฏิบตั งิ านการบบังคับใชตามกฎหมาย
โดย กองกฎหมายและทีด่ นิ

○
○
○
○
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○

2. รางวัลประเภทสิง่ ประดิษฐ
- รางวัลที่ 1 เรือบังคับวิทยุเพือ่ เก็บตัวอยางน้ำ
โดย นายเจษฎา อังศุพาณิชย และคณะ
- รางวัลที่ 2 น้ำดืม่ ตราชลประทาน
โดย นายเอนก กานสังวอน

สำนักชลประทานที่ 14
สำนักชลประทานที่ 11

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองคความรู
สกู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2

13-16 มิถนุ ายน 2553
ณ ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน

○

○

○

○

○

รายชือ่ คณะทำงาน

199

○

○

○

○

○

200

รายชื่อคณะทำงาน
การสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลีย่ นองคความรสู กู ารบริหารจัดการน้ำสมัยใหม ครัง้ ที่ 2
วันที่ 13-16 มิถนุ ายน 2553
ณ. ศูนยวศิ วกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน
ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อธิบดีกรมชลประทาน ผูบริหารการจัดการความรูกรมชลประทาน
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
ผูอำนวยการสำนักชลประทานที่ 11
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ผูอำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
ผูอำนวยการสำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา

○

○

○

○

○

คณะผดู ำเนินการ ประกอบดวย
ทีมงานจัดการความรู กรมชลประทาน
1. นายศุภชัย รงุ ศรี
ประธานทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
2. นายเพิม่ ศักดิ์ คิดหมาย
รองประธานทีมงานจัดการความรู
ผอู ำนวยการสำนักงานกอสราง 6 (โครงการประแสร)
สำนักโครงการขนาดใหญ
3. นายสาธิต มณีผาย
รองประธานทีมงานจัดการความรู
ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
4. นายมนัส กำเนิดมณี
ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน
5. นายอัตถพงษ ฉันทานุมตั ิ
ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
6. นายสิรวิ ชิ ญ กลิน่ ภักดี
ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสวนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สำนักชลประทานที่ 15
7. นายวัชระ เสือดี
ทีมงานจัดการความรู
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา
8. นายสุวฒ
ั น พาหุสวุ ณ
ั โณ
ทีมงานจัดการความรู
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิจัยและพัฒนา
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9. นายทองเปลว กองจันทร
ผูอำนวยการสวนอุทกวิทยา
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
10. นายธนา สุวฑ
ั ฒน
ผูอำนวยการสวนวางโครงการ
สำนักบริหารโครงการ
11. นางสาวชุตนิ าฏ มะลิวลั ย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน
12. นางสมศรี วัฒนวุฒพิ งศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
13. นายสำเริง แสงภวู งค
ผูอำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ
สำนักชลประทานที่ 14
14. นางสาวทิพาภรณ วชิราภากร
หัวหนากลุมงานบัญชี
กองการเงินและบัญชี
15. นางณภัทร เวียงคำมา
หัวหนาฝายประชาสัมพันธและเผยแพร
สำนักงานเลขานุการกรม
16. นางสาวอัจฉรา รัตนา
นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ
ศูนยสารสนเทศ
17. นางศิวพร ภมรประวัติ
ผูอำนวยการสวนฝกอบรม
สำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
18. นางสาวลัดดา วรการพินจิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สวนฝกอบรม
สำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
19. นางสาวนันทพร เงินฉลาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

ทีมงานจัดการความรู

เลขานุการทีมงานจัดการความรู

○

○

○

○

○

คณะทำงานสงเสริมการถายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรู กรมชลประทาน
1. นายวัชระ เสือดี
ประธานคณะทำงาน
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา
2. นายสุจนิ ต หลิม่ โตประเสริฐ
คณะทำงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
3. นายไกรนิธี รัตนธาดา
คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
4. นายปาโมกข ปงเมือง
คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักชลประทานที่ 2
5. นายมารุต องคสถาพร
คณะทำงาน
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
สำนักชลประทานที่ 7
6. นายณัฐวุฒิ สรอยประเสริฐ
คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักชลประทานที่ 9
7. นายประพันธ สพเสถียร
คณะทำงาน
นายชางชลประทานอาวุโส
สำนักชลประทานที่ 13
8. นายอุรคั สุบรรณเสนีย
คณะทำงาน
นายชางชลประทานชำนาญงาน
สำนักชลประทานที่ 14
9. นางสาวชุตนิ าฏ มะลิวลั ย
คณะทำงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน
10. นางสาวนันทพร เงินฉลาด
เลขานุการคณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
11. นางสาวเกศราภรณ สุวรรณชนะ
ผูชวยเลขานุการคณะทำงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองแผนงาน
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สถาบันพัฒนาการชลประทาน
1. นายธเนศ อักษร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
2. นายกรตสุวรรณ โพธิส์ วุ รรณ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
สำนักวิจัยและพัฒนา
นายวิโรจน พิทักษทรายทอง
วิศวกรโยธาชำนาญการ

○
○
○
○
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สวนฝกอบรม สำนักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล
1. นางสาวชุตมิ า รังสิเสนา ณ อยุธยา
2. นายจำนงค เมตตาจิต
3. นางสาวธมนตวรรณ เฉลิมสัตย
4. นางสาวพรเพ็ญ ไชยสุภา

○

○

○

○

○
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