บทคัดย่อ
เรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดลาดับงานปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบ
ในเขตสานักงานชลประทานที่ 3 โดยใช้ข้อมูลการตรวจด้วยสายและดัชนีสภาพเขื่อน (CI)
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561)
1.ความเป็นมาและความสาคัญของกสนดาเนินโครงการ
กรมชลประทานมีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 25 แห่ง ขนาดกลาง 471 แห่ง ขนาดเล็กที่ยังไม่ได้
ถ่ายโอนประมาณ 3,000 แห่ง ส้านักงานชลประทานที่ 3 มีอ่างเก็บน้้าในความรับผิดชอบ ประกอบด้วยอ่างเก็บ
น้้าขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 5 แห่ ง ขนาดเล็ ก 11 แห่ ง และถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประมาณ 80 แห่งในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และนครสวรรค์ มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10-60 ปี เพื่อให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านเสถียรภาพของโครงสร้าง (Structural Stability) และด้านการใช้งาน
(Operation) ในการคัดเลือกเพื่อให้อ่างเก็บน้้าได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงและบ้ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้นั้นมีความจ้าเป็นจะต้องจัดล้าดับความส้าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการบริหารจัดการ
และความส้าคัญในการใช้บริหารจัดการน้้าในภาพรวมระดับประเทศตามแนวทางการคัดเลือกเพื่อให้ได้การ
จั ด ล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ จึ ง มี ก ารเสนอแนวทางโดยใช้ ข้ อ มู ล ดั ช นี ส ภาพแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเขื่ อ นจั ด ล้ า ดั บ
ความส้าคัญในการวางแผนงานปรั บปรุ งเขื่อนและอาคารประกอบ จะเป็นแนวทางที่ยอมรับได้จากทุก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
ข้อมูลดัช นีสภาพแต่ละองค์ประกอบเขื่อนจากการรายงานการตรวจสภาพเขื่อนอย่างเป็น
ระบบที่เรียกว่า วิธีดัชนีสภาพ (Condition Index) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศ
และได้ น้ า เข้ า มาใช้ ต รวจสภาพเขื่ อ นในประเทศไทยโดยภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542) ท้าให้ทราบข้อบกพร่องของบางองค์ประกอบของเขื่อน เพื่อพิจารณา
วิเคราะห์แนวทางการซ่อมแซม ปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างเหมาะสมกรมชลประทานก้า หนดให้ฝ่ายจัดการ
ความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน ส้า นักงานชลประทาน จัดท้า รายงานการตรวจสภาพเขื่อนเป็น
ประจ้ า ทุ ก ปี ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้ น มาได้ น้ า ไปใช้ เ ป็ น เกณฑ์ จั ด ล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ ในแผน MTEF
ของส้านักงานชลประทานอย่างเป็น ระบบ จากนั้นจึงให้เพิ่มเติมเหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถ
ซ่อมแซมป้องกันได้ทันต่อการใช้งานในฤดูน้าหลากและฤดูแล้ง ตามหลักการบริหารน้้าแบบบูรณาการ
การตรวจสอบเขื่อนและอาคารประกอบมีจุดประสงค์หลัก เพื่อตรวจหาความบกพร่องต่าง ๆ
ที่อาจมีผลท้าให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเขื่อนอาคารประกอบข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
จะถูกน้าไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านเสถียรภาพของโครงสร้าง (Structural
Stability) และด้านการใช้งาน (Operation) ของเขื่อนและอาคารประกอบว่ายังอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง
และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุป ระสงค์ที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยปกติแล้ว ความมั่ นคงแข็งแรง และอาคาร
ประกอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ การออกแบบ การเลือกวัสดุก่อสร้าง ลักษณะทางธรณีวิทยา
ปฐพีวิทยา ฐานราก และการก่อสร้าง การตรวจสภาพเขื่อนชี้ให้เห็นสภาพจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่พบเห็น และ
เสนอแนะวิธี การแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ก้า หนดแนวทางปฏิ บัติส้าหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง (Operation
Restrictions) หรือเสนอแนะให้ด้าเนินการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่จ้าเป็นและเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพของเขื่อน
และอาคารประกอบให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอ

โดยทั่วไปการตรวจสภาพเขื่อนและอาคารประกอบอาจจ้า แนกวิธีการตรวจอย่างกว้าง ๆ ได้
2 วิธี คือ การตรวจด้วยสายตา (Visual Inspection) และการตรวจด้วยเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อน (Dam
Instrument) การตรวจด้วยสายตาเป็นวิธีการตรวจโดยการสังเกตข้อบกพร่องจากลักษณะหรือสภาพภายนอก
ของเขื่อนอาคารประกอบ ว่ามีสิ่งผิดปกติ ข้อบกพร่อง หรือ สัญญาณ (Sign) อื่นใดหรือไม่ ที่จะท้าความเสียหาย
หรือท้าให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ เช่น การกัดเซาะต่าง ๆ รอยแตก การทรุดตัว การรั่วซึม วัสดุเสื่อมสภาพ เป็น
ต้น ส้าหรับการตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ การตรวจสอบประจ้า (Routine
Inspection) การตรวจสอบประจ้าปี (Annual Inspection) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบความ
ปลอดภัยเขื่อน (Formal Inspection) และการตรวจสอบโดยกรณีพิเศษ (Special Inspection) กรม
ชลประทานได้จั ดสรรเงิน งบประมาณเพื่อการตรวจสภาพเขื่อนด้ ว ยวิธีก ารตรวจด้ว ยสายตาประเภทการ
ตรวจสอบประจ้าปี (Annual Inspection) เป็นการด้าเนินการร่วมกันระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบดูแล
บ้ารุงรักษาเขื่อนและฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนของส้า นักงานชลประทาน เพื่อท้าการตรวจสภาพเขื่อน
และอาคารประกอบโดยละเอียด โดยหมุนเวียนไปตามเขื่อนต่างๆ จนครบทุกเขื่อนภายในระยะเวลา 1 ปี แล้ว
จัดท้าเป็นรายงานการตรวจเขื่อนประจ้าปีของฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นการ
ประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ (Condition Index) หรือข้อมูลสุขภาพเขื่อน (CI)
รวมทั้งปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ถูกน้ามาใช้ส้าหรับการวางแผนและการ
บริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ เทคนิคนี้จึงเหมาะสมส้าหรับใช้ก้าหนดเปรียบเทียบข้อมูลดัชนีสภาพแต่ละ
องค์ประกอบเขื่อนตามรายงานการตรวจสภาพเขื่อนปีล่าสุดของแต่ ละโครงการ และใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ค้านวณและประมวลผล พร้อมทั้งรายงานผลในรูปแผนภาพแสดงล้า ดับความส้าคัญของแต่ละ
โครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อก้าหนดเกณฑ์ในการจัดล้าดับความส้าคัญในการวางแผนงานปรับปรุง/ซ่อมแซมเขื่อนและ
อาคารประกอบ ของอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง และขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานชลประทานที่ 3
3. ประโยชน์ของผลงาน
1. ท้าให้ทราบสภาพเขื่อนในปัจจุบันว่ามีสภาพมั่น คงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามที่
ออกแบบไว้
2. ท้าให้ทราบล้า ดับ ความจ้าเป็นก่อนหลัง ของงานปรับปรุง/ซ่อมแซมเขื่อนและอาคาร
ประกอบของอ่างเก็บ น้้ า ของโครงการในเขตส้ านักงานชลประทานที่ 3 เพื่อให้ส อดคล้ องกับงบประมาณ
ประจ้าปี
3. ข้อมูลการตรวจสภาพเขื่อนจะเป็นฐานข้อมูลในการใช้ประเมินความส้าคัญเทียบกับ
ส้านักงานชลประทานอื่นๆ ด้วยในการจัดล้าดับความส้าคัญทั้งประเทศ
4. มีข้อมูลในการน้าเสนอให้กับหน่วยงานภายในและ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5. ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ระหว่างจังหวัดตั้งแต่ จังหวัดขึ้นไป ที่อยู่ในเขตส้า นักงาน
ชลประทานเดียวกัน เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญในการปรับปรุงเขื่อน

