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1. นโยบายด้านทรัพยากรน้้าและการก้ากับการด้าเนินงานของประเทศเกาหลีใต้
1.1 ทรัพยากรน้้าในประเทศเกาหลีใต้
ปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศเกาหลีใต้ 1,277 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ยของโลก 807 มิลลิเมตร)
อัตราการใช้น้าเฉลี่ยของประเทศเกาหลีใต้ 2,629 ลูกบาศก์เมตรต่อคน (ค่าเฉลี่ยโลก 16,427
ลูกบาศก์เมตรต่อคน) ประเทศเกาหลีใต้จึงประเทศที่ขาดแคลนน้้า
1.2 การพัฒนาน้้าอุปโภค บริโภคของประเทศเกาหลี
พ.ศ. 2451
มีโรงผลิตน้้าประปาชื่อ TUK-DO
พ.ศ. 2488
มีก้าลังระบบประปา 27,200 ลบ.ม./วัน รองรับประชากรได้ 2 ล้านคน
พ.ศ. 2489-2505 ก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเพียงพอมากขึ้น
พ.ศ. 2505
ระบบผลิตประปารองรับประชากรได้ร้อยละ 22 ของประเทศ
พ.ศ. 2533
ระบบผลิตประปารองรับประชากรได้ร้อยละ 77 ของประเทศ
พ.ศ. 2533-2557 เริ่มใช้การผลิตน้้าประปาด้วยระบบประปาขั้นสูง
พ.ศ. 2558
ระบบผลิตประปารองรับประชากรได้ร้อยละ 98.8 ของประเทศ ความสามารถ
ในผลิตน้้าประปา 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันผลิตน้้าประปาเพื่อ
แจกจ่ายประชาชน จ้านวน 27 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากโรงผลิตน้้าประปา
499 แห่งทั่วประเทศ
1.3 โครงสร้างการบริหารน้้าของประเทศเกาหลีใต้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารน้้าของประเทศเกาหลีใต้ มีจ้านวน 5 กระทรวง แสดรายละเอียด
ได้ในรูปที่ 1 ประกอบด้วย
1.3.1 กระทรวงดิน โครงสร้างพื้นฐาน และ ขนส่ง มีหน่วยงานด้านทรัพยากรน้้า ประกอบด้ว ย
k-water ส้านักงานควบคุมน้้าท่วม ส้านักงานอ้านวยการก่อสร้างภูมิภาค
1.3.2 กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย KEC ส้านักงานสิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาค สถาบันสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ คณะกรรมการจัดการลุ่มน้้า
1.3.3 กระทรวงเกษตร อาหาร และชนบท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ KRC
1.3.4 กระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัทพลังงานน้้าและ
นิวเคลียร์แห่งเกาหลี (KHNC)
1.3.5 กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐบาลท้องถิ่น
ซึ่งในการบริหารจัดการน้้าของประเทศเกาหลีใต้ K-water จะเป็นหน่วยงานในการดูแลเรื่องทรัพยากรน้้า
ในประเทศเกาหลีในด้านของยุทธศาสตร์และการวางแผน การปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลและประเมินผล ส้าหรับ
การผลิตน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม k-water และรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการและน้้าเสีย
รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล แสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารน้้าของประเทศเกาหลีใต้

รูปที่ 2 แสดงการบริหารจัดการน้้าของประเทศเกาหลีใต้
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1.4 การบริหารจัดการน้้าแบบ SMART
1.4.1 แนวคิดการบริหารจัดการน้้าแบบ SMART
Smart เป็นคีย์หลักในการท้างานด้านต่างๆ ของศตวรรษที่ 20 ซึ่ง การจัดการน้้าแบบ SMART
ซึ่งเป็นคีย์หลักในการด้าเนินการด้านต่างๆ ของศตวรรษที่ 20 ซึ่งระบบ SMART เป็นระบบบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ
ประกอบด้วย การติดตามการด้าเนินงาน การจัดการคุณภาพของระบบ เทคโนโลยีการจัดการน้้าขั้นสูง และเทคโนโลยี
การก่อสร้าง เพื่อน้าไปเผยแพร่และบริหารจัดการข้อมูลในสถานการณ์จริงพร้อมทั้งบริการข้อมูลกับกลุ่มลูกค้า
แสดงได้ดังรูปที่ 3
1.4.2 หลักการพัฒนาและท้างานของระบบ
ขั้นที่ 1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและจัดท้าโปรแกรมเพื่อการรองรับการด้าเนินงาน
ขั้นที่ 2 สร้างระบบติดตามโดยใช้การสื่อสารแบบไร้สาย
ขั้นที่ 3 พัฒนาระบบต่างๆ ให้ครอบคลุมการด้าเนินงานทั้งหมด และพัฒนาระบบตรวจวัดแบบ
SMARTH และส่วนเชื่อมต่อแบบไร้สาย

รูปที่ 3 แสดงการบริหารจัดการน้้าแบบ SMART
1.5 การจัดการความขัดแย้ง
การพัฒนาแหล่งน้้าเดิมของประเทศเกาหลีใต้ ไม่มีกระบวนการลดความขัดแย้งในการด้าเนินงานแต่
ในปัจจุบันได้เพิ่มกระบวนการลดความขัดแย้งมา ดังนี้
กระบวนการเดิม
ศึกษาความเป็นไปได้ในการด้าเนินงาน
ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด
ด้าเนินการก่อสร้าง

กระบวนการใหม่
ก้าหนดแผนการพัฒนาแหล่งน้้าในลุ่มน้้า
ประชุมกลุ่มย่อยและสร้างการยอมรับโครงการในท้องถิ่น
ถ้าไม่ยอมรับไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ ถ้ายอมรับด้าเนินการต่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการด้าเนินงาน
ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด
ด้าเนินการก่อสร้าง
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2. แผนทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 5000 ปี โดยมีการปกครองระบบกษัตริย์
มาตลอดจนกระทั่งปี ค.ศ. 1910 เกาหลีต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุน กระทั่งสงครามโลกครั้งที่สอง
สิ้นสุด หลังการยอมจ้านนของจักรวรรดิญี่ปุนในปี ค.ศ. 1945 โดยหลังจากสงครามเกาหลี ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี
ค.ศ. 1950 – 1953 ท้าให้โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของประเทศถูกท้าลายเป็นจ้านวนมาก สภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของต่างประเทศรวมทั้งประเทศเกาหลีต้องประสบกับภาวะยากจนอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งกลางปี ค.ศ. 1960
2.1 สถานการณ์ทรัพยากรน้้าในประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลีใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผน 5 ปี (ค.ศ. 1962 - 1996) โดยรัฐบาล
ได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเน้น
สินค้าส่งออกเป็นหลัก ซึ่งประเทศเกาหลีถือคติว่า เราสามารถท้าได้ทุกอย่าง เนื่องจากนโยบายหลักด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลท้าให้เกิดโครงการก่อสร้างมากมาย เช่น ระบบอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ทางหลวงพิเศษ
เขื่อนอเนกประสงค์ และอื่นๆ ซึ่งท้าให้ค่าเฉลี่ยการเติยโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศรายปีมีอัตราเพิ่มขึ้น
ประมาณ ปีละ 8% จนถึงปลายปี ค.ศ. 1990 หลังจากนั้นลงลงเหลือ 4-5 % ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 2000
โดยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ต่อหัวประชากร ในปี ค.ศ.2017 เท่ากับ 29,115 ดอลล่าร์ และผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ (GDP) เท่ากับ 1,446.6 ดอลล่าร์
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกได้ ดังนี้ พื้นที่ปุา ประมาณ 65% พื้นที่เกษตรกรรมกรรม ประมาณ
20% พื้นที่ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่สาธารณะ ประมาณ 5% พื้นที่อื่นๆประมาณ 10%
(แม่น้า ประมาณ 3% ถนน ประมาณ 3% และอื่นๆ)
- สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม่ร่วง และฤดูหนาว
- ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม จะมีหลายๆวันที่แสงแดดสดใสตลอดทั้งวัน
- ฤดูร้อน : เดือนมิถุนายนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม อากาศจะร้อนและมีฝนตกบ้าง
เดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียสเล็กน้อย ฤดูมรสุมปกติจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัด
- ฤดูใบไม่ร่วง : ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โดยลมที่พัดมาจากแผ่นดินใหญ่ท้าให้
อากาศแห้งและท้องฟูาโปร่ง ทิวทัศน์ทัวทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีทองและสีแดงเต็มต้น
- ฤดูหนาว : เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝนหรือหิมะ
ในช่วงนี้มักจะมีวันที่อากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน สลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย
 สภาพอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยของประเทศเกาหลีใต้ ประมาณ 1,300 มม./ปี เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนของโลก ซึ่งมีค่าปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 973 มม./ปี แล้วเกาหลีใต้มีค่าปริมาณน้้าฝน
เฉลี่ยมากกว่าประมาณ 1.3 เท่า แต่ค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนต่อประชากรของเกาหลีใต้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,553
ลบ.ม./ปี คิดเป็น 12% ของค่าเฉลี่ยปริมาณน้้าฝนโลกต่อประชากรโลก(22,096 ลบ.ม./ปี) เท่านั้น โดยเมื่อพิจารณา
แนวโน้มของปริมาณน้้าฝนรายปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 แล้ว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าปริมาณน้้าฝนต่้าสุดในปี
ค.ศ. 1939 เท่ากับ 754 มม. และค่าปริมาณน้้าฝนสูงสุดในปี ค.ศ. 2003 เท่ากับ 1,756 มม. ทั้งนี้ ปริมาณน้้าฝน
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน มีสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของปริมาณค่าฝนเฉลี่ยทั้งปี
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 สถานภาพทรัพยากรน้้าในประเทศเกาหลีใต้ มีแม่น้าสายหลัก จ้านวน 10 สาย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อแม่น้า/ล้าน้้า พื้นที่ลุ่มน้้า (ตร.กม.) ความยาวรวม (กม.) ค่าเฉลี่ยน้้าท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
Han

25,954

494

18.9

Nakdong

23,394

510

13.8

Geum

10,028

398

6.6

Seomjin

4,960

224

3.9

Youngsan

3,468

137

2.7

Ansung

1,656

76

1.3

Sapgyo

1,650

59

1.0

Mangyung

1,304

81

1.0

Hyungsan

1,133

63

0.6

Dongjin

1,124

51

0.8

ประเทศเกาหลีใต้มี พื้นที่ประมาณ 100,032 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 50.7 ล้านคน
ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 506 คน/ตร.กม โดยจ้านวนประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าหลัก 5 ลุ่มน้้า เป็นดังนี้
ชื่อลุ่มน้้า

พื้นที่ลุ่มน้้า (ตร.กม.)

จ้านวนประชากร (ล้านคน)

35,770 (25,954)

20.8

Nakdong

23,394

13.2

Geum

10,028

3.3

Seomjin

4,960

0.2

Youngsan

3,468

1.8

Han

-6-

 ลักษณะทางอุทกวิทยา
- เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเนินเขา ประมาณ 65% ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบกับ
ท้องน้้าที่มีความลาดชัน ท้าให้มีช่วงเวลาการหน่วงน้้าที่สั้น ดังนั้นจึงท้าให้เกิดน้้าท่วมได้ง่าย
- ค่าสัมประสิทธ์น้าท่ามีค่าความแปรปรวนสูง (ค่าสูงสุดและค่าต่้าสุด) จึงท้าให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในประเทศเกาหลีใต้ยากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ชื่อแม่น้าในประเทศเกาหลีใต้

ค่า สปส. น้้าท่า
ก่อนมีเขื่อน หลังมีเขื่อน

ชื่อแม่น้าในประเทศอื่น ค่า สปส. น้้าท่า

Han

390

115

Nile(Egypt)

30

Nakdong

372

101

Tames(England)
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- ปริมาณน้้าท่าในแต่ละฤดูกาลไม่สมดุล โดยบ่อยครั้งที่เกิดน้้าท่วมในฤดูร้อน ส่วนในช่วงฤดูหนาว
และฤดูใบไม้ผลิแทบจะไม่มีน้าส้าหรับใช้ประโยชน์
- ปริมาณน้้าต่อประชากรในประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็น 1,500 ลบ.ม/คน/ปี ซึ่งมีค่าค่อนข้างต่้า
เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
- คุณภาพน้้า (BOD) มีการปรับปรุงให้ดีชึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
- ค่าฟอสเฟต มีค่าลดลง แต่ค่า OECD ยังมีค่าที่สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่
- ค่าคลอโรฟิลล์ ได้ถูกปรับปรุงให้มีค่าที่ลดลง แต่ส้าหรับที่แม่น้า Yeongsan ตอนล่างยังมีค่าที่
สูงขึ้น
 การพัฒนาด้านแหล่งน้้าและประเด็นปัญหาด้านน้้าในประเทศเกาหลีใต้
- ปริมาณน้้า 132.3 ล้าน ลบ.ม./ปี (100%) คิดเป็นปริมาณน้้าท่า 76 ล้าน ลบ.ม./ปี (57%)
และเป็นค่าการสูญเสียน้้า 56.3 ล้าน ลบ.ม./ปี (43%)
- ปริมาณน้้าช่วงฤดูน้าหลาก 54.8 ล้าน ลบ.ม./ปี (41%) ปริมาณน้้าปกติ 21.2 ล้าน ลบ.ม./ปี
(16%)
- ปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่ทะเล 38.8 ล้าน ลบ.ม./ปี (29%) ปริมาณน้้าในล้าน้้า 12.2 ล้าน ลบ.ม./ปี
(9%) ปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้า 20.9 ล้าน ลบ.ม./ปี (16%) ปริมาณน้้าใต้ดิน 4.1 ล้าน ลบ.ม./ปี (3%)
ดังนั้นคิดเป็นปริมาณน้้าใช้ประโยชน์จริง 372 ล้าน ลบ.ม./ปี (28%)
- ปริมาณการใช้น้ารวมเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่าในรอบ 38 ปี
- ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา การใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเล็กน้อย
- การใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในล้าน้้าเพิ่มมากขึ้น รวทั้งคุณภาพน้้าดีขึ้นด้วย
- การใช้น้าภาคการเกษตรลดลงจากปี 1965 คิดเป็นร้อยละ 88 แต่เมื่อปี 2014 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 41
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- ประวัติการพัฒนาเกี่ยวกับน้้าในประเทศเกาหลีใต้
- ปี 1965 - 1980 พัฒนาเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อน้้าอุปโภค บริโภค ปูองกันน้้าท่วม และเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟูา ประกอบด้วย เขื่อน Soyanggang (1973) เขื่อน Andong (1977)
- ปี 1981 - 1990 พัฒนาเขื่อนและโครงการปูองกันน้้าท่วม ประกอบด้วย เขื่อน Daecheong
(1981) เขื่อน Chungju (1986) พนังกั้นน้้า Nakdong (1990) โครงการปูองกันและบ้ารุงรักษาแม่น้า
- ปี 1991 - 2000 การก่อสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย เขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ และคุณภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าและในแม่น้า
- ปี 2001 - ปัจจุบัน การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนเพื่อมนุษย์และธรรมชาติ ประกอบด้วย
เขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ การบริหารจัดการการใช้น้า และการบ้ารุงรักษาแม่น้า
 โครงการพัฒนาแหล่งน้้า
โครงการพัฒนาแหล่ งน้้ า มีจ้านวนรวมทั้งสิ้ น 17,509 โครงการ คิ ดเป็นความจุเก็บกักรวม
14,629 ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย เขื่อนอเนกประสงค์ 21 โครงการ (9,111 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนผลิต
กระแสไฟฟูา 15โครงการ (993 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนเพื่ออุปโภค บริโภค 44 โครงการ (536 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อน
เพื่อการชลประทาน 17,401 โครงการ (3,009 ล้าน ลบ.ม.) พนังปากแม่น้า 12 โครงการ (807 ล้าน ลบ.ม.)
พนังในล้าน้้า 16 โครงการ (173 ล้าน ลบ.ม.)
 ระบบประปา
การให้บริการด้านการประปา เพิ่มขึ้นเป็นร้อย 95 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2015 โดยประปา
ภูมิภาค คิดเป็น 17.5 ล้าน ลบ.ม./วัน และประปาท้องถิ่น คิดเป็น 19.7 ล้าน ลบ.ม./วัน
 การควบคุมอุทกภัย
- ปี 2016 เขื่อนต่างๆ สามารถควบคุมน้้าท่ว มได้ปริมาณ 6 พันล้ าน ลบ.ม. ประกอบด้ว ย
เขื่อนอเนกประสงค์ จ้านวน 21 เขื่อน และเขื่อนเพื่อควบคุมน้้าท่วม จ้านวน 5 เขื่อน
- ปี 2014 มีอัตราการบ้ารุงรักษาแม่น้า 76.7%
- มีการพยากรณ์น้าท่วมผ่านเรดาห์
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติน้าท่วมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ความเสียหายต่อชีวิต
มีจ้านวนลดลง เนื่องจากการสร้างเครื่องมือต่างๆในการควบคุมเกี่ยวกับน้้าท่วม
 การปรับปรุงระบบนิเวศทางน้้า
มีโครงการต่างๆมากมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ้ารุงรักษาแม่น้า ประมาณ 113 แห่ง ใน 73 แม่น้า
 ประเด็นท้าทาย
ประเด็นท้าทาย ประกอบด้วย ความถี่และความรุนแรงของภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลก การให้บริการด้านการประปาในชนบท (69%) ความรุนแรงของอุทกภัยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิโลก การฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้้า ความต้องการน้้าทางประเพณีและวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ การใช้น้า
เพื่อการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน
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2.2 แผนทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
- แผนทรัพยากรน้้า ถูกก้าหนดไว้ในมาตรา 23 ของกฎหมายแม่น้า ซึ่งแผนจะถูกท้าขึ้นทุก 20 ปี
และจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี
- ประวัติความเป็นมาของแผนเริ่มตั้งแต่ปี 1965- ปัจจุบัน
- มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และเปูาหมาย ตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2011 ดังนี้ ปี 2001 การใช้น้า
การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2006 การบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน
เพื่อมนุษย์และธรรมชาติ ปี 2011 การสร้างจิตส้านึกเกี่ยวกับการใช้น้าเพื่อสร้างแผ่นดินสีเขียว
- วัตถุประสงค์ของแผนการใช้น้า เพื่อวางแผนการใช้น้าที่เหมาะสมเพื่อส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่
ขาดแคลนน้้า โดยในการวางแผนประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ การวิเคราะห์สถานะภาพ การวิเคราะห์นโยบาย
การสร้างวิสัยทัศน์และเปูาหมาย การพยากรณ์ปริมาณน้้าและความต้องการในการใช้น้า การวางแผน
- การวิเคราะห์ด้านต่างๆ มีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกซึ่งเป็นสาเหตุของภัยแล้ง
และอุทกภัย
- กลยุทธ์ส้าหรับแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย การควบคุมให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจากการ
พัฒนาด้านแหล่งน้้า การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้้าขั้นสูงด้วย
เทคโนโลยี ICT การปฏิรูปการบริหารจัดการน้้าเพื่อการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ การเพิ่มความจุในแต่ละ
ลุ่มเพื่อปูองกันน้้าท่วม สนับสนุนเรื่องการรับมือกับอุทกภัยในเขตเมืองให้ครอบคลุม ระบบการพยากรณ์อุทกภัย
ขั้นสูง การก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกริมน้้าที่เอื้อต่อการปูองกัน
ระบบนิเวศทางน้้า การสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้้า การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เทคโนโลยีที่ปลอดภัยในอนาคต สนับสนุนน้้าเพื่อการอุตสาหกรรม การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
การสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้้ากับประเทศเกาหลีเหนือ
3. การจัดการทรัพยากรน้้าและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเกาหลีใต้
จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศเกาหลีปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
1.7 องศาเซลเซีย ล เทียบกับ อดีต และในอนาคตจากการคาดการณ์ในแบบจ้าลองอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น 5
องศาเซลเซียล และปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 แสดงดังรูปที่ 4
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รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเกาหลีใต้

3.2 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.2.1 ปรับปรุงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้้า โดยเพิ่มความละเอียดของการตรวจวัดฝน
ด้วยเรดาห์ให้มีความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเพิ่มความแม่นย้าในการพยากรณ์ปริมาณน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้า
โดยแบบจ้าลองน้้าฝนน้้าท่าโดยใช้ข้อมูลน้้าฝนจากเรดาห์ และการพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารอ่างเก็บน้้าโดย
ใช้การสร้างทางเลือกที่ดีในการก้าหนดปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าระหว่างการส่ งน้้าจากอ่างและการควบคุมและ
ปูองกันน้้าท่วม
3.2.2 เพิ่มความสามารถในการปูองกันน้้าท่วมโดยเพิ่มความสามารถในการเก็บกับของอ่างเก็บน้้า
และระบบระบายน้้าล้น
3.2.3 การพัฒนาแบบจ้าลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้า เช่น แบบจ้าลองน้้าฝนน้้าท่า แบบจ้าลองสมดุลน้้า แบบจ้าลองการไหลของล้าน้้า การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในการบริหารจัดการน้้า
แสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 5

-10-

รูปที่ 5 แสดงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้า

4. การพัฒนาทรัพยากรน้้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.1 เขื่อนของประเทศเกาหลีใต้
เขื่ อ นในประเทศเกาหลี ใ ต้ ต้ อ งมี ค วามสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 15 เมตร และมี ค วามจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 20
ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้มีทั้งสิ้น 1 ,212 แห่ง จ้าแนกเป็น เขื่อนอเนกประสงค์
20 แห่ง เขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 60 แห่ง เขื่อนผลิตพลั งงานไฟฟูา 16 แห่ง เขื่อนเพื่อ
การเกษตรกรรม 1,115 แห่ง และเขื่อนเพื่อการควบคุมน้้าท่วม 1 แห่ง
4.2 ล้าดับการออกแบบเขื่อนของประเทศเกาหลี
- ช่วงปี 1960
เป็นปีที่เริ่มต้นก่อสร้างเขื่อน
- ปี 1970 - 1980 เป็นยุคของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
- ปี 1990
เป็นยุคของการก่อสร้างเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก
- ปี 2000
เป็นยุคของการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 ลักษณะการออกแบบเขื่อนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3.1 เขื่อน Sepngdeok
เขื่อน Sepngdeok เดิมเป็นเขื่อนเกษตรกรรมอย่างเดียว ความจุเดิม 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร
ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ความจุเพิ่มขึ้นเป็น 27.9 ล้านลูกบาศก์เมตร แสดงรายละเอียดได้
ดังรูปที่ 6
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รูปที่ 6 แสดงการปรับปรุงเขื่อน Sepngdeok ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3.2 เขื่อน Buhang
เขื่อน Buhang เป็นเขื่อนเอนกประสงค์มีความจุ 54.3 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยถูกออกแบบ
ให้มีลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นที่ปุาไผ่เป็นพื้นที่ปุาไม้ลักษณะเฉพาะ พื้นที่แสดงศิลปะชุมชน
รวมถึงพื้นที่สวนสาธารณะทางทรัพยากรน้้า แสดงดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 แสดงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเขื่อน Buhang
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5. การพัฒนาและการบริหารจัดการน้้าใต้ดิน
5.1 น้้าใต้ดินในประเทศเกาหลี
น้้าใต้ดิน คือ น้้าที่อยู่ใต้ผิวโลกในช่องว่างระหว่างเม็ดดินและรอยแตกของชั้นหิน โดยความพรุนของ
หินตะกอนเป็นสะสมตัวของเม็ดตะกอน ซึ่งน้้าหนักของเม็ดตะกอนที่ทับถมกันมากขึ้น จะท้า ให้เกิดการอัดแน่น
(Compaction) ของเม็ดตะกอน ส่งผลให้ปริมาตรของช่องว่างที่มีอยู่ลดน้อยลง ประกอบกับรูปร่างของเม็ดตะกอน
และรูปแบบการเรียงตัวของเม็ดตะกอน ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น เมื่อมีสารละลายเข้ามาเชื่อมประสาน
ซึ่งอาจเป็นสารละลายแคลไซต์ โดโลไมต์ หรือซิลิกา ก็จะยิ่งท้า ให้ความพรุนในตะกอนลดน้อยลง และเมื่อตะกอน
เหล่านี้แข็งตัวกลายเป็นหินตะกอน ช่องว่างที่มีอยู่ในเม็ดตะกอน ก็จะถูกเก็บรักษาไว้ หรือที่เรียกว่า ความพรุน
ปฐมภูมิ (Primary porosity) อาทิความพรุนในหินทราย ต่อมาภายหลัง ถ้าหินทรายนี้เกิดการแตกหัก มีรอยแตก
เกิดขึ้น เนื่องมาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก็จะส่งผลให้มีช่องว่างหรือความพรุนเพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า
ความพรุนทุติยภูมิ (Secondary porosity) ซึ่งน้้าบาดาลสามารถเข้าไปกักเก็บอยู่ในหิน ทั้งในส่วนของความพรุน
ปฐมภูมิและความพรุนทุติยภูมิ
5.2 ชั้นหินอุ้มน้้า (Aquifer)
โดยสภาพธรณีวิทยาแล้ว หินประเภทต่างๆ ที่พบบนเปลือกโลก ไม่ว่าจะเป็นหินร่วน (Unconsolidated
rock) พวกกรวด ทราย ตะกอนธารน้้า หรือหินแข็ง (Consolidated rock) ที่มีรูพรุน อาทิ หินทราย หินที่มีรอยแตก
หรือหินที่ละลายน้้าได้ อาทิ หินปูน หินโดโลไมต์ ต่างก็มีช่องว่างที่สามารถกักเก็บน้้าไว้ได้ เรียกรวมๆ กันว่า
หินกักเก็บน้้า (Waterbearing rock) แต่หินกักเก็บน้้านี้อาจจะจ่ายน้้าได้ไม่เพียงพอในการสูบขึ้นมาใช้สอย ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางอุทกธรณีของหินเหล่านั้นเป็นส้าคัญ ชั้นหินหรือกลุ่มของชั้นหินที่อิ่มตัวด้วยน้้าและ
สามารถปล่อยน้้าบาดาลให้ได้เป็นปริมาณมากและเพียงพอต่อการสูบน้้าขึ้นมาใช้สอย เรียกว่า ชั้นหินอุ้มน้้า
(Aquifer) ชั้นหินอุ้มน้้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพอุทกธรณีและแรงดัน ที่มีอยู่ในน้้าบาดาล
และชั้นหินอุ้มน้้า ดังนี้
(1) ชั้นหินอุ้มน้้าไม่มีแรงดัน (Unconfined aquifer, Water table aquifer,Phreatic aquifer หรือ
Non-artesian aquifer) หมายถึง ชั้นหินอุ้มน้้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน กล่าวคือ ไม่มีชั้นหินกันน้้า (Confining
layer) ปิดทับอยู่ เป็นชั้นหินอุ้มน้้าที่อยู่ถัดจากผิวดินลงไป มีระดับน้้าบาดาลอยู่ตอนบนสุดของชั้นหินอุ้มน้้า
ความหนาของเขตอิ่มน้้าก็คือ ความหนาของชั้นหินอุ้มน้้าชนิดนี้ ระดับน้้าบาดาลจะมีระดับและความลาดชันที่
ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ชั้นหินอุ้มน้้าไม่มีแรงดันนี้ จะได้รับน้้าลงไปเพิ่มเติม (Recharge) จากน้้าฝน
(2) ชั้นหินอุ้มน้้ามีแรงดัน (Confined aquifer หรือ Artesian aquifer) หมายถึง ชั้นหินอุ้มน้้าที่มี
ชั้นหินกันน้้าปิดทับอยู่ อาจจะเฉพาะด้านบนหรือรวมทั้งปิดทับด้านบนและรองรับด้านล่าง ท้าให้น้าบาดาลและ
ชั้นหินอุ้มน้้านี้ อยู่ภายใต้แรงดันที่มากกว่าแรงดันบรรยากาศ ชั้นหินอุ้มน้้ามีแรงดันอาจจะได้รับน้้าลงไปเพิ่มเติม
จากน้้าฝนที่ซึมผ่านส่วนของชั้นหินอุ้มน้้าที่โผล่ที่ผิวดิน หรือจากที่น้าฝนซึมผ่านชั้นหินกันน้้าลงไป ถ้าเจาะบ่อ
บาดาลในชั้นหินกันน้้าเข้าไปในตัวชั้นหินอุ้มน้้ามีแรงดันนี้ ระดับน้้าในบ่ออาจจะขึ้นไปสูงกว่าระดับ ของชั้นหิน
อุ้มน้้า ซึ่งแสดงว่า น้้าบาดาลนี้จะอยู่ภายใต้แรงดัน ระดับน้้าในบ่อดังกล่าว จะแสดงระดับแรงดันของน้้าบาดาล
ในชั้นหินอุ้มน้้านี้ และจะมีระดับสูงกว่าส่วนที่อิ่มน้้าด้วยเสมอ
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5.3 น้้าใต้ดินในประเทศเกาหลีใต้ (2015) ปริมาณน้้าใต้ดิน 4.1 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ปริมาณน้้า 132.3 ล้าน ลบ.ม./ปี (100%) คิดเป็นปริมาณน้้าท่า 76 ล้าน ลบ.ม./ปี (57%) และ
เป็นค่าการสูญเสียน้้า 56.3 ล้าน ลบ.ม./ปี (43%)
- ปริมาณน้้าช่วงฤดูน้าหลาก 54.8 ล้าน ลบ.ม./ปี (41%) ปริมาณน้้าปกติ 21.2 ล้าน ลบ.ม./ปี
(16%)
- ปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่ทะเล 38.8 ล้าน ลบ.ม./ปี (29%) ปริมาณน้้าในล้าน้้า 12.2 ล้าน ลบ.ม./ปี
(9%) ปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้า 20.9 ล้าน ลบ.ม./ปี (16%) ปริมาณน้้าใต้ดิน 4.1 ล้าน ลบ.ม./ปี (3%)
ดังนั้นคิดเป็นปริมาณน้้าใช้ประโยชน์จริง 372 ล้าน ลบ.ม./ปี (28%)
- การใช้น้าใต้ดินสามารถสามารถตามประเภทการใช้งานได้ ดังนี้
ประเภท
รวม

จ้านวนบ่อ (x 1,000) เปอเซนต์ (%) การใช้งาน (พันล้าน ลบ.ม./ปี) เปอเซนต์ (%)
1,627

100

4.1

100

อุปโภค บริโภค

858

53

1.8

43.6

อุตสาหกรรม

13

0.8

0.2

4.0

เกษตร

752

46

2.1

51.6

อื่นๆ

4

0.2

0.03

0.8

- แนวโน้มการใช้น้าใต้ดินเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรายปี ดังนี้ ประมาณ 2.4% (จ้านวนบ่อ) ประมาณ 1%
(การใช้งาน)
- อัตราส่วนการใช้น้าใต้ดินต่อปริมาณน้้าของหินให้น้า ส้าหรับชั้นหินให้น้า Unconsolidated ซึ่ง
กระจายเป็ น วงกว้างในพื้น ที่ใกล้ แม่น้ าสายหลั ก คิดเป็นพื้นที่ 28% ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีชั้นความหนา
ประมาณ 2 - 40 เมตร (ส่วนใหญ่ประมาณ 10 - 15 เมตร) ปริมาณการให้น้า ประมาณ 30 - 800 ลบ.ม./วัน
ส่วนชั้นหินให้น้า Bedrock ปริมาณการให้น้า ประมาณ 10 - 5,000 ลบ.ม./วัน
5.4 กฎหมายน้้าใต้ดินในประเทศเกาหลีใต้
- หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้้าใต้ดิน ประกอบด้วย กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและ
การขนส่ง (กฎหมายน้้าใต้ดิน) กระทรวงสิ่งแวดล้อม (กฎหมายน้้าดื่มปลอดภัย) กระทรวงเกษตรกรรม อาหาร
และธุรกิจ (ความมั่นคงในพื้นที่ชนบท) กระทรวงความมั่นคงภายใน (กฎหมายน้้าพุร้อน)
- นิยามค้าว่า น้้าบาดาล น้้าที่ถูกเติมหรือไหลผ่านช่องว่างระหว่างหินภายใตผิวโลก
- การให้อนุญาตเกี่ยวกับการใช้น้าบาดาล สามารถสูบขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้ 100 ลบ.ม./วัน
เพื่อการเกษตรได้ 150 ลบ.ม./วัน
- ผู้ใดต้องการน้าน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ต้อง จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น
เป็นผู้ให้อนุญาต โดยใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี และการสูบน้้าขึ้นมาใช้ต้องไม่เกินเท่าที่ได้รับอนุญาต
- เมื่อบ่อน้้าบาดาลไม่มีการใช้งานแล้ว เจ้าของบ่อจะต้องจัดการปิดบ่อและด้าเนินบูรณะพื้นที่ในบ่อ
ให้เป็นไปตามธรรมชาติเดิม
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- ส้าหรับพื้นที่อนุรักษ์ หน่วยงานระดับจังหวัดอาจประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ได้
- ต้องมีการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับปูองกันสารปนเปื้อนแก่บ่อน้้าบาดาล
- มีการก้าหนดคุณสมบัติและการลงทะเบียน ส้าหรบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั บน้้าบาดาล เช่น ธุรกิจเจาะ
บ่อบาดาล ธุรกิจส้ารวจผลกระทบด้านน้้าบาดาล ธุรกิจซ่อมแซมบ่อบาดาล เป็นต้น
- การทดสอบคุณภาพน้้าบาดาล ส้าหรับน้้าดื่มทุก 2 ปี และส้าหรับประเภทอื่น ทุก 3 ปี
5.5 แผนหลักน้้าบาดาลในประเทศเกาหลีใต้
- แผนหลักแห่งชาติเพื่อการพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการบรหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์น้าบาดาล
- แผนจะถูกจัดท้าขึ้นใหม่ทุก 10 ปี (ถูกปรับปรุงทุกทุก 5 ปี)
5.6 การส้ารวจเพื่อการบริหารจัดการน้้าบาดาล
- กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง เป็นผู้ด้าเนินการด้านการส้ารวจคุณลักษณะทาง
อุทกธรณีวิทยา และปริมาณน้้าบาดาลทั้งประเทศ รวมทั้งจัดท้าแผนที่น้าบาดาล มาตราส่วน 1:50,000
- การส้ารวจจะถูกท้าขึ้นประมาณ 5-10 ต้าบล/ปี
- แผนที่น้าบาดาลจะถูกใช้เพื่อเป็นแผนที่น้าบาดาลส้าหรับต้าบลต่างๆ
- แผนที่น้าบาดาลถูกจัดท้าขึ้นประมาณ 5-6 รูปแบบ ประกอบด้วย แผนที่น้าบาดาลหลัก แผนที่
คุณภาพน้้า แผนที่ความลึกของชั้นน้้า และแผนที่อื่นๆ
- การติดตามเกี่ยวกับน้้าบาดาล มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ด้าเนินการ เช่น กระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง รัฐบาลท้องถิ่น กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรกรรม อาหาร และธุรกิจ
- โครงสร้างของบ่อติดตามน้้าบาดาล โดยทั่วไปในแต่ละสถานีประกอบด้วยบ่อติดตาม 1-2 บ่อ โดย
มีระดับความลึก 100 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ส้าหรับบ่อบาดาล และระดับความลึก 10-20 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ส้าหรับบ่อน้้าตื้น
- บ่อติดตามน้้าบาดาล จะติดตามเกี่ยวกับระดับน้้า บาดาล ค่าการน้าไฟฟูา อุณหภูมิ โดยเป็นการ
ตรวจวัดแบบอัตโนมัติทุก 1 ชม. ส้าหรับการทดสอบเกี่ยวกับคุณภาพน้้าบาดาล จะท้าการตรวจสอบ 19 ตัวแปร
ปีละ 2 ครั้ง
- การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการตรวจสอบด้วยสายตาในระดับพื้นที่ทุกสถานี ทุก
60 วัน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลท้าได้ 2 วิธี คือ ที่สถานีติดตาม ซึ่งการเป็นน้าเข้าข้อมูลโดยตรงจากอุปกรณ์
โดยเจ้าหน้าที่ฝุายบ้ารุงรักษา และที่ส้านักงานซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริง โดยใช้ระบบ CDMA จาก
สถานีติดตามในทุกวัน
5.7 การใช้ประโยชน์และการพัฒนาน้้าบาดาล
ขั้นตอนทั่วไปส้าหรับการก่อสร้างบ่อบาดาล ประกอบด้วย การศึกษาขั้นต้น การส้ารวจระยะไกล การ
ส้ารวจค่าการน้าไฟฟูา การก่อสร้างบ่อบาดาล การทดสอบการสูบน้้าบาดาล การทดสอบคุณภาพน้้าบาดาล
การปูองกันการปนเปื้อน
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5.8 การบริหารจัดการคุณภาพน้้าบาดาล
- มีห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารจัดการคุณภาพน้้าบาดาลหลายหน่วยงาน ประกอบด้ว ย
กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง กระทรวงสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรกรรม อาหาร และธุรกิจ
กระทรวงความมั่นคงภายใน กระทรวงกลาโหม
- การวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลจากบ่อน้้าบาดาล แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์คุณภาพทุก 2 ปี ส้าหรับน้้าเพื่อการอุตสาหกรรม ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้
มากกว่า 30 ลบ.ม./วัน จะถูกวิเคราะห์คุณภาพทุก 3 ปี ส้าหรับน้้าเพื่อการเกษตรกรรมและการประมง ที่ถูก
พัฒนา ขึ้นมาใช้มากกว่า 100 ลบ.ม./วัน จะถูกวิเคราะห์คุณภาพทุก 3 ปี
5.9 การป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกบ่อบาดาล
ติดตั้งปั๊มพร้ อมอุป กรณืต่างๆ ในบ่อบาดาล โดยมีฝาบ่อที่ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนา เพื่อปูองกัน
สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกต่างๆ ซึมเข้ามาทางฝาบ่อ โดยมีการติดตั้งวาล์วที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ แยกคนละบ่อ
กับบ่อบาดาล
5.10 ปัญหาเกี่ยวกับน้้าบาดาลในประเทศเกาหลีใต้
- ปัญหาระดับน้้าบาดาลลดลง เนื่องมาจากมีการพัฒนาน้้าบาดาลมาใช้มากขึ้น เช่นภาคการเกษตร
ที่มีการปลูกผักใครอบแก้ว ท้าให้สามารถปลูกผักได้มากขึ้นจึงมีการน้าน้้าบาดาลมาใช้มากขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมืองแลพภาคอุตสาหกรรม
- การทรุดตัวของแผ่นดิน เนื่องมาจากการพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้มากขึ้น
- ระดับ ของดิน เค็มที่สู งขึ้ น ท้าให้ ขาดแคลนน้้าเพื่อการบริโ ภค และพื้น ที่ทางการเกษตรได้รั บ
ความเสียหาย
6. การออกแบบเขื่อนและการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
6.1 ขั้นตอนการออกแบบเขื่อน
การออกแบบเขื่อนในประเทศเกาหลีใต้มีขั้นตอนการด้าเนินการแสดงได้ดังรูปที่ 1 สรุปได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การส้ารวจภาคสนาม เป็นการวางแผนโดยใช้การศึกษาในแผนที่และข้อมูลที่อยู่ พร้อมทั้ง
ด้าเนินการส้ารวจที่ตั้งเขื่อน ส้ารวจภูมิประเทศ ส้ารวจทางธรณีวิทยา ส้ารวจแหล่งวัสดุ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ที่ต้องชดเชยเป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการน้้าเพื่อประเมินความต้องการน้้า
ของพื้นที่ การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และการวิเคราะห์สมดุลน้้า เพื่อน้าไปประกอบการออกแบบรายละเอียด
ของอาคารประกอบต้าแหน่งต่างๆ ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ก้าหนดต้าแหน่งที่ตั้งเขื่อนและประเภทเขื่อน เป็นการก้าหนต้าแหน่งก่อสร้างเขื่อนที่
เหมาะสม ก้าหนดประเภทของเขื่อนเพื่อให้การใช้งานเขื่อนบรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 4 ก้าหนดขนาดเขื่อนที่เหมาะสมเป็นการก้าหนดขนาดเขื่อนที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ เป็นการออกแบบรายละเอียดเขื่อน อาคารประกอบต่างๆ
และระบบจ่ายน้้าเพื่อน้าไปด้าเนินการก่อสร้าง
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ขั้นตอนที่ 6 ประมาณราคาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการประมาณการราคา
ค่าก่อสร้างเขื่อน และการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน้าไปวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่ามีความคุ้มทุนหรือไม่

การสารวจภาคสนาม
การวิเคราะห์ข้อมูล

ความต้องการนา

ความวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา

ความวิเคราะห์สมดุลนา

กาหนดตาแหน่งที่ตังเขื่อนและ
ประเภทเขื่อน

กาหนดขนาดเขื่อนที่เหมาะสม
ออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ
ประมาณราคาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
รูปที่ 8 แสดงขั้นตอนการออกแบบเขื่อนของประเทศเกาหลีใต้
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6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนและการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา
เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเขื่อนประกอบด้วยแบบจ้าลองด้านอุทกวิทยา แบบจ้าลองด้านโครงสร้าง
และแบบจ้าลองด้านวิเคราะห์ดิน มีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 แบบจ้าลองด้านอุทกวิทยา
โปรแกรม
Arc-GIS
HEC-HMS

HEC-RESSIM
HEC-RAS
Flow-3D

ลักษณะโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ
วิเคราะห์การเกิดน้้าท่าจากน้้าฝนโดยใช้
กระบวนการทางอุทกวิทยา
วิเคราะห์สมดุลน้้า จ้าลองสภาพการใช้
น้้าของอ่างเก็บน้้า
วิเคราะห์การไหลของน้้าแบบต่างๆ
ทั้งการไหลแบบคงที่ และ แบบไม่คงที่
แบบ 1 มิติ
วิเคราะห์การไหลของน้้า แบบ 3 มิติ

การน้าไปใช้งาน
วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของลุ่มน้้า
ค้านวณปริมาณน้้านองสูงสุด
ปริมาณน้้าท่าที่คาบปีการเกิด
ซ้า้ ต่างๆ เพื่อน้าไปออกแบบทาง
อุทกวิทยาต่อไป
ก้าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการน้้าของอ่างเก็บน้้า
ค้านวณอัตราการไหลและความเร็ว
ของน้้าเพื่อน้าไปออกแบบอาคาร
ประกอบชลศาสตร์
วิเคราะห์การไหลเพื่อน้าไป
ออกแบบอาคารระบายน้้าล้น

6.2.2 แบบจ้าลองด้านโครงสร้าง
โปรแกรม
midas

ลักษณะโปรแกรม
วิเคราะห์โครงสร้าง แรงต่างๆ ที่กระท้าต่อ
โครงสร้างที่ใช้ในการออกแบบ

การน้าไปใช้งาน
วิเคราะห์โครงสร้างเขื่อน
อาคารประกอบ สะพานต่างๆ

6.2.3 แบบจ้าลองด้านวิเคราะห์ดิน
โปรแกรม
Plaxis
Slope/w

ลักษณะโปรแกรม
การน้าไปใช้งาน
ใช้การค้านวณไฟไนต์อีลีเมนท์ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน
การเสียรูปของเขื่อน โครงสร้างต่างๆ
ใช้วิเคราะห์ Slop-stability แบบ 2 มิติ
วิเคราะห์ Slop-stability
ของเขื่อน
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7. แผนหลักการจัดการระบบประปาแห่งขาติของประเทศเกาหลีใต้
 ธุรกิจประปาของประเทศเกาหลีใต้
- เริ่มก่อสร้างโรงผลิตน้้าประปาครั้งแรก ชื่อ Dduk-do โดยน้าน้้ามาจากแม่น้า Han เมื่อปี ค.ศ. 1908
โดยมีก้าลังผลิต 12,500 ลบ.ม./วัน
- ก่อสร้างระบบส่งน้้าเพื่อส่งให้ประชาชน 2 ล้านคน ใน 83 เมือง โดยมีก้าลังผลิต 272,000
ลบ.ม./วัน เมื่อปี ค.ศ. 1945
- ปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงเป็นประปาส่วนภูมิภาคและ
ประปาอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเพิ่มขึ้นจาก 18% ในปี ค.ศ. 1962 เป็น 77.3% ในปี ค.ศ. 1990
- ขยายก้าลังผลิตเป็น 37,219,000 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 98.6% ในปี ค.ศ. 2014
- เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประปา โดยในปี ค.ศ. 1960-1990 มีนโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
ระบบประปา ในปี ค.ศ. 1990-2000 มีนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านระบบประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้้า
ในปี ค.ศ. 2000 - ปัจจุบัน มีนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านระบบประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้้า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยี IT
- ระบบประปา เป็นการน้าน้้าดิบจากเขื่อนและแม่น้า ผ่านระบบโรงกรองน้้า หลังจากนั้นเป็นระบบ
ส่งน้้าเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน ส่วนระบบประปาธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบประปาภูมิภาค
และระบบประปาแบบหลายภูมิภาค โดยระบบประปาภูมิภาคจะน้าน้้าดิบจากแหล่งน้้าธรรมชาติในท้องถิ่น
ผ่านระบบโรงกรองน้้าของเทศบาลแล้วส่งต่อไปยังบ้านเรือนประชาชน ซึ่งมีกระทรวงสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนระบบประปาแบบหลายภูมิภาคจะน้าน้้า ดิบจากเขื่อน ส่งผ่านระบบโรงกรองน้้าของ
เทศบาลหรือระบบกรองน้้าของ K-water แล้วส่งต่อไปยังบ้านเรือนประชาชนอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีกระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง และ K-water เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนหลักการจัดการระบบประปาแห่ งขาติ คือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม โดยมี
หน้าที่รวบรวมแผนหลักการจัดการระบบประปาภูมิภาคจากเทศบาลต่างๆ และแผนหลักการจัดการระบบ
ประปาแบบหลายภูมิภาคจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
 แผนหลักการจัดการระบบประปา
- แผนหลักการจัดการระบบประปาแห่งขาติ เป็นแผนระยะยาวที่เป็นทางการที่ถูกจัดท้าขึ้นเพื่อการ
บริหารจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากแผนหลักการจัดการระบบประปาภูมิภาคจากเทศบาลต่างๆ
และแผนหลักการจัดการระบบประปาแบบหลายภูมิภาคจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
โดยแผนหลักการจัดการระบบประปาแบบหลายภูมิภาค เป็นแผนที่จัดท้าขึ้นทุก 10 ปี และถูกทบทวน
แผนงานโครงการทุก 5 ปี
- องค์ประกอบของแผนหลัก ประกอบไปด้วย พื้นที่เปูาหมายระบบประปาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ประเทศ รวมถึงระบบประปาแบบหลายภูมิภาคและประปาอุตาสาหกรรมด้วย นอกจากนี้ ต้องมีการคาดการณ์
ความต้องการใช้น้าในอนาคตของชุมชน การศึกษาด้านก้าลังการผลิต ระบบประปา การคาดการเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนน้้า การปูองกันและการพัฒนาแหล่งน้้าดิบ การบริหารจัดการด้านความต้องการน้้าและคุณภาพน้้า
การวางแผนการวิจัยและพัฒนา และการวางแผนด้านการเงิน เป็นต้น
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- เพื่อการบริหารจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงแบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น
12 พื้นที่ โดยแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้้าและแหล่งน้้าดิบในพื้นที่ ส้าหรับขั้นตอนในการวางแผน เริ่มจาก การวางแผน
เกี่ยวกับความต้องการและช่วงเวลาในการผลิต เป็นต้น หลังจากนั้นด้าเนินการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจาก
หน่วยงานเทศบาลต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการในการใช้น้า จัดท้าร่างแผนหลัก หารือกับรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 2 ปี
- แผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนทรัพยากรน้้าระยะยาว การจัดการระบบประปาแบบ
หลายภูมิภาค และแผนการก่อสร้างเขื่อนในระยะยาว
- เงื่อนไขที่ส้าคัญต่างๆ ที่จ้าเป็นต้องพิจารณาในการจัดท้าแผนหลัก ประกอบด้วย
- การเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งประชากรของประเทศเกาหลีตีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- มาตรฐานการด้ารงชีพ ซึ่งรัฐบาลต้องการให้มีระบบประปาครอบคลุมทั้งหมด 100% รวมทั้งการ
ปริมาณการดื่มน้้าประปาโดยปัจจุบันมีเพียง 5% เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องมาจากภาวะโลกร้อนโดยอุณหภูมิโลกได้สูงมากขึ้นจาก
100 ปีที่แล้วประมาณ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแล้งอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.2015
- นโยบายรัฐ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ นโยบายที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้าน
ความสุขแห่งชาต เป็นต้น
- เสถียรภาพทางการเงิน โดยแม้การผลิตประปามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงที่พิจารณาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009
ถึงปี ค.ศ. 2013 แต่ก้าไรก้อมีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมค่าน้้าประปาของ
รัฐบาล
- ความและปลอดภัยแห่งชาติ ซึ่งมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ผลิตน้้าประหาให้มีเสถียรภาพที่มั่นคงและมีความปลอดภัย
 องค์ประกอบของแผนฉบับล่าสุด
- วิสัยทัศน์ของแผนหลัก : ระบบประปาเพื่อความสุขของประชาชนและการพัฒนาชาติ โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
- น้้าที่มีความเป็นมิตร โดยลดพื้นที่ขาดแคลนนระบบประปา และเป็นระบบประปาที่เป็นธรรมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้
- น้้าเพื่อสุขภาพ โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้้า
- ความมั่นคงด้านน้้า โดยการสร้างระบบประปาที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ภาวะฉุกเฉิน
- น้้าที่มีความสามารถในการแข่งขัน โดยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีระบบการบริหาร
จัดการในการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ
- การพยากรณ์ด้านความต้องการในการใช้น้า : ส้าหรับการพยากรณ์ด้านความต้องการในการใช้น้า
ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 ถึงปี ค.ศ.2015 ที่แม้การคาดการจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่จากข้อมูลความต้องการในการ
ใช้น้าจริงของช่วงเวลาดังกล่าวก็ต่้ากว่าค่าที่มีการคาดการไว้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว
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- วางแผนด้านก้าลังการผลิต : ขั้นตอนการวางแผนด้านก้าลังการผลิต มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
- ประมาณการด้านความต้องการใช้น้าของชุมชน
- ทบทวนขนาดก้าลังผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- วิเคราะห์ความต้องการใช้น้าและก้าลังการผลิต รายพื้นที่
- วางแผนการเตรียมการปรับปรุงระบบประปา โดยน้าน้้าส่วนเกินส่งไปยังพื้นที่ขาดแคลน
- วางแผนการพัฒนาระบบประปาใหม่ ส้าหรับพื้นที่ขาดแคลนภายหลังจากที่มีการปรับปรุงระบบ
ประปาตามขั้นตอนที่ 4 แล้ว
- เสริมระบบประปาภูมิภาค กรณีที่การสร้างระบบประปาแบบหลายภูมิภาคสามารถท้าได้ยาก
- การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
- องค์ประกอบขององค์กรคณที่ปรึกษา ประกอบด้วยสมาชิก จ้านวน 80 คน รวมทั้งภาค NGO’s
รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น โดยจัดตั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดการสื่อสารที่มีความเข้าใจอย่างชัดเจน
- องค์คณะที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือรัฐบาลท้องถิ่น กลุ่มการท้างานด้านเทคนิค (K-water
และวิศวกร) และอนุคณะกรรมการ จ้านวน 5 คณะ (ด้านแผนหลัก ด้านน้้าสะอาด ด้านระบบความมั่นคง ด้าน
นวัตกรรมในอนาคต และด้านกรอบการท้างานขององค์กร)
 การพยากรณ์ความต้องการน้้า
- แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการน้้า หมายถึง ปริมาณน้้าที่จ้าเป็นที่ต้องจัดหาให้ผู้บริโภคในช่วงเวลาหนึ่ง
- วัตถุประสงค์ส้าหรับการพยากรณ์ความต้องการน้้า เพื่อใช้ส้าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับก้าลังการผลิต
บนพื้นฐานของความต้องการสูงสุดรายวันเพื่อใช้ในการออกแบบเปูาหมายก้าลังการผลิตรายปี รวมถึงเรื่องการ
บ้ารุงรักษาระบบประปา บนพื้นฐานของความต้องการเฉลี่ยรายวันในแต่ละปี และแผนหลักการจัดการระบบ
ประปาแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพภายใต้การใช้น้าอย่างจ้ากัด การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดสรรน้้าจากระบบ
ประปาแบบหลายภูมิภาคไปสู่ระบบประปาเทศบาล ไปสู่การพัฒนาระบบประปาแบบหลายภูมิภาคในรูปแบบใหม่
 กระบวนการพยากรณ์ความต้องการน้้า
- กระบวนการพยากรณ์ความต้องการน้้า แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ ความต้องการน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค แผนการพัฒนา ความต้องการน้้ากรณีพิเศษ และน้้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- การคาดการณ์ความต้องการน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค = จ้านวนประชากร x ความต้องการใช้น้า
ต่อหนึ่งหน่วยประชากร
= จ้านวนประชากร x ค่าการคาดการณ์
ประชากรที่เพิ่มขึ้น x ค่าเฉลี่ยความ
ต้องการใช้น้า x ตัวคูณความต้องการ
ใช้น้าสูงสุด / อัตราส่วนค่าความเสี่ยง
- การคาดการณ์ความต้องการน้้าเพื่อการอุตสาหกรรม พิจารณาจากปริมาณการใช้น้าในปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทเทียบกับพื้นที่รวมของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณการ
ใช้น้าของอุตสากรรมในแต่ละประเภท แล้วคาดการณ์การขยายตัวของพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละ
ประเภทแล้วคูณด้วยค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้าของอุตสากรรมในแต่ละประเภทในปัจจุบัน
- ความต้องการน้้ากรณีพิเศษ เป็นการคาดการณ์ความต้องการน้้าอันเนื่องมาจากกิจกรรมพิเศษที่ไม่รวม
ความต้องการใช้น้าเพื่ออุปโภค บริ โภค และเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น ความต้องการน้้าส้าหรับสนามบิน
ท่าเรือ หรือฐานทัพทางทหาร เป็นต้น
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8. การบ้าบัดน้้าและการปรับปรุงคุณภาพน้้าขั้นสูง
8.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพน้้าประปา
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพน้้าประปาจากอดีตถึงปัจจุบันจะเน้นคุณภาพและความปลอดภัยสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยในช่วงศตวรรษที่ 20 จะเน้ นน้้ าสะอาดที่มีคุณภาพดี ลดปัญหาด้านโรคติดต่อ ในช่วงต่อมาเน้นน้้าดื่มที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพดี และในศตวรรษที่ 21 ความต้องการด้านคุณภาพน้้าสะอาดจะเพิ่มขึ้นเป็นน้้าดื่มที่
สะอาด รสชาติดี คุณภาพดีและปลอดภัย
8.2 ระบบผลิตประปาขนาดเล็ก
ระบบผลิตประปาขนาดเล็กเหมาะกับการผลิตน้้าประปาจากแหล่งน้้าที่มีคุณภาพดีอยู่จะท้าการฆ่า
เชื้อโรคด้วยคลอรีนเล็กน้อย หรือผ่านการปรับปรุงคุณภาพเล็กน้อย จึงส่งให้ประชาชนใช้งาน มีรายละเอียด ดังนี้
8.2.1 ระบบที่สูบจ่ายตรง
ระบบที่สูบจ่ายตรงเป็นระบบประปาที่ต้องมีคุณภาพน้้าดิบ ดังนี้
Ecoliform < 50 ml Heterotrophic Plate Count < 500 ml
พารามิเตอร์อื่นๆ คุณภาพน้้าดิบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าสะอาด
แสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 แสดงระบบที่สูบจ่ายตรง
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รูปที่ 10 แสดงระบบที่ปรับปรุงคุณภาพน้้าเล็กน้อย
8..2.2 การปรับปรุงคุณภาพน้้าขั้นสูง
การปรับปรุงคุณภาพน้้าขั้นสูงเป็นการผลิตน้้าดิบให้เป็นน้้าดีประกอบด้วย การตกตะกอน
ขนาดใหญ่ การรวบรวมตะกอนขนาดเล็ก และ การน้าตะกอนในน้้าออกทั้งหมด แสดงรายละเอียดได้ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 แสดงการปรับปรุงคุณภาพน้้าของประเทศเกาหลีใต้

9. การลดการสูญเสียน้้าจากระบบกระจายน้้าและการบริหารจัดการน้้าแบบชาญฉลาด
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 การประปาของประเทศเกาหลีใต้
- แนวคิดเกี่ยวกับการประปาแบบหลายภูมิภาค ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลยภาพของ
แหล่งน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบันกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการน้าน้้าดิบจากพื้นที่ที่มีแหล่งน้้าอุดมสมบูรณ์
ไปบังพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้้าดิบ โดยแหล่งน้้าดิบจะมาจากเขื่อนอเนกประสงค์ต่างๆ ทั้งนี้ เปูาหมายของพื้นที่ส่งน้้า
จะส่งไปยังราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการมากกว่า 2 จังหวัด
- การจ้าแนกเกี่ยวกับระบบประปา แบ่งเป็น การประปาส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนท้องถิ่น โดย
การประปาส่วนภูมิภาค จะมีรัฐบาลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 และถูกบริหารจัดการโดย K-water ซึ่งแหล่งน้้าดิบ
ที่น้ามาใช้ในระบบจะมาจากเขื่อนอเนกประสงค์ต่างๆ รวมถึงแม่น้า ส่วนการประปาท้องถิ่นจะมีรัฐบาลท้องถิ่ น
ที่เกี่ยวข้องเพียงแค่ 1 ท้องถิ่นเท่านั้น และถูกบริหารจัดการโดยรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละท้องที่ ซึ่งแหล่งน้้าดิบ
ที่น้ามาใช้ในระบบจะมาจากแม่น้า หรือน้้าบาดาล
- น้้าจากแหล่งน้้า จ้าถูกส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่นได้ 3 วิธี คือ น้้าดิบจากแหล่งน้้าถูกส่งตรงไปยังรัฐบาล
ท้องถิ่น น้้าดิบจากแหล่งน้้าผ่านระบบกรองของ K-water แล้วถูกส่งไปยังรัฐบาลท้องถิ่น น้้าดิบจากแหล่งน้้าถูก
ส่งจากท่อส่งน้้าไปยังรัฐบาลท้องถิ่น โดยประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบของ K-water คิดเป็น 50%
ของระบบประปาทั้งหมด และเป็นของรัฐบาลท้องถิ่น 162 แห่ง คิดเป็น 50% ของระบบประปาทั้งหมด
เช่นเดียวกัน
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปาในประเทศเกาหลีใต้
- แหล่งน้้าดิบ จากน้้าผิวดิน คิดเป็น 49.6% จากน้้าบาดาล คิดเป็น 2.0% จากทะเลสาบ คิดเป็น
1.4% จากเขื่อน คิดเป็น 40.9% จากแม่น้า คิดเป็น 6.1%
- ประเภทของระบบกรอง ระบบกรองทรายแบบกรองเร็ว คิดเป็น 77.8% ระบบกรองทรายแบบกรอง
ช้า คิดเป็น 2.2% ระบบกรองปกติ คิดเป็น 2.8% ระบบกรองขั้นสูง คิดเป็น 17.2%
- ขนาดของโรงกรอง โรงกรองขนาดต่้ากว่า 2,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 42% ขนาด 2,000 –
5,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 23% ขนาด 5,000 – 20,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 16% ขนาด 20,000 –
100,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 13% ขนาด 100,000 – 300,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 3% ขนาดมากกว่า
300,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 3%
- ประเภทท่อ ท่อเหล็ก คิดเป็น 6% ท่อเหล็กหล่อ คิดเป็น 33.7% ท่อสแตนเลส คิดเป็น 16.6%
ท่อพลาสติก คิดเป็น 19.8% ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คิดเป็น 4.5% ท่อทองแดง คิดเป็น 0.9% อื่นๆ คิดเป็น
18.6%
 การคาดการณ์ความต้องการใช้น้า
- มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนการจัดการระบบประปาและการออกแบบ
ระบบประปา ซึ่งเป็นการคาดการณ์ความต้องการในการใช้น้าในระยะกลางและระยะยาว ส่วนการคาดการณ์
ความต้องการใช้น้าในระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้้า โดยการคาดการณ์ความต้องการ
ใช้น้าจะน้าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านน้้าและเป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้้าเพื่อให้เกิดความประหยัด
ต่อไปด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตจากรูปแบบของ
การใช้น้า
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- ผลที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ท้าให้อัตราการใช้น้าต่อหนึ่งหน่วยประชากร
ลดลง ทั้งนี้เนื่องมากจากการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้้าต่างๆในบ้านเรือน เช่น ฝักบัว เครื่องล้างจาน เป็นต้น
- ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมาณการอัตราการใช้น้าต่อหนึ่งหน่วยประชากรโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งใช้ระบบการตรวจวัดน้้าที่ชาญฉลาด เพื่อวัดปริมาณน้้าที่ถูกใช้ไปกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเรือน
ประกอบกับเทคโนโลยีด้าน ICT และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล ท้าให้ทราบค่าสถิติเกี่ยวกับอัตราการใช้ใน
กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
- จากการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จากการใช้น้าในบ้านเรือนของประชาชนผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจ้าวัน แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ของ
ประชาชน โดยปัจจุบันอัตราการใช้น้าต่อหนึ่งหน่วยประชากรมีค่าเฉลี่ย ประมาณ 167 - 170 ลิตร/วัน ทั้งนี้
ท้าให้สามารถเปรียบเทียบค่าก้าลังการผลิตน้้าประปาจริงกับปริมาณการใช้น้าของประชาชน โดยค่าความแตกต่าง
อาจมีสาเหตุมาจากการสูญเสียน้้าจากการรั่วไหลของระบบท่อส่งน้้าประปา เป็นต้น
 การออกแบบและการวางแผนการจัดการระบบประปา
- องค์ประกอบการออกแบบและการวางแผน ประกอบด้วย การคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงน้้าดิบ การวาง
ต้าแหน่งโรงกรองน้้าที่หมาะสม การวางแผนการวางแนวท่อจากโรงกรองน้้าส่งไปยังพื้นที่เปูาหมาย และการ
ออกแบบขนาดท่อส่งน้้าที่เหมาะสม
- การวิเคราะห์ทางชลศาสตร์ โดยใช้แบบจ้าลองจากโปรแกรม EPANET ซึ่งเป็นประยุกต์ใช้สมการ
พลังงานการไหล โดยการก้าหนดโครงข่ายท่อส่งน้้าขนาดต่างๆ เพื่อค้านวณหาค่าการสูญเสียหลักอันเนื่องมาจาก
การไหลในท่อและการสูญเสียรองผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งโปรแกรมรองรับการค้านวณการใช้ปั๊มในระบบโครงข่าย
ท่อส่งน้้า นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้้าตามเงื่อนไขของเวลาหรือการบริหาร
จัดการที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้แบบจ้าลองยังสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพน้้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การชดเชยด้านที่ดินเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในหลายมิติ โดยเป็นการสร้าง
ทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งนี้ จะใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาค่าถ่วงน้้าหนักในแต่ละมิติ
 การจัดสร้างและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าในพื้นที่ย่อย
เนื่องจากระบบท่อจ่ายน้้าประปาจะมีจุดเชื่อมต่อต่างๆ จากจุดน้้าเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ประมาณ
2,000 จุด ในพื้นที่ให้บริการ ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้้าตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ เหล่านั้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้้าและเพื่อลดปริมาณการรั่วไหลของน้้า
ซึ่งน้าไปสู่ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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 กระบวนการในการบริหารจัดการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าในพื้นที่ย่อย
มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
- ตรวจสอบโครงข่ายระบบส่งท่อน้้า รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบ้ารุงรักษา ทั้งหมด
- สร้างแผนที่ระบบโครงข่ายท่อส่งน้้า โดยประกอบด้วย ท่อ มิเตอร์ ถังเก็บน้้า วาล์ว ปั๊ม เป็นต้น
- ติดตัง้ เครื่องมือวัดอัตราการไหล ความดัน และคุณภาพน้้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านชลศาสตร์
การไหลและการแก้ปัญหาที่ไม่ปกติ
- จัดแบ่งพื้นที่ในการบริหารจัดการตรวจสอบปริมาณการใช้น้าในพื้นที่ย่อย ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ
เครือข่ายท่อส่งน้้า โดยมีวาล์วปิดเพื่อควบคุมการสูญเสียน้้าและท้าการวิเคราะห์ค่าปริมาณการใช้น้าต่้าสุดใน
ช่วงเวลากลางคืน
- ค้านวณค่าการสูญเสียน้้า จากปริมาณสมดุลการใช้น้ารายปีเทียบกับค่าปริมาณการใช้น้าต่้าสุดใน
ช่วงเวลากลางคืน แล้วจัดล้าดับความส้าคัญของพื้นที่ที่จะเขาท้าการแก้ไขเรื่องน้้ารั่ว
- วางแผนในการด้าเนินการโดยวิเคราะห์ประเมิน พฤติกรรมทางด้านชลศาสตร์ ความปลอดภัยของ
ท่อส่งน้้า คุณภาพน้้า มูลค่าการสูญเสีย และข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อจัดท้าแผนหลัก ส้าหรับการปรับปรุง
แก้ไขงานระบบท่อส่งน้้า
 การควบคุมการสูญเสียน้้าในระบบโครงข่ายท่อส่งน้้า
- แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณการสูญเสียน้้าเกิดจาก ค่าปริมาณน้้าที่จ่ายเข้าสู่ ระบบประปา มีมากกว่า
ปริมาณน้้าที่ลูกค้าจ่ายตามใบเสร็จค่าน้้า ซึ่งอาจเป็นผลมาจากค่าการสูญเสียน้้าในท่อจากระบบส่งน้้า ท่อสายหลัก
แตกหรือท่อรั่ว ท่อในบ้านเรือนของลูกค้าแตกหรือช้ารุด มิเตอร์น้าช้ารุด การถูกขโมยใช้น้า การค้านวณค่าใช้จ่าย
ในใบเสร็จค่าน้้าผิดพลาด
- การควบคุมการสูญเสียน้้าเนื่องจากการรั่วหรือแตกของท่อ ถูกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การซ่อมแซม
ภายหลังจากที่ลูกค้าแจ้งว่าท่อช้ารุด และการพบการช้ารุดของท่อโดยพนักงานของบริษัทก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งซ่อม
- การสูญเสียน้้าจากรั่วสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ท่อเริ่มรั่วจนพนักงานทราบว่าเกิดการรั่ว
ของท่อส่งน้้า ซึ่งจะท้าให้สูญเสียน้้าประมาณ 216 ลบ.ม. ระยะที่พนักงานหาจุดที่รั่วพบ ซึ่งจะท้าให้สูญเสียน้้า
ประมาณ 512 ลบ.ม. และระยะที่ด้าเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ซึ่งจะท้าให้สูญเสียน้้าประมาณ 1,472 ลบ.ม.
 ระบบน้้าอัจฉริยะ
ระบบการบริ ห ารจั ดการน้้ าอั จฉริ ยะเป็ นการใช้ ทรั พยากรน้้ าแบบมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยการ
ประยุกต์ใช้การตรวจจับขั้นสูง ระบบข้อมูล และเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร โดยประกอบด้วย
- อุปกรณ์อัจฉริยะที่ท้างานแบบ Real-time
- อุปกรณ์ที่มีการติดต่อสื่อสาร การควบคุม และการติดตามแบบ Two-way
- อุปกรณ์การติดตามและเทคโนโลยีที่อัตโนมัติ
- ระบบการควบคุมและวิเคราะห์ด้านอุทกภัยแบบบูรณาการ
- ระบบการพยากรณ์และวิเคราะห์สภาพอากาศ
- ระบบการบริหารจัดการระบบโครงข่ายประปาแบบบูรณาการ
- บริการการให้ข้อมูลปริมาณมาก
- บริการการให้ข้อมูลแบบ Two-way
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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10. การบริหารจัดการน้้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10.1 ข้อมูลของลุ่มน้้าแม่โขง
มีต้นน้้าจากประเทศธิเบตความยาว 4,909 กิโลเมตร
อัตราการไหล 475,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
พื้นที่รับน้้า 795,000 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ราบ 70,000 ตารางกิโลเมตร
ลุ่มน้้าแม่โขงตอนล่าง (ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ลักษณะของเชื้อชาติมีมากกว่า 70 เชื้อชาติ
มีความแตกต่างทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือประชาชนส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ชนบท
และอาศัยทรัพยากรจากพื้นที่ชุ่มน้้าในการด้ารงชีวิต
10.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
การเปลี่ ย นแปลงภูมิอากาศ คื อ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ อั นเป็นผลทางตรง หรื อ
ทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่ท้าให้องค์ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปร
ตามธรรมชาติ และในปัจจุบันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง รวมถึงเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่
ในพม่าและประเทศไทย ถือว่าเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
10.3 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10.3.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน
15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค์ (Targets) โดย
เปูาหมายต่างๆ ประกอบด้วย
เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ
และสนับสนุนการท้าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
คนทุกเพศทุกวัย
เปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน
เปูาหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี
และเด็กหญิง
เปูาหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้้าและการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนส้าหรับทุกคน
เปู าหมายที่ 7 สร้างหลั กประกันให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึงพลั งงานสมัยใหม่ในราคาที่
ย่อมเยาว์ และยั่งยืน
เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการ
จ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าส้าหรับทุกคน
เปูาหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
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เปูาหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เปูาหมายที่ 11 ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เปูาหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปู าหมายที่ 13 ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้ กับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปู าหมายที่ 15 ปกปูอง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการปุาไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้ นฟู
สภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปูาหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้
มีการเข้าถึงความยุติธรรมส้าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และมีความครอบคลุม
ในทุกระดับ
เปูาหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10.3.2 องค์กรที่ด้าเนินการศึกษาและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
องค์กรที่ด้าเนินการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีองค์กรที่ด้าเนินการ
ศึกษา เช่น ADB Environment Operation Center Stockholm Environment Institute SEA START
MRC เป็นต้น โดยผลการศึกษาจะเป็นลักษณะแนวทางการปรับตัวการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องใช้ผลการศึกษาที่ทุกหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้ อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการก้าหนดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10.3.3 การใช้แบบจ้าลองและเทคโนโลยีในการด้าเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การใช้แบบจ้าลองและเทคโนโลยีในการด้าเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สามารถด้าเนินการโดยใช้รูปแบบต่างๆ ดังนี้ เทคโนโลยีการพยากรณ์และเตือนภัย ระบบติดตามสถานการณ์น้า
ระบบดาวเทียม แบบจ้าลองอุทกวิทยา ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบ Intelligent เป็นต้น
โดยระบบส่วนใหญ่จะติดตามสถานการณ์และพยากรณ์ คาดการณข้อมูลด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รวมถึงปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถน้าไปก้าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการน้้าต่อไป
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11. การดูงานเขื่อนแดจอน
11.1 เขื่อนแดจอน
เขื่อนแดจอน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง (Rockfill) และคอนกรีตผสมกัน
ความสูง 72 เมตร ยาว 495 เมตร ความจุ 1,490 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้้า 3,204 ตารางกิโลเมตร
11.2 เป้าหมายในการก่อสร้างเขื่อน
ลดความเสียหายปัญหาน้้าท่วมโดยควบคุมน้้าในหน้าฝนไม่ให้ ท่วมพื้นที่ท้ายน้้าโดยปริมาณน้้าที่
ควบคุมส้าหรับการปูองกันน้้าท่วม คือ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร
เก็บน้้าหน้าฝนใช้ในหน้าแล้งโดยสามารถส่งน้้าได้ทั้งสิ้น 1,649 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดย
แบ่งเป็น การใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรม 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี การใช้น้าเพื่อ
การเกษตร 349 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ผลิตไฟฟูาได้ทั้งสิ้น 240 กิโลวัตต์ต่อปี
11.3 การสร้างทางระบายน้้าล้นฉุกเฉิน
เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการออกแบบทางระบายน้้าล้นฉุกเฉิน โดยเริ่มวางแผน
ในปี 2004 ออกแบบในปี 2005 ก่อสร้างในปี 2006 ซึ่งทางระบายน้้าล้นฉุกเฉินเป็นแบบการไหลในทางน้้าเปิด
โดยมีป ระตูจ้ านวน 5 ประตู ขนาดกว้าง 12 เมตร สู ง 17.8 เมตร สามารถระบายน้้าได้สู งสุ ด 7,584
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
12. กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาสามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
12.1 การระบุปัญหา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนในการระบุปัญหา หรือเลื อกปัญหาที่จะถูกน้ ามาแก้ไขนั้น ให้ จัดท้าตารางการ
ตรวจสอบปัญหาโดยก้าหนดหัวข้อต่างๆ เช่น เป็นปัญหาที่ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กรหรือไม่ เป็นปัญหา
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่หรือไม่ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดขององค์กรหรือไม่ เป็น
ปัญหาที่สามารถน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือไม่ เป็นปัญหาที่สามรถแก้ไขได้ด้วยความสามารถหรือ
ประสบการณ์ที่มีหรือไม่ เป็นปัญหาโดยทั่วไปขององค์กรหรือไม่ ปัญหานี้เป็นโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันของคน
ในองค์กรหรือไม่
ให้ท้าเครื่องหมาย √ ในแต่ละหัวข้อที่พิจารณา หลังจากตัดปัญหาที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการท้า
เครื่องหมาย √ ออก คงเลือกไว้เฉพาะปัญหาที่มีการท้าเครื่องหมาย √ ไว้
ขั้นที่ 2 สร้างกราฟแกนตั้งและแกนนอน เพื่อก้าหนดค่าระดับของปัญหาที่พิจารณาโดยแกน
ตั้ง พิจ ารณาผลที่ค าดว่าจะได้รับ ส่ว นแกนนอนพิจ ารณาความพยายามในการแก้ปัญ หา หลัง จากนั้น น้า
ปัญหาที่ถูกเลือกไว้ทั้งหมดข้างต้น มาจัดวางในต้าแหน่งต่างๆ บนกราฟที่สร้างขึ้น โดยการคัดเลือกปัญหาที่
จะถูกคัดเลือกมาแก้ไขนั้น ต้องเป็นปัญหาที่ให้ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงโดยใช้ความพยายามต่้า
12.2 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ขั้นตอนในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้าเนินการโดยการตั้งค้าถามเชิงลึกลงไปจากปัญหา
ที่ถูกขั้นเลือกในขั้นตอนที่ 1 โดยเมื่อได้สาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งค้าถามซ้้าลงไปที่สาเหตุที่ถูกตั้งค้าถามไปก่อน
หน้านี้แล้ว โดยท้าซ้้าจนได้สาเหตุสุดท้ายที่แท้จริง

-29-

12.3 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
การเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา จ้าเป็นต้องมีการประเมินทางเลือกตามข้อก้าหนด เงื่อนไขต่างๆ
ที่จัดเตรียมไว้ แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งตามล้าดับความส้าคัญ โดยต้องมีการร่วมการ
ท้างานเป็นทีม
12.4 การด้าเนินการเพื่อแก้ปัญหา
เพื่อ ให้ การแก้ปั ญหาเป็ น รู ป ธรรม ภายหลั ง จากการเลื อกทางเลื อกในการแก้ปั ญหาแล้ ว จึ ง
จ้าเป็นต้องมีการวางแผนในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการก้าหนดแผนหลักในการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องประกอบ
ไปด้ ว ย ระยะเวลาในการด้ าเนิ น การ ค่า ใช้ จ่า ยในการด้ าเนิน การ ผู้ ด้ าเนิน การหลั ก และผู้ ส นั บสนุน ก าร
ด้าเนินการ
13. การศึกษาดูงานระบบบ้าบัดน้้าเสียแดจอน
13.1 ประวัติการด้าเนินงาน
31 ธันวาคม 2532
30 กรกฎาคม 2537
31 ธันวาคม 2540
31 ธันวาคม 2543
30 พฤษภาคม 2551
27 ธันวาคม 2555

สร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียโรงที่ 1 เสร็จสิ้น
สร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียโรงที่ 2 เสร็จสิ้น
สร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียโรงที่ 3 เสร็จสิ้น
สร้างโรงบ้าบัดน้้าเสียโรงที่ 4 เสร็จสิ้น
ปรับปรุงโรงบ้าบัดน้้าเสียที่ 1 2 และ 3 โดยเพิ่มเทคโนโลยีขั้นสูง
ปรับปรุงระบบบัดเสียโดยใช้ระบบ T-P ในโรงบ้าบัดที่ 4

13.2 ข้อมูลเบื้องต้นของระบบบ้าบัดน้้าเสียเมืองแดจอน
รายละเอียด
ความสามารถการบ้าบัดน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
พื้นที่ (ตารางเมตร)
ราคาค่าก่อสร้าง
(100 ล้านวอน)

โรงบ้าบัด
น้้าเสียที่ 1
150,000

โรงบ้าบัด
น้้าเสียที่ 2
150,000

โรงบ้าบัด
น้้าเสียที่ 3
300,000

โรงบ้าบัด
รวม
น้้าเสียที่ 4
300,000 900,000

90,217
323

49,772
433

182,000
1,057

82,345
1,200

13.3 ขั้นตอนการบ้าบัดน้้าเสียของระบบ
การบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสียเมืองแดจอน
(1) รวบรวมน้้าเสียจากชุมชนและน้าเข้าสู่ระบบบ้าบัด
(2) น้าทรายและขยะในน้้าเสียออก
(3) แยกตะกอนในน้้าเสียออก
(4) ก้าจัดของเสียโดยใช้จุลอินทรีย์
(5) แยกน้้าสะอาดให้อยู่ชั้นบนและตะกอนอยู่ชั้นล่าง
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(6) ก้าจัดตะกอนโดยใช้จุลอินทรีย์
(7) ปล่อยน้้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดลงสู่ระบบแม่น้า
หมายเหตุ : ตะกอนที่ได้ในแต่ละขั้นตอนต่างๆ จะถูกรวบรวมและน้าไปทิ้ง
14. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
(1) ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้รูปแบบและความส้าเร็จกลไกการบริหารจัดการน้้าของประเทศเกาหลีใ ต้
และประเทศอื่นๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านนโยบาย ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติงาน
ด้านบริหารจัดการน้้า
(2) ได้รับ ความรู้ด้านแนวคิดในการทดลองและวิจัยด้านวิศวกรรมทรพยากรน้้า วิศวกรรมเขื่อน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15. การน้าผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับประเทศไทย
(1) สามารถน้าความรู้จากฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มาใช้ในการก้าหนดนโยบายด้านการ
บริหารจัดการน้้าและการชลประทานของคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติคณะกรรมาธิการแมน้้า โขง และ
คณะกรรมการลุ่มน้้า
(2) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานวิจัยด้านบริหารจัดการน้้า เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและ
ปัญหาภัยแล้งในอนาคตต่อไป

