
ประสบการณการทํางานดานการบริหารจัดการน้ําในภาคอีสาน 

เอกสารนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเลาประสบการณ  ในการทํางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อเปนการสะสมความรู  บางเรื่องอาจเปนไปตามหลักวิชา  บางเรื่องเกิดจากการบูรณาการวิชาการ
ตางๆ หลายสาขา  บางเรื่องที่ตัดสินใจก็ไมทราบวาถูกหรือผิด   แลวแตมุมมองทัศนคติในขณะนั้น  
แตถามองในดานขององคความรูแลว   ก็อาจทําใหคนทํางานรุนตอไป  เกิดประกายความคิดกําหนด
รูปแบบวิธีการทํางานใหดียิ่งขึ้น ทําใหเกิดนวัตกรรม  เกิดการสะสมความรูที่ชวยใหเจาหนาที่
ทํางานถูกตองตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น ไมตองการเขียนประวัติสวนตัวแตเมื่อเปนประสบการณ
การทํางานจึงหลีกเลี่ยงไมไดและเรื่องนี้คาดวาคงมีใครเขียนเหมือนกัน 

ในชวงเวลาประมาณ 50 ป ที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยู และวิธีการทํางานมาก แนวคิดและวิธีการทํางานในเรื่องนี้ ในบางเรื่องจึงไม
สามารถนํามาใชได เชน สมัยกอนการเดินทางใชรถไฟ ที่ใชเครื่องจักรไอน้ําพอถึงสถานีใหญๆ ก็
ตองขนไมฟนขึ้นไปเติม หรือถาใชเรือที่มีเครื่องยนต  ก็เปนเครื่องยนตที่ตองใชเตาพนไฟเผาหัว
เครื่องใหรอน  กอนจึงจะหมุนใหเครื่องยนตติดได เมื่อป 2516 เรียนชั้นป 1 การคํานวณทาง
วิศวกรรมสมัยนั้นใช Slide rule หรือตารางตางๆ ชวยในการคํานวณ  พอข้ึนป 2 เครื่องคิดเลขทาง
วิศวกรรมมีขนาดเล็กและราคาถูกทําใหการคํานวณตางๆ มีความแมนยํามากขึ้น    เครื่อง
คอมพิวเตอรสมัยนั้นมีขนาดใหญราคาแพง  การปอนขอมูลตองใชบัตรเจาะรู ตอมาป 2526-2527 มี
การใชคอมพิวเตอรขนาด 8 บิต การทํางานจะตองเขียนโปรแกรมสั่งงานทุกขั้นตอน  ไมมีโปรแกรม
สําเร็จรูปเหมือนปจจุบัน   การคํานวนหาความตองการน้ําในโครงการชลประทานตองใชเวลาหลาย
สิบนาที 

วันที่ 20 มีนาคม 2520 เร่ิมทํางานเปนลูกจางประจําตําแหนงชางกอสรางขั้นสอง  สังกัด
งานออกแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชวงนี้ทํางานออกแบบระบบสงน้ํา  ที่นี่มีการทํางาน
กันเปนระบบดี  ไดเห็นกองจัดสรรน้ําทํางานบริหารจัดการน้ํา  วันที่  1 กรกฎาคม 2526 ไดบรรจุ
เปนขาราชการตําแหนงเจาหนาที่ชลประทาน 2 สังกัดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาอางเก็บน้ํา
จังหวัดกาฬสินธุ  การทํางานตําแหนงนี้ไดเลือกมาเอง   เพราะมีการพูดกันมากกวาภาคอีสานมีความ
กันดารแหงแลง  เมื่อจบจากโรงเรียนการชลประทานก็อยากจะแกปญหานี้ (ตั้งใจ)  ลักษณะของ
พื้นที่มีความแตกตางๆ กับชีวิตในชานเมืองที่ราบลุมภาคกลางมาก  วัฒนธรรมชีวิตความเปนอยูก็ไม
เหมือนกัน    จึงตองทําความเขาใจให ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ   ดินฟาอากาศ  
ประวัติศาสตร  ความเชื่อทัศนคติ  ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน  ลักษณะดิน  พืชพรรณ  ขอมูล
น้ําฝน  น้ําทา ฯลฯ  วิธีงายที่สุด  คือ  อานหนังสือ  พูดคุยสอบถามกับชาวบาน  การไปดูดวยสายตา
ตนเอง ส่ิงที่คนพูดกันวาภาคอีสานเคยเปนทะเลมากอน   มีช้ันเกลืออยูใตดิน  มีความยากลําบากใน



การหาน้ํากินน้ําใช ปลูกพืชและเล้ียงสัตวจริงหรือเปลา  เร่ืองจริงเปนอยางไรมีขอมูลอะไรเปน
หลักฐาน 

ในสมัยนั้นชาวบานใชน้ําจากบอน้ําประจําหมูบาน   เปนน้ํา อุปโภค-บริโภค  บอน้ําเปน
บอที่ขุดผานชั้นดินลูกรังหรือดินเหนียวอาจมีการกรุดวยไมกระดานเปนบอส่ีเหล่ียม  หรือใชทอซิ
เมนตขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.50 เมตร มีความลึกประมาณ 5 - 12 เมตร แลวแตสภาพ
พื้นที่อาจใชไดตลอดปหรือบางชวงในฤดูฝน  ชาวบานเลาใหฟงวากอนสรางอางเก็บน้ําการหาน้ํา
อุปโภค-บริโภคและเลี้ยงสัตวมีปญหามาก  ในฤดูแลงตองพาสัตวเล้ียงไปหาน้ําไกลๆ  พื้นที่ลุม
บริเวณตัวเมืองจังหวัดกาฬสินธุไปอําเภอยางตลาด   เปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมในฤดูฝนสูงมาก  
จนกระทั่งสรางเขื่อนลําปาวเสร็จ  ปญหาน้ําทวมจึงบรรเทาลงไดมากในสมัยกอนมีการสรางอางเก็บ
น้ําในจังหวัดกาฬสินธุการหาน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภคและเลี้ยงสัตวมีปญหามากในหลายพื้นที่  
ตองพาฝูงสัตว (วัว  ควาย) ไปหาแหลงน้ําไกลๆ   อางเก็บน้ําขนาดเล็ก  ขนาดกลางก็ชวยปญหาการ
ขาดแคลนน้ําในฤดูแลงไดมาก  ในชวงปลายเดือนกันยายน 2520 มีปญหาชาวบาน 2 กลุม   ใน
คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย  อางเก็บน้ําหวยสีทน   ทะเลาะกันตกลงกันไมได  กลุมหนึ่งจะใหหยุด
สงน้ําอีกกลุมหนึ่งจะใหสงน้ํา  พนักงานสงน้ําที่เปนลูกจางประจําแกไขปญหาไมได  จึงมาขอ
คําแนะนําเพราะโครงการฯมีขาราชการเพียง  2  คน เทานั้น  หัวหนาโครงการฯไมอยู ในสมัยนั้นไม
มีการแบงงานกันมากจึงตองทํางานทุกอยาง วิธีจัดการปญหาก็ชวนตัวแทนชาวบานทั้ง 2 กลุม 
พนักงานสงน้ํา   เดินไปดูตามคันคลองซึ่งเปนคลองดิน คันคลองมีขนาดเล็กตองใชวิธีเดินเทานั้น 
ระหวางเดินก็พูดคุยปญหา   พบวาชาวบานที่ไมตองการน้ําอยูตนคลองปลูกขาวกอนขาวเริ่มแกแลว
ไมตองการน้ํา  ชาวบานที่ตองการน้ําอยูปลายคลองขาวกําลังตั้งทองออกรวงตองการน้ํามาก  
ระหวางที่เดินไปก็เห็นชาวบานเอาเผือกกั้นและมี  เครื่องมือจับปลา   พื้นบานเปนระยะๆ ทําใหน้ํา
ไหลชา  เออไปทวมพื้นที่นาตอนตนคลอง  วิธีแกปญหาก็พวกชาวบานเอาสิ่งกีดขวางออกแลวสงน้ํา
คร่ึงคลองปญหาก็จบลงดวยดี  อยูวางๆ ออกไปกับชางสํารวจซึ่งไดเห็นสภาพทั่วไปเกือบทั้งจังหวัด 
วันที่  1  กุมภาพันธ 2521  เปล่ียนตําแหนงเปนวิศวกรโยธา 3 สังกัดงานกอสรางกองกอสราง
โครงการยอยทํางานกอสรางงานชลประทานขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  (ในชวงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2517 ไดไปฝกงานกอสรางที่อางเก็บน้ําหวยเสนง  จังหวัดสุรินทร ซ่ึงการ
ฝกงานไดเรียนรูขั้นตอนการทํางานกอสรางอยางเปนระบบ คือ ทุกวัน ผูรับจางตองสงรายงานความ
ตองการวาจะทํางานอะไร  ตรงไหน  อยางไร  การควบคุมงานดิน มีการตรวจสอบบอดิน  คุณภาพ
ดิน  ความชื้น  การถมดินใหชางสํารวจใหระดับกําหนดขอบเขตพื้นที่ดินถม กําหนดความสูง  มีชาง
ควบคุมอยูประจํา   นับจํานวนเที่ยวของการบดอัด และช้ีจุดที่คิดวามีความหนาแนนนอย  ทดสอบ
หาความแนนของดิน  งานคอนกรีต  ดูการตั้งแบบดูการผูกเหล็กกอนเทคอนกรีตตองตรวจสอบ
ความเรียบรอยทุกครั้ง  งานคอนกรีตมีคนยืนเฝาหนาโม  ดูสวนผสม  หิน  ทราย  ปูน น้ํา  ทดสอบ
ความขนเหลว   เก็บตัวอยาง  ถาเทไมเสร็จทํารอยตอ  เสร็จแลวใชน้ํายาบมคอนกรีต) 



ในชวงที่ทํางานที่จังหวัดกาฬสินธุมีบอยครั้งที่ไดเขาไปสังสรรคพูดคุย บางครั้งก็เขาไป
นอนที่เขื่อนลําปาว   ทําใหรูเร่ืองเกี่ยวกับเขื่อนลําปาวไดพอสมควร  เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมของ
งานกอสรางไดวางแผนทํางานกอสรางป 2521 ใหเสร็จภายใน วันที่  31  พฤษภาคม  ตามคําแนะนํา
ของผูใหญที่มีประสบการณทํางานมานาน  ชวงนี้ไดทําประมาณการทั้งงานซอมแซมและงาน
กอสรางชลประทานขนาดเล็กป  2522 ของโครงการฯเสร็จทั้งหมดประมาณเดือนมิถุนายน มีคําสั่ง
ใหหัวหนาโครงการฯยายไปทํางานที่โครงการหวยปลาหาง  อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ทานก็
ชวนไป ชวงนี้ไดไปพักกับเจาหนาที่ของกรมฯที่มาออกแบบงานชลประทานขนาดเล็กที่จังหวัด
สกลนคร ชวงนี้ทําประมาณการของงานชลประทานขนาดเล็กของจังหวัดสกลนคร ป 2522  
ทั้งหมดเสร็จ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2521  มีฝนตกหนักที่จังหวัดนครพนม  อางเก็บน้ําหวยสม
โฮง  มีน้ําไหลขามหลังคัน หัวหนาโครงการฯถูกยายไปแกไขปญหา  ก็ชวนไปอยูนครพนมดวย ที่
จังหวัดนครพนมการแกปญหาน้ําไหลขามหลังคันทําโดยวางกระสอบทรายแลวใหน้ําไหลขามโดย
ระวังไมใหเกิดการกัดเซาะจนเปนอันตราย    ตอมาไดมีการปรับปรุงทางระบายน้ําลนฉุกเฉินให
สามารถใชงานได  การแกปญหาอุทกภัยในกรณีน้ําลนหลังทํานบดิน  การสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
เขตจังหวัดกาฬสินธุ  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  อํานาจเจริญ  รอยเอ็ด  ยโสธร  และ
อุบลราชธานี  ตั้งแตป 2521  พบวาการแกปญหาโดยการเสริมกระสอบทราย ดูแลไมใหเกิดการกัด
เซาะ  ไมมีปญหาทํานบดินพังทลาย  แตการตัดคันดินใหเปนชอง  สวนใหญจะควบคุมการกัดเซาะ
ไมไดเกิดความเสียหายมาก  ในชวงป 2522 - 2526  ทํางานกอสรางงานชลประทานขนาดเล็กในเขต
จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร ในชวงป 2523  ไปทํางานกอสรางอางเก็บน้ําบานกกแต  พรอมระบบ
สงน้ําที่อําเภอกุดมาก จังหวัดสกลนคร  ตุลาคม  2523  ทํางานพัฒนาเพื่อความมั่นคงหวยบางทราย
ควบคุมงานกอสรางอางเก็บน้ําหวยหินลับ และอางเก็บน้ําหวยไร อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ในชวงนี้ไดเห็นปญหาอุทกภัยทั้งในลุมน้ําชี - มูล และลุมน้ําโขง  เพราะไดชวยงานโครงการ
ชลประทานนครพนม  (ขณะนั้นยังไมไดแยกจังหวัดมุกดาหาร)  ดวย   ชวยตรวจสอบเรื่องรองขอ
โครงการ   (พิจารณาโครงการ)  ตรวจสอบดูปญหาอุทกภัย การชวยเหลือการทํานาปรังโดยใช
เครื่องสูบน้ํา ตั้งแตเร่ิมทํางานไดเห็นแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา   ที่กรมชลประทานสงมา
ใหในชวงฤดูฝนเปนประจํา  ชวงแรกก็ดูรูเร่ืองบางแตก็พอเขาใจ แตจังหวัดนครพนมเปนจังหวัดที่มี
ฝนตกมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานและไดรับอิทธิพลจากพายุจรเปนประจําทุกป  ทําให
สามารถดูแผนที่อากาศรูเรื่องมากขึ้น  และตลอดเวลาที่ทํางานไดเดินทางไปติดตอราชการและไป
เที่ยวเลนที่จังหวัดอุบลราชธานีเปนประจําเพราะเปนที่ตั้งสํานักงาน มีนาคม 2526  ผชป.5 ในขณะ
นั้นไดชวนใหยายไปทํางานที่สํานักชลประทานที่ 5 ตําแหนงหัวหนาสายงานจัดสรรน้ําและสถิติ  
งานวิศวกรรม  (ขณะนั้น สชป.5 แบงงานออกเปนของงานคือ งานบริหารและงานวิศวกรรม ไมมี
สวนไมมีฝาย)  ทุกวันจะไดรับวิทยุแจงขอมูลน้ําฝน-น้ําทาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั้งหมด ชวงนี้ไดไปประชุมเรื่องการจัดสรรน้ําในชวงฤดูแลงและการรับสถานการณอุทกภัยที่



จังหวัดขอนแกนและไดติดตามไปประชุมเกือบทุกครั้งที่มีการจัดไปอบรมประชุมเกี่ยวกับการปลูก
พืช  การจัดสรรน้ํา   ตอเนื่องจนกระทั่งถึงปจจุบัน   ในชวง  1 มิถุนายน 2527 - 1 กุมภาพันธลาไป
ศึกษาระดับปริญญาโทในดานวิศวกรรมชลประทานวิชารองคือทรัพยากรน้ํา ในชวงนี้ไดพยายาม
เลือกลงวิชาเกี่ยวกับชลศาสตรและอุทกวิทยาเพื่อใชบริหารจัดการน้ําใหมากที่สุด และในการทํางาน
ดานชลประทาน   ในวิชาหลักการชลประทานจะมีวงกลมสามวง  คือดานวิศวกรรม   ดาน
เกษตรกรรม  ดานเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นถาจะทํางานชลประทานใหดีตองรูเร่ืองเหลานี้ดวยจึง
ไดเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจบดานเศรษฐศาสตรป 2530 จบดานบริหารธุรกิจ ป 2534 
เรียนกฎหมายแตไมจบ   ทุกวิชาที่เรียนไดนําไปประยุกตกับงานทําใหสามารถเขาใจงานไดมากขึ้น
และสามารถชี้แจงผูเกี่ยวของทุกภาคสวนใหแกไขงานไดดียิ่งขึ้น 

ในชวงการปลูกพืชฤดูแลงป 2528 -2529 ไดขอให สชป.5 สงตัวไปศึกษาการบริหาร
จัดการน้ําที่เขื่อนแมกลอง สชป.10 โดยมีวัตถุประสงคศึกษาโปรแกรม WASAM (Water Allocation 
Scheduling and monitoring) เนื่องจากเปนความรูใหมและเก็บขอมูลทําวิทยานิพนธเร่ืองการ
ประเมินผลการจัดสงน้ําชลประทานในระดับไรนา) โชคดีที่ไดรับคําแนะนําจากคนที่ทําโปรแกรม  
หลักการที่สําคัญที่คนสวนมากละเลย คือ 

1. จะใชโปรแกรมอะไรคํานวนไมใชเร่ืองสําคัญเพราะผลลัพธไมแตกตางกันมาก 
2. WASAM มีเอกสารสนับสนุนตัวแปรในโปรแกรมทั้งหมด เชน การระเหย การ

ร่ัวซึม ฝนใชการ การใชน้ําของพืช ฯลฯ และควรมีการตรวจสอบปรับแกทุกจุด 
3. คาตางๆ ที่ใชในโปรแกรมตองตรวจสอบใหเปนจริงอยูเสมอ เชน คา C ของอาคาร 

ประสิทธิภาพการสงน้ํา  การใชน้ํา  ชนิดของพืช  พื้นที่การปลูกพืช  ปญหาที่หลาย
คนพูดวาโปรแกรมใชไมได   สวนใหญเปนเพราะไมไดปรับแกขอมูลตัวแปรเหลานี้ 

หลังจากนั้นไดกลับทํางานในตําแหนงหัวหนางานจัดสรรน้ํา ฝายจัดสรรน้ําและ
บํารุงรักษา (กรมฯแบงสวนใหม) ในชวงนี้ไดไปอบรมดูงาน ประชุมในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา
เปนประจํา ไดเร่ิมนําขอมูลระดับ - ปริมาณน้ําแผนผังการไหวของน้ําในแมน้ําชี - มูล ไปติดที่ศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทํางานประชาสัมพันธมากขึ้น)  ตนเดือนตุลาคม  2536  ไดยายไปทํางาน
ในตําแหนงหัวหนางานวิศวกรรมโครงการชลประทานรอยเอ็ด ซ่ึงในชวงป 2536 - 2543 ที่ทํางานที่
จังหวัดรอยเอ็ดไดมีโอกาสพบและชี้แจงเรื่องงานกับ  รมว . เกษตรและกรรมาธิการของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาหลายคนในเรื่องปญหาอุทกภัย  ภัยแลง บอยๆ ทุกป  และได
เตรียมเอกสารบรรยายสรุปใหกับผูใหญของกรมฯ ในชวงนี้ไดมีการประสานงานกับ สชป.4 
(ขอนแกน) เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําในชวงอุทกภัยและภัยแลงเปนประจํา   เพราะทุกคนมักจะ
คิดวารูเร่ืองดี  ที่จริงแลวทุกคนก็ทําไดถาเอาใจใสอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานทําใหตองทํางาน



เกินหนาที่มาก  แตถือวาทํางานใหกับชาวบาน ทางผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดในขณะนี้ไดใหความ
สนใจงานชลประทานมากขึ้น 

ป 2543 มีปญหาฝนตกมากตั้งแตปลายเดือนมีนาคม เพราะเกิดปรากฏการณลานีญา 
เนื่องจากในชวงนั้นมีนักขาวติดตาม รมช.เกษตรที่พบกันบอยเคยสอบถามวาทําไมสถานีโทรทัศน
ออกขาวไมตรง เชน ถายรูปน้ําลนจากทางระบายน้ําลนเขื่อนลําปาว  อางเก็บน้ําหวยแองแลวออก
รายการวาน้ําจากเขื่อนลําปาว  หวยแองทําใหเกิดน้ําทวมตัวเมืองรอยเอ็ดซึ่งเปนไปไมได  เพราะ
ระดับตัวเมืองรอยเอ็ดสูงกวาระดับตล่ิงแมน้ําชีประมาณ 13  เมตร นักขาวบอกวาพวกขางในตัดตอ  
ดังนั้นในสมัยนั้นการออกขาวมักจะมีการตัดตอใหตื่นเตน   ปจจุบันดีขึ้นมาก  แตถาสถานีโทรทัศน 
CNN จะบอกชัดเจนวาภาพมาจากแฟมขาวไมใชภาพสด 

ธันวาคม 2543  ยายไปทําหนาที่หัวหนาโครงการชลประทานยโสธรไปรายงานตัวกับ 
ทานผูวาราชการจังหวัดยโสธร ทานถามเกี่ยวกับอุทกภัย เลาใหทานฟง 2 - 3 นาที ทานบอกวาชาง
ดวยกันพูดกันสองสามคําก็รูเร่ือง (ทานเปนวิศวกร) ตั้งแตนั้นมามักจะถูกเรียกใหพบเรื่องน้ําเปน
ประจําทําใหตองเปลี่ยนแนวคิดการทํางานใหม  โดยคิดวาถาทุกคนรูเร่ืองน้ําไดดีเทากับพวกเรา  เขา
คงไมตอวาเราวาบริหารจัดการน้ํา  ส่ิงที่ทําคือพยายามอธิบายใหทุกคนที่เกี่ยวของเขาใจสภาพ  ดิน
ฟา  อากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ  ขอมูลน้ําฝน-น้ําทา  ซ่ึงชาวบานอายุมากๆ  คนที่อยูในพื้นที่นานๆ  
จะเขาใจไดเร็วเพราะเปนความจริงที่มีเหตุมีผล  อธิบายได   คําอธิบาย กับสภาพที่เคยเกิดขึ้นจริง
ตรงกัน (กรมฯมีขอมูลหลายสิบปแลว)   (เจาหนาที่ชลประทานทุกคนควรจะรูเรื่องน้ําเปนอยางดี) 
จนกระทั่งถึงปจจุบัน ในชวงแรกมีคนจํานวนมากกลาวหาวากรมชลประทานบริหารจัดการน้ําไมดี
ทําใหน้ําทวม   พวกเรารูขอมูลแลว ก็รูวากลาวหานี้ไมจริง   ก็คิดวาหากคนเหลานี้รูเทาเราแลว   เขา
คงไมตําหนิกรมชลประทาน   จึงไดพยายามรวบรวมขอมูลหาวิธีอธิบายใหผูเกี่ยวของเขาใจ   กอน
ฤดูฝนป 2544 ไดชวน  ฝจน.ชป.ยโสธร  ทํางานเชิงรุก คือไปบอกใหทานปลัดจังหวัดที่ทานให
ความเปนกันเองกับพวกเรามาก  ทราบขอมูลทั้งหมด  ทานพาไปหาผูวาราชการจังหวัด  ทานผูวา
ราชการจังหวัดทราบ   ก็ใหจัดการประชุมแลวบรรยายสรุปที่ขาราชการในจังหวัดฟง   ในชวงฝน
ตกหนัก   น้ําจากพื้นที่จากตอนบนไหลลงมามากก็ออกไปดูพื้นที่  และสรุปขอมูลระดับน้ํารายวัน 
วิเคราะหขอมูลน้ําฝน  น้ําทา  สงใหจังหวัดทุกวัน  ทันทีที่เทศบาลขอเครื่องสูบน้ําก็จะดําเนินการ
ทันทีภายในวันนั้น  ชวงนั้นยังไมไดถายโอนฝายยโสธรใหกรมชลประทาน  เมื่อน้ําขึ้นสูงก็แจง
จังหวัด เทศบาล หากระสอบทรายปองกันน้ําทวมไดทันป 2545 - 2546  ในชวงฤดูฝนไดไปตรวจดู
คันพนังทั้งหมด บอกใชชาวบาน อบต. หากระสอบทรายปองกัน   เพราะไมใชงานชลประทาน
ชาวบานใหความรวมมืออยางดี  ภายหลังทานผูวาราชการจังหวัดไดบอกวาชาวบานฝากขอบคุณที่มี
แตพวกเราไปชวยดูแลในชวงฤดูฝน (ชวงนั้นยังไมมีการจายเงินชดเชยใหกับพื้นที่น้ําทวม)  



ป 2543 - 2545 ชาวบานในเขตจังหวัดยโสธร อุบลราชธานีและรอยเอ็ด  มักจะพูดวากรม
ชลประทานไมบริหารจัดการน้ําหรือโครงการ โขง-ชี-มูล ทําใหเกิดน้ําทวม   จึงไดพยายามหาขอมูล
ตัวเลขลมลางขอกลาวหา เชน มีการพูดวากรมชลประทานไมบริหารจัดการน้ําทําใหน้ําทวม
อุบลราชธานี จึงยอนทราบวาเขารูหรือไมน้ําไหลผานจังหวัดอุบลราชธานีวันละเทาไหร  ปริมาณน้ํา 
6,250   ลานลูกบาศกเมตรตอวินาที  หรือมากกวาวันละ  500  ลานลูกบาศกเมตร  ปริมาณน้ําขนาดนี้ 
3 วันเต็มเขื่อนลําปาว   4  วันเต็มเขื่อนอุบลรัตน   เขารูหรือไมวา  พื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน
ประมาณ 11%  ของพื้นที่แมน้ํามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 6%  อยูในพื้นที่สงน้ําเขื่อนลํา
ปาว   พื้นที่อีก 80 กวาเปอรเซ็นตไมมีที่กักเก็บน้ํา   ถาไมรูจริงไมควรพูด (ขอมูลเหลานี้ตองจําขึ้น
ใจ) ชวงนั้นไดรับเชิญไปรวมออกรายการวิทยุสดรวมกับอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็คุยกัน
กับชาวบาน ก็บอกวาน้ําทวมเปนเรื่องปกติเพราะเคยทวมมาประจําทุกปมากบางนอยบางมีน้ําทวม
มากป 2521  ป 2493 และชาวบานบอกวา ป 2481  ก็ทวมมากเทากับป 2521  ฝายยโสธร  ฝายธาตุ
นอยวาเปนอุปสรรคการไหล   ก็พาไปดูและถาระดับน้ําดานหนากับดานทายไมแตกตางกันมาก   ก็
แสดงวาไมไดเปนอุปสรรคการไหล  จากการที่ตองบรรยายสรุปเปนประจํา   และจังหวัดก็มีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารยอย   จึงคิดวาควรจะเขียนไวเปนเอกสารใหอานแลวเขาใจงาย จึงเปนทีม่าของ
เอกสารแนวทางการเตรียมรับสถานการณน้ําในพื้นที่จังหวัดยโสธร   ที่ฝายยโสธร   มีการแตงตั้ง
คณะทํางานปด-เปดบานฝายยโสธร   เพื่อใหมีโอกาสชี้แจงชาวบานวาทําไมควรปดหรือควรเปด    
กุมภาพันธ  2551  ไดเขามาทํางานที่สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา   สํานักชลประทานที่  7  จึงคิด
วา   ทําอยางไรจึงจะชี้แจงใหคนในจังหวัดเขาใจได  จึงชักชวนเจาหนาที่โครงการชลประทาน
อุบลราชธานีใหไปนําเสนอจังหวัด   แตงตั้งคณะทํางานจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของ  รวบรวม
ขอมูลข้ึนเปนเอกสารแนวทางการเตรียมสถานการณน้ําในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และบรรยาย
ใหผูเกี่ยวของเขาใจ  (ใชกระบวนการมีสวนรวมทั้ง   5  ระดับ) 

ปญหาพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก   จากการเขาไปพบปะพูดคุยกับชาวบานสวนใหญแลว
ชาวบานจะเขาใจ   วาการแกปญหาไมใหน้ําทวมเปนเรื่องยุงยากซับซอน   แตถาเสนอใหมีการ
พัฒนาใหอยูกับน้ําทวมได  เชน  การกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาหรือพ้ืนที่ชลประทาน  ชาวบาน
จะเห็นดวยมากกวาเพราะเห็นผลจริงมีตัวอยางชัดเจน การมีน้ําทวมบางชาวบานยอมรับได 

กลุมผูใชน้ําชลประทาน  ในป  2522   มีโอกาสรวมประชุมสมาคมผูใชน้ําชลประทานที่
อางเก็บน้ําหวยข้ีเหล็ก  จ.มุกดาหาร  โดยเจาหนาที่จากกรมฯ มารวมประชุมติดตามผลงาน
ความกาวหนา การทํางานกอสรางโครงการชลประทานเปนประจํา  เพราะทํางานกอสรางและ
ชวยงานโครงการชลประทาน ก็มีโอกาสติดตามเขารวมประชุมกลุมผูใชน้ําตามโครงการตาง ๆ เปน
ประจําตั้งแตป   2522  เพราะเปนงานที่มีคนสนใจนอย แตมีประโยชนในการบริหารจัดการน้ํามาก  
การทํางานปจจุบันตองใชกระบวนการมีสวนรวมอยางมาก 



 การบริหารจัดการน้ําในโครงการโขง-ชี-มูล 

 กลางป 2546 กรมชลประทานไดรับถายโอนงานและเจาหนาที่จากกรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน  งานนี้คอนขางยาก  เพราะมีชาวบานบางสวนมีทัศนคติในเชิงลบตอโครงการ ทําอยางไร
จะบริหารจัดการน้ําใหไดดีและไมมีคนวิพากษวิจารณกรมชลประทานในเชิงลบ  ส่ิงแรกที่ทําคือ
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาขนาดเล็ก  ใหเจาหนาที่ไปสํารวจตรวจสอบพูดคุยกับชาวบานวาโครงการที่มี
อยูแตละแหงสงน้ําไดจริงกี่ไร   กอสรางครบตามแบบหรือไม (สวนใหญในระยะแรกจะสรางเพียง
บางสวน แตมีแผนกอสรางตอ)  มีปญหาอุปสรรคอยางไร  ตองการใหปรับปรุงแกไขอยางไร  มี
แบบกอสรางงานใหมหรือไมกี่แหง  มีความตองการสถานีใหมหรือไม  ทําใหมีขอมูลที่ใชในการ
บริหารจัดการน้ําไดมาก  และทําใหชาวบาน  หนวยราชการตาง ๆ มีความเชื่อมั่นการทํางานของ
โครงการชลประทานมากขึ้น เพราะมีขอมูลที่ถูกตอง  สามารถตอบคําถามไดทันที  สรางความ
เขาใจและพบปะกับชาวบาน ชวยเหลือชาวบานตามภารกิจถายโอน ทําใหปจจุบันมีการขอใหกรม
ชลประทานขยายหรือสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่จังหวัดยโสธรจํานวนมาก 

 ฝายยโสธร มีลักษณะเปนเขื่อนระบายน้ําขนาดใหญ  คลายกับเขื่อนเจาพระยา  หรือเขื่อน
แมกลอง  แตมีการยกธรณีประตูระบายขึ้นสูงกวาระดับทองน้ํา  จึงเรียกวาฝาย  (รูเทานี้ก็พอ)  ตั้งแต
ฤดูฝนป 2543  ที่ถูกกลาวหาวามีการเปดประตูระบายน้ําชาทําใหเกิดขอกลาวหาวาเปนสาเหตุอุทก
ภัย  จึงไดยกบานขึ้นคางไว  ไมมีการเก็บกักน้ําอีก   เมื่อรับมาดูแลเมื่อกลางป 2546  ชวงฤดูแลงป 
2546-2547  บานชํารุด  ปดเปดไมได 2 บาน  จึงใช Slop log ช่ัวคราว  และบานควบคุมน้ําไวที่ระดับ
ประมาณ +120.00  รทก.  (ระดับน้ําเก็บกัก +126.00 รทก.)  ช้ีแจงรับประกันวาระดับน้ําหนาฝาย
ยโสธรจะไมต่ํากวานี้ตลอดชวงฤดูแลง อาศัยที่เคยทํางานในเขตจังหวัดรอยเอ็ดหลายป  ทําให
ชาวบานในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดยโสธรพอเชื่อบาง  ทําใหมีการปลูกพืชฤดูแลงมากขึ้น 
(สรางความเชื่อมั่น  ทัศนคติที่ดี)  ป 2547 -2548  ใช Slop log  แตเก็บกักน้ําที่ระดับ +121.00  รทก.  
โดยใหชาวบานติดตอสอบถามขอมูล  แจงปญหาไดตลอดเวลากับเจาหนาที่ของโครงการ  ป 2548 -
2549  ซอมบานเสร็จ  สามารถใช ปตร.ควบคุมระดับน้ําไดที่ประมาณ +124.50  รทก.  ชวงเวลาที่
เร่ิมเก็บน้ําไดประสานงานกับชาวบานในพื้นที่ตลอดเวลา  เพราะมีการใชน้ําซับซอนยิ่งขึ้น  มีการ
เล้ียงปลาในกระชังมากขึ้น  มีการใชน้ําปลูกพืชฤดูแลงมากขึ้น  (ชาวบานมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)   
สาเหตุที่ไมสามารถเก็บน้ําไดถึงระดับเก็บกัก  เนื่องจากน้ําจะเออไปทวมพื้นที่นาบริเวณปากลําน้ํา
ยัง   ถาจะเก็บกักใหถึงระดับตองกอสรางคันพนังเพิ่มเติม 

 ในชวงฤดูฝนไดใหเจาหนาที่ตรวจดูคันพนังใหฝงจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดยโสธรอยาง
สม่ําเสมอ  ถาน้ํามากก็แจงชาวบานใหมาชวยกันดูแล  ซ่ึงจะไดรับความรวมมืออยางดี  ในชวงตน
ฤดูฝนมักจะมีขาววาปลาในกระชังตายเปนประจํา  ซ่ึงไดปรึกษากับประมงจังหวัด วาถาปลาตายตน
ฤดูฝนจะโทษคุณภาพน้ําไมได  ตองโทษวาเล้ียงปลาไมถูกตองตามหลักวิชาการมากกวา  เพราะ



ในชวงที่ฝนตกใหม ๆ น้ําจะชะลางสารเคมีและสิ่งตาง ๆ ลงมา ทําใหออกซิเจนในน้ํานอย  ถาเล้ียง
ปลาหนาแนน  ปลาก็จะตาย  วิธีการแกไข  ทําไดงาย ๆ คือใชปมน้ําพนน้ํา   ใหมีออกซิเจนมากขึ้น  
ก็แกปญหาได 
 สถานีสูบน้ําขนาดใหญ ในเขตจังหวัดยโสธรมีสถานีสูบน้ําขนาดใหญ  3 แหง พื้นที่
ประมาณ 85,000  ไร  เมื่อรับงานกลางป 2546 ไมเคยสงน้ํามากอน  โครงการเหลานี้กอสรางคลอง
สงน้ําสายใหญ สถานีสูบน้ําเสร็จมาหลายปแลว   เหลือแตระบบคลองซอยบางสวน  สภาพปญหา 
ขณะนั้นคือ  จะเอาคากระแสไฟฟามาจากไหน  เพราะไมมีโครงการไหนทํามากอน   ไมมี
งบประมาณคาบริหารจัดการน้ํา  ไมมีบุคลากรเพียงพอ สภาพคลองทรุดโทรม   ขาดการดูแล
บํารุงรักษา  ชาวบานไมเชื่อมั่น 

 เริ่มตนไดนําเรื่องเหลานี้ปรึกษากับหัวหนาโครงการชลประทานหลายๆ  จังหวัด   
หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดและ สชป.7  อธิบายใหจังหวัดฟงวา 
โครงการนี้กอสรางโดยใชงบประมาณจํานวนมาก ถาไมทําอะไรก็เปลาประโยชน ถามีคาไฟฟา
เพียงเล็กนอยเพิ่มกิจกรรมการสงเสริมการเกษตร  การสงเสริมรายไดอีกนิดหนอย   ก็จะสรางรายได
ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดจํานวนมาก จึงของบประมาณจากกรมชลประทาน คากระแสไฟฟา โดย
ยึดหลักแนวทางเดียวกับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาขนาดเล็ก ที่ใหชาวบานจายเงินสมทบหนวยละ 60 
สตางค  ดําเนินการตั้งกลุม โดยใหเจาหนาที่ถายโอนมา   แตนําแนวคิดของกรมชลประทานมาใช 
เมื่อไมมีงบประมาณก็อาศัยให อบต. ชาวบานในพื้นที่ชวยเล้ียงขาวบาง  ของบประมาณซอมแซม
จากจังหวัดบาง กรมฯบาง ให อบต. ชาวบานทําเอง ซอมเองบาง แลวสงน้ําทดสอบระบบประมาณ 
1 เดือน  โดยยังไมเก็บเงินจากชาวบาน เพื่อใหชาวบานเชื่อมั่นวามีน้ําถึงแปลงของเขาอยางแนนอน 
ทําพิธีเปดโดยเชิญ ผวจ.  ส.ส.  มารวม   โดยชาวบานชวยสมทบคาใชจาย   ในการทําบุญจัดงาน เมื่อ
สงน้ําไดแลวไดชักชวนหนวยราชการตาง ๆ บริษัทเอกชน  ชักชวนชาวบานในพื้นที่ทํากิจกรรม
การเกษตร  สรางรายไดจากพื้นที่ชลประทาน ทั้งหมดนี้ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  มีการ
ขอใหขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น  อบต.  ชาวบานไดลงทุนกอสรางคูน้ําเอง  แตในสวนของกรม
ฯ ก็ไดขอไปตามขั้นตอน ถาชาวบานรอไมไหวก็แนะนําใหทําเอง   ตามรูปแบบของกรมฯ  ในชวง
การเริ่มตนมีหลายโครงการ   ที่มีงานลักษณะเดียวกัน  ปรึกษา  หาวิธีการบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงจะได
แนวทางที่ใชในปจจุบัน 

 การสงเสริมการปลูกพืชในเขตชลประทาน  ปจจัยที่เปนผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการชลประทาน คือ รายไดหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการฯ   สนับสนุนกิจกรรมการ
ปลูกพืชจึงเปนภารกิจที่เจาหนาที่กรมชลประทานจะหลีกเลี่ยงไมได  จากประสบการณที่ไดรูไดเห็น
ในชวงการเรียน  คือ  การสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลงในเขตจัดรูปที่ดิน  โครงการชันสูตร จ.สิงหบุรี  
ซ่ึงเปนเหมือนตนแบบการสงเสริมการปลูกพืชฤดูแลง  เมื่อประมาณป 2517 – 2518  จากนั้นไดเห็น



การสนับสนุนที่โครงการไรนา  ตัวอยางอางเก็บน้ําหวยสีทนในชวงป 2520 – 2521  ป 2523  ที่
โครงการชลประทานน้ําอูนมีโครงการพัฒนาแบบผสมผสานน้ําอูน  ซ่ึงรวบรวมทุกหนวยงาน เขา
ไปพัฒนาพื้นที่ชลประทานของโครงการฯน้ําอูน  คาดวาเกิดจากนโยบายที่ 66/23 ของรัฐบาล 
โครงการชลประทานขนาดเล็กมีเจาหนาที่จากญี่ปุน   ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  หลังจากนั้น
ไดดูงานที่โครงการพัฒนาการเกษตรหนองหวาย  ลําปาว  โครงการ  NESSI  โครงการ  ASPL  
โครงการNEWMASIP  โครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมน้ําอูน   ฯลฯ  ทั้งหมดนี้เปนการทํางาน
บูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ  ถาหากไมทํางานเหลานี้   การบริหารจัดการน้ําของโครงการก็จะ
ลมเหลว ขาดการมสวนรวม  ในการทํางานที่ จ.ยโสธรไดแจงขอมูลอางเก็บน้ํา  พื้นที่ชลประทาน 
(สามสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา)  ใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ  และจะบอกวา ถาตองการผลสําเร็จจาก
โครงการสงเสริมการปลูกพืช  ตองทําในพื้นที่ที่มีน้ําเทานั้น  (พื้นที่ชลประทาน)  จึงจะประสบ
ผลสําเร็จ  รวมทั้งการประมงและการทํานาหญาดวย  ภารกิจนี้บางครั้งไมมีงบประมาณจาก
ตางประเทศก็จะไมไดรับการสนับสนุนจาก กรมฯ   เนื่องจากไมตรงตามภารกิจ  แตก็ไมใชเร่ืองยาก  
ถาเขียนโครงการดี ๆ ของบประมาณจากจังหวัด  จาก อบต.  อบจ.  ได เคยพาเกษตรกรไปดูงานที่
ศูนยภูพานฯ  โดยใชเงินจาก ส.ส.  และแนะนําให อบต พาชาวบานไปดูแลวกลับมาทําเปนตัวอยาง  
เราเพียงแตบอกวาอยากปลูกอะไร  ทําอะไร  ขอใหบอกและชวยกันวางแผนการสงน้ํา  การใชน้ํา  
ตามความตองการของชาวบานโดยอาศัยหลักวิชาชลประทาน ก็สําเร็จได 

งานชลประทาน แตในพื้นที่จังหวัดคงไมมีหนวยงานไหนที่สามารถวิเคราะหและรวบรวม
ขอมูลเร่ืองน้ําไดเทากับกรมชลประทาน  และผูวาราชการจังหวัดก็ไมมีหนวยราชการไหน  ชวย
วิเคราะหประเมินสถานการณอุทกภัยและภัยแลง จึงเปนหนาที่ที่ควรจะทํา เพื่อชวยเหลือจังหวัด
และประชาชนในพื้นที่  ในฤดูฝนจะตองบริหารจัดการน้ําใหเหลือไวใชในฤดูแลงมากที่สุด  การ
เสนอขอมูลวาชวงปลายเดือนตุลาคมควรกักเก็บน้ําไวในแหลงน้ําธรรมชาติใหมากที่สุด   เพราะจะ
ไมมีฝนตกมาอีกแลว  ภารกิจการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค  เปนของ อปท. แตเราตอง
สนับสนุนแหลงน้ําหรือปลอยน้ําลงไปชวย  ปจจุบันในภาคอิสานมีการใชน้ําเพื่อการประปา จาก
แหลงน้ําที่กรมชลประทานสรางไวจํานวนมาก  การเตรียมรถบรรทุกน้ํา  เครื่องสูบน้ํา  ไวให อปท. 
ยืมใชงาน แตก็ไมคอยจะมีการขอใชรถบรรทุกน้ํา    เพราะจะตองจายคาน้ํามันรถและเบี้ยเล้ียง
คนขับตามระเบียบ 

จากการติดตาม ผวจ.ยโสธร   ในสมัยป 2549  ทานไดส่ังการใหสํารวจประปาหมูบาน  วามี
ครบทุกหมูบานหรือไม ที่ไหนยังไมมี  ที่มีแลวมีปญหาอยางไร   มีระบบทั่วถึงหรือไม  และจะ
แกปญหาอยางไร  สวนมากจะมีระบบประปาหมูบานเกือบ 100%  เคยพูดเลน ๆ  กับผูที่รวมเดนิทาง
วาถามีครบแลวมีการขยายหมูบานออกไป  ตั้งบานเรือนใหมแลว ระบบประปายังไปไมถึง  กรณีนี้
จะเปนภัยแลงหรือไม ยังไมมีใครตอบได  ชาวบานที่ตั้งบานเรือนอยูหางไกลชุมชน ก็ควรชวยเหลือ



ตัวเองบาง  คําจํากัดความของภัยแลงคืออะไร  มีขอบเขตแคไหน  มาตรฐานโลกเปนอยางไร  เร่ืองนี้
ยังหาคําตอบไมได   ปญหาภัยแลงเพราะไมมีระบบชลประทานเปนเรื่องสําคัญ  และเปนภารกิจของ
กรมชลประทานตามกฎหมาย  แตการลงทุนเพื่อการชลประทานจะตองเกิดความคุมคาการลงทุน  
จะทําอะไรก็ตองดูองคประกอบหลายอยาง  เชน  พื้นที่อยูหางไกลแหลงน้ําอาจตองใชวิธีขุดสระน้ํา
แบบโครงการพระราชดําริที่  อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ไดนํารูปแบบไปใชที่  ตําบลดอกล้ํา  
อําเภอปทุมรัตน  จังหวัดรอยเอ็ด  ขุดสระน้ําขนาดประมาณ  5,000 ลูกบาศกเมตร  ชวยเหลือการทํา
นาป  เพราะบางป เชน ป 2537  ขาวลีบเพราะฝนทิ้งชวง   ไมไดเก็บเกี่ยวจํานวนมาก  การลงทุน
แบบนี้จะคุมคาและมีน้ําเหลือไวปลูกพืชผักในฤดูแลงดวย  แตถาอยูใกลแหลงน้ําควรพัฒนาเปน
ระบบชลประทานจะคุมคาการลงทุนมากกวา 

การบริหารจัดการน้ําที่ทุงกุลารองไห  ทุงกุลารองไหมีพื้นที่ประมาณ 2.1 ลานไร  อยูในเขต 
5 จังหวัด  ปญหาของทุงกุลารองไห  สภาพดินเปนดินทราย ช้ันดินตื้น  ขางลางเปนดินทราย มีนัก
ประวัติศาสตรพูดเลน ๆ วา เปนไปไดหรือไมที่บริเวณนี้เปนแหลงปลูกขาวสมัยขอมเรืองอํานาจ  
แตตอมาพื้นที่เสื่อมโทรม  คนก็อพยพออกไป  เหลือแตโบราณสถานบางแหงไวที่เปนหิน 

เนื่องจากเปนดินทรายจัด   สภาพหนองน้ํา   ลําหวยจึงถูกทับถมพื้นเขิน  เวลาฤดูฝนเกิดน้ํา
ทวมพื้นที่เปนอาณาเขตกวางขวาง เมื่อฝนหยุดตกน้ําก็แหง เมื่อผิวหนาดินแหงก็เกิดการแพรกระจาย
ของดินเค็มมากขึ้น 

รัฐบาลออสเตรเลียไดมาชวยเหลือ  คร้ังแรกมาก แผนจะขุดลอกลําน้ําเชน ลําเสียว  ลําเตา 
ฯลฯ  ใหมีขนาดใหญ เพื่อใชเปนแหลงน้ําเก็บกักน้ํา  แตประชาชนสวนใหญไมเห็นดวย  จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาไรนาโดยจัดทําระบบระบายน้ําขนาดเล็ก  ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําบางสวนไวใช
ในชวงฝนทิ้งชวงได  โดยมีขนาด 200 - 500  ไร  (ตัวเลขจําไมได)  และไดทําโครงการตอเนื่องกัน
ไป  โดยกําหนดใหมีความสามารถระบายน้ําในชวงที่ฝนตกหนักไดทัน  ไมเกิดความเสียหาย  
โครงการนี้ที่ดําเนินการไว   จึงเหมือนกับมีคูระบายน้ําจํานวนมาก  แตยังขาดระบบระบายน้ําสาย
หลักและสายรอง  บังเอิญเกิดปญหาการทํานาเกลือบริเวณรอบอางเก็บน้ําหนองบอ  อําเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม  ทําใหกรมชลประทานดําเนินการขุดลอกลําเสียวใหญเพื่อแกปญหา  และ
ในชวงนั้นกรมชลประทานมีงบประมาณในการขุดลอกจํานวนมาก  ในเขตจังหวัดรอยเอ็ดไดขุด
ลอกลําหวยที่มีอยูในเขตทุงกุลารองไหจํานวนมาก  เชน  ลําเสียวนอย  ลําเตา ฯลฯ   โดยนําขอมูลลง
ไวในแผนที่ 1: 50,000  ทําให  ส.ส. ในพื้นที่เห็นจึงนําไปขอโครงการขุดลอกเพิ่มเติมอีกเปนจํานวน
มาก  ซ่ึงเปนผลทําใหลําหวยเหลานี้เปนเหมือนคลองระบายน้ําสายใหญและสายรองของโครงการ 
และเปนแหลงเก็บกักน้ํา  สามารถชวยเหลือพื้นที่นาไดจํานวนมากในชวงที่เกิดฝนทิ้งชวง  ซ่ึงเห็น
ไดชัดเจนในป  2540 - 2542    แตมาตรฐานการขุดลอกตางๆ  ที่ดําเนินการตลอดระยะเวลา  คือ  
จะตองขุดลอกใหลึกจากผิวดินไมต่ํากวา  3  เมตร  ถาเปนไปไดควรขุดใหลึกถึง  4  เมตร  หรือ



มากกวา   อาจกําหนดเปนหลายระดับเพื่อใหเหมาะสมกับปลาชนิดตางๆ ก็ได  งานเกือบทุกแหงจะ
นําแบบไปอธิบายใหผูนําชุมชนและชาวบาน  ชวยกันตรวจสอบดวย  ทําใหปญหาเรื่องคุณภาพงาน
ลดลงไดมาก    เมื่อตนป 2544  ไดดําเนินการในระยะที่ 2  ไดมีเจาหนาที่จากกรมฯ นําบริษัทที่
ปรึกษามาขอแนะนําที่โครงการชลประทานยโสธร  คําแนะนําที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลคือ  ในทุง
กุลารองไหมีการกอสรางฝายเก็บกักน้ําไวจํานวนมาก  แตฝายเหลานี้ไมมีทอระบาย  ทําใหเกิดการ
สะสมของน้ําเค็มในลําน้ํา  (สมัยเด็กอยูในพื้นที่ทํานาเกลือ  น้ําในคลองหนาบานมีทั้งน้ําเค็ม  น้ํา
กรอยและน้ําจืด แยกเปนชั้น ๆ ) จึงไดเสนอใหปรับปรุงทอระบายน้ําจากแหลงน้ํากักเก็บน้ําทั้งหมด  
เพราะในชวงฤดูฝนมีฝนตกมาก  จะไดชะลางดินเค็มและนําน้ําเค็มออกไป  ทําใหน้ําที่เหลือในชวง
ปลายฤดูฝนเปนน้ําจืด  ในการประเมินผลสําเร็จของโครงการ  ควรมีการประเมินวาพื้นที่นาที่ถูกทิ้ง
รางไดถูกนํามาใชอีกเปนจํานวนมาก  ผลสําเร็จของโครงการดูไดจากโรงสีขาวที่ตั้งขึ้นใหมหลาย
โรงในปจจุบัน     แนวทางนี้ควรมีการนําไปใชดําเนินการที่บริเวณอําเภอพิมาย    จังหวัด
นครราชสีมา  และอําเภออื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง  เพราะมีลักษณะพื้นที่ที่คลายกัน  ปจจุบันไดมีพื้นที่ถูก
ทิ้งรางมาก มีการขยายตัวของดินเค็มมาก  ทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดในการทํางานบริหารจัดการน้ํา
ของกรมชลประทาน 
 

 
การบริหารจัดการน้ํา  เปนสมรรถนะหลักที่จําเปนของกรมชลประทาน  แตถาลองพิจารณา

ดูบุคลากรของกรมชลประทานแลว  ในแตละสํานักงาน  แตละโครงการฯมีคนที่สนใจ  ทํางานใน
เร่ืองนี้นอยมาก  แตทุกครั้งที่เกิดปญหาอุทกภัย  ภัยแลง  ขอมูล   คําอธิบายที่ถูกตองเทานั้น  ชวยกู
หนาสร างภาพพจนใหกรมชลประทาน   สถานการณปจจุบันความกาวหนาในวิชาชีพ  
ความกาวหนาในรายงาน  ทําใหมีเจาหนาที่จํานวนนอยที่สนใจงานเหลานี้  ทั้งๆ ที่เปนงานที่มีผลตอ
การพัฒนาประเทศไทยมาก  หวังวาบุคลากรรุนใหมๆ ของกรมชลประทาน  สนใจทํางานดาน
บริหารจัดการน้ํามากขึ้นไมวาจะอยูในสายงานไหนเพราะทุกคนในกรมชลประทาน   ควรจะรูดีจะ
ชวยประชาสัมพันธไดมาก 

 สนใจรายละเอียดขอคิดเห็นในเอกสารนี้ติดตอ    NIRUN_N@mail.rid.go.th  หรือ  
นายนิรันดร  นาคทับทิม  สวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  สํานักชลประทานที่  7  จังหวัด
อุบลราชธานี  

 


