คูมือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เลมที่ 8/16
การประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ

กระบวนการสรางคุณคา
กระบวนการบริหารจัดการน้ํา
กรมชลประทาน
คณะทํางานยอยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการน้ํา

สิงหาคม 2554

คํานํา
อางถึงคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 322 / 2554 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมชลประทาน ทั้ง 7 หมวด
ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ดั ง กล า วได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานย อ ยจั ด ทํ า คู มื อ ด า นบริ ห ารจั ด การน้ํ า โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองคการ หมวด 6 ประจําป 2554 เปนไปตาม
วัตถุประสงคที่จะยกระดับการปฏิบัติงานใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได
ดําเนินการจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ําจํานวนทั้งสิ้น 16 เลม ซึ่ง คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรม
ตาง ๆ เปนเลมที่ 8/16 ในคูมือดังกลาว คือ
1. เล ม ที่ 1/16 คู มื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานด า นการจั ด สรรน้ํ า ของโครงการ
ชลประทาน
2. เลมที่ 2/16 คูมือการประเมินปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา
3. เลมที่ 3/16 คูมือการประเมินน้ําหลากในพื้นที่ลุมน้ําตาง ๆ
4. เลมที่ 4/16 คูมือการจําลองการปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Simulation)
5. เลมที่ 5/16 คูมือการวางแผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Study)
6. เลมที่ 6/16 คูมือการคํานวณฝนใชการ (Effective Rainfall)
7. เลมที่ 7/16 คูมือการคํานวณการใชน้ําของพืช
8. เลมที่ 8/16 คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ
9. เลมที่ 9/16 คูมือการจัดทําโคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา (Reservoir Operation Rule Curves)
10. เลมที่ 10/16 คูมือการวางแผนติดตามและประเมินผลการสงน้ํารายสัปดาห (WASAM)
11. เลมที่ 11/16 คูมือการประชาสัมพันธแผนการจัดสรรน้ํา
12. เลมที่ 12/16 คูมือการปฏิบัติงานสงน้ําของโครงการชลประทาน
13. เลมที่ 13/16 คูมือการคํานวณปริมาณน้ําผานอาคารชลประทาน
14. เลมที่ 14/16 คูมือการวัดปริมาณน้ําในคลองสงน้ําชลประทานและการสอบเทียบอาคารชลประทาน
15. เลมที่ 15/16 คูมือการคํานวณหาประสิทธิภาพการชลประทาน
16. เลมที่ 16/16 คูมือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนแ ละเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
เ พื ่ อ บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า ที ่ ม ี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ผ ลต อ ไป
คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา
สิงหาคม 2554

สารบัญ

1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่รับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. ระบบติดตามและประมวลผล
9. เอกสารอางอิง
10. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
ภาคผนวก ข รายชื่อผูจัดทําคูม ือ

หนา
1
1
1
1
2
3
3
3
3
5
9

คูมือการปฏิบัติงาน
คูมือการประเมินการใชนา้ํ ในกิจกรรมตางๆ
วัตถุประสงค
1.1. เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของนําไปใชสําหรับการปฏิบัติงานดานการจัดสรรน้ํา
1.2. เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยในการในการคํ า นวณหาความต อ งการใช น้ํ า ในด า นต า งๆได แ ก ด า น
การอุปโภค - บริโภค ดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว ดานปศุสัตว และดานรักษา
ระบบนิเวศน

1.

ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆของโครงการชลประทาน/
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

2.

คําจํากัดความ
การใชน้ําในกิจกรรมตางๆ หมายถึง การใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ประกอบดวยเพื่อการอุปโภค-บริโภค
การเกษตร อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การปศุสัตว และรักษาระบบนิเวศน

3.

หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 หัวหนาฝายจั ดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน (ฝจน.คป./ฝจน.คบ.) รวบรวมข อมูล
พื้นฐานและประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆของโครงการสํานักชลประทาน/โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
4.2 หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา (ฝสบ.คป./ฝสบ.คบ.) รวบรวมขอมูลพื้นฐานและประเมินการใช
น้ําในกิจกรรมตางๆในความรับผิดชอบ
4.

1

คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
กรมชลประทาน

5.

ผังกระบวนการ

ลําดับ
ที่

1

2

3

ผังกระบวนการ

เริ่มกระบวนการ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน

คํานวณความตองการใชน้ํา

นําคาที่ไดไปคํานวณใน
โปรแกรม

Reservoir Operation
Study

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1) กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
2) รวบรวมขอมูลพื้นฐาน มีรายละเอียด
ทุกสัปดาห ตามคู มือ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ลพื้ น ฐาน
ด า น ก า ร จั ด ส ร ร น้ํ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
ชลประทาน (คูมือเลมที่ 1/16)
1). ประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ที่
ใชน้ําจากอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาด
กลาง
2) ความต อ งการน้ํ า เพื่ อ การเกษตรมี
ทุกสัปดาห รายละเอียดตามคูมือการวางแผนการใชน้ํา
จากอางเก็บน้ํา คูมือการคํานวณการใชน้ํา
ของพืช และคูมือการคํานวณฝนใชการ
3) ความตองการน้ําดานอื่นๆมีรายละเอียด
ตามภาคผนวก

1) นําคาการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ไป
ทําการคํานวณในโปรแกรม

ทุกสัปดาห

2

Reservoir Operation Study
(คูมือเลมที่ 5/16)

ผูรับผิดชอบ
- ฝจน.คป. /
ฝจน.คบ.
- ฝสบ.คป. /
ฝสบ.คบ.

- ฝจน.คป. /
ฝจน.คบ.
- ฝสบ.คป. /
ฝสบ.คบ.

- ฝจน.คป. /
ฝจน.คบ.
- ฝสบ.คป. /
ฝสบ.คบ.

คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
กรมชลประทาน

6.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไดแสดงรายละเอียดไวในสวนผังกระบวนการ ตามขอ 5

7.

มาตรฐานงาน
ไดขอมูลครบถวนตามผังกระบวนการ ตามขอ 5

ระบบติดตามประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการใชน้ําในกิจกรรมตางๆในทุกสัปดาห แลวสรุปผลเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนและ
ฤดูแลง
8.

9. เอกสารอางอิง
กรมชลประทาน. 2546. โครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหลงน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนฯ 9. เมษายน 2546.
สํ า นั ก บริ ห ารโครงการ. 2553. โครงการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการชลประทานระดั บ ลุ ม น้ํ า อย า งเป น ระบบ.
กันยายน 2553.

3

คูมือการประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
กรมชลประทาน

ภาคผนวก ก
ความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ

4

ความตองการใชน้ํากิจกรรมตางๆ
ความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
เปนการหาความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยูใ นเขตเมืองและ
นอกเมืองซึ่งมีความตองการใชน้ําที่แตกตางกัน
1.1 กําหนดอัตราการใชน้ําของประชากรในชุมชนลักษณะตางๆ โดยประชากรที่อยูในเขตเทศบาลได
วิเคราะหจากขอมูลปริมาณน้ําจําหนายของการประปาสวนภูมภิ าค สวนอัตราการใชน้ําของประชากรนอกเขต
เทศบาลกําหนดใหใชตามมาตรฐานของการสํารวจความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ดังสรุปไดดังนี้
- เทศบาลนคร
กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ 250 ลิตร/คน/วัน
- เทศบาลเมือง
กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ 200 ลิตร/คน/วัน
- เทศบาลตําบล
กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ 120 ลิตร/คน/วัน
- นอกเขตเทศบาล
กําหนดอัตราการใชน้ําเทากับ
50 ลิตร/คน/วัน
1.2 ในกรณีที่มีผูขอใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค เชน การประปาสวนภูมิภาค องคการปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ ใหคิดความตองการใชน้ําตามปริมาณที่ขอใช
1.

ความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
2.1 เพื่อการอุตสาหกรรม
ความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมเปนการหาความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมของ
โรงงานประเภทตางๆ ซึ่งมีความตองการใชน้ําที่แตกตางกัน
(1) กําหนดอัตราการใชน้ําตามประเภทของโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดจําแนก
เอาไวเปน 10 ประเภท ดังรายละเอียดอัตราการใชน้ําของโรงงานแตละประเภท ดังนี้
2.

ตารางที่ 1 อัตราการใชน้ําตามประเภทของโรงงาน
รหัส ประเภท
รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก
01
02
03
04
05
06

Accessory
Chemical
Food
Metal
Other
Outside

07 Paper

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ
อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมถลุง หลอ โลหะ
อุตสาหกรรมทั่วไป
อุตสาหกรรมกลางแจง เชน โม-บดหิน ดูดทราย เผาถาน หีบฝาย
อบเมล็ดพืช ฯลฯ
อุตสาหกรรมกระดาษ เชน ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะกระดาษ
5

ปริมาณความตองการ
(ลบ.ม./ไร/วัน)
6.00
8.00
12.00
5.00
7.00
4.00
4.00

รหัส

ประเภท

08 Textile
09 Unmetal
10 Wood

รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ยอมสี
ผลิตภัณฑอโลหะ เชน แกว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ
ผลิตภัณฑไม เครื่องเรือน

ปริมาณความตองการ
(ลบ.ม./ไร/วัน)
5.00
8.00
3.00

(2) ในกรณีที่มีผูขอใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม เชน โรงงาน โรงไฟฟา ฯลฯ ใหคิดความตองการ
ใชน้ําตามปริมาณที่ขอใช
2.2

เพื่อการทองเทีย่ ว
กําหนดใหนักทองเที่ยวทีการพักคางคืนเฉลี่ย 3 วัน มีอัตราการใชน้ําเฉลี่ย 350 ลิตร/คน/วัน โดย
พิจารณาจากอัตราการใชน้ําของนักทองเทีย่ วที่พกั ในโรงแรมคิด 300 - 400 ลิตร/คน/วัน(ธงชัย พรรณสวัสดิ์,
2540) สวนนักทัศนาจรที่ไมพักคางคืนกําหนดใหมีการใชน้ําในอัตราเฉลี่ย 30 ลิตร/คน/วัน (กรมโยธาธิการ,
2536)
ความตองการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม
ความตองการน้ําเพื่อการเกษตรกรรมสําหรับพื้นที่การเกษตรในภาพรวมทั้งหมด ใหนําพื้นที่
เพาะปลูกแตละชนิดไปคํานวณคาความตองการน้ําเพื่อการเกษตรกรรม จากคูมือเลมที่ 5/16 คูมือการวาง
แผนการใชน้ําจากอางเก็บน้ําโดยใชโปรแกรม Reservoir Operation Study หรือ จากคูมือเลมที่ 7/16 คูมือการ
คํานวณการใชน้ําของพืชโดยใชโปรแกรม CWR-RID ซึ่งคาความตองการน้ํา ดังแสดงในสูตร
3.

ความตองการน้ํา (ลบ.ม./ไร) = (คาที่ไดจากการคํานวณ – ฝนใชการ + คาการสูญเสีย เชน รั่วซึม ฯลฯ) x 100
ประสิทธิภาพชลประทาน (รอยละ)
ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาลุมน้ําโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักบริหารโครงการ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ป 2550 ซึ่งกําหนดใหใชอัตราการใชน้ําเพื่อการปศุสัตว โค 80 ลิตร/ตัว/วัน
สุกร 20 ลิตร/ตัว/วัน แพะ/แกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน และสัตวปก 0.5 ลิตร/ตัว/วัน
4.

ความตองการน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศน
ความตองการปริมาณน้ําดานทายน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยปกติจะกําหนดจากผลการวิเคราะห
ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกําหนดจากปริมาณความตองการน้ํา

5.
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ดานทายน้ํา เชน การขับไลน้ําเค็ม-น้ําเสีย การรักษาระดับน้ําเพื่อการเดินเรือ ความตองการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้นปริมาณน้ําต่ําสุดดานทายน้ําที่จําเปนตองรักษาไวในแตละพื้นที่ลุมน้ํายอม
มีความแตกตางกัน
การคํานวณปริมาณน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศจะพิจารณาปริมาณน้ําจาก Flow Duration Curve ของ
ปริมาณน้ําทารายเดือน สวนความตองการน้ําทาเพื่อรักษาระบบนิเวศจะเปนปริมาณเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับพื้นที่
ลุมน้ําที่มีความแตกตางกัน
ตัวอยางกรณีศึกษา ลุมน้ําสาละวิน (กรมชลประทาน, 2546) การหาปริมาณความตองการน้ําทาต่ําสุด
เพื่อรักษาระบบนิเวศ ไดพิจารณาปริมาณน้ําต่ําสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน้ําทารายเดือนโดย
พิจารณาน้ําทา 90 เปอรเซ็นต สรุปไดวา ลุมน้ําสาละวินมีคาปริมาณน้ําต่ําสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุด
ออกของลุมน้ําประมาณ 121.09 ลาน ลบ.ม./เดือน หรือ 1,453.04 ลาน ลบ.ม./ป
ตัวอยางการคํานวณ Flow Duration Curve
Flow Duration Curve หมายถึง กราฟแสดงความสัมพันธระหวางเวลาหรือเปอรเซ็นตของเวลา
ทั้งหมด กับขอมูลอัตราการไหลที่เรียงกัน เชน ขอมูลจากกราฟ Flow Duration Curve ในภาพที่ 1 เปนอัตรา
การไหลเรียงจากมากไปนอย บอกไดวาที่แกนเวลา 20% มีอัตราการไหลประมาณ 350 ลบ.ม.ตอวินาที มี
ความหมายวา 20% ของเวลา ทั้งหมดมีอัตราไหลเกิดขึ้นมากกวา 350 ลบ.ม. ตอวินาที และ 80% ของเวลาทั้งมี
อัตราไหลเกิดขึ้นนอยกวา หรือจะกลาวในเทอมของความนาจะเปนไดวามีโอกาส 20% ที่อัตราการไหลจะมีคา
มากกวา 350 ลบ.ม.ตอวินาที

ภาพที่ 1 Flow Duration Curve
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ
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รายชื่อผูจัดทําคูมือ
1.

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือดานบริหารจัดการน้ํา ตามคําสั่ง คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ที่ ส 006/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554
1. นายวสันต บุญเกิด
ผูทรงคุณวุฒิประจํา สพช.
ที่ปรึกษา
2. นายสุเทพ นอยไพโรจน
ผส.อน.
ที่ปรึกษา
3. นายศุภชัย รุงศรี
ผส.วพ.
ที่ปรึกษา
4. นายจรูญ พจนสุนทร
ผส.ชป.14
หัวหนาคณะทํางาน
5. นายเลิศชัย ศรีอนันต
ผจน.
คณะทํางาน
6. นายทองเปลว กองจันทร
ผอท.
คณะทํางาน
7. นายนิรันดร นาคทับทิม
ผบร.ชป.7
คณะทํางาน
8. นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล ผบร.ชป.10
คณะทํางาน
9. นายพงศศกั ดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.11
คณะทํางาน
10. นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี
ผบร.ชป.15
คณะทํางาน
11. นายสมเจต พานทอง
ผปษ.
คณะทํางาน
12. นายอภินนท สนธยานนท กพ.จน.
คณะทํางาน
13. นางจิรา สุขกล่ํา
กว.อท.
คณะทํางาน
14. นายธาดา พูนทวี
ศป.จน.
คณะทํางาน
15. นายชัชชม ชมประดิษฐ
กจ.จน.
คณะทํางาน
16. นายสมบัติ สาลีพัฒนา
ผยศ.สช.
คณะทํางาน
17. นางสาวอรญา เขียวคุณา
กห.ปษ.
คณะทํางาน
18. นายสิโรจน ประคุณหังสิต ผนช.
คณะทํางาน
19. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ
วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
20. นายสมบัติ วานิชชินชัย
นายชางชลประทานชํานาญงาน คณะทํางาน
21. นายสถิต โพธิ์ดี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
22. นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
23. นายอุลิต รัตนตั้งตระกูล
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
24. นายธวัชชัย ไตรวารี
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
25. นายสรณคมน ชางวิทยาการ วิศวกรชลประทานชํานาญการ
คณะทํางาน
26. นางพัชรวีร สุวรรณิก
วิศวกรชลประทานชํานาญการ คณะทํางาน
27. นางสาววีรยี า วิทยะ
นักอุทกวิทยาชํานาญการ
คณะทํางาน
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28. นายวัชระ เสือดี
ผพช.วพ.
29. นายคมสันต ไชโย
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
30. นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
31. นายอัศฎา กิจพยุง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
32. นายธเรศ ปาปะกัง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
33. นายวัชรพล ศรีจิตร
วิศวกรชลประทาน
34. นายชนินทร คงใหญ
วิศวกรชลประทาน
35. นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย วิศวกรชลประทาน
36. นายวชิระ สุรินทร
วิศวกรชลประทาน
2.

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชว ยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะทํางานยอยจัดทําคูมือ การประเมินการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
1.นายสันติ เต็มเอี่ยม
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
สวนบริหารจัดการน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
2.นายรสุ สืบสหการ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนา
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