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การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูที่ใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สําหรับ มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดรวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหาร
และการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุด
ในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สืบตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยเปนพื้นที่ดานเกษตรกรรม และน้ําถือเปนปจจัยหลัก
ที่สําคัญในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีระบบการ
บริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
ที่ใกลชิดประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ทั้งเปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดใหมี
น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทางการเกษตร โดยกฎหมายและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดใหสวนราชการมีการถายโอน
ภารกิจในดานการบริหารจัดการ และการดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบันไดมีการถายโอนภารกิจในสวนของโครงการชลประทาน แบงได
เปน 3 ประเภท 2 ลักษณะ คือ
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา เปนการถายโอน
ระบบทั้งหมด
- โครงการชลประทานขนาดกลางและใหญ เปนการถายโอนแบบเฉพาะสวน โดย
ถายโอนเฉพาะคลองซอย คลองแยกซอย และระบบคันคูน้ํา สําหรับสวนที่ไมไดถายโอน คือ คลอง
สายใหญ และอาคารหัวงาน รวมทั้งอางเก็บน้ําขนาดใหญ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในหลายอําเภอและ
บางสวนในหลายจังหวัด
โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังตอไปนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
บทที่ 1 บทนํา
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• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 (5) มาตรา 54 (3) และมาตรา 57 บัญญัติใหเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร มีหนาที่บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง
ดังนี้
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
มาตรา 17 บั ญ ญั ติ ใ ห อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี อํ า นาจ และหน า ที่ ใ นการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง ดังนี้
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ได
อยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนไดรับบริการสาธารณะเทาเทียมกัน จึง
ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขึ้น

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อให ผูบริ หารท องถิ่ น ใช เ ปน เครื่อ งมื อ และแนวทางประกอบการตั ด สิ น ใจ
สําหรับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.2.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
มีมาตรฐาน
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1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้เ ปน การกํา หนดแนวทางในการบริห ารจัด การแหลง น้ํา เพื่อ การเกษตร
ซึ่งประกอบดวยโครงการ 3 ประเภท คือ โครงการชลประทานขนาดกลางและใหญ โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตการจัดสรรน้ํา
เพื่ อ การเกษตร การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ว นร ว ม การตั้ ง กลุ ม ผู ใ ช น้ํ า และการจั ด เก็ บ ค า
กระแสไฟฟาในการสูบน้ํา

1.4 นิยามคําศัพท
การจั ดการชลประทานแบบมี ส วนร วม (Participatory Irrigation Management : PIM)
หมายถึ ง การจั ด การชลประทานโดยให เ กษตรกรหรื อ ผู ใ ช น้ํ า ซึ่ ง เป น กลุ ม เป า หมายของการ
ใหบริการชลประทาน ไดมีสวนรวมกับกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการชลประทานระดับโครงการ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การดําเนินงาน การกอสราง และ
การสงน้ําบํารุงรักษา ซึ่งกรมชลประทาน ไดแบงขนาดโครงการชลประทานไว 3 ขนาด โดยใช
ขนาดความจุอางเก็บน้ํา พื้นที่ผิวอาง พื้นที่ชลประทาน และระยะเวลากอสรางในการแบงแยก
ดังนี้
- โครงการชลประทานขนาดใหญ หมายถึงโครงการที่มีอางเก็บน้ําความจุมากกวา
100 ลาน ม3และมีพื้นที่ชลประทานมากกวา 80,000 ไร
- โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึงโครงการที่มีอางเก็บน้ําความจุนอยกวา
100 ลาน ม3 และมีพื้นที่ชลประทานนอยกวา 80,000 ไร
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึงโครงการชลประทานที่มีความจุอางเก็บน้ํา
นอยกวา 10 ลาน ม3
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1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482
1.5.2 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
1.5.3 กรมทรัพยากรน้ํา 2546. รวมกฎหมายทรัพยากรน้ํา. กลุมงานนิติการ กรมทรัพยากร
น้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.5.4 กรมชลประทาน 2548. การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม
ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา. สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา กรมชลประทาน
1.5.5 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร 2547. โครงการรายงานการประเมิ น ผลแผนงานและ
โครงการการจัดการน้ําจากแหลงน้ําโตดินและผิวดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ
1.5.6 ธนสาร อุดมโชค 2545. การจัดการน้ําใตดินและประเมินประสิทธิผลโครงการ
พัฒนาน้ําใตดินสุโขทัย. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ
1.5.7 วราวุธ วุฒิวณิชย 2545. การออกแบบระบบชลประทานในระดับไรนา. สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ
1.5.8 วสั น ต รัตนะ 2542. การติดตามและประเมินผลของการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาน้ําใตดินสุโขทัย. วิทยานิพนธปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ
1.5.9 วิบูลย บูญยธโรกุล 2526. หลักการชลประทาน, ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน.
คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.5.10 Brouwer C.et.al.1992. Irrigation Water Management : Training Manual no. 6,
ILRI and FAO.
1.5.11 Kwanyuen B.,M. Mainuddin and N. Cherdchanpipat. 2003. Socio-ecology of
groundwater irrigation in Thailand in KU-IWMI Seminar on scientific cooperation, 26 march
2003. Bangkok.
1.5.12 Mijayaratna C.M.2004. Linking main system Management for improved
irrigation management. Asian productivity organization, Tokyo, Japan.
1.5.13 Norman Upholf et. al. 1985. Improving Policies and Programs for Farmer
Organization and Participation in Irrigation water Management. Water Management Synthesis
Project, Cornell University, Ithaca, New York.
1.5.14 Robert Hill, 1999 Energy Conservation with Irrigation Water Management.
Electronic Publishing. Utah State University Extension.
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บทที่ 2
ลักษณะของโครงการชลประทาน
2.1 ความสําคัญของแหลงน้ําและการชลประทาน
การชลประทานคือ ศาสตรที่เกี่ยวของกับการนําน้ําจากแหลงน้ําไปใชในการเพาะปลูกพืช
ดังนั้ นการชลประทานจึ งเกี่ ยวกับการพั ฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การกอสรางระบบส งน้ํา
ชลประทานซึ่งอาจเปนระบบคลองหรือทอสงน้ํา การใหน้ําแกพืช และการระบายน้ําออกจากแปลง
เพาะปลูก ประเทศไทยตั้งอยูในเขตมรสุม โดยแตละปมีฝนตกเฉลี่ยกวา 1,000 มม. แตน้ําฝนที่ตก
ลงมาเปนสิ่งที่ควบคุมไมได ชวงตนฤดูฝนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และชวงปลายฤดูฝนเดือน
กันยายน-ตุลาคม มักมีฝนตกมากเกินความตองการ และกอใหเกิดปญหาน้ําทวม แตชวงฤดูแลง
เดือนธันวาคม-เมษายน ฝนจะตกนอยมาก ไมเพียงพอกับการเพาะปลูก จึงจําเปนที่จะตองมีแหลงน้ํา
เพื่อการชลประทาน ซึ่งอาจเปนอางเก็บน้ํา บอหรือสระน้ํา แมน้ําที่มีน้ําไหลตลอดป หรืออาจเปน
น้ําใตดินก็ได แหลงน้ําจะทําใหมีน้ําชลประทานเสริมในกรณีที่น้ําฝนไมเพียงพอ หรือชวยให
สามารถปลูกพืชฤดูแลงได
2.1.1 การสงน้ําสําหรับฤดูฝน
หลักการสงน้ําสําหรับฤดูฝนจะตองคํานึงถึงการใชน้ําฝนใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อน้ําฝนไมพอจึงใชน้ําชลประทานเสริม เนื่องจากน้ําชลประทานมีตนทุนและ
คาใชจาย การสงน้ําชลประทานในชวงฤดูฝน จึงจําเปนตองรูสถิติการตกของฝนวาฝนเริ่มตกเมื่อไร
เดือนไหนฝนตกมาก เดือนไหนฝนตกนอย ฝนทิ้งชวงเวลาไหน แลววางแผนการปลูกพืชและการ
ส ง น้ํ า ชลประทานในลั ก ษณะที่ จ ะทํ า ให มี ก ารใช น้ํ า ฝนให เ กิ ด ประโยชน ม ากที่ สุ ด และใช น้ํ า
ชลประทานใหนอยที่สุด ชวงฤดูฝนโดยทั่วไปจะยอมใหเกษตรกรเพาะปลูกไดเต็มพื้นที่ แตควรมี
การวางแผนการปลูกพืชใหชว งที่พืชตองการน้ํามากตรงกับช วงที่ฝนตกมาก เพื่อประหยัดน้ํา
ชลประทาน แลววิเคราะหวาชวงเดือนไหนขาดน้ําตองใหน้ําชลประทานเสริมตามที่กลาวมาแลว
อยางไรก็ตามฝนที่ตกลงในแปลงเพาะปลูกนั้นมีเพียงบางสวนเทานั้นที่พืชดูดเอาไปใชประโยชน
ได ฝนที่มีประโยชนตอพืช เรียกวาฝนใชการหรือ Effective Rainfall ฝนที่ตกลงมาจะเปนฝนใช
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การมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะแปลง ความสามารถอุมน้ําของดินในเขตราก และการใหน้ํา
ชลประทาน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับฝนใชการจะไดกลาวถึงในบทถัดไป
2.1.2 การสงน้ําสําหรับฤดูแลง
การเพาะปลูกในฤดูแลง จะใชน้ําชลประทานเปนหลัก จึงจําเปนตองมีการวางแผน
การปลูกพืชฤดูแลง โดยดูจากน้ําตนทุนในแหลงน้ําที่มีอยู ถามีน้ํามากจะสามารถใชเพาะปลูกใน
พื้น ที่มาก แตถามีน้ําตนทุน นอยจะตองจํากัด พื้น ที่เพาะปลูกตามปริมาณน้ําตนทุน ที่มีอยู และ
โดยปกติจะตองเผื่อน้ําสวนหนึ่งสําหรับการเตรียมแปลงชวงตนฤดูฝนโดยทั่วไปฤดูแลงจะมีน้ํา
ไมพอสําหรับการเพาะปลูกเต็มพื้นที่ ดังนั้นกอนเริ่มการเพาะปลูกในฤดูแลงประมาณ 1 เดือน
เจาหนาที่ตองประเมินวามีน้ําตนทุนเทาใด จะยอมใหเกษตรกรเพาะปลูกไดคนละกี่ไร เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการขาดน้ําตอนชวงกลางหรือปลายฤดู ถาน้ําไมพอจะจํากัดพื้นที่เพาะปลูก ตองมีการ
ประชุมชี้แจงใหเกษตรกรทราบสถานการณน้ํา และเหตุผลความจําเปนในการจํากัดพื้นที่เพาะปลูก
และการกําหนดวาเกษตรกรจะปลูกพืชไดคนละกี่ไร
ในฤดูแลงที่มีน้ําจํากัด จําเปนตองมีการปรับระบบการสงน้ําเปนแบบรอบเวร
เพื่อใหงายตอการควบคุมการสงน้ําใหเกษตรกรในแตละคลองหรือแตละชวงคลอง และชวยลด
ปญหาการขโมยน้ํา

2.2 การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการ
2.2.1 แนวคิดและหลักการทั่วไป
ระบบบริหารจัดการน้ํา คือ สวนที่จะขับเคลื่อนใหระบบชลประทานสามารถทํา
หนาที่สงน้ํา และใหน้ําแกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจแบงออกไดเปน 2 สวน
คือ (1) กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการในการบริหารจัดการน้ํา หรือสวนที่เรียกวา ซอฟทแวร
(Softwares) และ (2) บุคลากรที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการน้ํา และรูปแบบการจัดองคกรการ
บริหารจัดการน้ํา หรือที่เรียกวา ฮิวแมนแวร (Humanwares) การบริหารจัดการน้ําจะบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวก็ตอเมื่อมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม นั่นคือมีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ที่เหมาะสม มีบุคลากรตลอดจนรูปแบบการจัดองคกรที่เหมาะสม
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การบริหารจัดการน้ําอาจแบงออกไดเปน 3 ระดับ (วราวุธ. 2538) คือ
(1) การบริหารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา
(2) การบริหารจัดการน้ําระดับโครงการ
(3) การบริหารจัดการน้ําระดับไรนา
การบริหารจัดการน้ําระดับลุมน้ํา มีความหมายครอบคลุมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
รวมกับทรัพยากรอื่นๆ ในลุมน้ํา ในลักษณะของการบูรณาการ เพื่อใหการใชน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดใหนิยามคําวา การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา(River Basin Water Resources Management) ไวดังนี้
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา หมายถึงการที่จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกันเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําในลุมน้ํา เพื่อใหมีการจัดหาน้ํา (พัฒนาแหลงน้ํา)
ตลอดจนการแก ปญ หาเกี่ ย วกั บทรั พ ยากรน้ํา ในทุ ก พื้ น ที่ข องแต ล ะลุ มน้ํา โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ
ประโยชนในการดํารงชีวิตของทุกๆ สิ่งในสังคม ทั้งคน สัตว และพืช ฯลฯ อยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และใหมีการใชน้ําอยางยั่งยืน การจั ดการทรัพยากรน้ําในแตละลุมน้ํา จึงประกอบดว ย
กิจกรรมตางๆ ที่สําคัญดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ. 2540)
o การพัฒนาแหลงน้ํา (จัดหาน้ํา) เพื่อประโยชนดานตางๆ
o การจัดสรรและใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
o การอนุรักษแหลงน้ํา
o การแกปญหาน้ําทวม
o การแกปญหาดานคุณภาพน้ํา
ในปจจุบันแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จะมีลักษณะเปนการบริหารจัดการน้ํา
แบบผสมผสาน หรือแบบบูรณาการ ซึ่ง Global Water Partnership (GWP) (1996) ไดนิยามวา
การบริ ห ารจั ด การน้ํ า แบบผสมผสานหรื อ บู ร ณาการ (Integrated Water Resources
Management, IWRM) คือ กระบวนการในการสงเสริมการประสานการพัฒนาและจัดการน้ํา ดิน
และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดทางเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีของ
สังคมอยางทัดเทียมกัน โดยไมสงผลกระทบตอความยั่งยืนของระบบนิเวศที่สําคัญ
แนวคิดของการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสานสามารถ แสดงในรูปของหวีที่เรียกวา
“GWP Comb” ดังภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงถึงการผสมผสานภาคการใชน้ําตางๆ และ 3 องคประกอบที่
สําคัญตอการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน
7
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ภาพที่ 2.1 แนวคิดในการจัดการน้ําแบบผสมผสานของ GWP (GWP Comb)
สวนการบริหารจัดการน้ําระดับโครงการ และการบริหารจัดการน้ําระดับไรนา จะเนนที่
การจัดการน้ําชลประทานเปนหลัก ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป
2.2.2 หลักการจัดการน้ําชลประทาน
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการจั ด การน้ํ า ชลประทาน คื อ การส ง น้ํ า ในปริ ม าณที่
เหมาะสม ส ง น้ํ า ให กั บ พื้ น ที่ ห รื อ บุ ค คลที่ เ หมาะสม และส ง ในช ว งเวลาที่ เ หมาะสม ดั ง คํ า
ภาษาอังกฤษที่วา “To Deliver the right amount of water to the right person at the right time” การ
ที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจะตองมีการดําเนินงานเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ (วราวุธ. 2539)
(1) การวางแผนการสงน้ําหรือวางแผนการจัดสรรน้ํา
(2) การควบคุมการสงน้ํา
(3) การติดตามประเมินผลการสงน้ําจริงในสนาม
งานทั้ ง 3 เป น กิ จ กรรมที่ ต อ เนื่ อ งกั น ซึ่ ง สามารถนํ า มาเขี ย นอธิ บ ายให เ ข า ใจได ง า ย
ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 วงจรการจัดการน้ําของโครงการชลประทาน
หัวใจสําคัญของการวางแผนการจัดสรรน้ําคือ ขอมูล ถาขอมูลถูกตองเชื่อถือได แผนการ
จัดสรรน้ําก็จะถูกตองตรงตามความตองการของเกษตรกร อยางไรก็ตาม ในการวางแผนจัดสรรน้ํา
มีตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได เชน ฝน การเพาะปลูกพืชจริงของเกษตรกร ฯลฯ ทางโครงการ
จึงควรมีแผนเผื่อเลือกเตรียมไวรับสภาวะการขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
หลังจากการที่มีแผนการจัดสรรน้ําที่ดีแลว ลําดับถัดไปก็คือการควบคุมการสงน้ําใหถึง
มือเกษตรกรตามแผนที่วางไว ซึ่งหัวใจสําคัญของการควบคุมการสงน้ําคือคน (ทั้งเจาหนาที่สนาม
และเกษตรกร) และความสมบูรณของระบบควบคุมน้ําชลประทานคือ ปตร. และอาคารอัดน้ํา
ซึ่งจะตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหรูจักการควบคุมการสงน้ํา ฝกอบรมเกษตรกรใหรูจักการ
ทํ า งานของระบบและการให น้ํ า ชลประทานอย า งประหยั ด และถู ก วิ ธี ต อ งมี ก ารสอบเที ย บ
(Calibrate) อาคารควบคุมน้ําที่สําคัญพรอมติดตั้งอุปกรณเพื่อใชวัดน้ําและชวยในการควบคุมน้ํา
การติดตามผลการสงน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจสอบวาการสงน้ําจริงเปนไปตามแผน
หรือเปาหมายที่วางไวหรือไม ถาไมเปนไปตามเปาหมาย อะไรคือสาเหตุที่ทําใหการสงน้ําจริง
ไมเปนไปตามแผน เพื่อจะไดดําเนินการแกไขใหถูกจุดในการสงน้ําครั้งตอๆ ไป ตลอดจนเพื่อ
วิเคราะหประสิทธิภาพการใชน้ําของสวนตางๆ ของโครงการ เพื่อใชเปนตัวบงชี้ถึงการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่และของตัวเกษตรกรเองดวย
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2.2.3 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดการน้ํา
การบริหารจัดการน้ําชลประทานจะประสบความสําเร็จหรือไม สามารถวัดได
โดยใชตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ตัวคือ
(1) ประสิทธิภาพการชลประทาน (Efficiency)
(2) ความนาเชื่อถือไดของระบบ (Reliability)
(3) ความทั่วถึงและยุติธรรมในการใชน้ํา (Equity)
ประสิทธิภาพ คือดัชนีที่แสดงใหเห็นวาน้ําที่สงเขาระบบชลประทาน สามารถ
นําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกไดมากนอยเพียงใด
ความนาเชื่อถือได คือดัชนีที่แสดงใหผูใชน้ํามั่นใจวาจะไดรับน้ําในปริมาณและ
เวลาที่ตองการ ไมวาสถานการณน้ําของระบบจะเปนเชนใด
ความทั่วถึงและยุติธรรม คือดัชนีที่แสดงใหเห็นวาน้ําที่สงเขาระบบชลประทาน
ถูกแบงใหผูใชน้ําอยางทั่วถึงและยุติธรรมมากนอยเพียงใด
ระบบชลประทานที่ ทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ได สู ง และ
สามารถสงน้ําไดอยางทั่วถึงและยุติธรรมเปนระบบที่ทุกคนปรารถนา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการจัดการน้ําชลประทานของโครงการ สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ
o ฮารดแวร (Hardwares)
o ซอฟทแวร (Softwares)
o ฮิวแมนแวร (Humanwares)
ฮารดแวรของระบบชลประทานไดแก ระบบคลองสงน้ํา อาคารควบคุมน้ําตางๆ
ซึ่งทําหนาที่ควบคุมการสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูก ถาไดรับการออกแบบและกอสราง
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ และไดรับการบํารุงรักษาและซอมแซมอยูเสมอ พรอมจะทําหนาที่
ตามที่ไดรับการออกแบบไว
ซอฟทแวร ไดแก กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ วิธีการบริหารงาน คูมือตางๆ ซึ่งทําหนาที่
กํากับการทํางานของฮารทแวร ถึงแมวาฮารดแวรจะพรอมใชงาน ถาซอฟทแวรไมเหมาะสมระบบ
ชลประทานก็อาจยังไมทําหนาที่ตามที่ตองการ
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สุดทายคือ ฮิวแมนแวร ซึ่งก็คือ คนที่เกี่ยวของกับระบบชลประทาน มี 2 กลุม
กลุมแรกคือ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการบริหาร ควบคุมการทํางาน และดูแลบํารุงรักษาของระบบ
ชลประทานหลัก (Main System) กลุมที่สองคือ เกษตรกรซึ่งทําหนาที่และบํารุงระบบชลประทาน
ในไรนา และเปนผูใชน้ํา
ฮิวแมนแวร ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางสูงตอความสําเร็จในการจัดการน้ํา
ชลประทาน คุณสมบัติที่สําคัญของฮิวแมนแวรทั้งผูบริหารและผูใชน้ําคือ
o ตองเปนผูที่มีความรูและความเขาใจในการจัดการน้ําชลประทาน
o มีความตั้งใจที่จะทํางาน
o มีความเขาใจในปญหาตางๆ เพราะปญหาของการจัดการน้ําชลประทานเปน
ปญหาเฉพาะพื้นที่ จึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยปญหาของแตละระบบชลประทานโดยเฉพาะ
สิ่งสําคัญคือ กลุมคนที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ําชลประทานตองมีความเขาใจ
และยอมรับความจริงที่วา “น้ําคือทรัพยากรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ จึงตองใชอยางประหยัด ไมวา
จะตองมีการเสียคาน้ําหรือไม” และความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําชลประทานจะสงผลตอ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
2.2.4 เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการน้ําชลประทาน
เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําชลประทานประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่วาง
ไว คื อ การส ง น้ํ า ในปริ ม าณที่ เ หมาะสม ส ง น้ํ า ให กั บ พื้ น ที่ ห รื อ บุ ค คลที่ เ หมาะสม และส ง ใน
ช ว งเวลาที่ เ หมาะสม ตามที่ ก ล า วมาแล ว จํ า เป น ต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า
ชลประทาน ซึ่งพอจะกลาวถึงในเบื้องตนไดดังนี้
(1) เครื่องมือชวยในการวางแผนการสงน้ํา เชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
จัดสรรน้ําและติดตามผลการสงน้ํา หรือ WASAM (Water Allocation Scheduling and Monitoring)
(วราวุธและวัชระ. 2538; วราวุธและลําจวน. 2539; ภราดาและวราวุธ. 2542) และโปรแกรม NAGA
(Molle and Pongput. 1997) โปรแกรม WASAM จะช ว ยคํ า นวณปริ ม าณน้ํ า ที่ ต อ งส ง ให ป ระตู
ระบายตางๆในโครงการ เปนรายสัปดาห จากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช ปริมาณฝนที่ตก ปริมาณน้ํา
ในแปลงนา และ ขอมูลระบบคลอง เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับพนักงานสงน้ําในการควบคุมการ
ปด-เปดประตูระบายน้ํา นอกจากนี้โปรแกรม WASAM ยังสามารถใชในการติดตามผลการสงน้ํา
วามีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเปาหมายมากนอยเทาใด สวนโปรแกรม NAGA เปนโปรแกรม
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ที่ใชแสดงผลการสงน้ําวาแตละคลองไดรับน้ําเพียงพอหรือไม โดยแสดงในรูปของ GIS เพื่อให
ผูบริหารโครงการใชเปนแนวทางการตัดสินใจ ในการปรับแผนการสงน้ําตอไป
(2) เครื่องมือชวยในการควบคุมการสงน้ําและติดตามผลการสงน้ํา ไดแก ระบบ
โทรมาตร(Telemetering System) ระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกล หรือ SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition System) หรือ ระบบคลองอัตโนมัติ (Canal Automation) (วราวุธ
และวิ ชญ . 2548; วิ ช ญ แ ละวราวุ ธ. 2546) ซึ่ งทั้ ง 3 ระบบใช ต รวจวั ด น้ํ า และเก็ บ บั น ทึก ข อ มู ล
ระยะไกลอัตโนมัติ แทนการใชคนออกไปตรวจวัดน้ํา ทําใหไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วและแมนยํา
ระบบ SCADA และระบบคลองอัตโนมัติ จะมีระบบประมวลผลขอมูล ระบบชวยในการตัดสินใจ
และระบบควบคุมประตูระบายน้ําระยะไกลแบบอัตโนมัติ หรือแบบควบคุมตามคําสั่งของผูควบคุม
ทําใหการควบคุมการสงน้ําทําไดงาย สะดวก และ รวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในระบบคลองส ง น้ํ า ป จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารนํ า เอาระบบดั ง กล า วมาช ว ยในการบริ ห ารจั ด การน้ํ า
ชลประทานในประเทศไทย

2.3 ประเภทโครงการชลประทาน
โครงการชลประทานที่สรางกันโดยทั่วไปนั้น สามารถแบงออกไดเปนหลายประเภท
ขึ้นอยูกับวาใชอะไรเปนหลักในการพิจารณา (ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน. 2546) โดยทั่วไป
สามารถแบงประเภทโครงการชลประทานออกไดเปน โครงการอางเก็บน้ํา โครงการประเภทเขื่อน
และฝาย โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา หรืออาจแบงออกเปนโครงการชลประทานขนาดใหญ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก เปนตน
2.3.1 สวนประกอบของโครงการชลประทาน
โครงการชลประทานโดยทั่วไปมีสวนประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) พื้นที่ดินและพืช
(2) ตนน้ําหรือแหลงน้ําของโครงการ
(3) หัวงานของโครงการ
(4) ระบบคลองสงน้ํา
(5) ระบบระบายน้ํา
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(1) พื้นที่ดินและพืช
โครงการชลประทานทุกแหงยอมมีขอบเขตที่ดิน ซึ่งรับน้ําชลประทานไปใช
ปลูกพืชกําหนดไวอยางแนชัด ถาเปนโครงการเล็กก็มีพื้นที่นอย แตถาเปนโครงการใหญจะมี
ขอบเขตของโครงการกวางขวางครอบคลุมพื้นที่หลายแสนไรหรือหลายลานไร
พื้นที่ของโครงการชลประทานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
o พื้นที่ทั้งหมด (total area) คือพื้นที่ดินทั้งหมดภายในเขตโครงการนั้น
หรือเปนพื้นที่เต็ม 100%
o พื้นที่ชลประทาน (irrigable area) คือพื้นที่ดินซึ่งใชปลูกพืชภายในเขต
โครงการ ซึ่งจะสงน้ําชลประทานไปถึงได เพราะฉะนั้นพื้นที่ชลประทานจึงเทากับพื้นที่ทั้งหมดหัก
ออกดวยพื้นที่ซึ่งไมตองการสงน้ําชลประทานให ไดแก ที่ลุม หนอง บึง ลําน้ํา ลําคลอง ที่อยูอาศัย
ของประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งสงน้ําชลประทานใหไมได เชน ที่สูง เนินดิน ภูเขา ฯลฯ เหลานี้เปน
ตน ในทางปฏิ บั ติพื้ น ที่ช ลประทานคิ ด เป น เปอรเ ซ็ น ตข องพื้น ที่ทั้ง หมดเชน 70% ถึ ง 90% ซึ่ ง
แลวแตสภาพของพื้นที่ดินและประชาชนภายในเขตโครงการ ลักษณะของพื้นที่ดิน สภาพของการ
ปลูกพืช สภาพทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ชลประทานเปนพื้นที่ซึ่งจะนํามาคิดปริมาณ
น้ําที่ตองสงไปใชทําการชลประทาน สําหรับพืชที่ปลูกภายในเขตโครงการชลประทานแหงหนึ่งอาจ
เปนพืชชนิดเดียวกันโดยตลอดหรือเปนพืชตางชนิดก็ได
(2) ตนน้ําหรือแหลงน้ําของโครงการ
ตนน้ําของโครงการชลประทานคือ แมน้ํา ลําธาร หรือลําน้ําตางๆ ซึ่งจะรับ
เอาน้ํามาใชทําการชลประทาน แมน้ําบางสายอาจมีปริมาณน้ําเพียงพอตลอดเวลาทําการชลประทาน แต
บางสายอาจมีปริมาณน้ําไมพอ จึงตองสรางแหลงเก็บน้ําเพื่อชวยเหลือการชลประทานดวย เชน
การสรางเขื่อนแกงกระจานเก็บกักน้ําไวชวยเหลือโครงการชลประทานเพชรบุรี เปนตน
(3) หัวงานโครงการ
หัวงานของโครงการชลประทานแปลมาจากคําภาษาอังกฤษคือ “Headworks”
ซึ่งหมายถึงบรรดาสิ่งกอสรางทั้งหมดซึ่งสรางไวที่ตนน้ําคือแมน้ํา เพื่ออัดทดน้ําในแมน้ําใหมี
ระดับสูงกวาระดับน้ําปกติตามธรรมชาติ น้ําก็จะไหลเขาสูคลองสงน้ําที่ขุดขึ้นไดสะดวกและขึ้นถึง
ระดับพื้นดินขางคลองสงน้ําไดเร็วโดยไมตองขุดคลองสงน้ําลึกและยาวเกินไป คําวาหัวงานนี้ยังมี
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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ความหมายรวมถึงบรรดาสิ่งกอสรางทั้งหมดซึ่งสรางไวที่ปากคลองสงน้ําสายใหญเพื่อควบคุม
การสงน้ําเขาคลองดวย
ตามปกติ หัวงานของโครงการชลประทานทุกแหงประกอบดวยอาคาร 3 ชนิด
คือ
o อาคารทดและส ง น้ํ า (diversion structures) ได แ ก ฝายหรื อ เขื่ อ น
ระบายน้ําหรือเขื่อนทดน้ํา
o อาคารประกอบ (appurtenant structures) เปนอาคารที่สรางประกอบ
กับฝายหรือเขื่อนระบายน้ํา เพื่อใหหัวงานทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ
 อาคารประกอบฝาย ไดแกประตูระบายทราย รองระบายทราย
กําแพงแบงรองน้ํา บันไดปลา ทางซุง สะพาน คันกั้นน้ํา
 อาคารประกอบเขื่ อ นระบายน้ํ า ได แ ก บั น ไดปลา ประตู เ รื อ
สัญจร สะพาน ทํานบดินปดแมน้ําเดิม คันกั้นน้ํา
o อาคารที่ปากคลองสงน้ําสายใหญ ไดแก ประตูระบายปากคลองสงน้ํา
สายใหญ ประตูเรือสัญจร ที่ดักทราย
หัวงานของโครงการชลประทานหลายแหงในประเทศไทย มีอาคารทดน้ํา
เปนฝายหรือเขื่อนระบายน้ํา สําหรับอาคารประกอบและอาคารที่ปากคลองสงน้ําสายใหญนั้น
แตละหัวงานอาจไมเหมือนกัน และไมจําเปนตองมีครบทุกอยางตามที่กลาวไวขางตน
(4) ระบบคลองสงน้ํา
คือสวนที่ทําหนาที่สงน้ําจากแหลงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งอาจออกแบบ
ใหสงน้ําแบบตลอดเวลาหรือแบบรอบเวรก็ได ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดในหัวขอ 2.5.1
(5) ระบบระบายน้ํา
คือสวนที่ทําหนาที่ระบายน้ําสวนเกิน อันเนื่องจากฝนตกหนัก หรือสงน้ํา
เขาแปลงเกินความตองการ ปกติจะใชระบบระบายน้ําผิวดิน เชน คลองและคูระบายน้ํา เปนตน
2.3.2 โครงการอางเก็บน้ํา
โครงการประเภทนี้ มีอางเก็บน้ําซึ่งทําหนาที่เก็บกักน้ําสวนเกินไวในอาง ทําให
ทราบเบื้องตนวามีน้ําตนทุนเทาใด สามารถวางแผนปลูกพืชไดตามน้ําตนทุนที่มีอยู อยางไรก็ตาม
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ในชวงฤดูกาลเพาะปลูกอาจมีน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําเพิ่มเติม โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งสามารถ
ประเมินปริมาณน้ําที่จะไหลเขาอางได ดังจะไดกลาวถึงในหัวขอถัดไป
สิ่งสําคัญสําหรับอางเก็บน้ําที่ควรทราบ คือขนาดความจุของอางเก็บน้ํา การแบง
ปริมาตรความจุของอางเก็บน้ํา และโคงควบคุมการปลอยน้ําจากอาง (Rule Curve)

ภาพที่ 2.3 โคงความจุ-พื้นที่- ระดับ
โคงนี้จะมีประโยชนตอการคํานวณหาปริมาณการระเหยของน้ําจากอางเก็บน้ํา
และปริมาณฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ํา
ปกติแลวจะแบงความจุอางเก็บน้ําออกเปน 3 ระดับ คือ
(1) ระดับเก็บกักต่ําสุด (Minimum Storage Level)
(2) ระดับเก็บกักปกติ (Normal Storage Level)
(3) ระดับเก็บกักสูงสุด (Maximum Storage Level)
ปริมาตรอางที่ต่ํากวาระดับเก็บกัก ต่ําสุด คือ ปริมาตรสูญเปล า(Deed Strorage)
ปริมาตรที่อยูระหวางระดับเก็บกักต่ําสุดและระดับเก็บกักปกติ เรียกวา ปริมาตรใชการ (Active
Storage) ปริมาตรที่อยูสูงกวาระดับเก็บกักปกติ เรียกวา ปริมาตรเก็บกักน้ําสวนเกิน (Surcharge)
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รูปที่ 2.4 การแบงปริมาตรความจุอางเก็บน้ํา
ปริมาตรสูญเปลา คือปริมาตรที่เผื่อไวสําหรับการตกตะกอนในอาง เพื่อไมใหการ
ตกตะกอนในอางมีผลกระทบตอปริมาตรใชการ สวนปริมาตรเก็บกักน้ําสวนเกิน คือสวนที่จะชวย
ชะลอการเคลื่อนตัวของน้ําผานอางเก็บน้ําในชวงน้ําหลาก และมีผลทําใหน้ําหลากชาลง สามารถ
บรรเทาน้ําทวมไดระดับหนึ่ง
ในการจัดการอางเก็บน้ํา จําเปนตองมีการสรางโคงควบคุมการปลอยน้ําจากอาง
เพื่อชวยใหการจัดการน้ําในอางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ํารุนแรงและ
การที่น้ําจะไหลลนอางปริมาณมากๆ โคงดังกลาวประกอบดวย โคงลางหรือโคงบรรเทาการขาดน้ํา
(Lower Rule Curve) โคงบนหรือโคงบรรเทาน้ําทวม (Upper Rule Curve) โคงดังกลาวจะอยู
ระหวางระดั บเก็บกัก ต่ําสุดและระดับเก็บกักปกติ โดยทั่วไปวิศวกรที่มี หน าที่ ดูแ ลอางเก็ บน้ํา
จะตองพยายามควบคุมน้ําในอางใหอยูระหวางโคงบนและโคงลาง ถาปริมาณน้ําในอางอยูระหวาง
โคงบนและโคงลางจะปลอยน้ําตามปกติ ตามความตองการใชน้ําจากอาง แตถาปริมาณน้ําในอาง
อยูสูงกวาโคงบน จะมีความเสี่ยงที่อางจะมีปริมาตรไมพอที่จะเก็บน้ําไหลเขาอางในอนาคต จึงตอง
ปลอยน้ํามากกวาปกติ แตถาเมื่อใดก็ตามที่ปริมาตรน้ําในอางต่ํากวาโคงลาง จะมีความเสี่ยงตอการ
ขาดน้ํารุนแรงในอนาคต จึงตองลดการปลอยน้ําต่ํากวาปกติ ตนฤดูกาลสงน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่งตน
ฤดูแลง จะตองมีการประเมินวามีตนทุนในอางเทาใด และจะมีน้ําไหลเขาอางเพิ่มเทาใด เพื่อจะได
กําหนดพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแลงตามปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู
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ตั ว อย า ง ถ า ประมาณว า น้ํ า ในอ า งรวมกั บ น้ํ า ที่ ค าดว า จะไหลเข า อ า งเท า กั บ
5,000,000 ลบ.เมตร โดยพืชที่ปลูกมีความตองการน้ํา 1,000 ลบ.เมตร/ไร ควรกําหนดใหมีการ
เพาะปลูกพืชไดไมเกิน 5,000 ไร เปนตน
2.3.3 โครงการประเภทเขื่อนหรือฝาย
โครงการชลประทานประเภทนี้ ตางจากโครงการอางเก็บน้ําตรงที่ไมไดมีแหลงน้ํา
ขนาดใหญเก็บน้ําไวไดปริมาณมากๆเปนของตัวเอง ตองอาศัยน้ําที่ไหลมาตามแมน้ํา โดยมีเขื่อน
หรือฝายเพื่อทํา หน าที่ ท ดน้ํา ใหสูง พอที่น้ํา จะไหลเขาสูคลองสงน้ํ า ซึ่ง จะส งน้ําต อไปยังพื้ น ที่
เพาะปลูกไดโดยใชแรงโนมถวงของโลก จึงสามารถทําการสงน้ําไดเฉพาะในชวงฤดูน้ําที่มีน้ําไหล
ในแมน้ําเทานั้น ในชวงฤดูแลงอาจไมมีน้ําพอที่จะทดเขาสูพื้นที่เพาะปลูกได รายละเอียดหัวงาน
ของโครงการประเภทเขื่อนและฝายทดน้ําเบื้องตนไดกลาวถึงไวในหัวขอ 2.3.1(3) แลว
เขื่อนทดน้ําหรือเขื่อนระบายน้ํา คืออาคารที่สรางขวางทางน้ําในบริเวณที่ราบ
มีประตูระบาย ซึ่งอาจเปนบานโคง (Radial Gate) หรือบานตรง (Sluice Gate) เพื่อทําหนาที่ ปดเป ด เพื่อควบคุ มระดับน้ํา หนาเขื่อนใหสูงพอที่น้ําจะไหลเข าสู คลองสงน้ําได ลักษณะหัวงาน
ประเภทเขื่อน แสดงอยูในภาพที่ 2.5 สวนฝายทดน้ํา คือทํานบเตี้ย ตัน ทึบ ซึ่งสรางขวางทางน้ําใน
บริเวณภูเขาหรือที่ราบที่ตอกับภูเขา เพื่อทดน้ําเขาสูคลองสงน้ําชลประทาน ถากําหนดระดับสัน
ฝายสูงเกินไป จะตองสรางคันดินปองกันน้ําทวมสองฝงแมน้ําเพื่อปองกันไมใหน้ําไหลลนตลิ่งไป
ทวมพื้นที่สองฝงแมน้ํา แตถากําหนดระดับสันฝายต่ําเกินไป จะไมสามารถสงน้ําใหพื้นที่ที่อยูไกลๆ
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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หรือพื้ น ที่ ที่อยูสูง ๆได ดั งนั้น การกํ า หนดระดับ สัน ฝายจึ งต องทํ าด ว ยความระมัด ระวั ง เพื่ อให
สามารถสงน้ําไดตามที่กําหนดไว โดยไมตองสรางคันดินปองกันน้ําทวมที่สูงเกินไป ลักษณะหัว
งานประเภทฝายแสดงอยูในภาพที่ 2.6

(ข) เขื่อนระบายน้ําเจาพระยา

(ก) แปลนหัวงานประเภทเขือ่ นระบายน้ํา

(ค) ประตูระบายเขื่อน

ภาพที่ 2.5 ลักษณะของหัวงานประเภทเขือ่ นทดน้ํา
การวางโครงการประเภทเขื่อนหรือฝายจะเริ่มจากการกําหนดพื้นที่สงน้ํา ในแผนที่
ภูมิประเทศที่มีเสนชั้นความสูง (Contour Line) แลวลากแนวคลองที่จะสามารถสงน้ําไดดวย
แรงโนมถวงของโลก พื้นที่สงน้ําอาจอยูดานซายหรือดานขวาของแมน้ําหรืออยูทั้ง 2 ฝงก็ได จุดที่
แนวคลองตัดกับแมน้ํา คือจุดที่จะสรางเขื่อนหรือฝาย ปกติจะตองหลีกเลี่ยงการสรางเขื่อนหรือฝาย
ในชวงโคงของแมน้ํา ควรเลือกสรางเขื่อนหรือฝายในชวงที่แมน้ํามีแนวตรง หรืออาจขุดชองลัด
แลวสรางเขื่อนหรือฝายในชองลัดดังกลาว
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ถึงแมวาเขื่อนหรือฝายทดน้ําจะไมสามารถเก็บน้ําไวไดปริมาณมากๆ เหมือน
เขื่อนเก็บกักน้ํา แตก็สามารถเก็บกักน้ําไวไดจํานวนหนึ่งตามลักษณะของแมน้ําตรงบริเวณที่สราง
เขื่อนหรือฝายทดน้ํานั้นๆ ปกติปริมาณน้ําที่เก็บกักหนาเขื่อนหรือฝายทดน้ําจะสามารถนําไปใช
ในการอุปโภคบริโภค หรือการเพาะปลูกเล็กๆ นอยๆ 2 ฝงแมน้ําได

(ข) ฝายน้ําลน

(ก) แปลนหัวงานประเภทฝาย

(ค) ฝายสินธุกิจปรีชา

ภาพที่ 2.6 ลักษณะของหัวงานประเภทฝายทดน้ํา
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2.3.4 โครงการประเภทสูบน้ํา
โครงการประเภทนี้ อาศัยเครื่องสูบน้ําทําหนาที่ยกน้ําจากแมน้ําเขาสูคลองสงน้ํา
เพื่อสงตอไปยังพื้นที่เพาะปลูกดวยแรงโนมถวงของโลก เนื่องจากตองใชเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ
ปกตินิยมใชเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา วิธีการวางโครงการประเภทสูบน้ํา จะเริ่มจากการกําหนดพื้นที่
สงน้ํา แลวลากแนวคลองสงน้ําที่สามารถสงน้ําไดดวยแรงโนมถวงของโลกในทํานองเดียวกับ
โครงการประเภทเขื่อนหรือฝาย แตแทนที่จะสรางเขื่อนหรือฝายทดน้ํา จะทําการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
เพื่อทําหนาที่ยกน้ําเขาคลองสงน้ําแทนเขื่อนหรือฝาย ขอดีของโครงการประเภทสูบน้ําคือ ไมตอง
สรางสิ่งกอสรางขวางทางน้ํา ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได แตขอเสียที่สําคัญคือ
ต อ งเสี ย ค า กระแสไฟฟ า ในการสู บ น้ํ า ทํ า ให ก ารใช น้ํ า เพื่ อ การเกษตรมี ต น ทุ น สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ปกติ
เกษตรกรผูใชน้ําตองเปนผูจายคาน้ํากระแสไฟฟาในการสูบน้ํา
การติดตั้งเครื่องสูบน้ําทําได 2 ลักษณะคือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําบนตลิ่ง หรือติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําบนแพ ดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 ลักษณะการติดตัง้ เครื่องสูบน้าํ บนแพ
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ขนาดเครื่องสูบน้ําจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําที่ตองการสูบ และระยะที่ตองการยกน้ํา
จากแมน้ํา ดังสมการ (วราวุธ. 2545)
γ . Q.H
w
HP =
746.9 E
p
เมื่อ HP = กําลังของเครื่องยนตของเครื่องสุบน้ํา เปนกําลังมา
γw = น้ําหนักจําเพาะของน้ําเทากับ 9800 นิวตัน/ลบ.เมตร
Q = ปริมาณน้ําที่ตองการสูบ เปน ลบ.เมตร/วินาที
H = ระยะความสูงทั้งหมดที่สูบน้ํา (Total Head) เปนเมตร
Ep = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
2.3.5 โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ
โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ โดยทั่วไปหมายถึงโครงการที่มี
แหลง น้ํา เปน ของตัว เอง มีร ะบบสง น้ํา ซึ่ง สามารถสง น้ํา ใหพื้น ที่เ พาะปลูก ไดห ลายหมื่น ถึง
หลายแสนไร มีระบบการบริหารจัดการน้ําของโครงการ เพื่อใหแนใจวาสามารถสงน้ําถึงมื อ
เกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม โครงการชลประทานลักษณะนี้กรมชลประทาน
เรียกวา “โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา” มีนายชางหัวหนาโครงการเปนผูบริหารสูงสุด ในการ
บริหารงานของโครงการจะแบงพื้นที่สงน้ําออกเปนสวนยอย เรียกวางานสงน้ําและบํารุงรักษา
แตละงานสงน้ําและบํารุงรักษามีหัวหนางานสงน้ําและบํารุงรักษาเปนผูบังคับบัญชา และในแตละงาน
สงน้ําจะแบงออกเปนโซน แตละโซนมีพนักงานสงน้ําหรือโซนแมน เปนผูรับผิดชอบการควบคุม
การสงในโซนนั้นๆ สําหรับนิยามของโครงการชลประทานแตละขนาด สามารถดูไดจากนิยาม
คําศัพทในหัวขอ 1.4 สวนรายละเอียดการบริหารจัดการการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลาง
และขนาดใหญ จะไดกลาวถึงรายละเอียดในบทที่ 5
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2.4 การประเมินปริมาณน้ําตนทุนจากแหลงน้ําประเภทตางๆ
แหลงน้ําสําหรับการชลประทานอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภท
(1) อางเก็บน้ํา
(2) แมน้ํา
(3) แหลงน้ําใตดิน
2.4.1 การประเมินปริมาณน้ําตนทุนของอางเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําตนทุนของอางเก็บน้ําจะคํานวณไดจากสมการ
ปริมาณน้ําตนทุนสําหรับการเพาะปลูก
= ปริมาณน้ําที่มีอยูในอางเก็บน้ําขณะนั้น
+ ปริมาณน้ําที่คาดวาจะไหลเขามาเพิ่มในชวงฤดูกาลสงน้ํา
- ปริมาณน้ําที่ตองระบายออกจากแหลงน้ําเพื่อวัตถุประสงคอื่น
เชนสมมติวาตองการประเมินหาปริมาณน้ําตนทุนสําหรับการเพาะปลูกในชวงฤดู
ฝนระหวาง 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) ทําการตรวจสอบวาปริมาณน้ําที่มีอยูในอางเก็บน้ํา ณ วันที่ 1 มิถุนายน
มีปริมาณเทาใด
สมมติ มีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา = 50 ลาน ลบ.เมตร
(2) ทําการประเมินจากสถิติปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ําวาในชวง 1 มิถุนายน31 ตุลาคม จะมีปริมาณน้ําไหลเขาอางเทาใด
สมมติวามีน้ําไหลเขาอางเก็บน้ํา = 45 ลาน ลบ.เมตร
(3) ประเมินความตองการน้ําจากอางเก็บน้ําเพื่อวัตถุประสงคอื่น
เชน อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และ รักษาสภาพแวดลอม
สมมติวาความตองการน้ํา = 5 ลาน ลบ.เมตร
ปริมาณน้ําตนทุนสําหรับการปลูกพืชฤดูฝน
= 50 +45 – 5 = 90 ลาน ลบ.เมตร
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ในการประเมินปริมาณน้ําที่คาดวาจะไหลเขาอางเก็บน้ําในขอ (2) จําเปนตอง
อาศัยสถิ ติ ข อมู ลที่ เ คยมีการบัน ทึ ก ไว แลว ทําการวิเ คราะห ทางสถิ ติ ตามหลัก ความน า จะเป น
(Probability) โดยปกติแลวจะเลือกใชคาที่คาความนาจะเปนปลอดภัย (Safe Probability) ประมาณ
70 – 80 %
ตัวอยางการประเมินปริมาณน้ําที่คาดวาจะไหลเขาอางเก็บน้ํา โดยใชสถิติขอมูล
ปริมาณน้ําที่ไหลเขาอาง ชวง 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม ดังตารางที่ 2.1 มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จัดเรียงขอมูลปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา (Q) ตามลําดับจากนอยไปมาก
(2) คํานวณหาความนาจะเปนหรือความถี่ (Pi) จากสูตร
i
Pi =
N +1

เมื่อ Pi = ความนาจะเปนหรือความถี่สะสมแบบนอยกวา (Non-exceedence
Probability)
i = ลําดับของ Q ที่จัดเรียงแลว
N = จํานวนขอมูลทั้งหมด
(3) นํา Q ที่จัดเรียงจากนอยไปมากและคาความถี่ Pi ไปพลอตลงในกระดาษกราฟ
ความนาจะเปน (Probability Paper) ปกติจะใชกราฟความนาจะเปนแบบปกติ (Normal) ดังรูปที่ 2.8
(4) หาคา Q ที่เกณฑความนาจะเปนปลอดภัย หรือ Safe Probability 80 % หรือ
Pi = 100 - Safe Probability(%) = 100-80 = 20
จากภาพที่ 2.8 ที่ Pi (%) = 20 จะได Q20 = 45 ลบ.เมตร
ดังนั้นจะสามารถสรุปไดวา มีความนาจะเปนถึง 80 % ที่ปริมาณน้ําที่คาดวาจะ
ไหลเขาอางชวง 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม เทากับหรือมากกวา 45 ลาน ลบ.เมตร หรือ มีความนาจะ
เปน 20% ที่น้ําจะไหลเขาอางนอยกวา 45 ลาน ลบ.เมตร
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ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหความนาจะเปนของปริมาณน้ําที่คาดวาจะไหลเขาอาง
ชวง 1 มิ.ย.-31 ต.ค. (ลาน ลบ.เมตร)

24

ป พ.ศ.

i

2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30

ปริมาณน้าํ ทีไ่ หลเขาอาง(Q)
ชวง 1 มิย.-31 ตค.
20
15
50
75
100
10
35
29
70
75
55
46
12
89
95
70
54
68
35
79
83
72
53
45
65
16
96
80
60
35
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จัดเรียง Q จาก
นอยไปมาก
10
12
15
16
20
29
35
35
35
45
46
50
53
54
55
60
65
68
70
70
72
75
75
79
80
83
89
95
96
100

ความถี(่ %)
[Pi =100*i/(N+1)]
3.23
6.45
9.68
12.90
16.13
19.35
22.58
25.81
29.03
32.26
35.48
38.71
41.94
45.16
48.39
51.61
54.84
58.06
61.29
64.52
67.74
70.97
74.19
77.42
80.65
83.87
87.10
90.32
93.55
96.77
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ภาพที่ 2.8 กราฟการแจกแจงปริมาณน้าํ ที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา ระหวาง 1 มิ.ย. – 31 ต.ค.
2.4.2 การประเมินปริมาณน้ําตนทุนของแมน้ํา
กรณีที ่แ หลง น้ํ า เปน แมน้ํ า สํ า หรับ โครงการประเภทเขื ่อ นและฝายทดน้ํ า
การประเมินน้ําตนทุนจะแตกตางจากกรณีอางเก็บน้ําเนื่องจากวาแมน้ําไมสามารถเก็บกักน้ําได
ถาไมมีการนําน้ํามาใช น้ําจะไหลผานไป ตองมีการสรางเขื่อนหรือฝายเพื่อทดน้ําเขาคลอง หรือ
สรางสถานีสูบน้ําเพื่อนําน้ําไปใชในการเพาะปลูก ดังนั้นปกติจะตองมีการประมาณวาจะสามารถ
ทดน้ําเขาคลอง หรือ สูบน้ําไดดวยอัตราเทาใด โดยปริมาณน้ําที่ทดเขาคลองหรือสูบไปใช ตอง
ไม ส ง ผลกระทบต อ ผู ใ ช ด า นท า ยน้ํ า จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ส ถิ ติ ป ริ ม าณน้ํ า ที่ ไ หลในแม น้ํ า ตรงจุ ด ที่
พิจารณาในแตละเดือน ตลอดชวงฤดูการสงน้ํา แลวทําการวิเคราะหความนาจะเปนของปริมาณน้ํา
ที่ไหลในแมน้ํา ในทํานองเดียวกับการประเมินปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ําในหัวขอ 2.4.1
เพื่อประกอบการพิจารณาวาควรทดน้ําเขาคลองหรือสูบน้ําไปใชเทาใด
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2.4.3 การประเมินปริมาณน้ําตนทุนของแหลงน้ําใตดิน
น้ําใตดินคือน้ําที่ถูกเก็บกักไวในชั้นน้ําใตดิน ในการประเมินน้ําตนทุนของแหลงน้ํา
ใตดิน จําเปนตองรูลักษณะของชั้นน้ําใตดิน (Aquifer) วาสามารถใหน้ําไดมากนอยแคไหน โดย
การสูบน้ําทดสอบ (Pumping Test) ในการใชน้ําใตดิน ตองระวังไมใหมีการสูบน้ําเกินกวาอัตราที่
บอน้ําใตดินจะรับได เพราะจะทําใหมีตะกอนทรายไหลเขามาในบอ ทําใหคุณภาพน้ําแยลง หรือ
อาจทําใหบอพังได

2.5 การสงน้ําและการกระจายน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูก
การนําน้ําจากแหลงน้ําไปสูพื้นที่เพาะปลูก จําเปนตองมีระบบสงน้ําและระบบกระจายน้ํา
ในไรนา ซึ่งอาจเปนระบบคลองหรือระบบทอสงน้ําก็ได โดยทั่วไปจะใชระบบคลอง-คูสงน้ําซึ่งน้ํา
จะไหลไปตามคลอง-คู ดวยแรงโนมถวงของโลก โดยไมตองเสียคาใชจาย แตปจจุบันมีการกอสราง
และใชระบบทอสงน้ํามากขึ้น เนื่องจากระบบทอสงน้ําไมมีปญหาเรื่องที่ดินและสามารถใชไดกับ
พื้นที่ไมราบเรียบ อยางไรก็ตามระบบทอสงน้ํายังใชเฉพาะโครงการขนาดเล็กเทานั้น เนื่องจากคา
ลงทุนและคาใชจายคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตองการสงน้ําอัตราสูงๆ ตองใชเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ และทอที่สามารถทนแรงดันน้ําสูงๆได จะยิ่งทําใหตองเสียคาลงทุน และคาใชจายมากขึ้น
แตระบบทอยังมีขอดีอีกประการหนึ่งคือมีการสูญเสียน้ําขณะสงนอยกวาระบบคลอง-คู
2.5.1 ระบบสงน้ําและการกระจายน้ําในไรนา
ระบบสงน้ําคือ ระบบหลักในการนําน้ําไปสูระบบกระจายน้ําในแปลงเพาะปลูก
เริ่มดวยจากคลองสายใหญนําน้ําจากแหลงน้ําสงใหกับคลองซอย ปกติมักดาดดวยคอนกรีตเพื่อกัน
การรั่วซึมและงายตอการบํารุงรักษา มีเจาหนาที่คอยควบคุมดูแล ปด-เปด ประตูระบายน้ํา (ปตร.)
เพื่อใหน้ําไหลไปทุกพื้นที่ตามแผนการสงน้ําที่วางไว
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คูสงน้ํา

ประตูระบายน้าํ
ภาพที่ 2.9 คูสง น้ําและอาคารควบคุมน้ําในคลอง
ปกติแลวคลองสงน้ําทั้งคลองสายใหญและคลองซอยจะถูกออกแบบใหมีรูปราง
เปนสี่เหลี่ยมคางหมู ออกแบบโดยใช สมการแมนนิ่ง (Manning’s)
Q =
เมื่อ Q =
A =
R =
S =
N =

1 AR 23 S 12
n
อัตราการไหลของน้ํา (ลบ.เมตร/วินาที)
พื้นที่หนาตัดคลองรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (ม2)
ปกติใชลาดตลิ่ง (V:H=1:1.5 ถึง 1:2) หรือ z=1.5-2
รัศมีชลศาสตร = A (ม.)
P
ลาดกนคลอง
ส.ป.ส. ความขรุขระแมนนิ่ง
ปกติในการออกแบบจะใช n = 0.016- 0.018 สําหรับคลองคอนกรีต
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ระบบกระจายน้ํา ไปในไร น า ไดแ กร ะบบคู สง น้ํ า ซึ่ ง อาจเป น คู ดิ น หรื อคู ด าด
คอนกรีตก็ได ระบบกระจายน้ําจะรับน้ําจากระบบสงน้ําเพื่อนําน้ําไปใหกับพื้นที่เพาะปลูก ปกติแลว
เกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบดูแลการควบคุมการกระจายน้ําในไรนา และบํารุงรักษาคูสงน้ํากันเอง
โดยการรวมตัวกันเปนกลุมผูใชน้ํา รวมกันวางแผนการสงน้ํา ดูแลขุดลอกคูน้ํา กําจัดวัชพืช และ
ซอมแซมคูน้ําและอาคารตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานได การออกแบบคูสงน้ําทําไดในทํานอง
เดียวกับการออกแบบคลองตามที่กลาวมาแลว
ระบบคลองสงน้ํามีระบบการตั้งชื่อ ดังภาพที่ 2.10

LMC= คลองสายใหญฝงซาย(Left Main Canal)
1L-LMC = คลองซอย 1 ซายของ LMC

RMC = คลองสายใหญฝงขวา (Right Main Canal)
1R-RMC = คลองซอย 1 ขวา ของ RMC

ภาพที่ 2.10 การตั้งชื่อคลองสงน้ํา
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ส ว นคู น้ํ า ปกติ จ ะเรี ย กเป น คู ส าย 1 คู ส าย 2 โดยใช เ ลขคี่ สํ า หรั บ คู ที่ แ ยกออก
ทางซายของคลองและเลขคูสําหรับคูที่แยกออกทางขวาของคลองดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 การตั้งชื่อคูสงน้ํา
2.5.2 วิธีการสงน้ําและการกระจายน้ํา
วิธีการสงน้ําและการกระจายน้ําที่นิยมปฏิบัติคือการสงน้ําแบบตลอดเวลา และ
การสงน้ําแบบหมุนเวียน ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) การสงน้ําแบบตลอดเวลา
การสงน้ําแบบตลอดเวลา คือการสงน้ําจากแหลงน้ําไปยังพื้นที่เพาะปลูก
แบบตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหมีน้ําอยูในคลองสงน้ําตลอดเวลาในชวงฤดูกาลสงน้ํา เกษตรกร
สามารถเปดน้ําเขาแปลงไดตลอดเวลา หรือตามที่ตองการ ตามหลักการสงน้ําแบบตลอดเวลา
ขนาดคลอง-คูส ง น้ํา จะมี ข นาดใหญ ใ นชว งแรก และคอ ยๆเล็ก ลงเมื่อ มีก ารนํา น้ํา ออกไปใช
ดังภาพที่ 2.12
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ภาพที่ 2.12 ลักษณะคลองสําหรับการสงน้าํ แบบตลอดเวลา
จากภาพที่ 2.12 จะเห็นวาคลองชวงแรกมีขนาดใหญ 150 ลิตร/วินาที เมื่อมีการนําน้ํา
30+30 = 60 ลิตร/วินาที ไปใชในพื้นที่เพาะปลูกของคลองชวงแรก คลองชวงที่ 2 จะมีขนาดเล็กลง
เหลือ 150-60 = 90 ลิตร/วินาที ในทํานองเดียวกันคลองชวงสุดทายจะมีขนาดเพียง 60 ลิตร/วินาที
การคํานวณหาขนาดคลองชวงตางๆ จะพิจารณาจากความตองการน้ําชลประทานของ
พื้นที่เพาะปลูก ซึ่งคํานวณไดจากคาชลภาระโดยเริ่มจากคํานวณหา ความตองการน้ําของคลองชวง
สุดทายกอน แลวจึงคํานวณหาความตองการน้ําของชวงคลองเหนือน้ําถัดไปจนถึงแหลงน้ํา ขนาด
คลองของคลองชวงใดๆจะหาไดจากสมการ
Qi =
เมื่อ Qi =
WD =
Ai =

1
∑ WD × Ai
i= N

ขนาดคลองชวงที่ i (ลิตร/วินาที)
คาชลภาระ (Water Duty) (ลิตร/วินาที/ไร)
พื้นที่เพาะปลูกของคลองชวงที่ i

ตัวอยางการหาขนาดคลองสําหรับการสงน้าํ แบบตลอดเวลา แสดงอยูในตารางที่ 2.2
30
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ตารางที่ 2.2 การคํานวณหาขนาดคลองสําหรับการสงน้ําแบบตลอดเวลา
ชวงคลองที่
3
2
1

พื้นที่(Ai)
(ไร)
260
130
260

ชลภาระ(WD)
ลิตร/วินาที/ไร
0.23
0.23
0.23

WDxAi
60
30
60

ขนาดคลอง(Qi)
ลิตร/วินาที
60
90
150

ขอดี – ขอเสียของการสงน้ําแบบตลอดเวลา
ขอดี
o สงน้ําทําไดงาย สะดวก ไมตองมีอาคารควบคุมน้ํามากนัก สะดวกทั้งกับ
เจาหนาที่และเกษตรกรผูใชน้ํา
o ราคาคากอสรางระบบสงน้ําถูกกวา
ขอเสีย
o การควบคุมน้ําใหถึงมือเกษตรกรทุกคนทําไดยาก ถาเกษตรกรที่อยูตนน้ํา
ใชน้ํามากกวาที่ควร จะทําใหมีน้ําเหลือถึงชวงทายคลองนอยกวาที่วางแผนไว
(2) การสงน้ําแบบรอบเวร
การส ง น้ํ า แบบรอบเวรคื อ การส ง น้ํ า ซึ่ ง เกษตรกรจะใช น้ํ า ได เ ฉพาะใน
ชวงเวลาที่กําหนด ชวงเวลาอื่นจะไมมีสิทธิใชน้ํา วิธีการสงน้ําแบบนี้มีขอดีที่สําคัญ คือ ชวยใหการ
กระจายน้ําระหวางตนคลอง กลางคลอง ปลายคลอง ดีขึ้น ทําใหเกษตรกรที่อยูปลายคลองไดรับน้ํา
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับมากขึ้น สามารถควบคุมเกษตรกรที่ใชน้ําเกินกวาที่ควรจะไดรับไดงายขึ้น
วิธีนี้เหมาะที่จะนํามาใชในพื้นที่ที่มีน้ํานอย
ในการสงน้ําแบบรอบเวรปริมาณน้ําทั้งหมดจะถูกสงใหแตละพื้นที่ตามรอบ
เวร เชน ถากําหนดรอบเวรการสงน้ํา 7 วัน ตอครั้ง แตละวันจะตองสงน้ําให 1 ใน 7 ของพื้นที่
ดังนั้นจึงตองออกแบบคลองทั้งสายใหมีขนาดพอที่จะรับปริมาณน้ําทั้งหมดได ตองมีประตูระบายน้ํา
ที่สามารถปดเปดเพื่อควบคุมการสงน้ําใหพื้นที่ที่กําหนด และสภาพแปลงไรนาตองสามารถเก็บกักน้ํา
ทั้งหมดที่ไดรับไวใชตลอดชวง 7 วัน จนกวาจะถึงรอบเวรการรับน้ําครั้งตอไป
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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ตัวอยาง คลองสายหนึ่งมีพื้นที่ 7,000 ไร ดังรูปที่ 2.13 กําหนดใหสงน้ําแบบรอบ
เวร 7 วันตอครั้ง แตละวันจะตองสงน้ําใหพื้นที่ 7,000/7 = 1,000 ไร โดยที่พนักงานสงน้ําจะตอง
คอยปด-เปด ประตูระบายกลางคลองที่ กม/ 0+000, 0+700, 1+500, 2+100, 3+000, 3+500 4+000 เพื่อ
ควบคุมการสงน้ําตามรอบเวรที่กําหนด โดยสามารถนํามาจัดเปนตารางการสงน้ําไดดังตารางที่ 2.3

ภาพที่ 2.13 คลองสงน้าํ แบบหมุนเวียน
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ตารางที่ 2.3 ตารางการปด-เปด ประตูระบายสําหรับการสงน้ําแบบรอบเวรของคลอง LMC
ประตูระบาย
จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร
ในคลอง LMC
กม.0+000
เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
กม.0+750
ปด
เปด
เปด
เปด
เปด
กม.1+500
ปด
ปด
เปด
เปด
เปด
กม.2+100
ปด
ปด
ปด
ปด
เปด
กม.3+100
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
กม.3+500
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
กม.4+100
ปด
ปด
ปด
ปด
ปด
ตารางการเปดประตู
1R
2R
3L
4L
5L
ระบายปากคลองซอย 1L
2L
4R
5R
7R
3R
6R
ถาสมมติใหคาชลภาระ : (WD) = 0.23 ลิตร/วินาที/ไร
ขนาดคลอง (Q) จาก กม. 0+000 ถึง กม. 4+400
= 0.23×7,000 ลิตร/วินาที
= 1,610 ลิตร/วินาที
= 1.61 ลบ.เมตร/วินาที
ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรการคํานวณหาขนาดคลองไดดังนี้
Q = WD×A
เมื่อ Q = ขนาดความจุคลอง (ลิตร/วินาที)
WD = คาชลภาระ (ลิตร/วินาที/ไร)
A = พื้นที่คลองทั้งหมด (ไร)

เสาร

อาทิตย

เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
ปด
ปด
6L
7L
8R

เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
เปด
8L
9R
10R

บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน

33

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ขอดี – ขอเสีย ของการสงน้ําแบบรอบเวร
ขอดี
o กรณีที่น้ําตนทุนมีนอยจะสามารถควบคุมน้ําใหถึงมือเกษตรกรที่อยูทายคลองได
ดีกวา
ขอเสีย
o คลองสงน้ําชวงกลางและทายคลองจะมีขนาดใหญกวา
o ตองมีประตูระบายกลางคลอง ซึ่งสามารถปด-เปด เพื่อควบคุมการสงน้ําตามรอบเวร
o แปลงไรนาตองสามารถเก็บกักน้ําไวในแปลงในชวงที่ไมไดรับน้ําจนกวาจะถึงรอบ
เวรการสงน้ําครั้งตอไป
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บทที่ 3
การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
3.1 บทนํา
การจั ด สรรน้ํ า เป น ขั้น ตอนที่สํ าคั ญ มากที่ สุด ในการส ง น้ํ า ของโครงการชลประทาน
เนื่องจากเปนขั้นตอนที่ทําการประเมินทั้งความตองการน้ําจากพื้นที่เพาะปลูกและแผนการปลูกพืช
โดยความตองการน้ําที่แทจริงจะตองทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบตั้งแตระบบกระจายน้ํา
ระบบสงน้ํา และการใหน้ํา และประเมินปริมาณน้ําตนทุนที่สามารถนําเอามาใชได นอกจากนี้
ยังตองทําการประเมินจุดสมดุลน้ําระหวางความตองการน้ําและปริมาณน้ําที่มี เพื่อจัดทําแผนการ
สงน้ําตอไป ในกรณีที่น้ําตนทุนไมพอเพียงก็ตองทําการปรับแผนการสงน้ําใหสอดคลองความเปนจริง

3.2 การคํานวณความตองการน้ําเบื้องตน
การใชน้ําของพืชชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนไปไดตามสภาพของดินฟาอากาศ นอกจากนั้นใน
การใหน้ําแกพืชอาจมีน้ําสูญหายไป เพราะการรั่วซึมลึกลงไปใตดินโดยที่พืชไมไดประโยชนจาก
น้ํานั้ นเลยอี กดว ย ดังนั้ น ปริมาณน้ําที่ตองการใชทําการชลประทานจึ งเทากั บปริมาณน้ําที่พืช
ตองการใชจริงรวมกับปริมาณน้ําที่สูญหายไปเพราะการระเหยและการรั่วซึมบนแปลงปลูกพืช
สําหรับการชลประทานชนิดเสริมซึ่งสงน้ําในฤดูฝนนั้น น้ําฝนสวนหนึ่งที่ตกบนแปลง
ปลูกพืชจะเปนประโยชนแกพืชแทนน้ําชลประทาน ซึ่งเรียกวาฝนใชการ ดังนั้นปริมาณน้ําที่
ต อ งการใช ทํ า การชลประทานจึ ง ต อ งหั ก ฝนใช ก ารออกจากปริ ม าณน้ํ า ที่ ต อ งการใช ทํ า การ
ชลประทานดังกลาวขางตน
ตามปกติการสงน้ําจากฝายหรือจากหัวงานไปทําการชลประทานบนแปลงปลูกพืชนั้น
ตองมีการขุดคลองสงน้ํารับเอาน้ําไป คลองสงน้ําเหลานี้จะขุดแพรกระจายไปทั่วเขตสงน้ําของ
โครงการชลประทาน และโดยทั่วไปเปนคลองดินธรรมดา ซึ่งไมมีการดาดคลองปองกันน้ํารั่วซึม
ออกจากคลอง เพราะฉะนั้นกวาน้ําจะไหลจากแมน้ําหรือหัวงานไปถึงแปลงปลูกพืช น้ําจํานวน
หนึ่งจะสูญหายไปตามคลองสงน้ําดวยสาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ การสูญเสียน้ําโดยการระเหย
บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
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เปนจํานวนน้ําที่สูญหายไปเพราะการระเหยของน้ําจากพื้นผิวน้ําในคลอง และการสูญเสียน้ําโดย
การรั่วซึม เปนจํานวนน้ําที่สูญหายไปเพราะน้ํารั่วซึมออกจากคลองซึ่งเกิดจากการดูดซับน้ําของดิน
และการรั่วไหลลงไปเบื้องลางซึ่งเกิดจากน้ํารั่วออกจากคลองลงไปตามรอยแตกราวหรือชองวางใน
เนื้อดิน
โดยสรุปแลวความตองการน้ําชลประทาน สําหรับขาวทั้งพันธุลูกผสมและขาวพันธุ
พื้นเมืองอายุไมเกิน 160 วันจะใชน้ําเพื่อการทํานาโดยเฉลี่ยในฤดูฝนประมาณ 1,500 ลูกบาศกเมตร
ตอไร และประมาณ 2,000 ลูกบาศกเมตรตอไร สําหรับความตองการน้ําชลประทานในฤดูฝน
สามารถลดลงไดประมาณ 50 เปอรเซ็นตจากฝนใชการ ดังนั้นความตองการน้ําชลประทานคือ 750
ลูกบาศกเมตรตอไร สวนฤดูแลงจะมีฝนนอยมากจนอาจไมนํามาคํานวณ สําหรับความตองการน้ํา
ของพืชไรจะมีคาประมาณ 50 เปอรเซ็นตของความตองการน้ําของขาว

3.3 การกําหนดแผนการปลูกพืช
ในหัวขอ 3.2 ไดแสดงการคํานวณความตองการน้ําเบื้องตนโดยวิธีการอยางงาย การ
ประเมินความตองการน้ําชลประทานที่ถูกตองจะตองขึ้นอยูกับแผนการปลูกพืช ซึ่งแผนการปลูก
พืชนั้นจะทําการวางแผนลวงหนา 1 ฤดูกาลหรือ 1 ป โดยมีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ
- ชนิดของพืชที่ปลูก
- ระยะเวลาเริ่มปลูก
- ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (บางกรณี)
ขอมูลดังกลาวสามารถนําเอามาเขียนเปนแผนการเพาะปลูกในรอบ 1 ป ดังภาพที่ 3.1
ซึ่งแสดงการปลูกพืช 2 ชนิด คือ ขาวนาป และพืชไร ทั้งนี้ขาวนาป (ขาวพันธุพื้นเมือง) เริ่มปลูก
20 พ.ค. และเก็บเกี่ยวขาว 20 พ.ย. โดยมีอายุ 6 เดือน ซึ่งเปนพืชในฤดูฝน และพืชไรเริ่มปลูก
10 ม.ค. และเก็บเกี่ยวราว 15 มี.ค. โดยมีอายุ 65 วัน ซึ่งเปนพืชในฤดูแลง อนึ่งในการปลูกขาวจะ
แบงเปนขาวนาดําและขาวนาหวาน ดังนั้นจึงอาจมีการแยกชวงเพาะกลาไวตางหากสําหรับนาดํา
ซึ่งจากแผนภาพจะอยูในชวงเวลา 1 เดือน ระหวาง 20 พ.ค. – 20 มิ.ย. สําหรับชวงที่วางของกราฟ
แสดงวาไมมีการเพาะปลูกในชวงเวลาดังกลาว

36

บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 3.1 ตัวอยางแผนการปลูกพืช
อนึ่งในการเพาะปลูกนั้นเกษตรกรทุกรายจะไมเริ่มทําการเพาะปลูกพรอมกัน เนื่องจาก
ชวงเวลาเตรียมแปลงนั้นตองการน้ํามาก จึงตองกระจายชวงเวลาการเพาะปลูกเพื่อใหความตองการ
น้ํา กระจายตัว กัน ออกไป นอกจากนี้อ าจมีปจ จัย อื่น ๆ เชน แรงงานและเครื่อ งจัก รเครื่อ งมือ
เปนองคประกอบ จากแผนภาพชวงเวลาเพาะปลูกสําหรับขาวนาปอยูระหวาง 20 พ.ค.-20 มิ.ย.
โดยความลาดของรูปแสดงชวงเวลาเพาะปลูกทั้งหมด โดยเกษตรกรรายแรกเริ่มปลูกในวัน ที่
20 พ.ค. และรายสุดทายเริ่มปลูก 20 มิ.ย. ในทํานองเดียวกันพืชไรมีชวงเวลาเพาะปลูก 10 ม.ค. - 20 ม.ค.
ซึ่งแสดงโดยความลาดของรูป ลักษณะแผนการปลูกพืชแบบนี้จะลดความตองการน้ําสูงสุดลงได
ดังนั้นหากชวงเวลาเริ่มการเพาะปลูกยาวนานขึ้นก็อาจทําใหความตองการน้ําสูงสุดลดลงได
แผนการปลูกพืชยังสามารถแสดงขนาดพื้นที่เพาะปลูกสําหรับพืชแตละชนิด ดวยความกวาง
ของเสนขนานในแกนดิ่งที่แสดงการปลูกพืชแตละชนิด จากรูปแสดงพื้นที่เพาะปลูกเปนเปอรเซ็นต
โดยทั้งขาวและพืชไรเพาะปลูกเต็ม 100 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ทั้งนี้หากขนาดพื้นที่เพาะปลูกเล็กกวานี้
ก็สามารถลดความกวางระหวางเสนขนานลงตามเปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลูก
การวางแผนการปลูกพืช ควรตองพิจารณาจากปริมาณน้ําตนทุนวามีปริมาณน้ําตนทุน
เทาใด หากปลูกพืชแตละชนิดแลวจะมีความตองการน้ําเทาใด ปริมาณน้ําที่มีอยูเพียงพอหรือไม
ซึ่งในการประเมินหากพบวาปริมาณน้ําตนทุนไมพอเพียง จะตองปรับแกแผนการเพาะปลูกโดย
ลดขนาดพื้นที่เพาะปลูกลงหรือเปลี่ยนพืชเปนชนิดที่ใชน้ํานอยลง รวมทั้งปรับแผนการสงน้ําตอไป
บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
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3.4 การคํานวณความตองการน้ํา
โครงการชลประทานนอกจากการสงน้ําใหแกพื้นที่เพาะปลูกแลว ยังตองสนับสนุนการ
อุปโภคบริโภคเปนอันดับแรก นอกจากนี้ยังตองสนับสนุนความตองการน้ําเพื่อการปศุสัตวดวย ซึง่
สามารถหาความตองการน้ําในสวนนี้ไดดังนี้
1) น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค เปนปริมาณน้ํากินน้ําใชของคน สําหรับทองถิ่นที่ขาด
แคลนน้ํา จะใชปริมาณน้ําในอัตรา 60 ลิตร/คน/วัน แตสําหรับพื้นที่ชุมชนความตองการน้ําจะสูง
ประมาณ 100-150 ลิตร/คน/วัน
2) น้ําเพื่อการเลี้ยงสัตว เปนปริมาณน้ํากินน้ําใชของการเลี้ยงสัตวโดยอัตราการใชน้ํา
ของสัตวแตละชนิดมีดังนี้
- วัว-ควาย อัตราการใชน้ํา 50 ลิตร/ตัว/วัน
- หมู
อัตราการใชน้ํา 20 ลิตร/ตัว/วัน
- เปด ไก
อัตราการใชน้ํา 0.15 ลิตร/ตัว/วัน
3.4.1 ความตองการน้ํารวมโดยวิธีประมาณ
ความตองการน้ําทั้งหมดของโครงการ(พื้นที่) สามารถหาอยางรวดเร็วเพื่อทราบ
ความตองการน้ําโดยประมาณซึ่งเหมาะสมในการใชงานเพื่อการวางแผนกอนฤดูการเพาะปลูก
ซึ่งยัง ไมมีขอ มูล ที่ส มบูรณ วิธีก ารนี้ห าความตอ งการน้ํา โดยประเมิน ความตอ งการน้ํา เทากัน
ทั้งฤดูกาล วิธีการมาตรฐานคือการหาคาชลภาระหรือการทําความตองการน้ําเปนปริมาณตอพื้นที่
คือ 0.16 ลิตร/วินาที/ไร (หรือ 13.8 ลบ.ม./วัน/ไร) ซึ่งประเมินจากความตองการน้ํา 8.6 มม./วัน
(ดังตารางที่ 3.1 ) อนึ่งหากความตองการน้ํามีคา 4.3 มม./วัน ความตองการตอหนวยพื้นที่จะเปน
0.08 ลิตร/วินาที/ไร (หรือ 6.9 ลบ.ม./วัน/ไร)
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ตารางที่ 3.1 การแปลงหนวยความตองการน้ํา
มม./วัน
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

ลิตร/วินาที/ไร
0.037
0.056
0.074
0.093
0.111
0.130
0.148
0.167
0.185
0.222
0.259
0.296
0.333
0.370

ม3/วัน / ไร
3.2
4.8
6.4
8
9.6
11.2
12.8
14.4
16
19.2
22.4
25.6
28.8
32

อยางไรก็ดีการประเมินความตองการน้ําตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้เพราะความ
ตองการน้ํายังขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลดวยซึ่งพอสรุปไดดังนี้
การเพาะปลูก

ความตองการน้ํา(ลิตร/วินาที/ไร)

ความตองการ (ลบ.ม./วัน/ไร

พืชไรฤดูฝน
พืชไรฤดูแลง
ขาว

0.08
0.16
0.24

6.9
13.8
20.6

ทั้งนี้เราสามารถประเมินความตองการน้ําของทั้งโครงการโดยคูณคาความตองการน้ํากับ
ขนาดพื้นที่ โดยใชสูตร
ความตองการน้ําของโครงการ = พื้นที่ (ไร) x คาชลภาระ (ลบ.ม./วัน/ไร)
บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
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ตัวอยาง สมมติพื้นที่ตอนสงน้ําแหงหนึ่งซึ่งปลูกพืชหลายชนิดมีขนาด 300 ไร โดยประเมินคา
ชลภาระเทากับ 13.8 ลบ.ม./วัน
ดังนั้นความตองการน้ําของโครงการ = 300 x 13.8 = 4140 ลบ.ม./วัน
3.4.2 ความตองการน้ํากรณีการปลูกพืชชนิดเดียว
ความตองการน้ําของพืชสามารถคํานวณไดหลายวิธี ในที่นี้จะขอกลาวถึง 2 วิธี คือ
- การคํานวณการใชน้ําของพืชจากการใชน้ําของพืชอางอิง
- การหาปริมาณการใชน้ําของพืชจากถาดวัดการระเหย
ก) การคํานวณการใชน้ําของพืชจากการใชน้ําของพืชอางอิง
วิธีการนี้จะหาการใชน้ําของพืชอางอิง โดยมีพืชที่นิยมใชเปนหลักคือหญา
เนื่องจากมีการใชน้ําคอนขางคงที่ตลอดชวงอายุ สําหรับคาการใชน้ําของพืชอางอิงนิยมใชตัวอักษร
ย อ ว า ETp ซึ่ ง มาจากคํ า เต็ ม ว า Potential Evapotranspiration การใช น้ํ า ของพื ช อ า งอิ ง ขึ้ น อยู กั บ
สภาพภูมิอากาศเปนหลัก จึงสามารถคํานวณโดยใชขอมูลอากาศหลายวิธีดวยกัน โดยวิธีการที่นิยม
ใชมากที่ สุดคื อ วิธีของ Penman ซึ่งคํ านวณคา ETp จากขอมูลภูมิอากาศ 4 อยาง คือ ความชื้ น
สัมพัทธ อุณหภูมิ รังสีแสงอาทิตย และความเร็วลม หากจําเปนตองใชงานควรขอคา ETp เฉลี่ย
รายเดือนจากโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาในพื้นที่ หรือโครงการชลประทานจังหวัดที่โครงการ
ชลประทานตั้งอยูก็จะสะดวกที่สุด
การใชน้ําของพืชจะหาไดจาก ผลคูณระหวางคาสัมประสิทธพืช (Kc) กับคา
ความตองการใชน้ําของพืชอางอิง (ETp) ทั้งนี้คา Kc จะขึ้นอยูกับชวงอายุและชนิดของพืช ดังแสดง
ในตารางที่ 3.2 โดยการคํานวณแสดงไดดังนี้
ET = Kc X ETp
โดยที่ ET เปนคาการใชน้ําของพืชที่ตองการทราบ
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ตารางที่ 3.2 คาสัมประสิทธิ์พืชโดยวิธีเพนแมน (Kc)
สัปดาหที่

ขาว กข

Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rice HYV
0.90
0.94
0.98
1.13
1.21
1.27
1.32
1.30
1.26
1.21
1.11
0.85
0.75

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว
Maize
0.50
0.57
0.68
0.89
1.12
1.26
1.33
1.35
1.34
1.30
1.20
1.00
0.77
0.58

ขาวโพด
หวาน
Sweet corn
0.55
0.58
0.71
0.84
0.96
1.01
1.00
0.95
0.78
0.59
0.50

ถั่วเหลือง

ถั่วลิสง

ถั่วเขียว

Sorghum
0.57
0.62
0.73
0.91
1.13
1.22
1.25
1.23
1.16
1.00
0.78
0.68
0.64
0.62

Groundnut
0.52
0.63
0.74
0.82
0.89
0.94
0.97
1.03
0.95
0.91
0.83
0.70
0.56
0.47
0.42

Mungbean
0.49
0.74
1.00
1.24
1.13
1.05
0.58
0.39
0.30

เมื่อทราบชนิดของพืชที่ปลูก คาการใชน้ําของพืชอางอิง คาสัมประสิทธิ์พืช และ
ระยะเวลาที่ปลูกพืช ก็สามารถคํานวณความตองการน้ําของพืชดังตัวอยาง
การหาคาการใชน้ําของการปลูกถั่วเขียว ซึ่งเริ่มปลูกวันที่ 10 ม.ค. และเก็บเกี่ยว
วันที่ 15 มีนาคม โดยมีอายุประมาณ 65 วัน ขั้นแรกหาคา Kc ของพืชและคาการใชน้ําของพืช
อางอิง ซึ่งไดคาดังนี้
สัปดาหที่
Kc
เดือน
ETp(มม./วัน)

1
0.49
ม.ค.
4.7

2
0.74
ก.พ.
5.1

3
1.00
มี.ค.
5.2

4
1.24
เม.ย.
5.6

5
1.13
พ.ค.
5.0

6
1.05
มิ.ย.
5.2

7
0.58

8
0.39

9
0.30

บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
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การคํานวณความตองการน้ําแสดงไดดังนี้
สัปดาหที่
Kc
ETp(มม./วัน)
ETp(มม./วัน)
ความตองการน้ํา
รายสัปดาห (มม.)

1
0.49
4.7
2.30
16.1

2
0.74
4.7
3.48
24.36

3
1.00
4.7
4.7
32.9

4
1.24
5.1
6.32
44.24

5
1.13
5.1
5.76
40.32

6
1.05
5.1
5.35
37.45

7
0.58
5.1
2.96
20.72

8
0.39
5.2
2.03
14.21

9
รวม
0.30
5.2
1.56
10.92 241.22

อนึ่ ง ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ พื ช นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วแล ว สามารถดู จ ากเอกสารค า
สัมประสิทธิ์พืชและคาสหสัมพันธพืช (1) หรือขอขอมูลจากโครงการชลประทานจังหวัด ทั้งนี้
ความตองการน้ําที่แทจริงจะตองนําเอาฝนใชการ และประสิทธิภาพการชลประทานมาคํานวณดวย
ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอ 3.5
ข) การคํานวณการใชน้ําของพืชจากถาดวัดการระเหย
วิธีนี้หาความตองการใชน้ํา คลายคลึงกับวิธีการคํานวณการใชน้ําจากพืชอางอิง
แตจะใชคาการระเหยจากการวัดการระเหยแทนคาการใชน้ําของพืชอางอิง และแทนคาสัมประสิทธิ์พืช
(Kc) ดวยคาสหสัมพันธพืช (Kp) ทั้งนี้คา สหสัมพันธพืชเปนสัดสวนระหวางคาปริมาณการใชน้ํา
ของพืชกับคาการระเหย (Pan Coefficient) โดยขึ้นอยูกับชนิดของพืชและชวงอายุ ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 คาสหสัมพันธพืช (Kp) (อัตราสวนระหวางคาปริมาณการใชน้ําของพืชกับคาการระเหย)
สัปดาหที่

ขาว กข

Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rice HYV
1.05
1.08
1.15
1.26
1.43
1.51
1.55
1.55
1.50
1.38
1.24
1.13
1.07

ขาวโพด
เลี้ยงสัตว
Maize
0.44
0.51
0.63
0.79
0.96
1.07
1.12
1.14
1.11
1.03
0.84
0.62
0.54
0.50

ขาวโพด
หวาน
Sweet corn
0.56
0.62
0.74
0.86
0.98
1.03
0.98
0.93
0.75
0.66
0.58

ถั่วเหลือง

ถั่วลิสง

ถั่วเขียว

Sorghum
0.48
0.53
0.62
0.77
1.02
1.12
1.08
1.20
1.13
1.06
0.93
0.75
0.63
0.56

Groundnut
0.59
0.69
0.76
0.83
0.89
0.93
0.95
0.96
0.95
0.93
0.89
0.82
0.72
0.62
0.53

Mungbean
0.37
0.60
0.94
1.10
1.13
0.94
0.45
0.30
0.25

สูตรที่ใชในการคํานวณ คือ ผลคูณระหวางคาการระเหยจากถาดวัดการระเหย
(Epan) และคาสหสัมพันธพืช (Kp) ดังนี้
ET = Kp x Epan
ทั้งนี้คาการระเหยจากถาดวัดการระเหย สามารถขอไดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาใน
บริ เ วณใกล กั บ โครงการหรื อ โครงการชลประทานในบริ เ วณนั้ น และค า สหสั ม พั น ธ พื ช
นอกเหนือจากที่กลาวแลวสามารถดูจากเอกสารคาสัมประสิทธิ์พืชและคาสหสัมพันธพืช (1) หรือ
ขอขอมูลจากโครงการชลประทานจังหวัด สําหรับวิธีการคํานวณความตองการน้ําโดยวิธีนี้จะ
คลายคลึงกับการคํานวณความตองการน้ําโดยวิธีการใชน้ําของพืชอางอิงดังกลาวแลว
บทที่ 3 การจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน
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3.4.3 ความตองการน้ํากรณีการปลูกพืชหลายชนิด
กรณีมีการปลูกพืชหลายชนิดในระยะเวลา 1 ป การประเมินความตองการน้ําทั้งหมด
ตองทําการคํานวณความตองการน้ําสําหรับพืชแตละชนิด แลวนําเอาความตองการน้ําคูณกับพื้นที่
ความตองการน้ําสุดทายคือผลรวมของความตองการน้ําของพืชแตละชนิดรวมกัน สําหรับขั้นตอน
การคํานวณก็จะคลายคลึงกับการคํานวณกรณีปลูกพืชชนิดเดียว โดยมีขั้นตอนพอสรุปไดดังนี้
- เขียนแผนการปลูกพืชดังตัวอยางหัวขอ 3.3
- คํานวณความตองการน้ําของพืชแตละชนิด เชนเดียวกับหัวขอ 3.4.2
- นําเอาความตองการน้ําของพืชทุกชนิดมารวมกัน
ตัวอยาง จงหาคาความตองการใชน้ําของพืช กรณีปลูกพืช 2 ชนิด คือ ขาว กข.
ปลูกวันที่ 20 พ.ค. อายุขาว 120 วัน และถั่วเขียว ปลูกวันที่ 10 ม.ค. อายุ 65 วัน
การคํานวณความตองการน้ําสําหรับถั่วเขียวจะเหมือนกับขอ 3.4.2 สําหรับการ
คํานวณความตองการน้ําของขาว แยกออกเปน 2 กรณี คือ ขาวนาดําและขาวนาหวาน เนื่องจาก
ปจจุบันขาวในประเทศไทยสวนใหญปลูกแบบนาหวานน้ําตม จึงแสดงการคํานวณสําหรับนา
หวาน โดยมีชวงเวลาการเตรียมแปลง 1 สัปดาหกอนหวานดังนี้
อนึ่งความตองการน้ําของขาวจะแตกตางจากพืชไรคือ มีความตองการน้ําสําหรับ
การเตรี ย มแปลง ซึ่ ง มี ค า ประมาณ 150-250 มม. และมี ป ริ ม าณน้ํ า ที่ รั่ ว ซึ ม ในแปลงนา ซึ่ ง มี
คาประมาณ 1-2 มม./วัน ขึ้นอยูกับชนิดของดินในที่นี้สมมติขอมูล ดังนี้
ปริมาณน้ําเตรียมแปลง
200 มม.
การรั่วซึมในแปลงนา
1 มม./วัน
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ETp(มม./วัน) 4.7 5.1 5.2 5.6 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 4.8 4.3 4.6
สัปดาห เตรียมแปลง 1
Kc
- 1.0
ETp
- 5.2
การรั่วซึม (มม.) - 1
ความตองการน้ํา 200 6.2

2
1.0
5.2
1
6.2

3
1.0
5.2
1
6.2

4
1.0
5.2
1
6.2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.05 1.08 1.15 1.26 1.43 1.51 1.55 1.55 1.50 1.38 1.24 1.13 1.07
5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.46 6.42 6.48 7.55 8.44 8.85 9.06 9.06 8.8 8.18 7.2 6.65 6.35

ความตองการดังกลาวเมื่อนํามารวมกับความตองการน้ําของถั่วเขียว ก็จะไดความ
ตองการน้ํารวมทั้งหมด
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3.5 ปริมาณความตองการน้ําจริง
ความตองการน้ําชลประทานจะประเมินจากความตองการน้ําของพืชหักดวยฝนใชการ
ซึ่งการใชน้ําชลประทานจะมีน้ําสวนหนึ่งสูญเสียไป เนื่องจากการรั่วซึมในระบบสงน้ําหรือการ
สูญเสียเนื่องจากการใหน้ํา น้ําในสวนนี้หากมีการสูญเสียมากประสิทธิภาพก็จะต่ํา หากมีการ
สูญเสียนอยประสิทธิภาพก็จะดีขึ้น
3.5.1 ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Conveyance Efficiency, Ec)
ประสิทธิภาพการสงน้ําเปนการประเมินปริมาณน้ําจากหัวงานผานระบบคลองสง
น้ํา ไปสูคูสงน้ําวามีการสูญเสียไปเทาไร การสูญเสียสวนนี้เปนการสูญเสียน้ําในคลองสายใหญ
คลองซอย และคลองแยกซอย ซึ่งปริมาณการสูญเสียจะมากหรือนอยบอกดวยคาประสิทธิภาพการ
สงน้ํา คือ
Ec = Wf × 100
Wg
โดยที่ Wf = ปริมาณน้ําที่ไดรับที่ปากคูสงน้ํา
Wg = ปริมาณที่สงเขาปากคลองสงน้ํา ซึ่งเปนปริมาณน้ําทั้งหมดที่ตอง
จัดสงใหพื้นที่จากหัวงาน
3.5.2 ประสิทธิภาพของคูสงน้ํา (Water distribution Efficiency, Eb)
ประสิทธิภาพของคูสงน้ําเปนการประเมินการสูญเสียน้ําจากปากคูสงน้ํา ไปสู
แปลงเพาะปลูก การสูญเสียน้ําสวนนี้จึงเปนการสูญเสียในคูสงน้ํา ซึ่งมักเปนคูดินจึงมีการสูญเสีย
น้ํามากพอสมควร ปริมาณการสูญเสียน้ําบอกดวยคาประสิทธิภาพของคูสงน้ําคือ
Eb = Wp × 100
Wf
โดยที่ Wp = ปริมาณน้ําที่ไดรับที่แปลงเพาะปลูก
Wf = ปริมาณน้ําที่ไดรับที่ปากคูสงน้ํา
3.5.3 ประสิทธิภาพการใหน้ํา (Water Application Efficiency, Ea)
ปริมาณน้ําที่สงถึงแปลงเพาะปลูก เปนน้ําที่จะทําใหความชื้นในดินสูงขึ้น โดยเก็บ
ไวในเขตรากพืชเพื่อใหพืชดูดเอาไปใชได ปริมาณน้ําสวนที่ไหลเลยเขตรากพืชหรือไหลเลยออก
ทายแปลงเพาะปลูกจึงเปนการสูญเสียน้ํา การวัดปริมาณน้ําที่พืชนําไปใชไดจริงซึ่งอยูในเขตราก
พืช เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําที่สงใหแปลงเพาะปลูก คือคาประสิทธิภาพการใหน้ํา ซึ่งสามารถ
แสดงไดดังนี้
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Ws × 100
Wf
โดยที่ Ws = ปริมาณน้ําที่เก็บอยูในเขตรากจากการใชน้ํา
Wf = ปริมาณน้ําที่ไดรับที่แปลงเพาะปลูก
ประสิท ธิภ าพการใหน้ํา จะขึ้นอยู กับวิธี ก ารใหน้ํา โดยการใหน้ํ า แบบผิว ดิน มี
ประสิทธิภาพ 45% -85% การใหน้ําแบบฉีดฝอยมีประสิทธิภาพ 55% - 85% และการใหน้ําแบบ
หยดมีประสิทธิภาพ 85% – 90 % ดังนั้นจึงควรเลือกวิธีการใหน้ําที่เหมาะสม
3.5.4 การคํานวณปริมาณการสงน้ํา
ปริ ม าณการส ง น้ํ า ให กั บ แปลงเพาะปลู ก ต อ งหั ก ด ว ยฝนใช ก าร และหารด ว ย
ประสิทธิภาพรวม จึงจะไดปริมาณน้ําสุทธิที่ตองสงที่ปากคลองสายใหญ ในที่นี้จะขออธิบาย
วิธีการเปนขั้นตอนดังนี้
3.5.4.1 การคํานวณฝนใชการ แยกเปน 2 กรณี คือ ฝนใชการสําหรับขาว และฝน
ใชการสําหรับพืชไรและพืชอื่นๆ
ก) ฝนใชการสําหรับนาขาว สามารถคํานวณไดหลายวิธี ในที่นี้จะขอ
นําเสนอวิธีที่แนะนําโดยบริษัทที่ปรึกษา (Engineering Consultants, Inc) ซึ่งถือวาปริมาณฝนเฉลี่ย
ที่นอยกวา 200 มม. ใหถือเปนฝนใชการทั้งหมดและคิดลดลงตามสัดสวนดังนี้

Ea =

ฝนรายเดือนเฉลี่ย(มม.)
200
250
300
350
400
450
500

ฝนใชการ(มม.)
200
237.5
270
292.5
310
320
325

% ของฝนที่เพิ่มขึ้น 50 มม.
75
65
45
35
20
10

ข) ฝนใช ก ารสํ า หรั บ พื ช ไร วิ ธี ก ารคํ า นวณที่ เ ป น ที่ แ พร ห ลายใน
ประเทศไทยยังไมมี จึงดัดแปลงวิธีของกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใหคาดังแสดงใน
ตารางที่ 3.4 โดยปริมาณฝนใชการของพืชไรขึ้นอยูกับฝนรายเดือนเฉลี่ย และอัตราการใชน้ํา
ประจําเดือน ดังนี้
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ตารางที่ 3.4 คาฝนใชการ ของพืชไรสําหรับฝนรายเดือนเฉลี่ย และอัตราการใชน้ําของพืชขนาดตางๆ

ฝนรายเดือน
เฉลี่ย (มม.) 25
15
9
20
12
30
18
40
23
50
25
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

50
10
13
19
25
32
38
43
48
50

อัตราการใชน้ําของพืช (ET) ประจําเดือน(มม .)
75
100 125 150 175 200
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
21
22
22
23
24
26
27
29
30
31
32
35
34
35
36
38
40
43
40
42
43
45
47
51
46
49
51
53
55
59
52
55
58
60
63
67
57
61
64
67
70
75
63
67
71
74
78
82
68
73
78
80
84
89
73
78
84
86
91
97
75
83
89
92
98
104
89
95
99
105 112
94
101 105 110 120
99
106 110 117 125
100 111 116 123 131
116 121 129 136
121 126 134 142
125 132 140 148

225
14
19
28
38
46
55
63
71
79
87
95
102
110
118
125
132
138
144
150
157
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250
15
20
30
40
49
59
68
77
85
94
102
110
118
126
134
142
149
155
161
168
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3.5.4.2 ประสิทธิภาพรวมของโครงการชลประทาน
ประสิทธิภาพชลประทานสามารถแยกเปน 3 สวนดังกลาวแลว หาก
ตองการทราบคาประสิทธิภาพรวมของโครงการชลประทาน (Ei) สามารถหาไดจากผลคูณของ
ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Ec) ประสิทธิภาพของคูสงน้ํา (Eb) และประสิทธิภาพการใหน้ํา (Ea) ดังนี้

Ei = Ea x Eb x Ec
3.5.5 ปริมาณน้ําสุทธิเพื่อการชลประทาน
ปริมาณน้ําสุทธิเพื่อการชลประทานเปนปริมาณน้ําที่ตองจัดสงใหกับโครงการ
ชลประทาน โดยคํานวณจากความตองการน้ําของพืช ฝนใชการ และประสิทธิภาพการชลประทาน
โดยคํานวณจากสูตร

ปริมาณน้ําสุทธิเพื่อการชลประทาน (IWR) = ความตองการน้ํารายเดือน- ฝนใชการ
ประสิทธิภาพการชลประทาน
จากตัวอยางการใหน้ํากับถั่วเขียวสมมติวามีพื้นที่ขนาด 100 ไร ความตองการน้ํา
รายเดือน ปริมาณฝนรายเดือน รวมทั้งประสิทธิภาพการชลประทานแสดงไดตามการประเมิน
ปริมาณน้ําสุทธิเพื่อการชลประทาน
ประสิทธิภาพการใชน้ํา (Ea) = 70%
ประสิทธิภาพของคูสงน้ํา (Eb) = 80%
ประสิทธิภาพการสงน้ํา (Ec) = 90%
ประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการ = 0.7 x 0.8 x 0.9 = 0.504
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ความตองการน้ํา(มม.)
73.36 142.73 25.13
ฝนรายเดือน(มม.)
10
5
ฝนใชการ (มม.)
6.5
3
ปริมาณความตองการน้ําชลประทาน(มม.) 66.86 142.73 92.13
ปริมาณน้ําสุทธิเพื่อการชลประทาน(มม.) 132.7 283.2
43.9
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คาที่ไดเปนความลึกของน้ํา หากตองการทราบความตองการน้ําทั้งหมด จะตองนํา
ขนาดพื้นที่เพาะปลูกไปคูณกับความลึกของน้ําที่ตองการสุทธิ ดังนั้นความตองการน้ํารายเดือน
สุทธิคํานวณไดดังนี้
เดือน
ความตองการน้ําสุทธิ (ม3)

ม.ค.
21,232

ก.พ.
45,312

มี.ค.
7,024

3.6 การจัดสงน้ําตามความตองการ
เมื่อทราบความตองการน้ําแลวสามารถนําไปคํานวณหาอัตราการสงน้ําผานคลองสงน้ํา
โดยแปลงความตองการน้ําเปนอัตราการไหลในคลองสงน้ํา แลวสงน้ําเขาคลองสงน้ําในชวงเวลา
ดังกลาวตามปริมาณที่กําหนด
จากตัวอยางหัวขอ 3.4.1 ความตองการน้ําของโครงการ 1410 ม3/วัน ตองทําการแปลง
หนวยใหเปน ลิตร/วินาที
อัตราการสงน้ําเขาคลองสงน้ํา = 4140 × 1000/86400 = 48/86.4
= 47.9 ลิตร/วินาที
จากตัวอยางหัวขอ 3.5.5 ความตองการน้ํารายเดือนของโครงการ คํานวณไดดังนี้
เดือน
ความตองการน้ําสุทธิ (ม3)
อัตราการสงน้ํา (ลิตร/วินาที)

ม.ค.
21,232
11.7

ก.พ.
45,312
18.7

มี.ค.
7,024
5.8

ในกรณีมีน้ําตนทุนพอเพียงก็จะตองจัดสรรน้ําใหตามความตองการ โดยวัดตามอัตราการ
สงน้ําเขาคลองสงน้ําตามอัตราที่คํานวณไดและตามชวงเวลาที่กําหนด หากปริมาณน้ําตนทุนไม
พอเพียงก็ตองปรับแผนการสงน้ําดังหัวขอ 3.7
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3.7 การจัดสรรน้ําในกรณีขาดแคลนน้ํา
เมื่อปริมาณน้ําตนทุนไมพอเพียงตองทําการปรับแผนการสงน้ํา โดยหากอยูในขั้นตอน
การวางแผนงานควรลดขนาดพื้นที่เพาะปลูกลงใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําตนทุน หากทําการ
เพาะปลูกแลวและจําเปนตองทําการสงน้ําตามแผนการสงน้ํา ก็จําเปนตองลดปริมาณน้ําลงสําหรับ
เกษตรกรแตละราย โดยวิธีการที่สะดวกและคอนขางยุติธรรมคือ การลดปริมาณน้ําลงในอัตราที่
เทาทั่วกันสําหรับเกษตรกรแตละราย เชนหากความตองการน้ําเทากับ 5,000 ม3/วัน แตปริมาณน้ํา
ที่สามารถสงได 4,000 ม3/วัน ก็จะทําการสงน้ําเทากับ 80 % ของความตองการน้ําของเกษตรกร
แตละราย ทั้งนี้เกษตรกรที่ทําการปลูกพืชมากกวาแผนหรือโควตาควรตัดพื้นที่ที่เกินกวาแผนออก
และสงน้ําใหเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกตามแผน หรือลดการสงน้ําในอัตราที่สูงกวารายอื่นๆ

3.8 การระบายน้ํา
ในการเพาะปลูกนั้นนอกจากการสงน้ําแลว จะตองพิจารณาถึงการระบายน้ําควบคูกันไป
ดวย เนื่องจากพืชมีความตองการทั้งน้ําและอากาศ โดยการระบายน้ําตองพิจารณาการระบายน้ําจาก
แหลงตางๆ คือ น้ําฝน น้ําชลประทาน และน้ําใตดิน ทั้งนี้ขนาดของระบบระบายน้ํามักถูกกําหนด
จากการระบายน้ําฝนสวนเกินออกจากพื้นที่ โดยผลของการมีน้ําในดินมากเกินไปหรือไมสามารถ
ระบายน้ําไดทันเวลา พบวาพืชจะถูกกระทบกระเทือนจากการขาดอากาศในดินในเขตราก และ
มีผลเสีย ดานอื่น เชน รากพืช จะถูก จํากัดในบริเ วณที่แคบ เกลืออาจขึ้นมาสะสมกันอยูในเขต
ราก โครงสรางของดินอาจเสียไป เปนตน
ความตองการในการระบายน้ําขึ้นอยูกับชนิดของพืช โดยขาวจะมีความทนทานตอน้ําขัง
ไดสูง สวนไมผลและพืชไรจะมีความทนทานตอน้ําทวมขังไดต่ํา ทั้งนี้ในการออกแบบระบบ
ระบายน้ําจะนําเอาปริมาณฝนมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา โดยขนาดระบบระบายน้ํา
จะหาจากผลคูณระหวางสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา และขนาดพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งคาสัมประสิทธิ์การ
ระบายน้ําของประเทศไทย สามารถแสดงดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 สัมประสิทธิ์การระบายน้ําสําหรับโครงการชลประทานในประเทศไทย
ภาค
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการ
แมกลองใหญ
เจาพระยา
พิษณุโลก
อุตรดิตถ
ลําตะคอง
ลําปาง
หนองหวาย

คาสัมประสิทธิ์การระบายน้ํา
0.42-0.80
0.77-0.85
0.32-0.57
0.37-0.67
0.64
0.64
0.59

ทางระบายน้ําสามารถแบงออกได 4 ชนิดคือแบบคูระบายน้ํา แบบรูตุน แบบทอระบายน้ํา
และแบบบอระบายน้ํา โดยทั่วไปคูระบายน้ําจะนิยมใชมากที่สุดเนื่องจากกอสรางและบํารุงรักษา
ไดงาย ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ําหลักไดโดยสะดวก
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บทที่ 4
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
4.1 ความจําเปนของการมีสวนรวม
จากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ไดมีผลตอนโยบายของรัฐบาลในดานการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่นและการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเน น การมี ส ว นร ว มของประชาชน เป น เหตุ ใ ห ต อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบจากการจัดการชลประทานโดยรัฐ (กรมชลประทาน) เปนการจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Irrigation Management : PIM)
4.1.1 ความหมาย
การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมหรือ PIM โดยทั่วไป หมายถึง
การจัดการชลประทานโดยใหเกษตรกรหรือผูใชน้ํา รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.
และ อบจ.) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการใหบริการชลประทานไดมีสวนรวมกับสวนราชการ
ในการจัดการชลประทานระดับโครงการ ในดานตางๆ โดยเนนที่การจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสวนรวม หรือ PIM หลังการกอสรางหรือการสงน้ําบํารุงรักษา เปนสําคัญคือ
• การบริหารจัดการ
• การดําเนินงาน/กิจกรรม
• การกอสราง ทั้งระยะกอนการกอสราง และระหวางการกอสราง
• การสงน้ําบํารุงรักษาหรือระยะหลังการกอสราง
4.1.2 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สําหรับ PIM ในดานการสงน้ําบํารุงรักษาจะสงผลดีตอการบริหารจัดการน้ําดังนี้
1) ใหการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล นั่นคือ
เกษตรกรโดยกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมกับสวนราชการทั้งในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทาน
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2) เสริมสรางใหเกษตรกรและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีความรูสึกรวมเปน
เจาของโครงการชลประทานผานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการงานสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ
3) ทําใหการจัดสรรน้ําบํารุงรักษาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้ น การจั ด สรรน้ํ า ทั่ ว ถึง เปน ธรรมและประหยัด โดยเกษตรกรซึ่ ง เป น ผู ใ ชน้ํ าและผูไ ดรั บ
ประโยชนไดมีสวนรวมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน
4) สงเสริมบทบาทและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.2 วิธีการมีสวนรวม
4.2.1 การดําเนินการรวมกันของเจาหนาที่และองคกรทองถิ่น
กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน PIM เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถรับมอบงานและดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมีประเด็นสําคัญ
ที่ตองดําเนินการดังนี้
1. การทําความเขาใจ PIM : ดวย PIM เปนเรื่องใหมและเปนการเปลี่ยนแปลง
สําคัญในการจัดการชลประทานของประเทศ ดังนั้นสวนราชการ เกษตรกร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองทําความเขาใจรวมกันถึงความจําเปนและประโยชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับความตระหนักและความยินดีในการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การทําขอตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สวนราชการในการบริหารจัดการโครงการชลประทาน : เพื่อเปนการยืนยันและแสดงถึงความ
มุ ง มั่ น ตั้ ง ใจโดยเต็ ม ใจ/สมั ค รใจในการเข า ร ว มการส ง น้ํ า บํ า รุ ง รั ก ษาโครงการชลประทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสงน้ําของโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ จึงควรมีการ
จัดทําขอตกลงการมีสวนรวมของเกษตรกรในการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ
3. การพัฒนากลุมผูใชน้ําใหเขมแข็ง : ดวยเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร
รายย อ ย การเข า ร ว มหรื อ มี ส ว นในกิ จ กรรมของโครงการจึ ง ต อ งดํ า เนิ น การผ า นองค ก รของ
เกษตรกรซึ่งในที่นี้คือ กลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนากลุมผูใชน้ําดวย
กระบวนการจัดตั้ง/การฟนฟูกลุมฯ การถายทอดความรูดานการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการ
สงน้ําและบํารุงรักษาจึงมีความจําเปนและตองเปนไปอยางมีขั้นตอน เพื่อการพัฒนากลุมผูใชน้ําให
มีความเขมแข็ง
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4. การดํ า เนิ น งานโครงการชลประทานโดยเกษตรกรมี ส ว นร ว ม : สํ า หรั บ
โครงการชลประทานขนาดเล็กการบริหารจัดการเปนหนาที่ของกลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกือบทั้งหมด โดยมีสวนราชการเปนผูใหคําแนะนํา สําหรับโครงการชลประทาน
ขนาดกลางและขนาดใหญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบงานเฉพาะคูสงน้ํา/คลองซอย
ดังนั้นเจาหนาที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งเกษตรกรตองมีความพรอมที่จะรวมกัน
ในการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทานดานการสงน้ําบํารุงรักษาใหเปนไปตาม
แนวทางการจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีสวนรวมหรือ PIM เพื่อใหการเกษตรกรมีสวนรวม
ทั้งดานการบริหารจัดการสงน้ําบํารุงรักษา และการดําเนินงาน/กิจกรรมการสงน้ําบํารุงรักษา
โครงการ โดยตองมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการดวย
5. การติดตามและประเมินผลการสงน้ําและบํารุงรักษา : การติดตามและการ
ประเมินผลเปนขั้นตอนจําเปนในการจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม สําหรับการ
ประเมินผลโครงการชลประทานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับมอบงานทั้งหมดจะไดกลาวถึง
ในบทที่ 4 นี้ สวนโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ผลการดําเนินงานในแตละฤดู
การสงน้ําจะตองไดรับการประเมินจากเจาหนาที่กรมชลประทานในทองถิ่น และถายทอดไปสู
เกษตรกรและกลุมผูใชน้ํา เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบสถานภาพการสงน้ําและสามารถปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานหรือการจัดการชลประทานในฤดู
การสงน้ําตอไป
4.2.2 บทบาทของเจาหนาที่ชลประทานระดับจังหวัดและโครงการชลประทาน : การ
บริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
เจ า หน า ที่ โ ครงการส ง น้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาขนาดใหญ หรื อ โครงการชลประทานจั ง หวั ด และ
เกษตรกรผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมผูใชน้ํา จึงจําเปนที่เจาหนาที่ระดับพื้นที่
โครงการชลประทานจะตองดําเนินการใน 3 สวนคือ การเตรียมการ PIM การดําเนินการสงน้ําและ
บํารุงรักษาใหเปนไปตามแนวทาง PIM และการพัฒนากลุมผูใชน้ําตาม PIM ดังนี้
(1) การเตรียมการ PIM
ก อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การในการจั ด การชลประทานโครงการด า นการส ง น้ํ า
บํารุงรักษาใหเปนไปตาม PIM สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการเปนประการแรก คือ การเตรียมการ PIM
เพื่อใหทองถิ่นและเกษตรกร (ผูมีสวนรวม) มีความพรอมในการเขามีสวนรวม กิจกรรมสําคัญใน
สวนการเตรียมการ PIM ไดแก
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- การสรางความเขาใจ PIM กับผูมีสวนรวม : สําหรับการสรางความเขาใจ
PIM ในสวนนี้เปนการสรางความเขาใจ PIM ในระดับพื้นที่โครงการชลประทานแก เกษตรกร
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแมวาจะเนนในหลักการถึงเหตุผล ความจําเปน และแนวทาง
เพื่อเปนการแนะนําใหรูจัก PIM แตการสรางความเขาใจ PIM ตอเกษตรกร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนี้ มีวัตถุประสงคใหเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรม
โครงการฯกับ เจาหนาที่ชลประทาน การสรางความเขาใจ PIM จึงตองดําเนินการอยางจริงจังผาน
กระบวนการเรียนรู โดยตองสรางใหผูมีสวนรวมตระหนัก ในความสําคัญ และมีความยินดีเขามี
สวนรวมดวยความเต็มใจ/ความสมัครใจ
- การจัดทําขอตกลงการมีสวนรวมการจัดการชลประทานของเกษตรกร :
เมื่อเกษตรกรมีความเขาใจตระหนักและตองการมีสวนรวมในการจัดการการชลประทานของ
โครงการที่ตนเองไดรับประโยชนและไดรับการสงมอบแลว การดําเนินงาน PIMในขั้นตอนตอไป
คือ การประชุมตัวแทน/ผูนําเกษตรกรเพื่อจัดทําขอตกลงการมีสวนรวมการจัดการชลประทานของ
เกษตรกรขึ้นเพื่อเปนการยืนยันแสดงถึงความตั้งใจจริงของเกษตรกร และเปนจุดเริ่มตนของการเขา
มีสวนรวมทั้งการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทานอยางเปนทางการและรูปธรรม
ตอไป
- การพัฒนากลุมผูใชน้ําใหพรอมและสามารถมีสวนรวมในการชลประทาน
ระดับโครงการไดตามเปาหมาย : การพัฒนากลุมผูใชน้ําตองเปนไปโดยสอดคลองกับเปาหมาย
การมีสวนรวม หรือการรับผิดชอบดานสงน้ําบํารุงรักษา โดยดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนไดแก
• กลุมผูใชน้ําระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบาน
• กลุมผูใชน้ําระดับคลองแยกซอย
• กลุมผูใชน้ําระดับคลองซอย
- การจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานโครงการ : การจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสวนรวมของโครงการชลประทานจะเปนการดําเนินการอยางมีระบบแบบแผน ที่สาํ คัญ
มีการติดตามประเมินผลเพื่อใหสามารถวัดหรือชี้ถึงผลที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ในสวนนี้จึงตอง
จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานโครงการ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในโครงการและเพื่อเปนขอมูล
ตั้งตน ในการวัดผลสําเร็จการดําเนินงานในระยะยาว
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ขอมูลพื้นฐานของโครงการ ประกอบดวย
• ขอมูลดานระบบชลประทาน
• ขอมูลดานกลุมผูใชน้ํา
• ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมและเกษตรชลประทาน
- การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ : เพื่อใหเกษตรกรโดย
กลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการชลประทาน
การบริ ห ารจั ด การชลประทานโครงการต า งๆจึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นจากการบริ ห ารจั ด การโดย
เจาหนาที่ตามระบบราชการ เปนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการรวม ทั้งนี้โดยใหตัวแทน
ของกลุมผูใชน้ําตลอดจนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบต./อบจ.) และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของไดเขาเปนคณะกรรมการรวมกับเจาหนาที่ชลประทานในการบริหารจัดการชลประทาน
โครงการและกิจกรรมอยางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมเกษตรชลประทาน ทําให
การดําเนินงานเปนแบบบูรณาการหลายดานเขาดวยกัน
(2) การดําเนินงานการสงน้ําบํารุงรักษาและที่เกี่ยวของในแตละฤดูสงน้ํา
การดําเนินกิจกรรมการจัดการชลประทานดานการสงน้ําและบํารุงรักษาของ
ในแตละฤดูสงน้ําโครงการชลประทานตางๆตามหลักการหรือตามแนวทาง PIM เปนงานที่ตอง
ดําเนินการตลอดไป โดยมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเปนขั้นตอนชัดเจน เพื่อใหการสงน้ําและบํารุงรักษา
เปนระบบ ที่สําคัญการสงน้ําเปนระบบหมุนเวียนตามพื้นที่เพาะปลูก และการบํารุงรักษาเปน
การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา สําหรับการมีสวนรวมของเกษตรกรจะมีสวนรวมทั้งการตัดสินใจ
และการดําเนินกิจกรรมการจัดการชลประทานของโครงการ โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
• การสงน้ําและบํารุงรักษา : การสงน้ําและบํารุงรักษาของโครงการจะ
เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางเจาหนาที่และเกษตรกรโดยผานกลุมฯ โดยหนาที่สวนหนึ่งจะ
อยูในความรับผิดชอบของกลุมผูใชน้ํา
• งานบํารุงรักษา : งานบํารุงรักษาระบบชลประทานสําหรับโครงการ
ขนาดเล็กจะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ
คูสงน้ําและคลองซอยบางสวนจะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนที่เหลือจะเปน
หนาที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมักดําเนินการโดยวิธีจางเหมาโดยเนนการจางเหมาใหกลุมผูใชน้ํา
และทองถิ่น เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของกลุมฯและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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• การติดตามและประเมินผล : การจัดการหรือการดําเนินงานดานการสงน้ํา
และบํารุงรักษาของโครงการในแตละฤดูควรทําการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา เพื่อชี้ถึง
ผลสําเร็จในการดําเนินงานสงน้ําและบํารุงรักษา
กิจกรรมสงน้ําบํารุงรักษาของโครงการชลประทานตางๆในแตละฤดูตาม
แนวทาง PIM ขางตน มีกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ดังนี้
1) การกําหนดพื้นที่สงน้ําเบื้องตน/เปาหมาย ทั้งนี้ตามปริมาณน้ําตนทุน
โดยประสานงานกับกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) การแจงความตองการปลูกพืชของเกษตรกรแตละราย
3) การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ กําหนดพื้นที่
ปฏิทินการสงน้ําและแผนงานบํารุงรักษา และอื่นๆ รวมกันระหวางเจาหนาที่กับกลุมผูใชน้ําและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) การบํารุงรักษาของกลุมผูใชน้ําตามที่รับผิดชอบกอนการรับน้ํา
5) การวางแผนการสงน้ําเบื้องตน
6) การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ กําหนดแผนการ
สงน้ํา พรอมแจงใหกลุมผูใชน้ําทราบ
7) การสงน้ําตามแผนสงน้ําที่กําหนดตลอดฤดูรวมกันระหวางเจาหนาที่
และกลุมผูใชน้ํา รวมถึงการติดตามตรวจสอบการสงน้ําและปรับแผนการสงน้ําใหเหมาะสม
8) การบํารุงรักษาทั้งในสวนที่กรมชลประทานและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรับผิดชอบ
9) การแจงพื้นที่เพาะปลูกจริงและกิจกรรมกลุมผูใชน้ํา
10) การสํารวจผลผลิตตอไร ราคาและปญหาความพอใจของสมาชิกกลุม
ผูใชน้ํา
11) การบันทึก/สรุปขอมูลประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในฤดูกาลตอไป
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(3) การพัฒนากลุมผูใชน้ําตาม PIM
นอกจากการดํ า เนิ น งานส ง น้ํ า บํ า รุ ง รั ก ษาในแต ล ะฤดู ต าม PIM ซึ่ ง ต อ ง
ดําเนินการตลอดไปแลว กรมชลประทานยังตองดําเนินงานการพัฒนากลุม (กอตั้งและสรางความ
เขมแข็ง) จากกลุมพื้นฐานระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบานที่ไดฟนฟู/กอตั้งขึ้น ในขั้นตอนการเตรียมการ
PIM ใหเปนกลุมผูใชน้ําระดับที่สูงหรือใหญขึ้น โดยสอดคลองกับเปาหมายการขยายการมีสวน
รวมในระดับคลองซอย แตทั้งนี้ตองเปนไปตามความพรอมของกลุมผูใชน้ํา ซึ่งเห็นหรือทราบได
จากผลของการประเมินผลการสงน้ํา เชน จํานวนกลุมผูใชน้ําที่จัดสรรน้ําไดตามเปาหมาย และ
จํานวนกลุมผูใชน้ําที่มีการบํารุงรักษากอนรับน้ํา เปนตน
กิจกรรมการพัฒนากลุมผูใชน้ําที่สําคัญ ไดแก
• การสรางความเขมแข็งกลุมพื้นฐานระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบานตอจากที่ได
ดําเนินการในขั้นตอนการเตรียมการ PIM
• การกอตั้งและสรางความเขมแข็งกลุมฯพื้นฐานระดับคลองแยกซอย
• การกอตั้งและสรางความเขมแข็งกลุมฯพื้นฐานระดับคลองซอย

4.3 การมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ
การมีสวนรวมของผูใชน้ําในการบริหารโครงการชลประทานสามารถแบงออกได 2 ลักษณะ
คือ การสงน้ําและบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดดังนี้
4.3.1 การสงน้ําและบํารุงรักษา
ในอดีตกอนที่จะมีการถายโอนโครงการชลประทานใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เกษตรกรและกลุมผูใชน้ําก็รับผิดชอบในการจัดสรรน้ําและการบํารุงรักษาในระดับคูสงน้ําเอง
อยูแลว โดยบางแหงก็สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตบางแหงก็ยังขาดการดําเนินการ
ที่ดีรวมกัน ปจจุบันเมื่อมีการถายโอนคูสงน้ําทั้งหมด รวมทั้งคลองแยกซอยบางสวนใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูใชน้ําจําเปนจะตองไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งทั้งจากโครงการ
ชลประทาน และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ส ามารถดํ า เนิ น การด า นการส ง น้ํ า และ
บํารุงรักษาในระดับคูสงน้ําซึ่งเปนภารกิจหลักของกลุมผูใชน้ําทุกคูสงน้ํา
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นอกจากนี้ใ นการสงน้ําระดับ คลองแยกซอยกลุมผูใ ช น้ําก็จํ า เป น ตอ งเขา มามี
บทบาท ทั้งในดานการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยกลุมผูใชน้ําตองรวมตัวกันในแตละคลองแยกซอย
และเลือกตัวแทนเพื่อทําหนาที่ในดานการสงน้ําและการบํารุงรักษา ทั้งนี้คาใชจายสวนหนึ่งอาจ
รวบรวมจากผูใชน้ํา และสวนหนึ่งมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจาย
สําหรับการบํารุงรักษาคลองแยกซอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้
4.3.2 การบริหารจัดการ
เมื่อกลุมผูใชน้ําเขามารับหนาที่ในการสงน้ําและบํารุงรักษามากขึ้น ก็ควรจะมีสิทธิ์
การตัดสินใจดานนโยบายการบริหารจัดการในระดับคลองแยกซอย คลองซอย ตลอดจนระดับ
โครงการโดยการดํ า เนิ น งานผ า นตั ว แทนซึ่ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น ลํ า ดั บ คื อ ตั ว แทนคู ส ง น้ํ า
ตัวแทนคลองแยกซอย ตัวแทนคลองซอย และตัวแทนระดับโครงการ
ทั้งนี้ตัวแทนผูใชน้ําดังกลาวควรมีบทบาทในดานการกําหนดนโยบาย โดยตอง
ไมขัดกับนโยบายน้ําของชาติและของลุมน้ํา ประเด็นที่สําคัญไดแก หลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดสรรน้ํา การดําเนินการภายใตภาวะวิกฤต การกําหนดกติกาและบทลงโทษดานการใชน้ํา เปนตน

4.4 การเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร
การเปดโอกาสใหผูใชน้ําเขามามีสวนรวมทั้งในดานการสงน้ําและการบํารุงรักษา และ
การบริหารจัดการน้ํา ถือเปนกาวสําคัญในการเพิ่มบทบาทของเกษตรกร ใหเขามารับผิดชอบโดย
ไดรับทั้งหนาที่และสิทธิควบคูกันไป ซึ่งจะทําใหผูใชน้ําและกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
สามารถวางแผนการบริ ห ารจั ด การน้ํ า ให เ หมาะสมกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตองไมทําใหผูอื่นเสียประโยชน และยึดหลักการตามนโยบายน้ําของชาติคือมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีความยั่งยืน
อนึ่งกลุมผูใชน้ําควรไดรับการอบรมและถายทอดความรูดานการสงน้ําและบํารุงรักษา
การบริหารจัดการน้ํา และความเขาใจเกี่ยวกับระบบสงน้ําของโครงการ โดยควรเปนหนาที่ของ
กรมชลประทานรวมกับกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมผูใชน้ําใหสามารถเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการลดภาระหนวยงาน
ของรัฐ และเปนการเพิ่มบทบาทของกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น
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4.5 ความตองการบุคลากรในการบริหารโครงการชลประทาน
เมื่อไดรับการถายโอนโครงการชลประทาน ซึ่งสามารถแยกออกได 2 ลักษณะคือการ
ถายโอนบางสวน คือโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ และการถายโอนทั้งหมดคือ
โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
เขามารับหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการสวนที่รับโอน โดยควรมีเจาหนาที่ 1 คนทําหนาที่
ทํางานแบบเต็มเวลา ในการบริหารจัดการระบบสงน้ําและอาคารประกอบ เชน คลองสงน้ํา ประตู
ระบายปากคลอง และสถานีสูบน้ํา เปนตน โดยเจาหนาที่จะตองไดรับการอบรมอยางพอเพียงใน
ทุกดานที่เกี่ยวของคือ หลักเกณฑการจัดสรรน้ํา การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา เปนตน
ในระยะแรกบทบาทในการบริหารโครงการชลประทาน จะอยูกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหลัก เมื่อกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งขึ้นก็จะสามารถโอนภารกิจบางสวนใหกับกลุม
ผูใชน้ําได ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการโครงการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังกลาวแลว
ในหัวขอ 4.4

4.6 องคกรผูใชน้ําในโครงการชลประทาน
องคกรผู ใ ช น้ํ า ชลประทาน หมายถึง กลุมผูใ ช น้ํ าชลประทาน กลุม บริห ารการใชน้ํ า
ชลประทาน สมาคมผูใชน้ําชลประทาน และสหกรณผูใชน้ําชลประทาน ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกร
ผูใชน้ําไดจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการจัดการน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน
- กลุมผูใชน้ําชลประทาน
กลุมผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานที่มีสถานภาพไมเปนนิติบุคคล
โครงสรางขององคกรฯ ประกอบดวย หัวหนา และสมาชิกผูใชน้ํา อาจมีผูชวย ตามความจําเปน
กลุมผูใชน้ํามีความเหมาะสมในการดูแลพื้นที่ ต่ํากวาระดับคลองซอย เชนระดับคู/ทอ
- กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน
กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง
หรือโครงการที่มีสถานภาพไมเปนนิติบุคคล โครงสรางขององคกรฯประกอบดวยคณะกรรมการ
ซึ่งเปนตัวแทนของเกษตรกร
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-

สมาคมผูใชน้ําชลประทาน
สมาคมผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง หรือ
โครงการที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล จดทะเบียนภายใตกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 23 วา
ดวย “สมาคม” โครงสรางขององคกรฯประกอบดวยคณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวแทนของเกษตรกร
- สหกรณผูใชน้ําชลประทาน
สหกรณผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง หรือ
โครงการที่ มี ส ถานภาพเป น นิ ติ บุ ค คล จดทะเบี ย นภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2511
โครงสรางขององคกรฯประกอบดวย คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของเกษตรกร
4.6.1 กิจกรรมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน
4.6.1.1 การบริหารการสงน้ําและบํารุงรักษา
1. วางแผนจัดสรรน้ําประจําฤดูกาลสงน้ํา รวมกับเจาหนาที่ชลประทาน
2. สํารวจความตองการใชน้ําจากสมาชิกผูใชน้ํา แลวแจงใหเจาหนาที่
ชลประทาน
3. ประชุ ม ใหญ ผู ใ ช น้ํ า แจ ง แผนการส ง น้ํ า ประจํ า ฤดู และผลการ
ดําเนินกิจกรรม
4. ประชุมผูใชน้ํารายคูน้ํา จัดรอบเวรการใชน้ําภายในคูน้ํา
5. ดําเนินการใหผูใชน้ําทําการบํารุงรักษาคลองซอย คูน้ํา และอาคาร
ชลประทาน ใหสามารถสงน้ําไดสะดวก
6. รวมพิจารณาปรับปรุงสิ่งกอสราง เพื่อใหการสงน้ําในคลองซอย ,คูน้ํา
และการระบายน้ํา เปนไปโดยสะดวก
4.6.1.2 การบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทาน
1. จัดทําระเบียบขอบังคับ (ธรรมนูญองคกร) ในการบริหารองคกร
ผูใชน้ํา
2. จัดทําสัญญากลุมผูใชน้ําและดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามสัญญา
ดวยความเสมอภาค
3. จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกผูใชน้ํา
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4. เลือกตั้งหัวหนาคู หัวหนาคลอง และคณะกรรมการ ตามวาระการ
ดํารงตําแหนง
5. สรางกองทุนเพื่อเปนคาใชจายขององคกรผูใชน้ําในการบริหาร
จัดการน้ําและบํารุงรักษา
6. ประเมินผลงานขององคกรผูใชน้ําประจําฤดูกาลสงน้ําและประจําป
7. ประชาสัมพันธขาวสาร รายงานฐานะการเงินและผลงานใหสมาชิก
ทราบ
4.6.1.3 กิจกรรมดานอื่นๆ
1. รักษาสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ ดูแลสภาพธรรมชาติที่เปนแหลง
ตนน้ํา
2. จัดทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน เชน การทําความสะอาด
สถานที่สําคัญที่ใชประโยชนในหมูบานรวมกัน และการขุดลอกคูคลองสาธารณะ เปนตน
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแกสมาชิกขององคกร
4. ดําเนินการใหสมาชิกขายผลผลิตใหไดในราคาที่เหมาะสม
5. จั ด ให มี กิ จ กรรม เพื่ อ เสริ ม สร า งความสามั ค คี ข องผู ใ ช น้ํ า เช น
การรักษาประเพณีที่ดีงามในทองถิ่น การชวยเหลือเอื้ออาทรแกเพื่อนสมาชิก
4.6.2 หนาที่ของคณะกรรมการและสมาชิกผูใชน้ําชลประทาน
4.6.2.1 หนาที่ของคณะกรรมการองคกรผูใชน้ํา
1. เปนตัวแทนของสมาชิกผูใชน้ําในการประสานงานกับสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. รวมมือกับเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน วางแผนการสงน้ํา
ในคลองและคูน้ํา ในแตละฤดูกาลเพาะปลูก
3. แนะนําและควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตามแผนสงน้ํา นําผูใชน้ํามา
ดําเนินการดูแลบํารุงรักษา คลองซอยและคูน้ํา
4. รายงานปญหาหรืออุปสรรคในการสงน้ําและการดูแลบํารุงรักษา
แกเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน
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5. ประสานงานระหวางสมาชิก รวมทั้งตัดสินปญหาหรือไกลเกลี่ย
กรณีพิพาทเรื่องการใชน้ํา
6. จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
รวมพลังความคิดในการปรับปรุงการใชน้ํา และพัฒนาองคกรผูใชน้ําชลประทานใหดียิ่งขึ้น เชน
- จัดใหมีกฎระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ เพื่อบริหารองคกรผูใชน้ํา
ชลประทาน
- เลือกตั้งคณะกรรมการ หัวหนาคู เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง
- จัดประชุมใหญ ชี้แจงแผนการสงน้ําและการบริหารองคกร ฯลฯ
4.6.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแตละตําแหนง
1. ประธาน
1. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ และสมาชิกผูใชน้ํา
เพื่อรวมพลังในการแกไขปญหาตางๆและพัฒนาการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ประสานงานระหวางกรรมการดานตางๆและสมาชิกในกลุม
3. ใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาขององคกรผูใชน้ํา
4. เปนตัวแทนขององคกรผูใชน้ําในการประสานงานกับเจาหนาที่
หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
5. ดําเนินการใหมีการกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการน้ํา
2. รองประธาน
1. ทํางานตามที่ประธานมอบหมาย
2. ทําหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยู
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●
1.
2.
3.

3. กรรมการดานธุรการ
เลขานุการ
●
ประชาสัมพันธ แจงขาวสาร แกคณะ1.
กรรมการฯและสมาชิกขององคกรผูใชน้ํา
จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเชิญผู
เขารวมประชุม
บันทึกการประชุม บันทึกกิจกรรมของกลุม
●
1.
2.

นายทะเบียน
จัดทํา เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก เอกสาร
เกี่ยวกับการเปนสมาชิก รวมถึงขอมูล
สําคัญตางๆ

ปฏิคม
จัดเตรียมความพรอมของสถานที่ประชุม
ให ก ารต อ นรั บ ดู แ ลสถานที่ ต ลอดจน
ทรัพยสินและพัสดุ

● เหรัญญิก
1. รับผิดชอบบัญชีการเงินของกลุม
4. หัวหนาคลอง/หัวหนาเขต
1. วางแผนการสงน้ําในคลองซอยโดยมีเจาหนาที่ชลประทานเปน
ที่ปรึกษา
2. ควบคุมการปด-เปด อาคารควบคุมน้ําใหเปนไปตามขอตกลง
3. ดูแลอาคารควบคุมบังคับน้ําไมใหผูใดมาทําใหอาคารเสียหาย
4. รวมกันสรางกฎระเบียบขององคกรผูใชน้ําฯและดําเนินการให
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. ดําเนินการเลือกตั้งหัวหนาคู/ทอ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
หรือที่วางลง
5. หัวหนาคูน้ํา (กลุมคู/ทอ)
1. รวบรวมความตองการใชน้ําของผูใชน้ํา ใหคณะกรรมการดาน
จัดสรรน้ําและบํารุงรักษาที่ไดรับมอบหมาย
บทที่ 4 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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2. นําสมาชิกซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาคลองซอย คูน้ําและ
อาคารชลประทาน
3. จัดรอบเวรการใชน้ําภายในคูน้ํา
4. ควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตามกติกาการใชน้ํา
(*กรณีไมมีหัวหนาคูน้ํา บทบาทหนาที่ใหเปนของกรรมการฯ ในขอ 4.)
6. สมาชิกผูใชน้ํา
1. ยอมรับและปฏิบัติตามมติขอตกลงขององคกรผูใชน้ําฯ
2. เขารวมประชุมทุกครั้งที่ไดรับการบอกกลาวใหเขารวมประชุม
3. ใหความรวมมือในการบํารุงรักษาคูน้ําและอาคารชลประทาน
ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
4. กอนถึงฤดูกาลใชน้ําตอไป ตองแจงจํานวนพื้นที่และชนิดของ
พืชที่จะปลูกตอหัวหนาคูหรือตามที่องคกรผูใชน้ําชลประทานจะแจงใหทราบ
5. ใชน้ําตามรอบเวรที่ไดกําหนดไวโดยหัวหนาคู
6. ดูแลการใชน้ําไมใหเกิดการรั่วไหล และระมัดระวังไมใหเกิด
ความเสียหายแกอาคารชลประทาน
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาขององคกรผูใชน้ําชลประทาน
โดยเครงครัด
7. คณะที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน
1. ใหคําปรึกษาการดําเนินกิจกรรมขององคกรเกษตรกรผูใชน้ํา
2. ใหการสนับสนุนดานการเงิน การจัดระเบียบการใชน้ํา วิชาการ
8. ผูตรวจสอบกิจกรรมขององคกรผูใชน้ํา
เปน ตัว แทนของสมาชิก องคก รผูใ ชน้ํา ซึ่ง ไมมีตํา แหนง ในชุด
คณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ํา มีหนาที่ตรวจสอบการใชเงินขององคกรวาถูกตองตาม
หลักเกณฑการใชเงิน และรายงานใหที่ประชุมใหญทราบ

66

บทที่ 4 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.7 การจัดตั้งและบริหารกลุมผูใชน้ํา
องคประกอบขององคกรผูใชน้ําชลประทาน ประกอบดวย 5 ก.
สมาชิกกลุม
ใหความรวมมือดวยดี
กรรมการกลุม เปนผูนําในการพัฒนา
กิจกรรม
มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกอยางตอเนื่อง
กฎระเบียบ
มีความศักดิ์สิทธิ์ นํามาใชกับสมาชิกอยางเสมอภาค
กองทุน
มีเงินทุนสําหรับใชจายในสิ่งที่จําเปน
การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในโครงการชลประทานในอดีต มักดําเนินการโดยกรมชลประทาน
จะเรี ย กประชุ ม ผู ใ ช น้ํ า ทั้ ง หมดแล ว ชี้ แ จงเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กลุ ม และให ผู ที่ ป ระสงค จ ะรั บ น้ํ า
ชลประทานลงชื่อสมัครเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ซึ่งจากการสํารวจพบวากลุมผูใชน้ําที่จัดตั้งไวเดิม
ในโครงการชลประทานสวนใหญ ขาดการมีสวนรวมและไมมีการดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรม
จะมีเพียงแคการประชุมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการเพาะปลูกกอนฤดูการสงน้ําเทานั้น
กลุมผูใชน้ําจึงควรทําการฟนฟูหรือจัดตั้งใหม โดยความยินยอมพรอมใจและความเขาใจ
ของผูใชน้ํา โดยแกนนําในการดําเนินการควรเปนเกษตรกรผูนํา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยการสนับสนุนดานเทคนิคจากกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กลุมผูใชน้ํา
ควรมีกิจกรรมหลายดานทั้งการวางแผน การสงน้ํา และการบํารุงรักษา ตลอดจนอาจมีการขยาย
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรดานอื่นๆ เชน การจัดหาปจจัยการผลิต เปนตน ซึ่งจะสงผลใหกลุมผูใช
น้ํามีความเขมแข็งและสามารถรวมกันดูแลใหระบบชลประทาน ตลอดจนอาคารชลประทาน ไม
เกิดความเสียหายจากการใชงานและมีสภาพที่สามารถควบคุมการสงน้ําไดตลอดเวลา
4.7.1 สมาชิกผูใชน้ํา
1) ตองใหการยอมรับหัวหนาคูและคณะกรรมการ
2) ตองมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร
3) ตองมีความสามัคคีเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน
4.7.2 คณะกรรมการและหัวหนาคู
1) ตองมีความซื่อสัตยยุติธรรม มุงมั่นในการพัฒนา
บทที่ 4 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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2) เปนผูนําในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
องคกรและสมาชิก
4.7.3 กิจกรรม
องคกรที่มีกิจกรรมตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและสมาชิก จะเปน
องคกรที่มีชีวิต สมาชิกจะเห็นคุณคาขององคกร
ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม มีความแตกตางกัน
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารขององคกรนั้นๆจึงตองจัดทําปฏิทินแผนดําเนินกิจกรรมประจําป
ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมกลุม จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการขององคกร
ผูใชน้ําชลประทานมีการประชุมรวมกันจัดทําเปนแผนการทํางานขึ้น
4.7.4 การจัดทํากฎระเบียบ กติกา
องคกรใดๆก็ตามจะพัฒนาไดยั่งยืน สมาชิกในองคกรนั้นๆ ตองมีวินัย กฎ-กติกา
ขององคกรผูใชน้ําประกอบดวย
1. ธรรมนูญขององคกร
2. กติกาการใชน้ําและบํารุงรักษา
3. หลักเกณฑการใชเงิน
กฎระเบียบ กติกา จะมีความศักดิ์สิทธิ์ ตองมีองคประกอบดังนี้
1. เกิดจากสมาชิกมีสวนรวมกันราง และลงมติรวมกัน
2. ตองบันทึกเปนลายลักษณอักษร มีวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน
3. ตองนํามาใชใหมีผลในทางปฏิบัติและเสมอภาค
ขั้นตอนการจัดทํากฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ 1 ประธานองคกรผูใชน้ําชลประทาน เชิญคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ประชุมรวมกันเพื่อรางกฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมใหญใหสมาชิกผูใชน้ําและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประชุม
รวมกันเพื่อใหสมาชิกผูใชน้ําพิจารณาลงนาม
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ขั้นตอนที่ 3 เลขานุการคณะกรรมการจัดทําบันทึกการประชุม และจัดทําเอกสาร
กฎระเบียบ
ขั้นตอนที่ 4 แจงใหสมาชิกผูใชน้ําทราบทั่วกัน โดยลงลายมือชื่อรับทราบ
ผู ส นใจเกี่ย วกับ รายละเอี ย ดและวิธี ก ารมี สว นร ว มของเกษตรกร และองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในดานการสงน้ําและบํารุงรักษาของโครงการชลประทาน สามารถคนควา
จากหนังสือการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา
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บทที่ 5
การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ
5.1 ความสัมพันธระหวางองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการชลประทาน
เกษตรกรผู ใ ช น้ํ า ชลประทานคื อ ผู ใ ช น้ํ า จากการมี โ ครงการชลประทานเพื่ อ การ
เกษตรกรรม สวนรัฐเปนผูกอสรางโครงการชลประทาน ควบคุมการสงน้ําจากแหลงน้ําและให
คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับชลประทาน
การจัดการน้ําใหเกษตรกรไดใชน้ําในสถานที่และเวลาที่ตองการ โดยไดรับน้ําในปริมาณ
ที่พอเหมาะ จําเปนที่เกษตรกรตองจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน มีตัวแทนของเกษตรกรมาทํา
หนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน เพื่อใหเกิดความพอดีในการใชน้ําโดยมี
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน
5.1.1 องคกรในการจัดการชลประทาน
การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อจุดประสงคใหเกิดความยั่งยืน
ในงานชลประทาน ในแตละโครงการชลประทานจะมีองคกรที่มารวมจัดการ 4 องคกร คือ
1) กรมชลประทาน
2) องคกรผูใชน้ําชลประทาน
3) คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.1.2 บทบาทหนาที่
5.1.2.1 กรมชลประทาน
ในพื้นที่สงน้ําของโครงการชลประทาน จะมีเจาหนาที่ของกรมชลประทาน
ทําหนาที่ปฏิบัติการสงน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทานในสวนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเกษตรกร คือ
1) หัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (กรณีโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา)และหัวหนาโครงการชลประทาน (กรณีโครงการชลประทานจังหวัด) เปนหัวหนา
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2) หัวหนาฝายวิศวกรรม
3) หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน
4) หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา
5) พนักงานสงน้ํา
6) ผูรักษาอาคาร
7) ผูรักษาคันคลอง
โครงการชลประทานจะมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1) จั ด หาแหล งน้ํ า ก อสร างคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํ า และอาคาร
ชลประทาน
2) จัดการจากแหลงน้ํา ควบคุมดูแลการสงน้ําในคลองสายใหญ และ
อาคารปากคลองซอย
3) ดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษาแหล ง น้ํ า คลองส ง น้ํ า สายใหญ คลองระบายน้ํ า
อาคารชลประทานในคลองสายใหญและอาคารชลประทานที่ปากคลองซอย
4) เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําแกผูใชน้ําดานการใชน้ําและการดูแล
บํารุงรักษาระบบชลประทาน
5.1.2.2 องคกรผูใชน้ําชลประทาน
องคกรผูใชน้ําชลประทานเปนองคกรของเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน มี
คณะกรรมการขององคกรที่เลือกตั้งมาจากผูใชน้ํา ขอบเขตพื้นที่ดูแลขององคกรผูใชน้ําใชขอบเขต
ของระบบสงน้ําเปนหลัก สมาชิกขององคกรก็คือผูใชน้ําจากระบบชลประทานสายเดียวกัน
องคกรผูใชน้ําชลประทานมีบทบาทดังนี้
1) เปนศูนยรวมของเกษตรกรผูใชน้ําในการประสานงานระหวางผูใช
น้ํา องคการบริหารสวนทองถิ่นและสวนราชการ
2) ดําเนินการควบคุมการสงน้ําในคลองซอยและคูน้ํา เพื่ อใหมีการ
แบ ง ป น น้ํ า แก ผู ใ ช น้ํ า ด ว ยความเป น ธรรม ในบางโครงการชลประทาน เกษตรกรอาจได รั บ
มอบหมายควบคุมตั้งแตทายอาคารปากคลองสายใหญ
3) ดําเนินการเพื่อใหสมาชิกผูใชน้ํา ดูแลบํารุงรักษาคลองสายซอย คูน้ํา
อาคารชลประทานในคลองสายซอยและคูน้ํา
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4) ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาอั น เกี่ ย วข อ งกั บ การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม
5.1.2.3 คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ
แตละโครงการจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการชลประทานโครงการ
ประกอบดวยผูแทนขององคกรผูใชน้ํา ผูแทนขององคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนของชุมชน
ผูแทนของโครงการชลประทานนั้นๆ เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการใชน้ําและดาน
การปกครอง และดานอื่นๆที่องคกรผูใชน้ําเสนอ
คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ มีบทบาทดังนี้
1) กําหนดหลักเกณฑในการแบงน้ําจากแหลงน้ําของโครงการนั้นๆ
หรือแบงน้ําจากที่โครงการชลประทานนั้นๆจะไดรับ รวมถึงกําหนดมาตรการในการควบคุมการใชน้ํา
2) แบงสรรน้ําประจําฤดูกาลใชน้ํา และกําหนดระยะเวลาฤดูกาลสงน้ํา
3) รวมพิจารณาการปรับปรุงโครงการชลประทาน
4) ประชาสัมพันธใหเครือขายรับทราบขอตกลงหลักเกณฑการแบง
สรรน้ํา มาตรการควบคุมน้ําและปริมาณน้ําที่แบงสรรแตละฤดูกาลสงน้ํา
5.1.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวของกับการบริหารจัดการชลประทาน
เนื่องจากเปนองคกรของรัฐ ที่มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองและเปนหนวยงานของรัฐที่กรมชลประทาน ถายโอนอํานาจ
หนาที่และทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการชลประทาน
ดังนี้
1) ออกกฎระเบียบในการดูแลกิจการที่เปนผลประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น
2) ดูแลทรัพยสินที่เปนสาธารณะสมบัติของรัฐ
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3) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดานซอมแซม-ปรับปรุงสิ่งกอสราง
เพื่อการชลประทานสวนที่รับการถายโอนจากกรมชลประทาน
4) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น

5.2 การบริหารจัดการน้ําชลประทาน
ผลดีจากการใชน้ําถูกวิธี
1. สมาชิกทุกคนไดรับน้ําอยางทั่วถึงและยุติธรรม
2. ปองกันปญหาน้ําไมพอใช
3. ไดรับน้ําตามกติกา ตรงเวลาที่รอคอย
4. ไมเกิดรองรอยแหงการแตกแยก
5. มีผูใชน้ําที่ดี จะไดผลผลิตมากมีทั่วทุกราย
5.2.1 การจัดการน้ําระดับอาง/แหลงน้ํา
การจัดการน้ําระดับอางหรือแหลงน้ํา เปนการจัดการ สงน้ําจากอางหรือกักเก็บน้ํา
ไวในอาง เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด กลาวคือ ฝนแลงจัดสงน้ําจากอาง/แหลงน้ําไปให แตถา ไม
ตองการใชน้ํ าก็เ ก็บกั กน้ําไวในอ าง และถาเกิดอุ ทกภัยก็ชะลอการระบายน้ําออกจากอาง เพื่อ
ปองกันหรือลดความรุนแรงของอุทกภัย และความเสียหายของอาคารหรือพืชผลการเกษตร
สําหรับโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง คณะกรรมการจัดการ
ชลประทานโครงการเปนผูสรางกติกาการแบงสรรน้ําจากอาง/แหลงน้ํา และทําความตกลงการแบง
สรรน้ําในอางแตละฤดูกาลใชน้ําชลประทาน สวนการปฏิบัติการควบคุมน้ําในอาง/แหลงน้ําอาคาร
ปากคลองสายใหญเปนหนาที่ของกรมชลประทาน
5.2.1.1 ขั้นตอนการจัดการน้ําจากอาง/แหลงน้ํากอนถึงฤดูกาลใชน้ํา (ประมาณ
1 เดือน)
1. รับทราบขอมูลเบื้องตนความตองการใชน้ําจากองคกรผูใชน้ํา
2. ตรวจสอบปริมาณน้ําตนทุน และจัดทําแผน (ฉบับราง) แบงปนน้ําให
คณะกรรมการจัดการโครงการพิจารณา
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ เพื่อ
1) ปรับปฏิทินการปลูกพืช และปฏิทินการใชน้ําชลประทานระดับ
อางใหมีความเหมาะสม
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2) หาขอยุติในการแบงสรรน้ําจากอาง/แหลงน้ํา ใหแกแตละคลอง
หรือแตละองคกรผูใชน้ํา
3) จัดทําขอตกลงการแบงปนน้ํา และกติกาการจัดการน้ําระดับ
อาง/แหลงน้ํา เพื่อการปฏิบัติการในระหวางการสงน้ํา
4) โครงการชลประทาน ประชาสัมพันธขาวสารใหผูใชน้ําไดรับ
ทราบขอตกลงการแบงปนน้ําและกติกาการขอใชน้ํา
5.2.1.2 ระหวางสงน้ํา
1. ประธานองคกรผูใชน้ําแจงขอใชน้ําจากโครงการชลประทาน
2. เจาหนาที่ชลประทานปฏิบัติการจัดสงน้ํา บันทึกปริมาณน้ําที่สงให
แตละองคกรผูใชน้ํา หรือแตละคลองซอย
3. ทุกสองสัปดาหหรือตามแตจะตกลงกันไว เจาหนาที่ของโครงการ
ชลประทาน เชิญผูแทนขององคกรผูใชน้ํา มารับทราบปริมาณน้ําที่จัดสงไปใหแลว ปริมาณน้ําตาม
โควตาที่เหลือ และ/หรือปรับแผนการสงน้ําในชวงใชน้ําตอไป
4. กอนถึงกําหนดเวลาหยุดสงน้ํา โครงการชลประทาน เชิญคณะกรรมการ
จัดการชลประทานโครงการมากําหนดวันหยุดสงน้ําที่เปนจริง
5.2.1.3 หยุดสงน้ํา
1. ซอมบํารุงรักษาอาคารชลประทานในสวนที่รับผิดชอบ
2. องคกรผูใชน้ําและเจาหนาที่โครงการชลประทานประเมินผลการสง
น้ําในชวงที่ผานมา
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ เพื่อ
- ประเมินผลการสงน้ํา-การใชน้ํา ตามขอตกลง
- พิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงการสงน้ํา – ใชน้ําใหดีขึ้น
- ทําความตกลงแบงปนน้ําในฤดูกาลใชน้ําตอไป
5.2.2 การจัดการน้ําระดับคลอง
การจัดการน้ําระดับคลอง เปนการจัดการสงน้ําไปยังพื้นที่ใชน้ําสวนตางๆ ของ
คลองสายนั้นๆ วาจะสงน้ําเมื่อใด นานเทาใด จํานวนพื้นที่ไดใชน้ําเทาใด พรอมทั้งจัดระเบียบใน
การใชน้ําจากคลอง
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น้ําชลประทานที่สงเขาคลอง เปนทรัพยากรที่จํากัด นํามาจากพื้นที่ตางชุมชน
ดังนั้นการจัดการน้ําชลประทานในคลองตองทําความตกลงกับชุมชนอื่นๆ ที่ใชน้ําในคลองสาย
เดียวกันเพื่อแบงปนน้ําและตองสรางกติกาการใชน้ําของคลองสายนั้นๆใหเกิดความเปนระเบียบ
ในการใชน้ํา
5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการน้ําระดับคลอง กอนถึงฤดูกาลสงน้ํา
ขั้นตอนที่ 1 องคกรผูใชน้ํา รวบรวมความตองการใชน้ําจากผูใชน้ําและเสนอเรื่องขอใชน้ําจาก
โครงการชลประทาน
การรวบรวมความต อ งการน้ํ า ขององค ก รผู ใ ช น้ํ า เกษตรกรผู ใ ช น้ํ า แจ ง ความ
ตองการใชน้ําแกหัวหนาคู/ทอ/หรือผูนําชลประทานระดับหมูบาน หัวหนาคู/ทอ/หมูบาน รายงาน
ตอกรรมการระดับเขตการใชน้ํา กรรมการระดับเขตทุกเขตรวมจัดทําเปนของทั้งองคกรผูใชน้ํา
องคกรผูใชน้ําจัดประชุมคณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ํา เพื่อ
1. นําขอตกลงจากการไดรับแบงปนน้ําจากแหลงน้ํามาจัดทําแผนการจัดการ
แบงสรรน้ําแกสวนตางๆของคลอง ในสวนที่องคกรผูใชน้ํานั้นรับผิดชอบ
2. กําหนดขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติเพื่อใหสมาชิกขององคกรผูใชน้ํานั้นๆ
ปฏิบัติในการขอใชน้ําจากคณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา
3. เตรียมการจัดประชุมใหญ จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรผูใชน้ํา
ในชวงที่ผานมา เชน รายงานฐานะการเงิน , ผลการดําเนินกิจกรรมดานสงน้ํา,การปรับปรุงระบบ
ชลประทาน,การสนับสนุน การประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
1. รายงานผลการดําเนินกิจการขององคกรผูใชน้ําในชวงที่ผานมา
2. ประชาสัมพันธ แจงขาวสารขอตกลงการแบงปนน้ําฤดูใชน้ําที่จะถึง
3. แจงใหสมาชิกทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การขอใชน้ํา การบํารุงรักษา
คูคลอง การเตรียมการภายในไร-นา เพื่อทําการเกษตรและการใชน้ํา การมีสวนรวมคาใชจายการ
บริหารจัดการน้ําขององคกรผูใชน้ํา
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5.2.2.2 ขั้นตอนระหวางสงน้ํา
1. ประธานองคกรผูใชน้ํา เสนอขอใชน้ํากับเจาหนาที่ของโครงการ
ชลประทาน
2. เจาหนาที่ชลประทานจัดสงน้ําจากแหลงน้ํา,และปฏิบัติการควบคุมน้ํา
ที่ปากคลอง ในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่จากโครงการชลประทาน อาจมอบหมายใหองคกรผูใชน้ําเปน
ผูดําเนินการแทน
3. การปฏิบัติการควบคุมน้ําภายในคลองซอย เปนบทบาทของหัวหนา
เขต, หัวหนาคลอง
4. ในกรณีที่ปริมาณน้ํามีจํากัด เพื่อการเฉลี่ยจายน้ําใหผูใชน้ํา องคกร
ผูใชน้ําอาจตองใหหัวหนาคู/ทอ/ผูนําชุมชน กําหนดวัน หยุดสงน้ําที่สามารถหยุดไดจริง เพื่อหาขอยุติ
5.2.2.3 หลังฤดูกาลสงน้ํา
1. สํารวจคลองสงน้ําและอาคารควบคุมน้ําที่ตองทําการบํารุงรักษา
2. จัดประชุม หัวหนาคู/ทอ/ชุมชน เพื่อประเมินผลฤดูกาลสงน้ําที่ผานมา
และเตรียมการเพื่อประชุมรวมกับเจาหนาที่เพื่อการสงน้ําฤดูตอไป
3. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบชลประทาน
5.2.3 การจัดการน้ําระดับคูน้ํา/ทอ
5.2.3.1 กอนถึงฤดูกาลสงน้ํา
1. หัวหนาคูรวบรวมความตองการใชน้ํา แจงตอคณะกรรมการของ
องคกรเกษตรกรผูใชน้ําและเจาหนาที่ชลประทาน
2. ผูใชน้ําเขารวมประชุมใหญ เพื่อรับทราบขอตกลงการแบงน้ําจาก
แหลงน้ํา หลักเกณฑการใชน้ําภายในคลองและอื่นๆ
3. หัว หนา เขตจั ด ประชุ มหั ว หนา คู เพื่อ รั บ ทราบปริ ม าณน้ํา ที่ จ ะได
พื้นที่และจํานวนเนื้อที่ ที่จะไดน้ําในฤดูที่ถึง วันและจํานวนวันที่จะไดน้ํา
4. เมื่อรับทราบวาคูน้ําสายของตนจะไดใชน้ําวันใดบาง หัวหนาคูตอง
นัดประชุมผูใชน้ําทําความตกลงแบงปนน้ํา โดยจัดเปนรอบเวรการรับน้ําของผูใชน้ําแตละราย แจง
เนื้อที่ของผูใชแตละรายที่จะไดน้ําและนัดผูใชน้ํามาทําการดุแลบํารุงรักษาคูน้ํา
5. พื้นที่ทําการเกษตรกรรม ถาเปนนา ผูใชน้ําตองจัดทําคันนา และ
แบงเปนแปลงยอยเพื่อเก็บกักน้ําไวในแปลงเพาะปลูก
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5.2.3.2 ระหวางฤดูกาลสงน้ํา
1. สมาชิกผูใชน้ําตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการใชน้ําที่ตกลง
กันไว
2. หัวหนาคูตองออกมาตรวจสอบควบคุม ใหผูใชน้ําไดใชน้ําตามรอบ
เวรที่ตกลงกันไว
3. หัว หนาคู ตองพบหัว หนาเขตส งน้ํ า ณ จุด นั ด พบทุก สั ปดาห เพื่ อ
รายงานสภาพน้ําและความกาวหนาในการปลูกพืช
4. ผูใชน้ําตองระมัดระวังในการใชคูน้ําใหถูกวิธี เพื่อการใชงานได
ยาวนาน
5. กอนหยุดสงน้ําประจําฤดู หัวหนาคูตองสํารวจขอมูลวันที่สามารถ
หยุ ด สง น้ํา ได เพื่ อเปน ขอ มู ล ให ผู แ ทนขององคก รผูใ ช น้ํ า ไปร ว มกั บ เจ า หน าที่ ช ลประทานได
กําหนดวันตอไป
6. เมื่อทางโครงการชลประทานกําหนดวันหยุดสงน้ําประจําฤดูแลว
หัวหนาคูตองรีบแจงให ผูใชน้ําทราบทั่วกัน
5.2.3.3 หลังฤดูกาลสงน้ํา
1. หัวหนาคูสอบถามความคิดเห็นผูใชน้ําในคู เพื่อทราบปญหาการสงน้าํ
ที่ผานมา
2. หัวหนาคูรวมปญหา และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการของ
องคกรผูใชน้ําชลประทาน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในฤดูกาลสงน้ําครั้งตอไป

5.3 การจัดรอบเวรใชน้ําในคูน้ํา
ขอกําหนดการเปดทอสงน้ําเขานา
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ปริมาณน้ําผานเขาคู
(ลิตร/วินาที)

สําหรับคูที่มีพื้นที่
(ไร)

30
60
90

ไมเกิน 120
121-240
241-360

ปริมาณน้ําผานทอสงน้ํา
เขานา
(ลิตร/วินาที)
30
30
30
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เปดทอสงน้ําเขานา
พรอมกันไดไมเกิน
(ทอ)
1
2
3
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ขอแนะนําการจัดรอบเวรใชน้ํา
1. การจัดคิวไดน้ํา เมื่อเปดทอสงน้ําเขานาพรอมกัน ตองไมเกินจากตารางขางบน
2. จํานวนชั่วโมงไดน้ําของแตละราย กําหนดโดยนําชั่วโมงที่คูสายนั้นๆไดน้ํา มาแบง
เฉลี่ยกัน แตรายที่อยูหางไกลจากคลองสงน้ํา ควรใหเวลามากกวารายที่อยูใกลคลอง
3. การจัดชวงเวลาไดน้ํา
(1) พื้นที่ปลูกขาว สามารถจัดคิวไดน้ํา ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแปลงที่มี
ขนาดใหญ ควรไดน้ําเวลากลางคืน
(2) พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชไร ควรจัดเวลาไดน้ําเฉพาะกลางวัน

5.4 การบํารุงรักษาคูน้ํา
การบํารุงรักษาระบบชลประทานในไรนา ซึ่งไดแก คูสงน้ํา คูระบายน้ํา อาคารชลประทาน
และถนนบนคันคู เปนหนาที่โดยตรงของผูใชน้ําทุกคน ที่จะตองชวยกันดูแลบํารุงรักษา เพื่อให
สิ่งกอสรางเหลานั้นมีอายุการใชงานยาวนาน
5.4.1 ประเภทของการบํารุงรักษา
5.4.1.1 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
1. ปลูกหญาคลุมหลังคันคู เพื่อปองกันน้ําฝนกัดเซาะดิน
2. อยาปลูกตนไมบางชนิดบนคันคู เพราะรากไมจะทําใหคันคูเปนรูโพรง
3. อยาใหสัตวเหยียบย่ําบนคันคู ควรนําสัตวขามตรงทางขามที่กําหนดไว
4. ไมทิ้งเศษของตางๆหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ําลงในคูน้ํา
5. รีบซอมแซมอุดรูรั่วที่คันคูทันทีที่พบเห็น เพื่อไมใหขยายกวางออกไป
จนเกิดความเสียหายได
6. อย า เป ด อาคารปากคู ส ง น้ํ า เพื่ อ รั บ น้ํ า เข า ด ว ยปริ ม าณมากๆโดย
ทันทีทันใด เพราะจะทําใหกระแสน้ํากัดเซาะคันคูเสียหายได
7. อยาเปดหรืออัดน้ําเขาคูสงน้ําจนลนหลังคู เพราะจะทําใหคูสงน้ํา
และอาคารชลประทานเสียหายได
8. อยาฟนหรือเจาะคันคูเพื่อรับน้ํา เพราะจะทําใหคูสงน้ําไดรับความ
เสียหาย
บทที่ 5 การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ

79

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

9. อยาอัดน้ําที่อาคารในคูที่ไมมีชองใหอัดน้ํา เชน อาคารทอทางขาม
เขาแปลงเพาะปลูก เพราะแรงดันของน้ําจะทําใหอาคารพังเสียหาย
5.4.1.2 การบํารุงรักษาตามปกติ
1. กําจัดวัชพืชในคูน้ําและขุดลอกคูที่ตื้นเขิน ระวังอยาขุดลอกต่ํากวา
ระดับกนคูตามที่กอสรางไวเดิม เพราะจะทําใหระดับน้ําในคูลดต่ําลง
2. อุดรูโพรงที่คันคูน้ํา
3. ซอมแซมอาคารในคูน้ํา
5.4.2 ขั้นตอนการบํารุงรักษา
1. หัวหนาคู ออกสํารวจสภาพคูสงน้ําและอาคารชลประทาน เพื่อพิจารณา
วิธีการซอมแซมและบํารุงรักษา
2. หัวหนาคู แจงนัดสมาชิกผูใชน้ําใหมารวมกันทําการบํารุงรักษา
3. หัวหนาคู ตรวจสอบรายชื่อผูที่มารวมทําการบํารุงรักษา
4. สมาชิกรวมกันทําการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ภายใตคําแนะนําของ
หัวหนาคู
5. หัวหนาคู บันทึก สรุปผล แจงตอหัวหนาคลอง
5.4.3 การดูแลเพื่อมิใหมีการทําลายคูน้ํา
รัฐและเกษตรกรผูใชน้ํารวมสรางคูน้ําและอาคารชลประทาน เพื่อใหเกษตรกร
ผูใชน้ําไดใชประโยชน หากผูใด ทําใหคูน้ําและอาคารสิ่งกอสรางชํารุดเสียหาย ยอมมีความผิดตาม
กฎหมาย ผูใชน้ําทุกคนมีหนาที่ในการดูแลรักษาและปองกันการเสียหายโดย
1. บอกลูกหลาน และบุคคลใกลชิดใหชวยกันรักษาไว อยาทําลาย
2. อยาใหผูใดมากระทําใหเกิดความเสียหายแกคูน้ําและอาคารสิ่งกอสรางตางๆ
3. รีบแจงผูใหญบาน หัวหนาคู และเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ ให
ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหาย หรือการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
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5.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา
สําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ไดรับโอนเฉพาะคูสงน้ําและคลองสงน้ําสายแยกซอย เนื่องจากระบบมีความยุงยากในการบริหาร
จัดการเพราะมีพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ มีคลองชลประทานขนาดใหญหลายสาย มีพื้นที่สงน้ํา
ครอบคลุ ม หลายตํ า บลหรื อ หลายอํ า เภอ การดํ า เนิ น งานโดยท อ งถิ่ น จึ ง เป น ไปไม ไ ด ด ว ยขี ด
ความสามารถที่จํากัด ตลอดจนความจําเปนในการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของทั้งสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
ดังนั้นคาใชจายสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง จึงเปนคาใชจายดานการ
บํารุงรักษาเปนหลัก เนื่องจากดานการสงน้ํานั้นเกษตรกรจะรับผิดชอบดานการเปดปดคูสงน้ําเปนหลัก
ซึ่งเกษตรกรในคูสงน้ําแตละสายสามารถดําเนินการไดเอง สวนการควบคุมอาคารในคลองซอย
อาจใหโครงการชลประทานรับผิดชอบเชนเดิม หรืออาจใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทําหนาที่ประสานงานและเปดปดตามแผนที่วางไวแลว
คาใชจายในการบํารุงรักษาจะประกอบดวย 2 สวนคือคาใชจายในการบํารุงรักษาคูสงน้ํา
แตละสาย รวมทั้งอาคารในคูสงน้ํา เปนหนาที่ของผูรับน้ําในคูสงน้ําจะตองดําเนินงานรวมกัน
ภายใต ก ารกํ ากั บดู แ ลและประสานงานขององคก รปกครองส ว นท องถิ่ น ซึ่ งแตเ ดิ ม เกษตรกร
รับผิดชอบการบํารุงรักษาในสวนนี้อยูแลวบางสวน จึงเปนงานที่ไมยุงยากนัก คาใชจายในการ
บํารุงรักษาสวนที่สอง คือการบํารุงรักษาคลองแยกซอย อาคารประกอบในคลอง ตลอดจนอาคาร
ควบคุมน้ําปากคูสงน้ํา ซึ่งภาระในสวนนี้ควรเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนํา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมาดําเนินการ ทั้งนี้คาบํารุงรักษาจะมีทั้งสวนที่เปนคาใชจาย
ประจํา และสวนที่เปนคาใชจายฉุกเฉินเมื่อระบบสงน้ําไดรับความเสียหายจากการบริหารงาน หรือ
จากภัยธรรมชาติ นอกจากการบํารุงรักษาระบบสงน้ําแลว ระบบระบายน้ําและเสนทางลําเลียงใน
สวนที่เกี่ยวเนื่องกับคูสงน้ํา และบางสวนที่เกี่ยวเนื่องกับคลองแยกซอยก็ควรเปนหนาที่ขององค
ปกครองสวนทองถิ่นเชนกัน ทั้งนี้หากมีความจําเปนอาจตองมีการเรียกเก็บเงินจากผูใชน้ําเพื่อ
นํามาใชการบริหารจัดการน้ําและการบํารุงรักษา โดยอาจตองออกเปนระเบียบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับน้ําในปจจุบันยังไมมีประเด็นที่ครอบคลุมในเรื่องนี้
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สํ า หรั บ อั ต ราค า ใช จ า ยโดยประมาณในการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบชลประทาน กรม
ชลประทานจะประกาศอัตราคาบํารุงรักษาประจําป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกลุมผูใช
น้ําสามารถขอขอมูลจากโครงการชลประทานและสํานักชลประทานในแตละภูมิภาค เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาดังแสดงในตารางที่ 5.1 และ 5.2
ตารางที่ 5.1 อัตราคางานบํารุงรักษา กรมชลประทาน ปงบประมาณ 2538
รายการ
หนวย อัตราเดิม ป 2536
1. คาบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายใหญ บาท/กม.
4,900.00
2.คาบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายซอย
บาท/กม.
2,500.00
3.คาบํารุงรักษาหัวงาน
บาท/ไร
800.00
4.งานกําจัดวัชพืชดวยแรงคน
บาท/ไร
1,000.00

อัตราใหม ป 2538
6,680.00
3,340.00
1,070.00
1,330.00

ตารางที่ 5.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาทางชลประทานบนสายทางตางๆตอกิโลเมตร
รายการ
หนวย
ราคาที่อนุมัต(ิ เดิม)
ราคาที่อนุมัติ
ทางลําเลียงใหญ
บาท/กม.
38,400.00
39,300.00
ทางลําเลียงยอย
บาท/กม.
24,600.00
25,300.00
ทางต่ํากวามาตรฐาน
บาท/กม.
13,900.00
14,400.00
ทางราดยาง
บาท/กม.
36,600.00
39,200.00

5.6 บทบาทของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทบาทหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ การประสานงานในดานการจัดสรรน้ํา
กับโครงการชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆที่ใชน้ําจากคลองสงน้ํารวมกัน
ตลอดจนตัวกลางระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรับผิดชอบการบํารุงรักษาใน
สวนของคลองแยกซอยดังกลาวแลว อยางไรก็ดีหากกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง โดยมีการจัดตั้ง
กลุมผูใชน้ําในระดับคูสงน้ําที่สามารถบริหารคูสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรวมตัวกัน
เปนกลุมผูใชน้ําในระดับคลองแยกซอยที่เขมแข็ง สามารถรับบทบาทในการจัดสรรน้ําในระบบ
82

บทที่ 5 การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับผิดชอบในดานการบํารุงรักษาไดอีกดวย
ในกรณีเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไมจําเปนตองรับภาระดานการจัดสรรน้ําและการ
บริหารจัดการน้ํา แตอาจรับผิดชอบเฉพาะการบํารุงรักษาระบบในคลองซอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานงบประมาณ สวนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่

5.7 แนวทางการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทานใหเขมแข็ง
องคกรผูใชน้ําชลประทาน จะมีความเขมแข็งและยั่งยืน ขึ้นอยูกับความสามารถของ
คณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา ที่ดําเนินกิจกรรมใหไดรับความรวมมือจากสมาชิกขององคกร
และเครือขายขององคกร
5.7.1 แนวทางในการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทานใหเขมแข็ง
1. ตองใชหลักการมีสวนรวมของสมาชิกและเครือขาย
2. กิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การ ต อ งสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก รและ
ตอบสนองความตองการของสมาชิก
3. ตองจัดทําปฏิทินแผนดําเนินกิจกรรมประจําปและดําเนินกิจกรรมตามแผน
4. ตองมีกฎ-ระเบียบ ที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก
5. ตองสรางกองทุนในการบริหารองคกรผูใชน้ํา
6. ต อ งบริห ารกิ จ กรรมขององค ก รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยความโปร ง ใส
ตรวจสอบได
7. ตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสมาชิกและผูเกี่ยวของทราบอยาง
สม่ําเสมอ
8. ตองมีการติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ
9. คณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ําและเครือขายตองทํางานเปนทีม
5.7.2 การติดตอและประสานงาน
การติดตอและประสานงานอยางสม่ําเสมอ ระหวางคณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา
ชลประทาน กับหนวยงานของสวนราชการตางๆ ในทองถิ่น จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน
สงผลใหไดรับความรวมมือและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
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การจัดระบบการประสานงาน
1. คณะกรรมการขององคกรผูใชน้ําชลประทาน และเจาหนาที่ชลประทาน
2. ควรมีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
3. หัวหนาคูควรพบกับหัวหนาเขตสงน้ํา ณ จุดนัดพบ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
4. หัวหนาคูควรนัดผูใชน้ํามาพบกันอยางนอยฤดูกาลสงน้ําละ 2 ครั้ง
5. องคกรผูใชน้ําชลประทาน ควรมีการจัดประชุมใหญ ปละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจง
แผนการสงน้ํา และการใชน้ําประจําฤดู ตลอดทั้งผลการดําเนินกิจกรรมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน
5.7.3 ความโปรงใส
ความโปร งใสเป น สิ่ งจํ า เป น ที่จ ะสร า งความไวเ นื้ อ เชื่ อ ใจแก บุค คล และคณะ
ผูบริหารองคกร ซึ่งจะมีผลตอความยั่งยืนขององคกรนั้นๆดังนั้นจึงตองดําเนินการในสิ่งตอไปนี้
1. มีมติเปนกรอบในการใชเงิน
2. มีหลักฐานการรับจายเงิน
3. ตองแสดงเจตนาความโปรงใส ในการใหสมาชิกเลือกผูแทนสมาชิกมาเปน
คณะผู ตรวจสอบกิจกรรมขององคกรผูใชน้ํา

5.8 การจัดการดานบัญชีสําหรับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน
5.8.1 รายรับ
(1) การเก็บคาสมาชิกและคาบํารุงรักษา
(2) รายรับอื่นๆ (เชนเงินชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบล)
5.8.2 รายจาย
(1) คาบํารุงรักษา
(2) คาใชจายอื่นๆ
5.8.3 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานจัดทําบัญชีงบประมาณ บัญชีทั่วไปและรายการ
ทรัพยสิน
1. บัญชีงบประมาณทั่วไป
- งบประมาณเปนพื้นฐานสําหรับวางแผนกิจกรรมของกลุมบริหารฯ
- งบประมาณจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมประจําเดือน
และหลังจากนั้นยื่นเสนอในการประชุมสามัญ
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- งบประมาณถูกพิจารณาในการประชุมสามัญ
- จําเปนที่จะตองจําแนกงบประมาณในการคํานวณและการผันแปรของ
งบประมาณในชองหมายเหตุ
- ปงบประมาณเริ่มตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป ถึง วันที่ 30 กันยายน
ของป ถัดไป
2. บัญชีทั่วไป
- กลุมบริหารฯควรรายงานรายรับและรายจายประจําป แกสมาชิกเพื่อทราบ
- บัญชีทั่วไป จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมประจําเดือน
และหลังจากนั้น ใหรายงานในการประชุมสามัญ สมุดบัญชีทั่วไปควรแนบกับรายการตรวจบัญชีดวย
- บัญชีทั่วไปตัวเลขตองสอดคลองกับสมุดบัญชี,สมุดการจัดการรายรับ,
และสมุดการจัดการรายจาย
3. รายการทรัพยสิน
- กลุมบริหารฯควรจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินเชน เงินสด, ที่ดิน, สิ่งกอสราง,
เครื่องจักรอุปกรณ
- ควรทํารายการทรัพยสินทุกป
- รายการทรัพยสินจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมประจําเดือน
และหลังจากนั้นใหรายงานในการประชุมสามัญ ควรแนบบัญชีทั่วไปและรายงานการตรวจบัญชี
ไปพรอมกันดวย
- เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ จะตองทํารายการทรัพยสิน
รายละเอียดและแบบฟอรม เพื่อใชในการทําบัญชีสําหรับกลุมบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานสามารถคนควาจากคูมือการบริหารจัดการชลประทาน สําหรับโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาขนาดกลาง-ใหญ

5.9 การประชุมเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
การประชุมที่ดี เปนการรวมพลังความคิด รวมพลังสติปญญาของผูรวมประชุม เพื่อหา
ขอยุติอยางเหมาะสม กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอันจะนํามาซึ่งความสามัคคี
และความภาคภูมิใหแกผูรวมประชุม
บทที่ 5 การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ
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5.9.1 ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุม
1. กอนประชุม
- เตรียมการประชุมใหพรอม
- แจงนัดผูเกี่ยวของใหชัดเจนและทั่วถึง
2. ระหวางการประชุม
- ดําเนินการประชุมใหไดขอสรุปที่นําไปปฏิบัติได
- บันทึกผลการประชุมทุกครั้ง
3. หลังการประชุม
- แจงผลการประชุมเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
5.9.2 หนาที่ของประธานและเลขานุการ
5.9.2.1 หนาที่ของประธานและผูชวยดําเนินการประชุม
1. เริ่มตนดวยการแจงหัวขอการประชุมใหทราบ
2. ชี้แจงประเด็นสําคัญๆ ในแตละหัวขอ
3. เปดโอกาสใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็น และลงมติ
4. สรุปผลการประชุมแตละหัวขอ เพื่อความเขาใจตรงกัน
5. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สําหรับการประชุมครั้งตอไป
6. กอนเลิกประชุม ประธานกลาวขอบคุณผูเขาประชุมที่ใหความรวมมือ
ทําใหไดผลสรุปจากการประชุมที่เปนประโยชน
5.9.2.2 หนาที่ของเลขานุการที่ประชุม
1. รวบรวมหัวขอการประชุม
2. ทําความเขาใจในทุกเรื่องกอนการประชุม และคิดหาวิธีการที่จะนํามา
ใหไดซึ่งผลสรุป
3. สรางบรรยากาศในการประชุมใหเปนกันเอง
4. ชว ยดํ า เนิ น การประชุม และสรุป ผลการประชุม แต ละหั ว ข อ เพื่ อ
ความเขาใจที่ตรงกัน
5. บันทึกผลการประชุมทุกครั้ง
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บทที่ 6
การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการขนาดเล็ก
6.1 วัตถุประสงคของแหลงน้ําขนาดเล็ก
จากการที่รัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญไปจนเกือบหมดแลว แตยัง
ไมสามารถแกปญหาเรื่องน้ําใหกับประชาชนอยางทั่วถึง จึงไดเกิดเปนโครงการชลประทานขนาด
เล็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคเปนหลัก และหากเหลือก็จะใชเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยทั่วไปโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก จะมีการสร างโครงการเปน ลัก ษณะใดลักษณะหนึ่ งจาก 2 ลั ก ษณะ คือ
โครงการอ า งเก็ บน้ํ า หรื อโครงการเหมือ งฝาย อย า งไรก็ต ามแนวทางในการพั ฒ นาโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กนั้นไมวาจะเปนรูปแบบใด ควรจะมีเปาหมายดังตอไปนี้
1) กําหนดแผนการผลิตโดยเนนตลาดทองถิ่นเปนหลัก
2) เนนสงเสริมการผลิตในฤดูฝนเปนหลัก สวนในฤดูแลงเนนปลูกพืชเพื่อเสริมรายได
ตามศักยภาพของน้ําที่มีอยู
3) สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและเปนการเก็บรักษา
น้ําในบอน้ําระดับไรนามากขึ้น
4) สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปญญาทองถิ่น เพราะขอบเขตพื้นที่
ไมกวางขวางและไมมีความแนนอนเรื่องน้ําชลประทาน
5) พัฒนาความรูเจาหนาที่ทั้งดานพืช สัตว และประมง เพื่อทําหนาที่ถายทอดความรู
ดานการเกษตรแบบผสมผสาน
6) ปรับปรุงองคกรกลุมผูใชน้ําใหเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา
ระบบชลประทานไดเอง
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6.2 การใชน้ํา
ในการบริหารการใชน้ําจากโครงการชลประทานขนาดเล็กนั้น บทบาทภาระหนาที่
ทั้งหมดจะอยูที่ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชน้ํา โดยมีหลักการดําเนินการดังตอไปนี้คือ
กอนฤดูการสงน้ํา กิจกรรมที่ผูใชน้ําควรดําเนินการคือ
- สํารวจขอมูลความตองการใชน้ํา
- สํารวจขอมูลปริมาณน้ําที่มีอยู
- ประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธทําความเขาใจและวางแผนการใชน้ํารวมกัน
ระหวางการใชน้ํา
- รวมกันตรวจสอบดูแลการใชน้ําใหเปนไปตามขอตกลงรวมทั้งปรับแผนการใชน้ํา
หากมีความจําเปน
หลังสิ้นสุดฤดูการใหน้ํา
- ตรวจสอบสภาพแหลงน้ํา ปริมาณน้ํา
- จัดทําแผนการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ประชุมสรุปปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําที่ผานมาเพื่อใชเปนขอมูล
ปรับปรุงแผนการใชน้ําในฤดูกาลตอไป
สําหรับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประเภทอางเก็บน้ํา ในการประมาณการขนาด
พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกโดยดูจากปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําที่มีอยูนั้น สามารถคํานวณไดจากสมการ
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร) = ปริมาณน้ําใชการไดของอางเก็บน้ํา (ลูกบาศกเมตร)
คาการใชน้ําของพืชที่ปลูก (ลบ.เมตร /ไร)
สําหรับคาปริมาณการใชน้ําของพืชแตละชนิดดูไดจากตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ขอมูลการใชน้ําของพืชชนิดตางๆ
ลําดับที่

ชื่อพืช

อายุพืช
(วัน)

การใชน้ําของ
พืช (มม./วัน)

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(2)

(3)
100
100
100
100
75
110
100
105
70
90
85
160
300
230
365
110
100
85
110
150
75
45
55
80

(4)
7.9 – 8.5
7.9-7.5
3.5-3.8
3.9-4.3
3.9-4.3
3.9-4.3
4.2-4.6
3.9-4.3
3.3-3.6
3.7-4.1
5.1-5.7
3.5-3.8
3.5-3.8
3.6-3.9
4.0-4.4
4.9-5.5
4.4-4.9
4.1-4.5
2.7-3.0
3.9-4.3
4.6-5.1
4.2-4.6
2.9-3.2
3.8-4.2

ขาว กข.
ขาวขาวดอกมะลิ 105
ขาวสาลี
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดหวาน
ขาวฟาง
ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
ถั่วเขียว
งา
แตงโม
ฝาย
ออย
ละหุง
หนอไมฝรั่ง
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ
หอมแดง
กระเทียม
พริกขี้หนู
มะระ
กะหล่ําดอก
คะนา
ถั่วฝกยาว

น้ําใชของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ)
ประสิทธิภาพการชลประทาน
100%
50%
ลูกบาศกเมตร/ไร ลูกบาศกเมตร/ไร
(5)
(6)
1,085-1,170
2,170-2,340
975-1,055
1,950-2,110
480-530
960-1,060
540-595
1,080-1,190
420-465
840-930
595-655
1,190-1,310
573-635
1,146-1,270
570-630
1,140-1,260
335-430
670-860
460-500
920-1,000
640-705
1,280-1,410
725-780
1,450-1,560
1,500-1,655
3,000-3,310
1,145-1,260
2,290-2,520
2,345-2,585
4,690-5,170
760-835
1,520-1,670
605-670
1,210-1,340
465-515
930-1,030
415-455
830-910
745-820
1,490-1,640
500-550
1,000-1,100
305-335
610-670
255-280
510-560
440-485
880-970
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อพืช

อายุพืช
(วัน)

การใชน้ําของ
พืช (มม./วัน)

(1)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

(2)

(3)
85
135
45
60
45
65
125
365
365
365

(4)
3.7-4.1
3.6-4.0
2.9-3.2
3.1-3.5
4.0-4.4
4.8-5.2
4.7-5.2
3.7-4.1
6.8-7.5
7.6-8.4

ถั่วลันเตา
ถั่วพู
ผักกาดขาว
ผักกาดขาวปลี
ผักกาดหัว
ขาวโพดฝกออน
มันเทศ
ลําไย (ตนเล็ก)
ลําไย (ตนใหญ)
มะมวง (ตนเล็ก)

น้ําใชของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ)
ประสิทธิภาพการชลประทาน
100%
50%
ลูกบาศกเมตร/ไร ลูกบาศกเมตร/ไร
(5)
(6)
465-510
930-1,020
610-670
1,220-1,340
210-230
420-460
300-330
600-660
285-315
570-630
440-485
880-970
715-785
1,430-1,570
2,160-2,395
4,320-4,790
3,970-4,380
7,940-8,760
4,440-4,905
8,880-9,810

หมายเหตุ :
1) ลําดับที่ 1, 2 และ 3 ชองที่ (4) ไดบวกคาซึมลึก (Deep Percolation) เทากับ 1.5 มิลลิเมตรแลว
2) น้ําใชสําหรับเตรียมแปลงปลูกขาว เทากับ 200-300 มิลลิเมตร
3) น้ําใชสําหรับเตรียมแปลงปลูกพืชไร เทากับ 60-90 มิลลิเมตร

90

บทที่ 6 การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการขนาดเล็ก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

6.3 การควบคุมการสงน้ําและระบายน้ํา
เพื่อลดการบํารุงรักษาคลองและลาดตลิ่งดานทายน้ํา ควรสงน้ําและระบายน้ําดวยความ
ระมัดระวังดังนี้
1. การเป ด – ป ด บานประตูของทอส งน้ํา เขาคลอง หรื อระบายน้ําทิ้ง ใหพ รองอาง
จะตอ งเปด บานขึ้น อยา งชา ๆและเลื่อ นขึ้น ครั้ง ละไมเ กิน 5 เซนติเ มตรแลว หยุด พัก ประมาณ
10 – 15 นาที จึงยกบานขึ้นอีกครั้งครั้งละ 5 เซนติเมตรและหยุดพักอีก 10 – 15 นาที ทําดังนี้ไปเรื่อยๆ
จนกวาจะไดระดับน้ําในคลองตามที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อลดการปนปวนของกระแสน้ํามิใหกัดเซาะดิน
ลาดตลิ่งทายทอหรือลาดดานขางคลอง นอกจากนี้หากมีเหตุขัดของจะแกไขไดทันทวงที
2. การเพิ่มหรือลดระดับน้ําในคลองสงน้ํา ควรกระทําอยางชาๆอยาเพิ่มหรือลดโดย
ทันทีทันใด ทั้งนี้เพื่อปองกันกระแสน้ํากัดเซาะและปองกันการเลื่อนไหลพังทลายของลาดตลิ่งคลอง
3. ในชวงเวลาตนฤดูฝนอาจจําเปนตองระบายน้ําทิ้งจากอางใหพรองอางเก็บน้ํา เพื่อ
ชะลางใหน้ําในอางสะอาดหรือพรองน้ําในอางเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม

6.4 การบํารุงรักษา
6.4.1 การบํารุงรักษาโครงการประเภทอางเก็บน้ํา
เนื่องจากโครงการชลประทานขนาดเล็กโดยทั่วไปมักจะมีการกอสรางเฉพาะ
แหลงน้ําโดยสรางเปนเขื่อนดิน เพื่อทําเปนอางเก็บน้ํา ดังนั้นอันดับแรกจึงควรหมั่นบํารุงรักษาตัว
เขื่อนดิน โดยมีวิธีการดังนี้
1. ทําการตรวจสภาพและมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระยะที่เริ่มทําการเก็บกักน้ําไวสูงเต็มที่ และในชวงเวลาที่มีฝนตกชุก
2. ควรจะมี ก ารตรวจสภาพและทํา การซ อ มใหญ จ นทั่ ว ตลอดทั้ ง เขื่ อ นและ
อาคารอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
3. ขณะที่ทําการเก็บกักน้ําไวจนสูงเต็มที่นั้น ใหหมั่นตรวจสอบสภาพดินและ
ธรรมชาติบริเวณทายเขื่อนอยูเสมอวาจะมีน้ํารั่วซึมลอดใตเขื่อนผานดินฐานรากจนพัดพาดินและ
ตะกอนทราย ใหหลุดลอยไปในลักษณะคลายกับน้ําพุบางหรือไม ถาหากพบที่บริเวณใดแลวก็ให
รีบทําการปองกันเสียทันที โดยการปูทับดวยทรายหยาบผสมหินเกล็ดหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
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ใหทั่วบริเวณนั้น แลวจึงทับชั้นทรายดวยหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ กันอีกหนาประมาณ
30 เซนติเมตร ซึ่งจะสามารถปองกันดินและตะกอนทรายไมใหถูกน้ําชะพาหลุดออกไปได สวนน้ํา
จะซึมออกมาตามปกติ แตไมเปนอันตรายตอตัวเขื่อนแตอยางใด
4. ที่ลาดเขื่อนดานทายน้ําบริเวณตอนลางจนถึงพื้นดินธรรมชาติอาจจะเปยก
แฉะหรือมีสภาพอิ่มตัวดวยน้ําที่ซึมผานเขื่อน หากปลอยทิ้งไวนานลาดเขื่อนบริเวณนั้นอาจจะเลือ่ น
ทลายลงแลวลุกลามสูงขึ้นไป เมื่อไดตรวจสอบพบแลวควรรีบทําการแกไขโดยดวน โดยการปูทับ
ลาดเขื่อนบริเวณที่มีน้ําซึมไปจนถึงพื้นดินธรรมชาติดวยทรายหยาบผสมหินเกล็ด ใหมีความหนา
ประมาณ 20 เซนติเมตร แลวปูทับดวยหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ อีก หนาประมาณ 30
เซนติเมตร จึงจะสามารถปองกันดินที่ลาดเขื่อนไมใหมีน้ําเปยกและฉีกตอไปได
5. ใหหมั่นตรวจสอบสภาพลาดเขื่อนดานเหนือน้ําที่ระดับผิวน้ํา เพราะอาจจะ
ถูกคลื่นกัดเซาะจนเวาแหวง ควรใชหินที่มีขนาดเล็กใหญคละกันปูทับบริเวณที่เวาแหวงนั้นใหเต็ม
หรือใหมีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร
6. ใหหมั่นรดน้ําหญาที่ปลูกไวตามลาดเขื่อนใหตนหญามีการเจริญงอกงามดี
เพื่อปองกันน้ําฝนกัดเซาะ
7. ถาตรวจพบวาดินตามลาดเขื่อนไดถูกน้ํากัดเซาะเปนรอง ควรจะถมดินกลบ
รองใหเต็มแลวปลูกหญา
8. บนสันเขื่อนควรจะมีการปูปดทับดวยดินลูกรังบดอัดแนนใหมีความหนา
ประมาณ 20 เซนติเมตร ตลอดแนวเขื่อน เพื่อปองกันสันเขื่อนไมใหแตก
9. ควรตรวจสอบสภาพของรองน้ําทายอาคารระบายน้ําลนทุกป เพราะอาจจะ
ถูกน้ําไหลกัดเซาะเขามาจนเปนอันตรายตอพื้นอาคาร การซอมแซมจะนิยมทิ้งหินขนาดใหญ
ปองกันไวจนทั่วบริเวณที่ถูกน้ํากัดเซาะตามความเหมาะสม
10. คอนกรีตของอาคารสวนที่เปนรองน้ําบางแหงอาจจะถูกกระแสน้ํากัดเซาะ
จนชํารุดเสียหาย จึงตองหมั่นซอมใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงดีอยูเสมอ
6.4.2 การบํารุงรักษาโครงการประเภทฝาย ควรจะดําเนินการดังนี้
1. ทําการตรวจสภาพและมีการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากที่น้ําจํานวนมากไดไหลเขาฝายแลวทุกครั้ง ถาพบวาฝายและตลิ่งที่บริเวณใกลกับฝายสวน
ใดชํารุดก็ควรจะรีบซอมแซมทันที
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2. ควรจะมีการตรวจสอบและทําการซอมใหญ จนทั่วตลอดทั้งฝายและอาคาร
ในบริเวณที่มีการชํารุดเสียหายใหมีสภาพดีเหมือนเดิม ปละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยเชนกัน
3. ใหหมั่นตรวจสอบสภาพหินกอที่พื้นฝายและที่ลาดดานขางทางบริเวณทายฝาย
วาจะมีน้ําซึมออกมาจากรูเล็กๆ บางหรือไม ถามีใหซอมหินกอบริเวณนั้นเสียใหม
4. ในกรณีที่ปลายฝายทั้งสองข างมีเกาะสําหรั บปองกั น ปก ฝายไม ใหไดรับ
อันตรายในขณะที่น้ําไหลมาตามลําน้ํามีระดับสูงกวาตลิ่ง จะตองหมั่นตรวจสอบและบํารุงรักษา
คันดินและหินที่ปูปองกันลาดคันดินนั้น ใหอยูในสภาพที่เรียบรอยดีตลอดเวลาดวย
5. ใหหมั่นตรวจสภาพลําน้ําทางดานทายฝาย ตลอดจนหินที่ลาดตลิ่งและทองน้ํา
ซึ่งใชสําหรับปองกันไมใหกระแสน้ํากัดเซาะ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่มีน้ําไหลขามฝายจํานวน
มาก ถาพบวาหินที่ไดกอสรางไวแลวมีความหนาไมเพียงพอหรือถูกน้ําพัดพาไป จะตองจัดหามา
ทิ้งเพิ่มใหมีความหนามากขึ้น มิฉะนั้นการกัดเซาะอาจจะลุกลามเขาไปถึงพื้นและลาดทายฝายที่
เปนสวนหนึ่งของอาคารจนพังลงได
6. ฝายที่ ส ร า งไว ทุ ก แห ง มั ก จะมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ตะกอนทรายที่ จ ะตกจมอยู
ทางดานหนาฝาย ถึงแมวาจะไดมีการกอสรางประตูระบายทรายไวแลวก็ตาม อาจจะระบายทราย
ผานออกไปไมไดหมดจนเหลือตกทับถมและมีปริมาณมากขึ้นๆ ควรจะไดมีการขุดลอกตะกอน
ดา นหน า ฝายออกบ า งในช ว งฤดู แ ลง ที่ น้ํ าด า นหน า ฝายมี ร ะดั บ ต่ํ า เป น ครั้ ง คราวไปตามความ
เหมาะสม
6.4.3 การบํารุงรักษาอาคารที่เปนเหล็กและไม สวนของอาคารชลประทานที่สรางขึ้น
จากเหล็กและไม มักจะเป นสวนประกอบที่มีอยูไมมากนัก แตก็มี ความสําคัญถาไมไดรับการ
บํารุงรักษาก็จะเกิดการชํารุดเสียหายได โดยเฉพาะเหล็กที่อยูใกลกับความชื้นแลวจะเปนสนิมได
งาย ควรตองหมั่นบํารุงรักษาดังนี้คือ
1. บริเวณโครงสรางเหล็กที่มีกลไกหรือชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ควรจะตองทา
น้ํามันหลอลื่นหรือจาระบีไวอยางสม่ําเสมอ และหมั่นทดสอบวาชิ้นสวนดังกลาวยังคงทํางานได
ตามปกติอยูหรือไม
2. สวนไหนที่สีปองกันสนิมซึ่งเคยทาไวเกิดชํารุดหลุดรอนออกตองทําการ
ขูดสีเดิมทิ้งแลวจัดการทาสีหรือพนสีใหม มิฉะนั้นจะทําใหสนิมกัดกินลุกลามไปยังสวนอื่นๆ ได
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3. สวนของอาคารเหล็กที่มียางกันน้ําติดตั้งอยูดวย ตองทําการตรวจสอบวายาง
เหลานั้นหมดอายุการใชงานหรือยัง หากหมดอายุตองทําการเปลี่ยนโดยทันที เนื่องจากยางกันน้ําที่
หมดอายุจะไมสามารถทําหนาที่กันน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. พวงมาลัยที่ใชสําหรับการหมุนบาน ควรจัดหากุญแจล็อคไว
5. ตรวจสอบขันน็อต สกรูใหแนน
6. ตรวจสอบราวสะพานที่ ทํ า ด ว ยท อ เหล็ ก หรื อ ไม ใ ห อ ยู ใ นสภาพที่ มั่ น คง
แข็งแรง
6.4.4 การรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ําไว
สําหรับใชอุปโภคบริโภคเปนอันดับแรก ดังนั้นการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา รวมทั้ งสิ่งแวดลอม
โดยรอบบริเวณโครงการอ างเก็บน้ํา หรือโครงการฝายทดน้ํา จึ งเป น สิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยมี
หลักการดําเนินการดังนี้
1. ควรมีการทํานุบํารุงผืน ปา หรือจัดใหมีการปลูกปาบริเวณพื้น ที่โดยรอบ
อางเก็บน้ํา หรือฝายทดน้ํา เพื่อลดการกัดเซาะพื้นผิวดินในขณะน้ําไหลลงอาง เปนการชวยลดการเกิด
ตะกอนที่จะถูกพัดพาลงอาง ทําใหอางเก็บน้ําตื้นเขินชาลง รวมทั้งชวยลดมลพิษตางๆ ที่อาจไหลมา
กับกระแสน้ําดวย
2. ดูแลมิใหมีการปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูอางเก็บน้ํา หรือลําหวยที่เปน
ทางน้ําซึ่งจะไหลไปสูอางเก็บน้ํา
3. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยหนวยงานที่ทําหนาที่โดยตรง โดยกําหนด
การตรวจเปนรอบเวลาที่เหมาะสมเชนทุกๆ 2 ป เปนตน
4. รณรงค ใ ห ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การใช น้ํ า จากแหล ง น้ํ า ของโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ กตระหนักถึงความจําเปนของการรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง
5. ดูแลกําจัดวัชพืช เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธยุงและลดการเนาเปอยของ
วัชพืช
6. หามมิใหมีการตมเกลือในบริเวณขอบอางเก็บน้ําและในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา
7. หามทํากิจกรรมใดๆอันจะกอใหเกิดการเนาเสียของน้ําในอางเก็บน้ํา
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กรมชลประทานไดกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํา ทิ้ ง ในทางน้ํ า ชลประทานไว
ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คาความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 6.5 ถึง 8.5
คาความนําไฟฟา (ECx106) ไมมากกวา 2,000 ไมโครโมส/ชม.
คาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) รวมกันไมมากกวา 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร
คา BOD (5 วันที่อุณหภูมิ 20 C°) ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร
คาของแข็งแขวนลอย (SS) ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร
คาของเปอรมังกาเนท (PV.) ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร
คาซัลไฟด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
ค า ไซยาไนด คิ ด เที ย บเป น ไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) ไม ม ากกว า 0.2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คาน้ํามันและไขมัน ไมมากกวา 6 มิลลิกรัม/ลิตร
คาฟอรมัลดีไฮด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
คาพินอลและครีโซลย ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
คาคลอรีน อิสระ ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร
คายาฆาแมลงและสารกัมมันตรังสีตองไมมีเลย
สีหรือกลิ่นที่ระบายลงสูทางน้ําชลประทาน ไมเปนที่พึงรังเกียจ
คาน้ํามันทาร ตองไมมีเลย
คาโลหะหนัก ควรมีดังนี้
สังกะสี (Zn)
ไมมากกวา 5
มิลลิกรัม/ลิตร
โครเมียม (Cr)
ไมมากกวา 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร
อารเซนิค (As)
ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
ทองแดง (Cu)
ไมมากกวา 1
มิลลิกรัม/ลิตร
ปรอท (Hg)
ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
แคดเมียม (Cd) ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
ไมมากกวา 1
มิลลิกรัม/ลิตร
บาเรียม (Ba)
เซเลเนียม (Se)
ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร

มิลลิกรัม/ลิตร
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ตะกั่ว (Pb)
นิเกิล (Ni)
แมงกานีส (Mn)

ไมมากกวา 0.1
ไมมากกวา 0.2
ไมมากกวา 5

มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร
มิลลิกรัม/ลิตร

6.5 คาใชจายในการบํารุงรักษา
ค า ใช จ า ยเพื่ อ การบํ า รุ ง รั ก ษาโครงการชลประทานขนาดเล็ ก เมื่ อ พิ จ ารณาแยกตาม
ลักษณะงาน สามารถแยกออกไดดังนี้
6.5.1 โครงการประเภทอางเก็บน้ํา แยกตามลักษณะงานไดเปน
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมคันดินตัวเขื่อน
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมหินเรียงบริเวณผิวลาดเขื่อน
- คาใชจายเพื่อการกําจัดวัชพืชบริเวณตัวเขื่อน
- คาใชจายเพื่อการขุดลอกตะกอนในอางเก็บน้ํา
- คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาทางระบายน้ําลน (Spillway)
- คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาทางระบายน้ําบริเวณฐานเขื่อนดานทายน้ํา (Toe)
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมอุปกรณประกอบอางเก็บน้ํา เชน ปาย หลัก หมุด
ตางๆ
- คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาอาคารประกอบของตัวเขื่ อน เช น ท อสงน้ํา
(Outlet works)
6.5.2 คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาฝายทดน้ํา ไดแก
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมตัวฝาย
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมลาดตลิ่งฝาย
- คาใชจายเพื่อการขุดลอกตะกอนบริเวณหนาฝาย
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมอาคารประกอบตัวฝาย
- คาใชจายเพื่อการซอมแซมอุปกรณประกอบตัวฝาย เชน ปาย
- คาใชจายเพื่อการกําจัดวัชพืช
สําหรับตัวอยางอัตราคาบํารุงรักษาสามารถดูไดจากตารางที่ 5.1-5.2 ในบทที่ 5
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6.6 บทบาทของชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีสวนรวมตอโครงการชลประทานขนาด
เล็กทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้คือ
1. ดูแลและบํารุงรักษาอาคารแหลงน้ํา
2. ดูแลรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมหรือองคกรผูใชน้ําเพื่อการมีสวนรวมตอการใชน้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. มีสวนรวมตอการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชน้ําจากแหลงน้ําที่กอใหเกิด
ผลผลิตที่มีผลตอชุมชนหรือองคกรทองถิ่นโดยรวม และเปนไปอยางยั่งยืน
5. ใหความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีกับประชาชนในทองถิ่นที่มีตอแหลงน้ํา
6. สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแกประชาชน
7. ดําเนินการใหประชาชนในทองถิ่นขายผลผลิตไดในราคาที่เหมาะสม
8. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีของประชาชน
9. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ํา
10. พิจารณาออกกฎระเบียบในการดูแลกิจการที่เปนประโยชนตอประชาชน
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น มาตรา 32 ( 1 ) : รายละเอียดการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบุถึง
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติสําหรับภารกิจที่ถายโอน ดังนี้
1. ภารกิจดานการดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีวิธีปฏิบัติ
คือใหโอนทรัพยสินองคประกอบของโครงการชลประทานขนาดเล็กและมอบอํานาจการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา การดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงการ
2. ภารกิ จ การดู แ ลรั ก ษาทางน้ํ า โดยให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดู แ ลและ
บํารุงรักษาทางน้ําประเภทที่ 2 (ดูมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485)(ยกเวน
อาคารชลประทาน)
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3. ภารกิจการดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ ใหมอบอํานาจการ
บริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ภารกิจบํารุงรักษาทางชลประทาน ใหถายโอนทางชลประทานบางประเภท (ยกเวน
ทางที่กรมชลประทานใชประโยชนเพื่อการดูแล บํารุงรักษาคลองชลประทาน)
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บทที่ 7
การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
7.1 บทนํา
โครงการชลประทานประเภทสูบน้ําดวยไฟฟาเปนโครงการชลประทานอีกลักษณะหนึ่ง
ที่มีความแตกตางจากโครงการชลประทานโดยทั่วไปกลาวคือ บริเวณหัวงานของโครงการจะเปน
โรงสูบน้ํา เพื่อทําการชักน้ําจากแหลงน้ําที่มีระดับอยูต่ํากวาพื้นที่เพาะปลูก มาปลอยลงบริเวณตน
คลองสงน้ํา จากนั้นจึงปลอยใหน้ําไหลไปตามคลองสงน้ําดวยแรงโนมถวงของโลก (Gravity) หรือ
บางแหงอาจจะสูบน้ําผานทอสงน้ําไปจนถึงพื้นที่รับน้ํา และออกแบบใหมีหัวจายน้ําอยูเปนจุดๆ
ตามแนวเสนทอเพื่อปลอยน้ําใหกับแปลงเพาะปลูก (นิยมเรียกโครงการประเภทหลังนี้วา โครงการ
ชลประทานระบบทอ) ซึ่งในบทนี้จะเนนกลาวถึงการบริหารจัดการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาแลว
นําน้ํามาปลอยใหกับคลองสงน้ํา เพื่อใหไหลไปดวยแรงโนมถวงของโลกเปนหลัก

7.2 วัตถุประสงคของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
โครงการสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า ถู ก สร า งขึ้ น มาด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค เ หมื อ นกั บ โครงการ
ชลประทานทั่วไป กลาวคือ จัดสงน้ําไปใหกับพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเปนการเสริมน้ําฝนในฤดูฝนและ
ใหมีน้ําใชเพาะปลูกในชวงฤดูแลง สําหรับพื้นที่ในบริเวณที่มีลักษณะเปนที่ดอน มีแหลงน้ําอยู
ใกลเคียง ซึ่งแหลงน้ําดังกลาวอาจจะเปนไดทั้งอางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําคลอง แตระดับน้ําจากแหลงน้ํา
ดั ง กล า วข า งต น ถึ ง แม จ ะเป น ฤดู น้ํ า มากก็ ต าม ก็ ยั ง มี ร ะดั บ ที่ ต่ํ า กว า พื้ น ผิ ว ของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
เปาหมายไมสามารถจะขุดคลองเพื่อชักน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไดโดยตรงโดยอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก หรือถึงแมวาบริเวณพื้นที่เพาะปลูกเปาหมายจะมีระดับพื้นที่โดยเฉลี่ยอยูต่ํากวาระดับของ
แหลงน้ํา แตพื้นที่บริเวณโดยรอบของแหลงน้ํามีลักษณะเปนเนินที่มีระดับสูงกวาระดับน้ํากั้นขวาง
อยู และมีระยะทางที่ไกลเกินกวาที่จะทําการลงทุนเพื่อขุดดินเปนคลองสงน้ําโดยแรงโนมถวงของ
โลกได จําเปนตองเลือกใชวิธีการสรางเปนโรงสูบน้ํา เพื่อยกระดับน้ําขึ้นมาแลวจึงปลอยเขาสู
คลองที่ขุดขึ้นเพื่อใหไหลไปตามแรงโนมถวงของโลกตอไป
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แหลงพลังงานที่นิยมนํามาใชกับเครื่องสูบน้ําของโครงการสูบน้ําไดแก ใชเครื่องยนตซึ่ง
มีน้ํามันเปนเชื้อเพลิง หรือใชมอเตอรที่ใชไฟฟาเปนพลังงาน แตโดยทั่วไปหากบริเวณโรงสูบน้ํามี
ระบบกระแสไฟฟาผานนิยมใชการสูบน้ําดวยไฟฟามากกวา เนื่องจากมีความสะดวกตอการจัดการ
เดินเครื่องสูบน้ําเพราะกระแสไฟฟามีอยูตลอดเวลา สวนน้ํามันเมื่อหมดแลวตองเสียเวลาในการ
จัดหามาใหม นอกจากนี้การใชไฟฟายังทําใหเกิดมลพิษนอยกวาการใชน้ํามัน
สวนประกอบของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
โครงการชลประทานประเภทสูบน้ําดวยไฟฟาโดยทั่วไปมีองคประกอบดังนี้คือ
1. แหลงน้ํา
2. ตัวโรงสูบน้ํา (pump house)
3. เครื่องสูบน้ํา (pump)
4. แหลงพลังงานใหเครื่องสูบน้ํา (Driver) ไดแก มอเตอร, เครื่องยนต
5. อุปกรณควบคุม
6. ระบบสงน้ําชลประทานและพื้นที่เพาะปลูก
สถานีสูบน้ําเพื่อการชลประทานนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1) สถานีสูบน้ําที่สูบน้ําจากแหลงน้ําที่มีระดับต่ําแลวปลอยเขาสูคลองสงน้ํา (Liftpump Station)
2) สถานีสูบน้ําเพื่อยกระดับน้ําในคลองสายใหญ (Booster-pump Station)
3) สถานีสูบน้ําเพื่อการระบายน้ํา (Drainage-pump Station)
เครื่องสูบน้ําที่ใชกับสถานีสูบน้ําประเภทที่ 1) และ 2) สวนมากจะเปนประเภทที่สามารถ
ยกน้ําไดตั้งแตระดั บปานกลางถึงสูง เครื่องสูบน้ําตองมีประสิทธิภ าพที่สูบน้ํ าไดในปริมาณที่
ตองการและสูบไดเปนเวลาติดตอกันยาวนาน สวนเครื่องสูบน้ําที่ใชสําหรับการระบายน้ํานั้น จะ
เปนประเภทยกน้ําไดระดับไมสูงมากแตใหอัตราการไหลสูง
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7.3 ปริมาณน้ําที่ใชได
ในการสูบน้ําจากแหลงน้ํา โดยปกติจะดูจากระดับน้ําของแหลงน้ําวามีระดับต่ําเกินไป
จนไมสามารถที่จะเดินเครื่องสูบน้ําตอไปอีกไดหรือไมโดยการดูจากความลึกของทอดูดที่จุมลงไป
ในแหลงน้ํา จากหลักการออกแบบทอดูดของเครื่องสูบน้ําโดยทั่วไปไดกําหนดระยะจุมน้ําของทอ
ดูดไวดังตอไปนี้

ภาพที่ 7.1 ระยะจุมของทอดูดจากบอสูบ (Sump) ประเภทตางๆ
กรณีบอสูบ (Sump) เปนประเภทบอเปยก (Wet well)
- ความลึกของน้ําในบอสูบ h ≥ 1.5 D
- ระยะจากกนบอสูบถึงปากทอดูด, S = 0.5 D
กรณีเปนบอสูบประเภทบอแหง (Dry well)
- ความลึกของน้ําเหนือปากทอดูด, h1 ≥ D
กรณีเปนบอสูบ ประเภทบอแหงแบบมีทอดูดงอลง (turndown)
- ความลึกจากผิวน้ําถึงปลายทอดูด, h2 ≥ 1.50 D
- ระยะจากกนบอถึงปากทอดูด , S = 0.50 D
เมื่อ D = ขนาดเสนผาศูนยกลางของปากทอดูด (mm.)
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7.3.1 หลักการพิจารณาปริมาณน้ําที่ใชได
ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําที่จะทําการสูบไปใชนั้นในการจะพิจารณาวาสามารถที่จะ
สูบไปใชไดในปริมาณเทาใดนั้น อาจแยกพิจารณาไดใน 2 กรณีของชนิดแหลงน้ํา คือ แหลงน้ําเปน
แมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําเปนอางเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ํา
ปริมาณน้ําที่ใชไดของแหลงน้ําที่เปนแมน้ําลําคลอง
การดูวาปริมาณน้ําที่มีอยูในแมน้ําลําคลองในขณะสูบน้ํานั้น มีปริมาณพอเพียงตอ
การสูบหรือไมนั้น ตองทราบอัตราการไหล (discharge) ของน้ําในแมน้ําลําคลองในขณะนั้น โดยที่
อัตราการไหลของน้ําในแมน้ําลําคลองจะตองมากกวาหรืออยางนอยเทากับอัตราการสูบน้ําถึงจะทํา
การสูบไดตามความตองการ การที่จะทราบไดวาน้ําในแมน้ําลําคลองมีอัตราการไหลเทาใดนั้น
ตองอาศัยขอมูลการตรวจวัดน้ํา หรือใชขอมูลความสัมพันธระหวางระดับน้ําในแมน้ําลําคลอง กับ
อัตราการไหลของแมน้ํา ณ บริเวณโรงสูบน้ํา ที่เรียกวา กราฟระดับ-ปริมาณน้ํา (Rating Curve)
กล า วคื อ เมื่ อ รู ร ะดั บ น้ํ า ในแม น้ํ า ในขณะใดๆ ก็นํ า ไปอ า นค า อั ต ราการไหลจากกราฟนี้ ไ ด เ ลย
อยางไรก็ตามอาจตองอาศัยขอมูลอัตราการไหลจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ดูแลแมน้ําลําคลองสาย
นั้นๆ เปนผูตรวจวัดไว เชน จากกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา เปนตน
ปริมาณน้ําที่ใชไดของแหลงน้ําประเภทอางเก็บน้ําหรือสระเก็บน้ํา
ปริ ม าณน้ํ า ที่ ส ามารถจะสู บ ไปใช ไ ด ข องแหล ง น้ํ า ประเภทนี้ จะต อ งทราบถึ ง
ปริมาตรน้ําของแหลงเก็บน้ํานั้นวามีอยูเทาไร ถาเปนอางเก็บน้ําโดยสวนมากจะมีขอมูลกราฟ
ความสัมพันธระหวางระดับน้ําในอางกับปริมาตรน้ําในอางที่ผูออกแบบอางเก็บน้ําทําไว (ดูเนื้อหา
จากบทที่ 2) เมื่อทราบระดับน้ําจะทราบปริมาตรน้ําในขณะนั้นๆ ได เมื่อทราบปริมาตรน้ําก็พอจะ
ประมาณเวลาการสูบน้ําไปใชไดจากความสัมพันธ
เวลาสูบน้ํา (ชั่วโมง)

=

ปริมาณน้ําในอาง (ม3)
3

อัตราการสูบน้ํา (ม /ชั่วโมง)

…………(7.1)

ในกรณีเปนสระเก็บน้ําที่มีรูปรางแนนอน เชน เปนรูปสี่เหลี่ยมในการหาปริมาตร
น้ําจะทําไดงายกวาโดยอาศัยการคํานวณปริมาตรน้ําดวยสูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต
ทั่วไป อยางไรก็ตามโดยทั่วไปถาเปนสระที่ขุดจะมีรูปรางเปนรูปกรวยเหลี่ยมปลายตัด สามารถ
คํานวณหาปริมาตรน้ําจากสูตร
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V =

h (A + A + A . A )
t b
3 t b

……………(7.2)

เมื่อ V = ปริมาตรน้ํา
h = ความลึกน้ํา
At = พื้นที่ของผิวน้ํา
Ab = พื้นที่ของกนสระ
อยางไรก็ตามในการสูบน้ํานั้นนอกเหนือจากการดูปริมาณน้ําที่สามารถจะสูบได
แลว ที่สําคัญตอประสิทธิภาพการเดินเครื่องสูบน้ําก็คือ ระดับน้ําจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว ใน
การออกแบบเครื่องสูบน้ําดวยเสมอ

7.4 การควบคุมการสงน้ําและระบายน้ํา
โครงการชลประทานแบบสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า มี ลั ก ษณะการส ง น้ํ า ที่ อ าจแตกต า งจาก
โครงการชลประทานที่สงน้ําจากหัวงานโดยอาศัยใหน้ําไหลไปตามแรงโนมถวงของโลก ตรงที่
ความตอเนื่องของการสงน้ํา โครงการสูบน้ําจะสูบน้ําสงไปใหเปนชวงระยะเวลาหนึ่งๆ แลวก็หยุด
สูบเปนชวงๆ สลับกันไป
โดยความเปนจริงอัตราการใชน้ําในเขตพื้นที่โครงการชลประทานจะมีคาไมคงที่ ตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูก ขึ้นอยูกับความหลากหลายของชนิดพืช อายุของพืช ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก
ดังนั้นเมื่ออัตราการใชน้ํามีคาแปรเปลี่ยนไป การสงน้ําไปใหกับพื้นที่เพาะปลูกโดยการสูบน้ํา
อาจจะทําไดโดยการสูบน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ํามากกวาหนึ่งเครื่อง โดยพิจารณาจากอัตราการสูบ
รวมที่ไดจากเครื่องสูบหนึ่งเครื่องหรือมากกวา 1 เครื่องนั้น จะตองเทากับปริมาณความตองการ
ใชน้ํา โดยจะตองใหอัตราการสูบที่เกินความตองการการใชน้ํามีคานอยที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ใน
การประเมิ นหาความตองการน้ําควรจะทําการประเมินทุก 10 วัน หรือทุกเดื อนตลอดฤดูก าล
เพาะปลูก เมื่อนําคาปริมาณความตองการน้ํา (ปริมาตรตอเวลา) และคาชวงเวลาการปลูกพืชมา
พล็อตเปนกราฟ จะไดกราฟปริมาณความตองการน้ําแสดงดังภาพที่ 7.2 (ก) และเมื่อตองการการ
สูบน้ําเพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่โครงการใหนํากราฟมาจัดเรียงใหมใหมีคาการใชน้ําจากคามากไปหา
นอย จากนั้นจึงจัดใหมีการเดินเครื่องสูบน้ําดวยอัตราการสูบรวมและจํานวนเครื่องที่เหมาะสมกับ
ปริมาณความตองการน้ํา ดังแสดงดังภาพที่ 7.2 (ข)
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(ก) กราฟความตองการน้ํา

(ข) การสูบน้ํา

ภาพที่ 7.2 การจัดการสูบน้ําใหเหมาะสมกับชวงความตองการการใชน้ํา

7.5 การประเมินและการจัดเก็บคาสูบน้ํา
7.5.1 การคํานวณการใชพลังงานไฟฟาในการสูบน้ําเพื่อการชลประทาน
ในการคํ า นวณปริ ม าณพลั ง งานไฟฟ า ที่ จ ะใช สํ า หรั บ การสู บ น้ํ า เพื่ อ การ
ชลประทานเปนสิ่งที่คอนขางซับซอน เนื่องจากมีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ ไดแก ขนาดของ
ระบบชลประทานเปนเทาไร ระบบใหน้ําในพื้นที่ เพาะปลูกเปนชนิดใด อย างไรก็ ตามในการ
วิเคราะหพลังงานไฟฟา ในกรณีที่มีเครื่องสูบน้ําเพียงตัวเดียวสูบน้ําเขาสูระบบชลประทาน มีสตู รที่
ใชคํานวณดังนี้
……………(7.3)
kWh / ป = kWh x AF
AF ป
เมื่อ kWh = ปริมาณพลังงานไฟฟาทีใ่ ชเพือ่ การชลประทานหนวยกิโลวัตตป
ชั่วโมงตอป
kWh = ปริมาณพลังงานไฟฟาที่เครื่องสูบน้ําตองใชตอคาการสูบน้ําหนวย
AF
ลูกบาศกเมตร เพื่อเขาสูระบบชลประทาน
AF
= ปริมาณน้ําที่สูบเขาสูระบบชลประทาน (ลูกบาศกเมตร/ป)
ป
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และ kWh
AF
kWh
AF
TDH
OPE
AF
ป

เมื่อ

AF
ป
AC
ETcyr
PPTeff

IE

= 0.00272 x TDH
OPE

……………(7.4)

= พลังงานในหนวยกิโลวัตต-ชั่วโมงที่ใชสบู น้ํา
เขาสูระบบชลประทาน (กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลูกบาศกเมตร)
= คา Total Dynamic Head ที่ตองการ (หนวยเมตร)
= คาประสิทธิภาพรวมของเครื่องสูบน้ํา (Pumping plant efficiency, ทศนิยม)
และสมการ
 ETcyr - PPT eff 

= Ac x 
……………(7.5)

IE


= ปริมาณน้ําสูบเขาสูระบบชลประทาน (ลูกบาศกเมตร/ป)
= ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ตารางเมตร)
= คาการใชน้ําของพืชสุทธิรายป (เมตร/ป)
= ฝนใชการสุทธิรายป (เมตร/ป)
= ประสิทธิภาพการชลประทาน (ทศนิยม)

7.5.2 ความตองการกําลังของเครื่องสูบน้ํา (Pump Power Requirements)
พลังงานที่เครื่องสูบน้ําตองเพิ่มไปใหแกน้ําที่จะตองการสูบนั้น สามารถคํานวณ
ไดจากสูตรดังนี้
WHP = Q x TDH
……………(7.6)
3960
เมื่อ WHP = กําลังงานน้ําที่ไดจากการสูบ (กําลังมา) (1 กําลังมาเทากับ
0.746 กิโลวัตต)
Q
= อัตราการสูบน้ํา (แกลลอนตอนาที, GPM)
TDH = Total Dynamic Head (ฟุต)
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สําหรับสูตรที่ใชคํานวณแรงมาที่จะตองใชกับเครื่องสูบน้ํา คํานวณไดดังนี้
WHP
BHP
=
……………(7.7)
eff. ของเครื่องสูบ x Driver eff.
เมื่อ ; BHP
= คาเบรค Horsepower
eff ของ pump = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําที่อานไดจากกราฟของเครื่องสูบน้ํา
(ทศนิยมมีคาระหวาง 0-1.0)
Drive eff
= ประสิทธิภาพของเครื่องที่ใชขับเครื่องสูบน้ํา
(ระหวางแหลงกําเนิดพลังงานกับตัวเครื่องสูบ)
= ถามีการตอตรงมีคา 1.0
= ถาตอทํามุม 90° มีคา = 0.95
= ถาตอดวยสายพานมีคาระหวาง 0.70 – 0.85
ในการทดสอบเครื่องสูบน้ําดวยไฟฟานั้น จําเปนตองตรวจวัดขอมูล 3 ชนิด คือ
1. อัตราการสูบน้ําที่ได (pump flow rate)
2. คา Total dynamic head ของเครื่องสูบน้ํา
3. คากําลังไฟฟา (กิโลวัตต) ที่ใชกับเครื่องสูบน้ํา
ในกรณี ที่ จ ะตรวจสอบค า ประสิ ท ธิ ภ าพรวมของโรงสู บ น้ํ า (Overall plant
Efficiency, OPE) สามารถคํานวณไดจากสูตร
OPE
= WHP
……………(7.7)
HPin
เมื่อ OPE
= ประสิทธิภาพรวมของโรงสูบน้ํา
WHP = กําลังของน้ําที่ไดรับ (กําลังมา)
HPin = กําลังมาที่ใสใหกับเครื่องสูบน้ํา
7.5.3 วิธีการประหยัดพลังงานในการจัดการโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
1. สูบน้ําเฉพาะเวลาที่จําเปนใหพอดีกับความตองการน้ําของพืช โดยอาศัย
ขอมูลภูมิอากาศ, ดิน และพืชมาใชประเมินความตองการน้ําของพืช
2. พยายามใหเครื่องสูบน้ํามีประสิทธิภาพมากกวา 65%
3. สูบน้ําใหอยูที่อัตรา 80% หรือมากกวาของคาอัตราการสูบน้ําที่ไดออกแบบไว
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4. ถาเปนไปไดควรเดินเครื่องสูบน้ําในชวงเวลาที่มีการใชไฟฟาในปริมาณที่ต่ํา
(off peak electrical demand)
อัตราคาไฟฟาจําแนกตามกิจการไฟฟา (อัตราปกติ)
อัตราคาไฟฟ า (อัต ราปกติ) ตามขอมู ลของการไฟฟา สว นภูมิภ าค พ.ศ. 2548
จําแนกประเภทการใชออกเปน 4 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1.1 บานอยูอาศัย
ประเภทที่ 2.1 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 6.1 สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงหากําไร
ประเภทที่ 7.1 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
สําหรับโครงการสูบน้ําดวยไฟฟานั้นจัดอยูในการใชไฟฟาประเภทที่ 7.1 สูบน้ํา
เพื่อการเกษตร โดยมีรายละเอียดระบุไววา เปนการใชไฟฟากับเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของ
หนวยราชการ สหกรณเพื่อการเกษตร กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกรโดยตอผาน
เครื่องวัดไฟฟาเครื่องเดียว
อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช (Time of Use, TOU)
การแบงประเภทกิจการเพื่อกําหนดอัตราตามชวงเวลาของการใช (Time of Use,
TOU) แบงออกเปน 8 ประเภทดังนี้ คือ
ประเภทที่ 1.2 บานอยูอาศัย
ประเภทที่ 2.2 กิจการขนาดเล็ก
ประเภทที่ 3.2 กิจการขนาดกลาง
ประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ
ประเภทที่ 5.1 กิจการเฉพาะอยาง
ประเภทที่ 6.2 สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงหากําไร
ประเภทที่ 7.2 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
ประเภทที่ 8 ไฟฟาชั่วคราว
อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของการใช สําหรับประเภทที่ 7.2 สูบน้ําเพื่อการเกษตร
แสดงไวตามตารางที่ 7.1 ดังนี้
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ตารางที่ 7.1 อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาการใช (TOU) สําหรับประเภทสูบน้ําเพื่อการเกษตร
อัตราคาไฟฟาจริง

การอุดหนุนคาไฟฟา

อัตราคาไฟฟาที่เรียกเก็บ

คาความ
ระดับ ระบบผลิต ระบบ ระบบ คาบริการ ระบบ คาบริการ ตอง การ คาพลังงาน คาบริการ
แรงดัน ไฟฟา (บาท/ สง หนาย (บาท/ หนาย (บาท/ พลังไฟฟา ไฟฟา (บาท/ (บาท/
(บาท/ (บาท/
(บาท/
หนวย)
หนวย)
เดือน)
เดือน) (บาท/
เดือน)
หนวย) กิโลวัตต)
กิโลวัตต)
กิโลวัตต)
Peak

Off
Peak
Peak

Peak

22 กิโล
โวลท 1.9892 1.1914 0.7058 132.93 228.17
ขึ้นไป

Peak

-

ต่ํากวา
2.0927 1.2246 0.7481 277.19 228.17 - 67.19
22กิโล

Peak

Peak

Off
Peak

-

132.93 2.6950 1.1914 228.17

-

210.00 2.8408 1.2246 228.17

Peak คือเวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร - วันศุกร
Off Peak คือเวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร - วันศุกร และ วันเสาร วันอาทิตย วันหยุดราชการ
ตามปกติ (ไมรวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน
อัตราขั้นต่ํา : คาไฟฟาต่ําสุดตองไมต่ํากวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบ
12 เดือนที่ผานมาสิ้นสุดในเดือนปจจุบัน
หมายเหตุ:
1. กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ําของหมอแปลงซึ่งเปนสมบัติของผูใช
ไฟฟา หรือ หมอแปลงของการไฟฟาสวนภูมิภาค (เฉพาะที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟาทางดานแรงต่ํา
ประกอบ ซี.ที.) ใหคํานวณกิโลวัตต และหนวยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2 เพื่อครอบคลุมการ
สูญเสียในหมอแปลงไฟฟาซึ่งมิไดวัดรวมไวดวย
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2. ประเภทที่ 7.2 เปนอัตราเลือก เมื่อใชแลวจะกลับไปใชอัตราประเภทที่ 7.1 ไมได
ทั้งนี้ ผูใชไฟฟาจะตองชําระคาเครื่องวัด TOU และหรือคาใชจายอื่นตามที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
กําหนด
7.5.4 อัตราการสูบน้ํา (pumping rate)
จากคาอัตราการใชน้ําสูงสุดของพืชรายวัน เมื่อนํามาคิดเปนอัตราการสูบน้ํา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเวลาการสูบน้ํา โดยหลักความเปนจริงแลวในขณะที่ชั่วโมงการสูบน้ําลดลง ก็จําเปนที่
จะตองเพิ่มอัตราการสูบน้ําใหมากขึ้น เพื่อใหไดปริมาณน้ําพอเพียงกับความตองการ ตารางที่ 8.2
แสดงคาอัตราการสูบน้ําสัมพันธกับคาระยะเวลาการสูบน้ําและความตองการน้ําของพืช
ตารางที่ 7.2 แสดงคาอัตราการสูบน้ําเพื่อใหไดตามอัตราความตองการชลประทานสูงสุด
(peak irrigation water demand)
ชั่วโมงสูบน้ํา
(ชั่วโมง)
24
20
15
10

5
5.7*
6.9
9.15
13.65

อัตราการใชน้ําของพืช (มม. / วัน)
6
7.2
8.55
11.40
17.10

8
9.45
11.40
15.15
22.65

* หนวย ลิตรตอนาทีตอไร
ตัวอยางการคิด เชน
มีพื้นที่ 75 ไร (ปลูกขาวโพดหวาน) อัตราการใชน้ําสูงสุด 6 มม./วัน ใหน้ํากับพื้นที่ 75 ไร
นาน 24 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นอัตราการใหน้ํา (application rate) เทากับ 7.2 ลิตร/นาที/ไร
หรือ 540 ลิตร/นาที/ตอ 75 ไร (คิดมาจาก 7.2 x 75) ถาใหน้ํานาน 15 ชม./วัน อัตรา
การใหน้ํา = 11.40 ลิตร / นาที / ไร
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7.6 กระบวนการบริหารในการจัดเก็บคากระแสไฟฟา
การดํ า เนิ น การจั ด เก็ บ ค า กระแสไฟฟ า จากเกษตรกรผู ใ ช น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ โ ครงการ
ชลประทานสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า นั้ น โดยหลั ก การแล ว ควรจะมี อ งค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งอยู 3
องคประกอบดวยกันคือ
1. การจัดตั้งกลุมหรือองคกรผูใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
2. การกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บคากระแสไฟฟา
3. การดําเนินการจัดเก็บคากระแสไฟฟา
7.6.1 การจัดตั้งกลุมหรือองคกรผูใชน้ําจากโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
เนื่องจากระบบชลประทานที่รับน้ําสถานีสูบน้ําของโครงการสูบน้ําจะมีความ
คลายคลึงกับระบบชลประทาน ที่สงน้ําดวยแรงโนมถวงของโลกอื่นๆ ดังนั้นเกษตรกรที่อาศัยและ
ใชน้ําจากระบบชลประทานภายในพื้นที่ของโครงการชลประทานจะตองมีสวนรวมกับขบวนการ
จัดสรรน้ํา เพื่อใหการสงน้ําจากสถานีสูบน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการรวมกลุมหรือ
การจัดตั้งเปนองคกรผูใชน้ําจะมีความเหมือนกับการจัดตั้งและบริหารกลุมผูใชน้ําดังไดกลาวไว
แลวในขอที่ 4.7 ของบทที่ 4 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม หรือศึกษาจากบทที่ 4 การจัดตั้ง
สหกรณและสงเสริมการมีสวนรวมและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกสารคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานโครงสรางพื้นฐาน เลม 4 ( จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี )
7.6.2 การกําหนดหลักเกณฑหรือระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บคากระแสไฟฟา
เมื่อเกษตรกรในพื้นที่โครงการชลประทานไดดําเนินการจัดตั้งเปนกลุมหรือ
องคกรผูใชน้ําเปนที่เรียบรอยแลว ตองมีการนัดประชุมเพื่อรวมกันกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ
สําหรับใชในการจัดเก็บคากระแสไฟฟา โดยมีหัวขอที่สําคัญดังนี้คือ
1. การพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการจัดรอบเวรการใชน้ํา
2. หลักเกณฑและวิธีการในการขอใชน้ํา
3. หลักเกณฑและวิธีการเดินเครื่องสูบน้ําและติดตามการสงน้ํา
4. หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาสูบน้ํา
5. หลักเกณฑและวิธีการชําระคาสูบน้ําและการจัดเก็บ
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7.6.3 การดําเนินการจัดเก็บคากระแสไฟฟา
- กําหนดวันและเวลาของการจัดเก็บใหแลวเสร็จในแตละเดือน
- กําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูจัดเก็บ
- กําหนดตัวบุคคลที่จะเปนผูลงนามในใบเสร็จรับเงิน
- กําหนดวิธีการและสถานที่จัดเก็บเงินที่ไดรับ

7.7 การบํารุงรักษาโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่ดําเนินการสูบน้ําจากแหลงน้ําแลวปลอยน้ําเขาสูคลองสงน้ํา
จะมีองคประกอบที่มีความแตกตางกับโครงการชลประทานทั่วไปตรงโรงสูบน้ําเทานั้น ดังนั้นใน
งานดานการบํารุงรักษาในสวนของระบบสงน้ํา เชน คลอง คูสงน้ํา และอาคารประกอบตางๆ จะมี
วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนดังไดกลาวไวแลวในบทที่ผานๆ มารวมทั้งรายละเอียดการ
บํารุงรักษาสถานีและเครื่องสูบน้ําสามารถศึกษาไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานโครงสรางพื้นฐาน เลม
4 ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะการบํารุงรักษาในหลักการทั่วไปเทานั้น
7.7.1 การดําเนินการบํารุงรักษา
ในการดําเนินการดานการบํารุงรักษา ระบบชลประทานทั่วไปนั้นจะตอง
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. ทําการวางแผนดานการบํารุงรักษา
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว
3. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมบํารุงรักษาที่ไดดําเนินการไปแลว
การวางแผนการบํารุงรักษา หลักการของการวางแผนประกอบดวย
- ตองมีการวางแผนลวงหนา และจัดแผนใหเหมาะสมกับงบประมาณ
- จัดลําดับของงานบํารุงรักษาวางานไหนควรทํากอนทําหลัง
- ขอมู ลที่ใ ชป ระกอบการวางแผนควรเปน ขอมู ลจริงที่ ได จ ากการติด ตาม
ประเมินผลในฤดูกาลกอนที่ผานมา หรือเปนขอมูลปจจุบัน เชน คาวัสดุ คาแรงงาน

บทที่ 7 การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา

111

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

การที่จะวางแผนการบํารุงรักษาใหดีจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ทําบัญชีแยกประเภทงานทั้งหมดที่ตองทําการบํารุงรักษา
2) คํานวณหาปริมาณงานบํารุงรักษาที่จะทําในปนั้นๆ วาคิดเปนปริมาณเทาใด
และเปนคาใชจายเทาใด
3) ประมาณวางานแตละชนิดที่ตองทําตองการใชเครื่องมือ หรืออุปกรณหรือ
เครื่องจักร รวมทั้งแรงงานคนในปริมาณเทาใด จากนั้นใหประมาณการเปนคาใชจายออกมา
4) ประมาณเวลาการครบวงจรของการบํารุงรักษาของงานแตละชนิดวาควร
จะทําทุกๆ กี่เดือนหรือกี่ป
5) จัดลําดับความสําคัญของงานวาจะทําการบํารุงรักษาอันใดกอนหลัง
การดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว
หลังจากที่มีการวางแผนการบํารุงรักษา ซึ่งในขั้นตอนดังกลาวนี้มีทั้งขบวนการ
ประมาณการเพื่อของบประมาณสําหรับการบํารุงรักษา และการจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะ
ดําเนินการแลว ขั้นตอนตอไปก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว ในขั้นตอนนี้มีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้คือ
- การวางแผนปฏิบัติงานในรายละเอียดของแตละชนิดงานของการบํารุงรักษา
ไดแก การกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน เชน ดําเนินการเอง หรืองานจางเหมา การกําหนดเวลาเริ่มตน
เวลาแลวเสร็จ การกําหนดลักษณะงานทดแทนในขณะที่งานดังกลาวตองหยุดเพื่อบํารุงรักษา
เพื่อใหการใชงานระบบนั้นๆ ไมหยุดลงหรือติดขัด เปนตน ในขั้นตอนการวางแผนนี้หากกลาวโดย
สรุป จะแบงการวางแผนเปนแตละดานดังนี้คือ
- การวางแผนทั่วไป
- การวางแผนดานการใชเครื่องจักร เครื่องมือ
- การวางแผนดานอัตรากําลัง
- การวางแผนดานวัสดุ
- การควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามแผนที่วางไว โดยตัว
บุคคลผูรับผิดชอบ และทรัพยากรตางๆ ที่ถูกจัดเตรียมไวจากขั้นตอนการวางแผนจะถูกใชให
ดําเนินการไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว
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การติดตามและประเมินผลกิจกรรมบํารุงรักษาที่ไดดําเนินการไป
ในขั้นตอนการติด ตามและประเมินผลนี้มีวัต ถุประสงค เพื่อตรวจสอบวา การ
บํารุงรักษาที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม ระบบชลประทานที่ไดรับการบํารุงรักษา
ไปแลวนั้น กลับมาทําหนาที่ไดดีเหมือนเดิม หรือทําหนาที่ไดดีกวาเดิมหรือไม หรือเปนไปตาม
เป า หมายที่ ไ ด ตั้ ง ไว ล ว งหน า ก อ นทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษา วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล อาจจะ
ประกอบดวย
- การตรวจวัดขอมูลจริง
- การตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวของ
- การทดสอบ ทดลอง
สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งในงานดานการบํารุงรักษาระบบชลประทานก็
คือ จะต อ งมี ก ารจัด ทํ า ประวั ติ โ ดยละเอี ย ดขององค ป ระกอบที่ มี อ ยู ใ นระบบชลประทานของ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา เพื่อจะไดใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นั้นๆ รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการบํารุงรักษาในครั้งตอๆ ไป

7.8 คาใชจายในการบํารุงรักษา
โครงการชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟา เมื่อมีการสูบน้ําเพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่โครงการแลว
นอกจากคากระแสไฟฟาที่ตองใชเพื่อการเดินเครื่องสูบน้ําแลวยังมีคาใชจายที่กลุมและองคกรผูใชน้ํา
ตองประชุมพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดความรับผิดชอบเปนคาใชจายอีกก็คือ คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาโรงสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําและอุปกรณ รวมทั้งระบบคลองสงน้ํา ซึ่งคาใชจายดังกลาวมี
หลักเกณฑกวางๆ ในการพิจารณาจัดเก็บดังนี้ คือ
กรณีเปนการบํารุงรักษาตามปกติ (Routine or Normal Maintenance) เปนลักษณะงาน
บํารุงรักษาที่ตองทําเปนประจําทุกๆ ป ทุกวัน หรือทุกเดือน เพื่อใหระบบชลประทานทํางานได
อยางเปนปกติ และตอเนื่อง เชน กําจัดวัชพืช ตรวจสอบตะกอน ใสน้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต
การบํารุงรักษาระบบไฟฟา เปนตน การคิดคาใชจายในงานเหลานี้สามารถระบุไวลวงหนาไดเลยวา
จะมีกิจกรรมอะไรบาง ชวงเวลาใด และคิดเปนคาใชจายเทาไร ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอลื่นเครื่องยนต กําหนดไวทุกๆ การเดินเครื่องนานเปนจํานวนหลายชั่วโมง เมื่อถึงเวลาก็
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว และในแตละครั้งตองใชวัสดุเทาไร คิดเปนคาใชจายเทาไร เปนตน
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กรณีเปนการบํารุงรักษาแบบซอมแซม เปนการปรับปรุงระบบชลประทานในกรณีที่
สวนประกอบของระบบชลประทานในโครงการเกิดการชํารุดเสียหายขึ้นมาจนใชการไมได เชน
เครื่ อ งสูบ น้ํา เสี ย คลองสง น้ํา พังทลาย การบํา รุง รัก ษาเหตุก ารณเ หล านี้ ไม สามารถคาดการณ
ชวงเวลาการเกิดได และไมสามารถประเมินคาใชจายไวลวงหนาได วิธีการดําเนินการเตรียมการ
อาจใชวิธีตั้งเปนกองทุนไวลวงหนา หรือใชการของบสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เมื่ อ พิ จ ารณาตามองค ป ระกอบของโครงการชลประทานสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า สามารถ
พิจารณาเพื่อคิดคาใชจายในการบํารุงรักษาออกเปนประเภทงานใหญๆ ดังนี้
1. คาใชจายเพื่อบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําและเครื่องสูบน้ํา
2. คาใชจายเพื่อบํารุงรักษาระบบสงน้ําและระบายน้ํา
3. คาใชจายเพื่อบํารุงรักษาถนนบนคันคลองและทํานบปองกันน้ําทวม (ถามี)
4. คาใชจายเพื่อการปองกันและกําจัดวัชพืช
ปริมาณงานในงานบํารุงรักษาโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
การคิ ด ค า ใช จ า ยในการบํ า รุ ง รั ก ษาโครงการสู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า มี ขั้ น ตอนในการคิ ด
เหมือนกับโครงการชลประทานทั่วไป แตกตางตรงชนิดของงานบางอยางที่ไมเหมือนกัน โดยราคา
งานคาบํารุงรักษามีคาเทากับ

ประมาณราคางาน = ปริมาณงาน x ( ราคาวัสดุตอหนวย + ราคาคาแรงตอหนวย)
ราคาตอหนวย หรือ Unit Cost เปนราคาคาใชจายเพื่อการกอสราง ซอมแซม ตอหนวย
ของปริมาณงานทั้งราคาวัสดุตอหนวยและราคาคาแรงตอหนวย จะมีการแปรเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ
ตามภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามหากตองการทราบราคาตอหนวยที่เปนปจจุบัน สามารถสอบถาม
ไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
สําหรับปริมาณงานที่ตองดําเนินการนั้น มีหนวยของการคิดที่ใชกันอยูและสอดคลองกับ
ราคาตอหนวยที่กําหนดขึ้นดังนี้
งานคอนกรีตโครงสราง
คิดเปน ลูกบาศกเมตร
งานคอนกรีตทั่วไป
คิดเปน ลูกบาศกเมตร
งานกออิฐผนัง
คิดเปน ลูกบาศกเมตร
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
คิดเปน กิโลกรัม
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งานเหล็กรูปพรรณ
งานไมแบบ
งานดินขุด ถม ทราย
งานหินเรียง หินทิ้ง
งานปลูกหญา
งานโครงหลังคาเหล็ก
งานเสาเข็มฐานราก
งานซอม บํารุงเครื่องสูบน้ํา
งานกําจัดวัชพืช

คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน
คิดเปน

กิโลกรัม
ตารางเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ตารางเมตร
กิโลกรัม
จํานวนตน
ตามลักษณะงาน
ตารางเมตร

7.9 บทบาทของชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ด ว ยเหตุ ที่ ไ ม ว า จะเป น โครงการชลประทานในลั ก ษณะใดก็ ต าม ความสํ า เร็ จ ของ
โครงการพิจารณาไดจากการดูวาเกษตรกรผูใชน้ําในเขตพื้นที่ของโครงการตางไดรับน้ําไปใชเพื่อ
ทําการเพาะปลูกไดอยางเพียงพอ ทันเวลากับความตองการ และมีความเปนธรรมตอการไดรับน้ํา
แตเนื่องจากโครงการชลประทานมีพื้นที่กวางขวาง มีจํานวนเกษตรกรเกี่ยวของอยูเปนจํานวนมาก
รวมทั้งกิจกรรมการเพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการมีลักษณะที่หลากหลาย การจัดการสงน้ําไป
ใหกับเกษตรกรในพื้นที่จึงมิใชเรื่องที่จะทําไดงายดาย ตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรกรผูใชน้ํา
มามีสวนตอการชวยในการแบงปน ทั้งดานปริมาณน้ํา และชวงเวลาของการรับน้ํา รวมทั้งการ
สอดสองดูแลและบํารุงรักษาระบบชลประทาน โดยใหอยูในรูปของกลุมผูใชน้ํา หรือองคกรผูใชน้ํา
รูปแบบใดๆ ก็ตาม และจากการที่ในปจจุบันการปกครองของประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองที่
เนนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะการปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่ง
ก็คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะเขามี
บทบาทตอการจัดตั้งเปนกลุมองคกรผูใชน้ํารวมทั้งการมีบทบาทตองานชลประทานไดในหลาย
บทบาทคือ
1. สงเสริมและทําการประชาสัมพันธใหเกิดการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมดานการสง
น้ําและบํารุงรักษา
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2. ใหความรูและความเขาใจตอสมาชิกกลุมผูใชน้ําในดานการสงน้ํา และบํารุงรักษา
เพื่อใหกลุมตางๆ ดําเนินกิจกรรมไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. เปนสื่อกลางเพื่อถายทอดแนวนโยบายตางๆ เกี่ยวกับงานดานการชลประทาน
ระหวางภาครัฐกับเกษตรกรผูใชน้ํา
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการปรับปรุง พัฒนาระบบชลประทาน รวมทั้งคาใชจาย
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานสงน้ําและบํารุงรักษา ซึ่งเกษตรกรไมสามารถรับภาระไดเพียงโดย
ลําพังกลุมผูใชน้ําเอง
5. เปนตัวกลางในการเสริมสรางใหเกิดความรัก ความสามัคคีใหเกิดขึ้นทั้งในหมูมวล
สมาชิกภายในกลุมผูใชน้ําเดียวกันหรือระหวางกลุม
6. กําหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบชลประทาน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อให
งานพัฒนาดานการชลประทานของทองถิ่นที่เกี่ยวของเปนไปเพื่อเพิ่มผลผลิตดานการเกษตรและ
รายไดของเกษตรกร
7. ประเมินผลงานการสูบน้ําดวยไฟฟาในแตละสถานีสูบน้ํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และพิ จ ารณาข อ เสนอแนะเพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โ ครงการ สามารถทํ า
เกษตรกรรมไดตลอดป
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บทที่ 8
อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ
8.1 บทนํา
ในปจจุบันจะพบเห็นปญหาเรื่องน้ําของประเทศไทยแทบทุกปไมวา จะเปนการเกิดอุทกภัย
เนื่องจากมีปริมาณน้ําตามธรรมชาติมากกวาความจุของแหลงน้ําตางๆ สวนการขาดแคลนน้ํ า
เนื่องจากมีปริมาณน้ําในแหลงน้ํานอยกวาความตองการ การเกิดอุทกภัยและการขาดน้ําจะเปน
ลักษณะซ้ําซาก เมื่อเกิดน้ําทวมจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีผลกระทบตอประชาชนอยางชัดเจนและ
ทันทีทันใด ในขณะที่การขาดแคลนน้ําจะเกิดขึ้นอยางชาๆ ขาดการเตรียมตัวของประชาชนและผูที่
เกี่ยวของ อางเก็บน้ําเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยบรรเทาปญหาดานการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ํา
โดยใชเปนที่เก็บกักน้ําและควบคุมปริมาณน้ําที่มีมากในฤดูฝน

8.2 ทําไมตองสรางอางเก็บน้ํา
การสรางอางเก็บน้ํา คือความพยายามของมนุษยที่จะเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งระยะเวลา
ในแตละฤดูจะขึ้นกับที่ตั้งทางภูมิศาสตรของภาคตางๆ และปริมาณน้ําตามธรรมชาติจะมีมากในฤดูฝน
สวนฤดูอื่นๆ จะมีบางแตก็นอย แมกระทั่งในฤดูฝนเหมือนกันแตตางสถานที่และตางเวลาก็ยังมี
ปริมาณน้ําไมเทากัน ในขณะที่ความตองการใชน้ํามีแตจะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน
และเศรษฐกิจ การผันแปรของปริมาณน้ําในแตละเวลาและสถานที่ มนุษยเลยคิดที่จะสรางภาชนะ
ขนาดใหญ สํา หรั บเก็ บกั กน้ํ า ในชวงฤดูน้ําหลากที่มีปริ ม าณน้ํา มากเกินความต องการไวใ ช ใ น
ชวงเวลาที่มีปริมาณน้ําตามธรรมชาตินอยกวาความตองการใชน้ํา ลักษณะของอางเก็บน้ําไดแสดง
ไวในภาพที่ 8.1
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ภาพที่ 8.1 อางเก็บน้ํา

8.3 ประเภทของอางเก็บน้ํา
อางเก็บน้ําคือ พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนที่กอสรางปดกั้นลําน้ํา/แมน้ํา ซึ่งจะใชเก็บกักน้ําไว
ใชตามวัตถุประสงคตางๆ ซึ่งจําแนกได 2 ประเภทคือ อางเก็บน้ําเอกประสงค และอางเก็บน้ํา
อเนกประสงค
อางเก็บน้ําเอกประสงค หมายถึง อางเก็บน้ําที่เก็บน้ําไวใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคใ ด
วัตถุประสงคหนึ่งเทานั้น สวนอางเก็บน้ําอเนกประสงคเปนอางเก็บน้ําไวใชเพื่อวัตถุประสงค
หลายอยางไปพรอมกัน ซึ่งอางเก็บน้ํานั้นจะมีวัตถุประสงคเพียงอยางเดียวหรือหลายอยาง ก็เพื่อ
สนองตอบตอกิจกรรมดังตอไปนี้ การเกษตร (การชลประทาน) การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม
การผลิตกระแสไฟฟา การผลักดันน้ําเค็ม การควบคุมคุณภาพน้ํา การคมนาคมทางน้ํา การทองเที่ยว
การประมง การรักษาระบบนิเวศ เปนตน
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8.4 องคประกอบของอางเก็บน้ํา
โดยทั่ ว ๆ ไปแล ว อ า งเก็ บ น้ํ า จะมี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ 3 ส ว นคื อ ตั ว อ า งเก็ บ น้ํ า
ทางระบายน้ําลน และอาคารสงน้ํา
ตัวอางเก็บน้ํา เกิดจากการสรางเขื่อนซึ่งอาจจะทําจากดินบดอัดแนนซึ่งเรียกวา เขื่อนดิน
หรือจากคอนกรีตเสริมเหล็กจะเรียกวา เขื่อนคอนกรีตก็ตาม เพื่อปดกั้นลําน้ํา/แมน้ํา สําหรับกักน้ํา
และพื้นที่บริเวณดานเหนือเขื่อนจะเรียกวา อางเก็บน้ํา จะใชเก็บน้ําซึ่งขนาดความจุของอางเก็บน้ํา
จะผันแปรไปตามลักษณะของอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา กายภาพของลุมน้ํา ความตองการใชน้ําหรือ
วัตถุประสงคของอางเก็บน้ํา เปนตน ในการหาปริมาตรของน้ําและพื้นที่ผิวผิวน้ําของอางเก็บน้ํา
สามารถหาไดจากโคงความสัมพันธของปริมาตรน้ํา-พื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา ดังแสดงในภาพที่ 8.2
โคงความสัมพันธของปริมาตรน้ํา-พื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา
0
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ความจุของอางเก็บน้ําจะแบงเปนสวนสําคัญ ดังแสดงในภาพที่ 8.3 ประกอบดวย
1. ปริม าตรน้ํ าใช ก ารไม ไ ด คื อ ปริ ม าณน้ํ าที่อยู ต่ํ า กวา ระดับ เก็บกัก ต่ํ าสุ ด ซึ่ ง ไม
สามารถนําเอาปริมาณน้ําสวนนี้ไปใชงานได และปริมาตรนี้จะใชประโยชนสําหรับการตกตะกอน
ในชวงอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา สําหรับระดับเก็บกักต่ําสุดจะเปนระดับน้ําต่ําสุดที่จะสงน้ํา
ออกจากเขื่อนได และจะเปนคาระดับเดียวกันกับระดับธรณีของอาคารทางออก
2. ปริมาตรน้ําใชการ คือ ปริมาณน้ําที่อยูระหวางระดับเก็บกักปกติกับระดับเก็บกัก
ต่ําสุด ซึ่งปริมาตรน้ําในสวนนี้จะสามารถนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ และระดับเก็บกักปกติจะ
เปนคาระดับเดียวกันกับสันทางระบายน้ําลน
3. ปริมาตรน้ําสวนเกิน คือ ปริมาณน้ําที่อยูระหวางระดับน้ําสูงสุดกับระดับเก็บกัก
ปกติ ใชสําหรับเก็บกักน้ําในชวงเวลาที่มีน้ําไหลหลากมากๆ เขามาสูอางเก็บน้ําและจะชะลอไมให
ปริมาณน้ําสวนนี้ไปกอใหเกิดน้ําทวมดานทายอางเก็บน้ํา
ทั้งนี้ยังมีป ริม าตรสว นหนึ่ง ที่อยูร ะหวา งระดับ สัน เขื่อ นกับ ระดับน้ํา สูงสุด ที่เ รีย กวา
ฟรีบอรด ซึ่งเผื่อไวไมใหเกิดการไหลลนขามสันเขื่อน เมื่อมีปริมาณน้ําไหลหลากขนาดใหญผาน
อางเก็บน้ํา

ระดับน้ําสูงสุด
ปริมาตรน้ําสวนเกิน

ปริมาตรน้ําใชการ

ฟรีบอรด

ระดับเก็บกักปกติ

อางเก็บน้ํา
ระดับเก็บกักต่ําสุด
ปริมาตรน้ําตาย

ภาพที่ 8.3 ความจุและองคประกอบของอางเก็บน้ํา
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ทางระบายน้ําลน เปนอาคารประกอบเขื่อนที่ทําหนาที่ในการระบายน้ําสวนเกินความจุ
จากระดับเก็บกักปกติ ในชวงที่มีปริมาณน้ําไหลหลากเขาอางเก็บน้ํามากๆ เพื่อความปลอดภัยตอ
ตัวเขื่อนและเปนการชะลอปริมาณน้ําสวนเกินนี้ไปกอใหเกิดน้ําทวมทางดานทายอางเก็บน้ํา ซึ่ง
ขนาดและลั ก ษณะของทางระบายน้ํ า ล น จะขึ้ น อยู กั บ ขนาดของปริ ม าณน้ํ า สู ง สุ ด ที่ ใ ช ใ นการ
ออกแบบเปนสําคัญ
อาคารสงน้ํา เปนอาคารประกอบเขื่อนที่ทําหนาที่ในการควบคุมการ ปลอยน้ําออกจาก
อางเก็บน้ําเขาสูระบบสงน้ําชลประทานเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคตางๆ ดังที่กลาวมา และอาคาร
สงน้ําจะมีทั้งเปนทอสี่เหลี่ยมหรือทอกลม และมีประตูที่ใชสําหรับปด-เปด เพื่อควบคุมปริมาณน้ํา
ตามที่มีความตองการในแตละชวงเวลา

8.5 ปญหาของการจัดการอางเก็บน้ํา
การจัดการอางเก็บน้ํา ถาจะพูดใหงายก็คือ จะมีหลักการและวิธีการอยางไรที่จะแบงปนน้ํา
และสงน้ําใหเพียงพอกับความตองการใชน้ําในเวลาปจจุบันและอนาคต ถาตามนิยามอยางนี้ก็ถือวา
ไมใชเรื่องยาก อยางไรก็ตามเรื่องที่คิดวางายอยางนี้ก็ยังมีปญหาอยูในทุกๆ ป ปญหาของการจัดการ
อางเก็บน้ําจะเปนปญหาแบบพลวัต คือ มีการเปลี่ยนแปลงและผันแปรของขอมูลที่ใชในการจัดการ
อยูตลอด ไมมีความแนนอนตายตัว และปญหาที่พบจะมี 3 องคประกอบ คือ
1. ปญหาดานคน คนในที่นี้หมายถึง ผูมีสวนไดเสียประโยชนจากอางเก็บน้ํานั้นๆ
จะแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมแรกเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอางเก็บน้ํา และกลุมที่สองเปนผูใชน้ําจาก
กิจกรรมตางๆ ซึ่งปญหาดานคนก็พอจะสรุปไดในสาระสําคัญ ดังนี้
1.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอการจัดการอางเก็บน้ํา ขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และความรูจริงในการจัดการ ไมทํางานเชิงรุกแตจะเปนเชิงรับเสียสวนใหญเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาเปนสําคัญ ไมคาดการณเหตุการณลวงหนา เพื่อสรางทางเลือกใหเกิดความพึงพอใจตอ
ทุกฝายและ/หรือเพื่อการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณ
1.2 ผูใชน้ําจากอางเก็บน้ํา ไมมีขาวสารของสถานการณลวงหนาจะรูก็ตอเมื่อจะ
เกิด หรือ เกิด เหตุก ารณแ ลว เทานั้น มีค วามขัด แยง ระหวา งกลุมผูใ ชน้ํา ในเรื่อ งการใชน้ํา อาทิ
ภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยังไมเขาใจหรือไมรูถึงลําดับความสําคัญของการ
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ใชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะวิกฤติสิ่งสําคัญคือ จิตสํานึกของผูใชน้ําในเรื่องประโยชนของน้ํา
จึงทําใหมีการใชน้ําอยางฟุมเฟอย บางครั้งเกินความจําเปน ไมประหยัดและไมมีประสิทธิภาพ
2. ปญหาดานกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะจําเพาะของอางเก็บน้ํา อาคารประกอบ
ระบบสงน้ําและระบายน้ํา คุณลักษณะในที่นี้จะมุงเนนถึงขอจํากัด-โอกาสของระบบอางเก็บน้ํา
ที่มีปญหา อาทิ ความจุของอางเก็บน้ําลดลงตามอายุการใชงานทําใหการคํานวณและประเมิน
ปริมาณน้ําที่แทจริงในอางเก็บน้ําผิดพลาด ความไมสมบูรณของอาคารประกอบที่จะเปนเหตุให
การควบคุมและระบายน้ําเกิดปญหาตลอดถึงศักยภาพของความจุลําน้ําดานทายอางเก็บน้ําลดลง
ไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ําที่ระบายออกจากเขื่อนในชวงฤดูน้ําหลาก เปนตน
3. ปญหาดานเครื่องมือ เครื่องมือที่กลาวถึงจะรวมทั้งหมดที่ใชในการจัดการอางเก็บน้ํา
เชน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอมูล
ขาวสาร เปนตน ปญหาที่สําคัญในดานนี้จะสงผลตอการจัดการน้ําใน 3 ดานคือ
1. การวางแผนจัดสรรน้ําและสงน้ํา ซึ่งถาไมมีขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยก็จะทําใหมีความลาชาขาดความแมนยํา
2. การดําเนินการสงน้ํา จําเปนตองใหเปนไปตามแผนการสงน้ําและสอดคลอง
กับสภาวะที่ แทจ ริง ดั งนั้น จําเป นตองมีการควบคุมตามสถานการณจ ริง นั่นคือ จําเปนต องใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสง-รับขอมูลที่เปนจริงในชวงเวลานั้นๆ จึงจะทันตอสถานการณ มี
ประสิทธิผลสูงสุด
3. การประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบระหวางแผนกับผลวาเปนอยางไร โดยมีดัชนี
ในการประเมินผล เชน ประสิทธิภาพการชลประทาน อัตราสวนแสดงผลการสงน้ํา ฯลฯ เพื่อจะใช
ในการปรับแกแผนการสงน้ําในชวงเวลาถัดไป

8.6 แนวคิดของการจัดการอางเก็บน้ํา
การศึกษาและวิจัยในงานของปฏิบัติการอางเก็บน้ําไดดําเนินการมามากกวา 50 ป และ
ปจจุบันก็ยังมีการดําเนินการตอไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางอื่นอีกจากธรรมชาติและมนุษย โดยพิจารณาจากความถี่และขนาดของการเกิดน้ํา
ทวมและการขาดน้ําในแตละป กฎการปฏิบัติงานอางเก็บน้ําในปจจุบันก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดวยเชนกัน นั่นคือ จําเปนตองพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวของและสัมพันธกันทั้งหมดในระบบอาง
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เก็บน้ํา ซึ่งเปนแนวคิดของการจัดการแบบบูรณาการ ซึ่งจะมุงเนนถึงความ เทาเทียมในการไดรับบริการ
การไดรับประโยชนจากการใชน้ํา โดยที่การใชน้ําจะตองมีความเหมาะสมในปริมาณ เวลา สถานที่
เพื่อใหเกิดความมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืนตอระบบนิเวศเปนสําคัญ
การจัดการอางเก็บน้ําแบบบูรณาการนั้นจะตองบูรณาการเพื่อแกปญหาที่กลาวมาขางตน
คือ ตองบูรณาการคน ระบบอางเก็บน้ํา และเครื่องมือใหเกิดเปนรูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติได
อยางชัดเจน เมื่อบูรณาการสิ่งตางๆ แลวก็สรางความสมดุลระหวางน้ําตนทุนและความตองการน้ํา
เพื่อ จะได น โยบายการจั ด สรรน้ํา และสง น้ําที่ มี ค วามเหมาะสมเกิ ด ความพึ ง พอใจต อทุ ก ฝ ายที่
เกี่ยวของ

8.7 ขอมูลสําหรับการจัดการอางเก็บน้ํา
บางทีขอมูลที่บันทึกไวในอดีตอาจจะเพียงพอที่จะกําหนดกฎเกณฑการปฏิบัติงานอาง
เก็บน้ําไดดีและสมเหตุผล แตแนวทางการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํายังตองพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพล
ต อ ความสามารถของอ า งเก็ บ น้ํ า ในการที่ จ ะเก็ บ น้ํ า หรื อ ระบายน้ํ า ในสภาวะป จ จุ บั น รวมถึ ง
คาดการณในอนาคตดวย เชน สถานะของอางเก็บน้ําในแตละชวงเวลา ความตองการใชน้ํา ปริมาณ
น้ําที่จะเขาอางเก็บน้ํา เปนตน ดังนั้นจึงใชขอมูลที่สําคัญสําหรับการจัดการอางเก็บน้ํา ดังนี้
1. ลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะของอางเก็บน้ํา เชน การเชื่อมตอของระบบอาง
เก็บน้ําเปนแบบขนานหรืออนุกรม ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกักต่ําสุด ปริมาณน้ําที่ระดับเก็บกักปกติ
ปริมาณน้ําที่ระดับสูงสุด ระยะฟรีบอรด ระดับสันเขื่อน โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ําพื้นที่ผิวน้ํา-ระดับน้ํา
2. ลักษณะทางกายภาพและชลศาสตรของอาคารประกอบ เชน ระดับสันทางระบาย
น้ําลนฉุกเฉิน อัตราการระบายน้ําสูงสุดของทางระบายน้ําลนฉุกเฉิน ทางระบายน้ําลงลําน้ําเดิม
อัตราการระบายน้ําสูงสุดลงลําน้ําเดิม อาคารสงน้ํา อัตราการระบายน้ําสูงสุดของอาคารสงน้ํา
ความจุของคลองสงน้ําสายใหญ อาคารควบคุมและบังคับน้ําปากคลองสงน้ําสายใหญ
3. พื้นที่โครงการทั้งหมดและพื้นที่ชลประทาน
4. กิจกรรมใชน้ําและปริมาณความตองการใชน้ํา เชน การเกษตร การอุปโภค-บริโภค
การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา การประมง การรักษาระบบนิเวศ สิทธิการใชน้ําดานทายลุม
น้ํา เปนตน ตลอดจนกลุมและองคกรผูใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
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5. ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา เชน ปริมาณฝน การระเหย ปริมาณน้ําทาพื้นที่
ลุมน้ํา ลักษณะลุมน้ํา พื้นที่รับน้ําฝน ปริมาณตะกอน การรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา
6. กฎการปฏิบัติงานอางเก็บน้ํา
7. ความจุของลําน้ําเดิม ตลอดจนคุณลักษณะของอาคารในลําน้ําเดิม
8. ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา เชน การใชประโยชนที่ดินบริเวณเหนือพื้นที่ลุมน้ํา
ลักษณะทางธรณีวิทยา
9. ปริมาตรและชวงเวลาการผันน้ําเขามาในพื้นที่รับประโยชนจากอางเก็บน้ําจากทั้ง
ผันเขาอางเก็บน้ําโดยตรง หรือผันมาใชในกิจกรรมใดๆ จากการสูบน้ําหรือจากการปลอยน้ําจาก
อางเก็บน้ําที่อยูดานเหนือน้ํา
ขอมูลการสงน้ําเปนตัวแปรสําคัญที่จะชวยในการบริหารอางเก็บน้ํา ดวยเทคนิคและ
วิธีการที่จะกลาวในหัวขอตอไป

8.8 การทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
การจัดการน้ําในอางเก็บน้ําประกอบดวยหลักการงายๆ 4 อยางคือ การวางแผนแบงปนน้ํา
แผนการสงน้ํา การดําเนินการสงน้ํา และการตรวจสอบการสงน้ําเพื่อประเมินผล ดังนั้นในการ
จัดการที่จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่จะคาดการณ
คําตอบลวงหนาจากขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อประกอบการตัดสินใจและเตรียม
รับสถานการณของผูไดเสียประโยชนจากการจัดการน้ําและใชน้ํา
การทํ าสมดุลน้ําในอางเก็บน้ําเปนวิธีก ารหนึ่ งในการหาคําตอบลวงหนาหรืออาจจะ
เรียกวาเปนการทําบัญชีน้ํา ผลลัพธที่ไดคือปริมาณน้ําที่มีอยูในอางเก็บน้ําที่ชวงปลาย เวลาพิจารณา
ตามสภาวะของปริมาณน้ําไหลเขาและออกจากอางเก็บน้ํา ซึ่งใชสมการทางคณิตศาสตรงายๆ
ใชไดกับอางเก็บน้ําทุกขนาด มีหลักการและรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดสัญลักษณของการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
(ก) อางเก็บน้ําซึ่งทําหนาที่เก็บน้ําและระบายน้ําเปรียบเสมือนภาชนะอยางหนึ่ง
กําหนดใหมีสัญลักษณเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดังแสดงในภาพที่ 8.4
(ข) ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา กํา หนดใหมีสัญลัก ษณเ ปนรูปลูกศร มีหัวลูก ศร
เขาหารูปสี่เหลี่ยมและมีคาเปนบวก ดังภาพที่ 8.4
124

บทที่ 8 อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ค) ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา กําหนดใหมีสัญลักษณเปนรูปลูกศรมีหัวลูกศร
ออกจากรูปสี่เหลี่ยมและมีคาเปนลบ ดังภาพที่ 8.4
(ง)
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา
(+)
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา
(+)

อางเก็บน้ํา

ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา
(-)

ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา
(-)
ภาพที่ 8.4 สัญลักษณของการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา
2. ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา ประกอบดวย ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ํา
(ท) ปริมาณฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ํา (ฝ) ปริมาณน้ําที่ปลอยมาจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ํา (ป)
ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ํา (ส)
3. ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ประกอบดวย ปริมาณน้ําจากการระเหยจากอางเก็บ
น้ํา (ร) ปริมาณน้ําจากการรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา (ซ) ปริมาณน้ําไหลลนออกจากอางเก็บน้ํา (ล) และ
ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําในกิจกรรมตางๆ (ช)
ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําที่สําคัญ ประกอบดวย การเกษตร การ
อุปโภค – บริโภค การอุตสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศ และอื่นๆ ตามลักษณะจําเพาะของสภาพ
พื้นที่ ซึ่งสามารถเขียนสัญลักษณของระบบอางเก็บน้ําไดดังแสดงในภาพที่ 8.5
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ร

ฝ
(+)
ส
ป
ท

(+)
(+)
(+)

(-)

อางเก็บน้ํา

(-)
(-)

ล
ช

ซ
ภาพที่ 8.5 ตัวแปรของระบบอางเก็บน้ํา
4. ที่มาและการประเมินของขอมูลปริมาณน้ําเขาและออกจากอางเก็บน้ํา
(ก) ตัวแปรควบคุม เปนตัวแปรที่บงบอกถึงลักษณะจําเพาะของอางเก็บน้ํา และมี
ความจําเปนตองใชในการควบคุมความสามารถของอางเก็บน้ําและใชในการคํานวณปริมาณน้ําเขา
และออกจากอางเก็บน้ําเปนสําคัญ ประกอบดวย โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นที่
ผิวน้ํา – ระดับน้ํา พื้นที่รับน้ําฝนของอางเก็บน้ํา ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําที่ควรจะรักษาไวในชวง
ปลายฤดูฝนและตนฤดูแลง ปริมาตรน้ําที่ระดับสูงสุด – เก็บกัก – ต่ําสุด ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปน
ขอมูลประจําแตละอางเก็บน้ําที่มีอยูแลว
(ข) ตัวแปรทั่วไป เปนตัวแปรที่จะใชประเมินปริมาณน้ําไหลออกจากอางเก็บน้ํา
และกําหนดชวงเวลาของขอมูลในอดีตประกอบดวย เปอรเซ็นตการระเหยจากอางเก็บน้ําเมื่อเทียบ
กับการระเหยจากถาดวัดการระเหยหรืออาจจะเรียกวา สัมประสิทธิ์การระเหย ปกติจะอยูระหวาง
70 – 80 เปอรเซ็นต และชวงเวลาของการบันทึกขอมูล จะขึ้นอยูกับการจัดเก็บและอายุการใชงาน
ของแตละอางเก็บน้ํา
(ค) ตัวแปรผันแปร เปนตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ ประกอบดวย 2
ตัวแปรหลัก คือ
1. ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ํา ประกอบดวย
1.1 ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ํามีที่มา 2 วิธี คือ จากการตรวจวัด
จริง และจากการประเมิน
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ขอมูลจากการตรวจวัดจริงนั้นจะมีความละเอียดถูกตองมากกวาการประเมิน
แตมีนอยที่จะตั้งสถานีวัดน้ําที่ไหลเขาอางเก็บน้ํา ดังนั้นสวนมากจะใชวิธีการประเมิน ซึ่งการ
ประเมินปริมาณน้ําทามีหลายวิธีมากเชน การใชสูตรสําเร็จรูป การหาความสัมพันธระหวางน้ําฝน
– น้ําทา หรือการวิเคราะหความถี่เปนตน ทั้งนี้ใหเลือกใชตามความเหมาะสมจากขอจํากัด – โอกาส
แตพบวา จะใชสูตรของ Rational (Q = CIA ; เมื่อ Q = ปริมาณน้ําทา , C = สัมประสิทธิ์น้ําทา , I =
ความเขมของฝนและ A = พื้นที่รับน้ํา) เกือบทั้งนั้น การใชสูตรนี้ใหพึงระวังวามีขอจํากัดคือ ฝนตก
พรอมกันหยุดพรอมกัน ครอบคลุมพื้นที่รับน้ําทั้งหมด และมีพื้นที่รับน้ําไมเกิน 15 ตร.กม. และ
คาสัมประสิทธิ์น้ําทาพบวาสวนใหญใชคาระหวาง 0.2 – 0.3 ซึ่งความจริงไมถูกตองนัก เนื่องจาก
คาสัมประสิทธิ์จะผันแปรไปตามลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา ความชื้นในดิน ฤดูกาล เปนตน
แตอยางไรก็ตามแนะนําในเบื้องตนวา ควรตรวจสอบหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝน –
น้ําทา ในลุมน้ําทั้งในรายเดือนและรายป จากบันทึกขอมูลที่มีอยู หลังจากนั้นจึงนํามาพิจารณาวา
สัมประสิทธิ์ควรเปนเทาใด ในแตละชวงเวลาหรือทั้งป
1.2 ปริ ม าณฝนที่ ต กลงในอ า งเก็ บ น้ํ า คํ า นวณได จ ากปริ ม าณฝนที่ วั ด ได จ าก
เครื่องมือวัดน้ําฝนคูณกับพื้นที่ผิวน้ําในชวงเวลาที่พิจารณา
1.3 ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ํา ตําแหนงที่ตั้งของอางเก็บน้ํา
ในลุมน้ํามี 2 ลักษณะ คือ แบบขนาน และ แบบอนุกรม
อางเก็บน้ําแบบขนาน หมายถึง อางเก็บน้ําที่เก็บกักน้ําในลําน้ําที่ขนานกัน ดังแสดง
ในภาพที่ 8.6 สวนอางเก็บน้ําแบบอนุกรม หมายถึง การวางตัวของอางเก็บกักน้ํา จะอยูใน ลําน้ํา
เดียวกัน ดังภาพที่ 8.6

8.1 แบบขนาน

8.2 แบบอนุกรม

ภาพที่ 8.6 ลักษณะการวางตัวของอางเก็บน้ํา
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ดังนั้นอางเก็บน้ําแบบอนุกรมจะมีปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําดานลางจากอางเก็บน้ําที่
อยูดานเหนือน้ําถัดขึ้นไป ซึ่งขอมูลนี้จะไดจากการตรวจวัดและบันทึกไว โดยพิจารณาวาถาปลอย
น้ําจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําลงลําน้ําธรรมชาติลงมาสูอางเก็บน้ําดานทายน้ํา จะตองคิดคาการ
สูญเสียในระหวางทางดวย เมื่อหักคาการสูญเสียออกจากปริมาณน้ําที่สงมาจากอางเก็บน้ําดาน
เหนือน้ํา จึงจะเปนปริมาณน้ําที่เขาอางเก็บน้ําดานลาง
1.4 ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ํา กรณีจะเปนการผันน้ําจากแหลง
น้ําอื่น หรือจากลุมน้ําอื่นเขามาเติมลงอางเก็บน้ํา โดยการสูบน้ําซึ่งขอมูลนี้จะพิจารณาวาสูบผานทอ
สงน้ําหรือผานคลองสงน้ํา จําเปนตองคิดปริมาณน้ําสูญเสียในระหวางทางดวย โดยปริมาณการสูบ
จะใชขอมูลจากขอกําหนดและประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําแลวหักปริมาณน้ําสูญเสียระหวางสง
น้ํา จึงจะไดปริมาณน้ําที่เขาอางเก็บน้ํา
2. ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา ประกอบดวย
2.1 ปริมาณน้ําจากการระเหยจากอางเก็บน้ํา คํานวณจากคาการระเหยที่วัดไดจาก
ถาดวัดการระเหยคูณกับสัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหย (ประมาณ 70 – 80 เปอรเซ็นต) และคูณ
กับพื้นที่ผิวน้ําในชวงเวลาที่พิจารณา
2.2 ปริมาณน้ําจากการรั่วซึมจากอางเก็บน้ํา ใชการประเมินจากปริมาตรน้ําในอาง
เก็บน้ําเฉลี่ยรายปแลวคิด 10 เปอรเซ็นต ถาคิดเปนรายเดือนใหหารดวย 12 ถาคิดเปนรายวันใหหาร
ดวย 365
2.3 ปริมาณน้ําไหลลนออกจากอางเก็บน้ํา เกิดขึ้นในกรณีชวงน้ําหลากซึ่งความจุ
ของอางเก็บน้ํามีไมเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําสุทธิได (ปริมาณน้ําเขาอางสุทธิ =
ปริ ม าณน้ํ า เขา อ า งเก็ บน้ํ า – ปริม าณน้ํ า ออกจากอ า งเก็ บ น้ํา ) จึ ง ไหลล น ออกทางระบายน้ํ า ซึ่ ง
สามารถคํานวณไดจากสูตรที่กําหนดไวตามลักษณะของอาคารระบายน้ํานั้นๆ (สวนใหญจะเปน
ฝายจะคํานวณจากสูตร Q = CdLH3/2 ; Cd = สัมประสิทธิ์ของการไหล , L = ความยาวของสันฝาย
และ H = ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย)
2.4 ปริมาณน้ําที่สงจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ํา ปริมาณการใชน้ําจากอางเก็บน้ํา
นั้นจะประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
(1) การเกษตร คํานวณไดจากการใชน้ําในการเพาะปลูกพืชแตละชนิดอาทิ
ขาว พืชไร – พืชผัก และในแตละฤดูเชน ฤดูฝนกับฤดูแลง จะยกตัวอยางเชน ประสิทธิภาพการ
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ชลประทานของโครงการชลประทานเทากับ 50 เปอรเซ็นต ปลูกพืชในฤดูฝน และพืชตองการน้ํา
ตลอดฤดูกาล 850 มิลลิเมตร (รวมคาการระเหยและซึมเลยเขตรากพืชแลว) แตในชวงฤดูฝนนั้นมี
ฝนที่พืชสามารถนํามาใชประโยชนได (ฝนใชการ) รวม 350 มิลลิเมตร ดังนั้นพืชจะตองการน้ํา
ชลประทาน 500 มิลลิเมตร (850 – 350 = 500 มิลลิเมตร) และจะตองสงน้ําชลประทานจากอางเก็บน้ํา
ไปให 1,000 มิลลิเมตร (ตองหารปริมาณน้ําที่พืชตองการดวยคาประสิทธิภาพการชลประทานคือ
500 x 100
50

=

1,000 มิลลิเมตร) และในพื้นที่ 1 ไรจะตองการน้ําชลประทาน 1,600 ลบ.ม.

(ปริมาณน้ําในพื้นที่ 1 ไร = 1,600 x 1,000 = 1,600 ลบ.ม.) หลังจากประเมินความตองการน้ํา
1,000

ชลประทาน 1 ไรแ ลว เราก็สามารถหาปริม าณน้ําที่จ ะสง ใหกับ การเกษตรในพื้น ที่เ ทา ใดก็ไ ด
ตัว แปรสําคัญที่ทําใหความตองการใชน้ําชลประทานของพืชแตกตางกันคือ ชนิดของพืช ฤดูกาล
และประสิทธิภาพการชลประทานของแตละโครงการ
(2) การอุปโภคและบริโภค การอุปโภคและบริโภคจะมี 2 ลักษณะคือ จาก
กิจกรรมการประปา สามารถใชขอมูลจากการนําน้ําไปใชในการผลิตน้ําประปาจากการบันทึกไวได
และอีกสวนหนึ่งการอุปโภคและบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยูตามลําน้ําธรรมชาติ/คลองสงน้ํา
ซึ่งจะประเมินจากการใชน้ําตอวัน อาทิ การใชน้ําของ 1 คนในหนึ่งวันใช 150 ลิตร เราก็สามารถ
คํานวณไดวา 1 สัปดาหหรือ 1 เดือน 1 คนจะใชน้ําปริมาณเทาใด นั่นคือ 1 สัปดาหใชน้ํา 1.05 ลบ.ม.
หรือ 1 เดือนใชน้ํา 4.5 ลบ.ม. เปนตน จากนั้นก็สามารถคํานวณวาทั้งหมดใชน้ําเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคเทาใด จากจํานวนการประปา และจํานวนประชากร
(3) การอุ ต สาหกรรมประเมิ น ได 2 ลั ก ษณะคื อ จากขนาดของโรงงาน
อุตสาหกรรมวาเปนโรงงานขนาดใหญ กลาง หรือเล็ก และประเมินจากพื้นที่ของโรงงาน
(4) การรักษาระบบนิเวศ ประเมินจากปริมาณการไหลในลําน้ําต่ําสุดใน
ชว งเวลาที่ พิ จ ารณาเช น รายเดือ น หรือ รายป แต ใ นขอ เท็ จ จริ ง เพื่อ ความถู ก ต อ งเสนอแนะว า
จําเปนตองทําการศึกษาเปนสําคัญ
(5) อื่นๆตามลักษณะจําเพาะของสภาพพื้นที่ เชน สิทธิการใชน้ําของผูใชน้ํา
ดานทายลุมน้ํา เปนตน อาจจะประเมินจากปริมาณการไหลในลําน้ํ าต่ําสุดก็ได แตจําเปนตอง
ทําการศึกษาเพื่อความถูกตองและปองกันขอขัดแยงระหวางผูใชน้ําในลุมน้ํากับดานทายลุมน้ํา
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ในการทําสมดุลน้ําจะมี 2 กรณีคือ ในกรณีที่เกิดสภาวะสมดุลนั่นคือ ปริมาณ
น้ําเขาและออกอางเก็บน้ําเทากัน จะไมมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ในกรณีที่
เกิดสภาวะไมสมดุลคือปริ มาณน้ําเขาและออกอางเก็บน้ําไมเทากั นจะมี การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา 2 สถานะคือ สถานะที่ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณ
น้ําเขามากกวาปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา และสถานะที่ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําลดลง เนื่องจาก
ปริมาณน้ําเขานอยกวาปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ํา และมีสูตรคํานวณดังสมการ
St+1 = St + It + Pt + Rt + PMt – Et – St – SPt – Ot
เมื่อ St+1 = ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําเมื่อปลายเวลา t; ลบ.ม.
St = ปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ําเมื่อตนเวลา t; ลบ.ม.
It = ปริมาณน้ําทาจากพื้นที่รับน้าํ ของอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
Pt = ปริมาตรฝนที่ตกลงในอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
= Pt At+1 + At
1,000
2
Pt
A
Rt

=
=
=
=
rt =
PMt =
=
Q =
T =
Et =
=
et
St
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=
=

ปริมาณฝนในชวงเวลา t; มม.
พื้นที่ผิวน้ํา; ตร.ม.
ปริมาณน้ําเขาอางเก็บน้ําจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
rt * ประสิทธิภาพของลําน้ํา
ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บน้ําดานเหนือน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
ปริมาณน้ําจากการสูบน้ําเขามาในอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
Q * T * ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา
อัตราการสูบน้ํา; ลบ.ม. ตอ วินาที
ระยะเวลาการสูบน้ํา; วินาที
ปริมาตรน้ําจากการระเหยจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
et At+1 + At
1,000
2
ปริมาณการระเหยในชวงเวลา t; มม.
ปริมาณน้ําที่รวั่ ซึมจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
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=

St+1 + St x 0.1
2

รายป

=

St+1 + St x 0.1
12
2

รายเดือน

=

St+1 + St x 0.1
365
2

รายวัน

SPt =
=
Cd =
L =
H =
T =
Ot =

ปริมาณน้ําที่ไหลลนจากอางเก็บน้ําในชวงเวลา t; ลบ.ม.
(CdLH3/2) T กรณีเปนฝาย
สัมประสิทธิ์ของการไหล
ความยาวของสันฝาย; ม.
ความสูงของน้ําเหนือสันฝาย; ม.
ระยะเวลาที่น้ําไหลลน; วินาที
ปริมาณน้ําที่สงออกจากอางเก็บน้ําสําหรับผูใชน้ําในชวงเวลา t;
ลบ.ม.
t = ชวงเวลาที่พจิ ารณา เชน วัน เดือน หรือป
ผลลัพธที่ไดจากการทําสมดุลน้ําในอางเก็บน้ํา ในชวงเวลาที่พิจารณาประกอบดวย
ปริมาณน้ําไหลเขาอางเก็บน้ําทั้งหมด ปริมาณน้ําออกจากอางเก็บน้ําทั้งหมด ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา
ที่ปลายเวลาพิจารณา ปริมาณน้ําที่ขาด ปริมาณน้ําไหลลนจากอางเก็บน้ํา และปริมาณน้ําที่สงจาก
อางเก็บน้ําที่เหมาะสม ดังตัวอยางที่แสดงใน ตารางที่ 8.1 ตัวอยางนี้จะมีคาตัวแปรแสดงในตาราง
แลว และมีโคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นที่ผิวน้ํา – ระดับน้ํา ดังแสดงใน ภาพที่ 8.7
ใหเดือนมกราคมเปนเดือนแรก สมมุติใหมีปริมาตรน้ําในอางเก็บน้ํา 60 ลาน ลบ.ม.
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โคงความจุ ระดับ และพื้นที่ผิว ของอางเก็บน้ํา
พื้นที่ผิวน้ํา (ตร.กม.)
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ปริมาตรเก็บกัก (ลาน ลบ.ม.)

ภาพที่ 8.7 โคงความสัมพันธระหวางปริมาตรน้ํา – พื้นทีผ่ ิวน้ํา – ระดับน้ํา
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8.9 การบริหารจัดการอางเก็บน้ําสําหรับโครงการชลประทานขนาดเล็ก
การบริหารงานอางเก็บน้ําจะตองประสานและสอดคลองกับความตองการน้ํา ซึ่งไดอธิบาย
รายละเอียดในบทที่ 3 เมื่อทําการประเมินปริมาณการสงน้ําผานคลองสงน้ําแลว (ดังหัวขอ 3.6)
หากเปนโครงการประเภทอางเก็บน้ํา ก็จะตองทําการเปดน้ําผานคลองสงน้ําตามอัตราที่คํานวณได
ทั้งนี้หากระบบประกอบดวยคลองสงน้ําหลายสาย จะตองรวบรวมความตองการน้ําเขาดวยกันเพื่อ
สามารถคํานวณไดวาจะเปดน้ําจากคลองสายหลักดวยอัตราเทาใด ตามปกติการระบายน้ําจาก
อางเก็บน้ําสูคลองสงน้ําจะมีอาคารควบคุมน้ําประเภททอหรือคลองสงน้ํา ซึ่งโครงการบางแหงอาจ
พัฒนาความสัมพันธระหวางระดับการเปดประตูน้ํา ระดับน้ําในอาง และอัตราการไหลที่ไดใน
รูปของตารางหรือกราฟ
สําหรับโครงการที่ไมมีการวัดน้ําจากการเปดประตูที่อางเก็บน้ํา ก็มักจะมีมาตรวัดน้ํา
หรืออาคารควบคุมน้ําในคลองสายใหญ การคํานวณอัตราการไหลจะประเมินจากระดับน้ําแตกตาง
ในคลองดานเหนือน้ําและทายน้ําของอาคาร ระยะการเปดปดบานประตู แลวทําการคํานวณอัตรา
การไหลโดยใชสูตร ออริฟซ (Orifice) ซึ่งจะไดอธิบายรายละเอียดในหัวขอ 9.1 เรื่องการวัดอัตรา
การไหลของน้ําในคลองสงน้ํา

บทที่ 8 อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ

135

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

การติดตามและประเมินผลการสงน้ํา

136

บทที่ 8 อางเก็บน้ําและการบริหารจัดการ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 9
การติดตามและประเมินผลการสงน้ํา
ในการจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การวางแผน
การสงน้ํา การติดตามผล และการประเมินผล ซึ่งการดําเนินการจะเปนลักษณะวงจรดังภาพที่ 9.1
นั่นคือ ในขั้นแรกจะวางแผนโดยการรวบรวมขอมูลจากภาคสนามทั้งดานปริมาณน้ําตนทุน ปริมาณ
ความตองการน้ํา จากนั้นจะทําการคํานวณเพื่อทําสมดุลระหวางปริมาณน้ําที่มีและความตองการ
เมื่อวางแผนเสร็จแลวก็จะเขาสูขั้นตอนการจัดสรรน้ํา นี่ก็คือการทําปฏิทินการสงน้ําตามแผนการ
ปลูกพืช อนึ่งหากปริมาณน้ํามีอยางพอเพียงการจัดสรรน้ําจะดําเนินการไดอยางสะดวกและมีความ
ยืดหยุน แตหากปริมาณน้ําตนทุนไมพอเพียง ก็จะตองพิจารณาการจัดสรรน้ําในกรณีขาดแคลนน้ํา
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดไดอธิบายแลวในบทที่ 3
การวางแผน

การประเมินผลการสงน้ํา

การจัดสรรน้ํา

การติดตามผลการสงน้ํา
ภาพที่ 9.1 วงจรการดําเนินโครงการชลประทาน
อยางไรก็ดีการจัดสรรน้ําอาจไมเปนไปตามแผนที่วางไว ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
เชน การคาดการตอปริมาณน้ําตนทุนผิดพลาด ปริมาณฝนแตกตางจากการประเมิน การปลูกพืช
จะแตกตางจากแผนที่วางไวอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการติดตามผลการสงน้ํา เพื่อนําเอาไป
ปรับแผนการสงน้ําใหเหมาะสมตามสภาพปจจุบัน ขณะเดียวกันจะเปนขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห
ผลการสงน้ํา ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการสงน้ําในชวงเวลาตอไป หรือในฤดูกาลถัดไป
ในบทนี้จะไดอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนการติดตามผลและการประเมินผลการสงน้ํา
บทที่ 9 การติดตามและประเมินผลการสงน้ํา
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9.1 การติดตามและการประเมินผลการสงน้ํา
การติดตามผลการสงน้ํามักไดรับความสนใจนอย และบางครั้งมีการวัดที่ไมถูกตอง
โครงการชลประทานสวนมากขาดการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง จึงทําใหขาดขอมูล
เรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ การประเมินผลเปนการวิเคราะหความสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งแยกออกเปน 2 สวน คือ การวัดแบบตอเนื่องและการวัดเปน
ชวงเวลา การประเมินผลแบบตอเนื่องควรดําเนินการทุกฤดูกาลสงน้ํา เพื่อทราบวาจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริห ารจัดการน้ําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดีขึ้นหรือไม การประเมินผลแบบ
ชวงเวลาเปนการประเมินสถานภาพในระยะเวลานาน เชน ทุก 5 ป
9.1.1 ความจําเปนของการติดตามประเมินผล
โดยสรุปการติดตามประเมินผลมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ
การใชงานไดตามเปาหมายของระบบ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงโครงการ โดยมีเหตุผล
สนับสนุนคือ
- เพื่อทราบความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายที่วางไว
- เพื่อทราบขอมูลปญหาของโครงการ ระดับความรุนแรง บริเวณที่เกิดปญหา
ซึ่งจะทําใหสามารถแกไขไดอยางถูกตอง
- เพื่อการวางแผนงานในปตอไป หรือการปรับปรุงในอนาคต โดยใชผลการ
ประเมินโครงการที่มีอยู
- เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานขององคกร เกี่ยวกับมาตรการที่
ประสบความสําเร็จ และมาตรการที่ประสบความลมเหลว
9.1.2 ความตองการขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการจะสามารถดําเนินการไดก็ตอเมื่อมีขอมูล
พื้นฐานอยางพอเพียงเพื่อการวิเคราะห โดยขอมูลที่จําเปนตองจัดเก็บไดแก
- ขนาดของคลองสงน้ํา คูสงน้ํา ซึ่งตองไดรับมอบจากหนวยงานหรือบริษัทที่
สงมอบงาน ขอมูลนี้จะมีประโยชนอยางมาก หากไดนํามาสรางความสัมพันธระหวางระดับน้ําและ
อัตราการไหล ซึ่งอาจอยูในรูปของกราฟหรือสมการ ทําใหสามารถคํานวณอัตราการไหลไดเมื่อ
ทราบคาระดับน้ํา
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- ชนิดของดิน ซึ่งสามารถขอจากกรมชลประทานเมื่อมีการสงมอบโครงการ
หรือกรมพัฒนาที่ ดินซึ่งรับผิดชอบในการวิเคราะหประเภทของดิ นทั่วประเทศ ข อมูลดินยังมี
ประโยชนในการประเมินการรั่วซึมในระบบและแปลงนา ตลอดจนความสามารถในการเก็บน้ําของดิน
- การระเหย สามารถนํามาใชประเมินปริมาณความตองการน้ํารายวันได โดย
อาจนําเอาขอมูลการระเหย (แสดงการวัดในภาพที่ 9.1) ไปคูณกับสัมประสิทธิ์การวัดการระเหย
ของพืชแตละชนิด ซึ่งพิมพเผยแพรโดยกรมชลประทาน

ภาพที่ 9.1 แสดงการวัดการระเหยของน้ําดวยถาดวัดการระเหย
- ปริมาณฝน มีความสําคัญอยางมากในการประเมินวาควรสงน้ําในปริมาณเทาใด
โดยนําเอาปริมาณความตองการน้ําหักออกดวยฝนใชการในแตละพื้นที่ ซึ่งไดแสดงวิธีการประเมิน
ในหัวขอ 3.4 สําหรับเครื่องมือวัดน้ําฝนมีหลายแบบดังตัวอยางในภาพที่ 9.2 โดยกลุมผูใชน้ํา
อาจสรางอุปกรณวัดน้ําฝนอยางงายหรือขอขอมูลน้ําฝนจากหนวยงานที่ทําการวัด เชน สถานี
อุตุนิยมวิทยา โครงการชลประทาน เปนตน
- อัตราการไหลของน้ําในแมน้ําหรือคลองสงน้ํา ขึ้นอยูกับแหลงน้ําตนทุนและ
ระบบการกระจายของแตละโครงการ หากเปนโครงการประเภทฝายทดน้ํา ควรวัดทั้งน้ําในแมน้ํา
และน้ําในคลองสงน้ํา ทั้งนี้ขอมูลที่สําคัญคือปริมาณน้ําที่ไหลเขาคลองสงน้ํา เพราะจะทําใหทราบ
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วา ปริม าณน้ํา ต น ทุน ที่ มีอยู พ อเพี ย งหรื อไม และใชใ นการประเมิ น ความขาดแคลนน้ํ าอีก ดว ย
ตัวอยางการวัดปริมาณน้ําแสดงดังภาพที่ 9.3 ทั้งนี้อาจทําการคํานวณอัตราการไหลของน้ํา โดยการ
อานขอมูลระดับน้ําที่อาคารควบคุมน้ําในคลอง และระยะการเปดปดบาน และคํานวณปริมาณการ
ไหลของน้ําจากสูตร
Q = CA 2gh
โดยที่ Q = คืออัตราการไหล
C = มีคาประมาณ 0.6 – 0.65
A = คือพื้นที่หนาตัดการเปดบานหาจากความกวางประตูคูณ
กับระยะการเปดบาน
g = คือคาแรงดึงดูดของโลกมีคาเทากับ 9.81
h = คือระดับน้ําแตกตางระหวางเหนือน้ํากับทายน้ําของประตูระบาย

ภาพที่ 9.2 แสดงอุปกรณวัดน้ําฝนแบบธรรมดา
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ภาพที่ 9.3 แสดงการวัดอัตราการไหลของน้ําในคลองสงน้ําดวยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา
ตามปกติกรมชลประทานจะสรางตารางหรือกราฟเพื่อชวยในการคํานวณอัตรา
การไหล โดยใชขอมูลระยะการเปดบานและความแตกตางของระดับน้ําที่เหนือน้ําและทายน้ําของ
อาคาร ซึ่งจะทําใหคํานวณอัตราการไหลไดงายขึ้น
- พื้นที่เพาะปลูกและชนิดของพืช เปนขอมูลที่นําไปใชในการประเมินความ
ตองการน้ําของพืช ซึ่งไดอธิบายแลวในหัวขอ 3.4

9.2 การประเมินคาใชจายในการสงน้ํา
คาใชจายในการสงน้ําขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ อยางไรก็ดีโครงการ
ขนาดใหญหรือขนาดเล็ก รวมทั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจะตองมีพนักงานรักษาอาคารเพื่อดูแล
อาคารหัวงาน 1 คน ซึ่งจําเปนตองไดรับการอบรมอยางพอเพียงและถูกตอง เกี่ยวกับหลักการ
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า ตลอดจนวิ ธี ก ารในการเป ด -ป ด อาคารส ง น้ํ า เพราะหากการส ง น้ํ า
ดําเนินการอยางไมถูกตองอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสงน้ํา อาคารควบคุมน้ําและอุปกรณ
ควบคุมได
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ทั้งนี้หากเปนโครงการชลประทานที่มีอางเก็บน้ําขนาดปานกลางและมีคลองสงน้ําหลาย
สาย จึงมีอาคารควบคุมน้ําหลายแหง อาจจําเปนตองมีพนักงานที่ดูแลเรื่องการเปดปดประตูใน
คลองสงน้ําเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทั้งนี้เจาหนาที่ตองทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาที่เปนงานประจํา
เกี่ยวกับอาคารควบคูไปดวย เชน การอัดจารบี การตรวจสอบระบบสูบน้ํา และการตรวจสอบ
สภาพของอาคาร เปนตน
คาใชจายในการสงน้ํานั้นควรเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
อาจมี ก ารตกลงกั น กํ า หนดอั ต ราค า น้ํ า เพื่ อ นํ า มาเป น ค าใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานก็ ไ ด สํ า หรั บ
โครงการประเภทสูบน้ําเกษตรกรมีความจําเปนตองจายคากระแสไฟฟาในการสูบน้ําอยูแลว จึง
อาจใชเงินบางสวนเพื่อการสงน้ําหรือเพื่อการบํารุงรักษาเบื้องตนดวย วิธีการเก็บคาน้ํานั้นควร
ประเมินจากปริมาณน้ําที่เกษตรกรแตละรายใช โดยคิดอัตราคาน้ําตอหนวยเทากันทั้งระบบ เพื่อให
เกิดความยุติธรรมและลดขอขัดแยงเกี่ยวกับการจายคาน้ํา

9.3 การประเมินผลและการปรับปรุงการสงน้ํา
เมื่อมีการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา ไมไดเปนหลักประกันวาประสิทธิภาพการ
บริห ารจัด การน้ํ า ของโครงการชลประทานจะสูงขึ้ น แตผ ลดัง กล าวสามารถอธิ บ ายได ว า การ
กระจายน้ําเปนไปตามแผนหรือไม มีปญหาในการสงน้ําในบริเวณใด การกระจายของน้ําเปนธรรม
กับเกษตรกรในคลองแตละสาย และเปนธรรมระหวางเกษตรกรที่อยูตนคลองกับทายคลองหรือไม
ซึ่ ง แน น อนว า หากมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการส ง น้ํ า อย า งต อ เนื่ อ ง และมี ค วามพยายาม
ปรับปรุงการจัดสรรน้ําอยูตลอดเวลา ประสิทธิภาพของโครงการในระยะยาวตองดีขึ้นอยางแนนอน
9.3.1 ดัชนีในการประเมินผล
ดั ช นี ใ นการประเมิ น ผลที่ เ ป น ที่ รู จั ก กั น ดี และใช ง านกั น อย า งแพร ห ลายคื อ
ประสิทธิภาพการชลประทานซึ่งเปนสัดสวนระหวางปริมาณน้ําที่พืชไดรับตอปริมาณน้ําที่จัดสง
ซึ่ ง มี ห ลายลั ก ษณะดั ง ได อ ธิ บ ายโดยละเอี ย ดแล ว ในหั ว ข อ 3.5 อย า งไรก็ ดี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ชลประทานเปนการมองภาพรวมของระบบซึ่งจะประเมินเปนรายฤดูกาลเพาะปลูก จึงอาจไมสามารถ
มองเห็นปริมาณการขาดแคลนน้ําในแตละสัปดาหได อีกทั้งไมสามารถบอกไดวาปริมาณผลผลิตที่
ไดสอดคลองกับปริมาณน้ําที่สงหรือไม และการไดรับน้ําในแตละพื้นที่เทาเทียมกันเพียงใด ดังนั้น
หากตองการประเมินโครงการโดยละเอียดควรเพิ่มดัชนีในการประเมินโครงการดังตอไปนี้
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- สัดสวนผลผลิต เปนสัดสวนระหวางผลผลิตที่ไดในแตละพื้นที่หรือแตละราย
กับปริมาณน้ําที่ไดรับทั้งหมดตลอดฤดูกาล คํานวณไดดังนี้
สัดสวนผลผลิต =
ผลผลิตที่ได (กก.)
ปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับทั้งหมด (ม.3)
สัดสวนผลผลิตถาหากมีคาสูง แสดงวาพื้นที่นั้นใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวาพื้นที่ที่มีสัดสวนผลผลิตต่ํา ซึ่งจะเปนขอมูลชวยในการปรับปรุงโครงการตอไป
- สัดสวนปริมาณน้ํา เปนสัดสวนระหวางปริมาณน้ําที่ไดรับตอพื้นที่เพาะปลูก
ในแตละแหงโดยคํานวณเปนรายฤดูกาลสามารถคํานวณไดดังนี้
สัดสวนปริมาณน้ํา =
ปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับทั้งหมด (ม.3)
พื้นที่ชลประทานทั้งหมด (ไร)
สัดสวนปริมาณน้ําบอกไดวาบริเวณใดไดรับน้ํามากหรือนอยกวากัน ซึ่งสามารถ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงน้ําในอนาคตใหมีความเทาเทียมดีขึ้น
- สัดสวนการไดรับน้ํา เปนสัดสวนระหวางชวงเวลาที่ไดรับน้ําพอเพียงกับ
ชวงเวลาเพาะปลูกทั้งหมด ตามปกติจะวัดเปนรายรอบเวรการสงน้ําเชนรายสัปดาห โดยคํานวณไดจาก
สัดสวนการไดรับน้ํา = จํานวนสัปดาหหรือรอบเวรที่ไดรับน้ําอยางพอเพียง
จํานวนสัปดาหหรือรอบเวรตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
ค าสัด ส ว นส ว นนี้จ ะเปน ตั ว ชี้ ว ามีก ารสง น้ํ า ไดต ามเป า หมายเพีย งใด โดยอาจ
คํานวณทั้งโครงการชลประทานหรืออาจคํานวณเปนรายพื้นที่เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันก็ได
9.3.2 การวิเคราะหผลและการปรับปรุง
ในที่นี้จะขออธิบายการแปรความหมายของดัชนีที่ไดจากการประเมินโครงการที
ละตัว และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการตามผลที่ไดรับ ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพการชลประทานเปนพิเศษเนื่องจากมีการใชงานกันอยางแพรหลาย และมีขอมูลที่ทํา
การประเมินในโครงการชลประทานขนาดใหญเกือบทุกแหงในประเทศไทย
- ประสิทธิภาพการชลประทาน
ประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการโดยรวมของประเทศไทยมีคา
คอนขางต่ํา คือ ประมาณ 40% โดยมีชวงคาอยูระหวาง 15-65% ซึ่งนับวามีความแตกตางกันมาก
ขึ้น อยู กับป จ จั ยหลายประการ เชน ปริม าณน้ําต น ทุน ชนิ ดของพื ช ความชํ านาญในการสงน้ํา
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ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ หากโครงการใดมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการชลประทานของทั้ ง
โครงการสูงกวา 40% ถือวามีการสงน้ําที่คอนขางดี หากไดคาต่ํามากจําเปนตองมีการวิเคราะหและ
หาแนวทางปรับปรุงการสงน้ําโดยดวน
- สัดสวนผลผลิต
เปนดัชนีชี้ใหเห็นถึงประสิทธิผลการใชน้ํา โดยตองเปรียบเทียบกับการปลูกพืช
ชนิดเดียวกัน หากพบวาสัดสวนผลผลิตแตกตางกันมาก ควรทําการตรวจสอบสาเหตุที่ผลผลิตต่ํา
กอน เชน การสูญเสียจากโรคและแมลง การสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เปนตน หากวิเคราะหแลว
พบวาปจจัยดานอื่นมีผลนอยมาก ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรงยอมเปนปริมาณน้ํา ซึ่งหากพบวา
สัดสวนผลผลิตบริเวณใดมีคานอยแสดงวาไดรับน้ํามากเกินไป ในทางตรงกันขามสัดสวนของผลิต
บริเวณใดมีคามากแสดงวาอาจไดรับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกวา
- สัดสวนปริมาณน้ํา
เปนการเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่ไดรับในแตละพื้นที่ สําหรับการปลูกพืช
ชนิดเดียวกัน ซึ่งจะแสดงผลคลายคลึงกับสัดสวนผลผลิต แตดัชนีนี้จะพิจารณาน้ําเปนปจจัยเดียว
ในการพิจารณา หากคาสัดสวนปริมาณน้ําสูงแสดงวาพื้นที่นั้นไดรับน้ําในปริมาณมาก ในทาง
ตรงกันขามหากพื้นที่ใดมีคาสัดสวนปริมาณน้ําที่ต่ําแสดงวาไดรับน้ําในปริมาณที่นอยกวา ทั้งนี้
หากสัดสวนดังกลาวของแตละพื้นที่ตางกันมากกวา 2-3 เทา แสดงวาการจัดสรรน้ําไมมีความเทา
เทียมควรไดรับการปรับปรุงโดยดวน
- สัดสวนการไดรับน้ํา
เปนการแสดงใหเห็นวาการสงน้ํานั้นมีความแนนอนเพียงใด โดยสัดสวน
การไดรับน้ําจะมีคาระหวาง 0-1 หากมีคาใกลเคียง 1 แสดงวา สามารถสงน้ําไดคอนขางบรรลุเปาหมาย
แตหากมีคาใกลกับ 0 แสดงวาการสงน้ําคอนขางลมเหลว และควรไดรับการปรับปรุง อยางไรก็ดี
สั ด ส ว นการได รั บ น้ํ า อาจต อ งพิ จ ารณาประกอบกั บ ดั ช นี ตั ว อื่ น ด ว ย โดยหากประสิ ท ธิ ภ าพ
ชลประทานอยูในเกณฑดีตองตรวจสอบอีกครั้งวาการขาดน้ําในแตละชวงเวลามีความรุนแรง
หรือไม โดยการขาดน้ําหากมีคานอยกวา 10-20% ถือวามีผลตอผลผลิตพืชคอนขางนอย
เนื้อหาในสวนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา
ซึ่งมักไมไดรับการเอาใจใส แตการดําเนินการดังกลาวจะเกิดประโยชนอยางมากในการปรับปรุง
การสงน้ําในอนาคต เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังลดการสูญเสีย
ทรัพยากรน้ําซึ่งนับวันจะมีความขาดแคลนมากขึ้นเปนลําดับ
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บทที่ 10
การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม
10.1 บทนํา
แหลงน้ําธรรมชาติที่ใชเพื่อการเกษตรแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน
ในสวนของน้ําผิวดินจะถูกเก็บกักในแมน้ํา ลําธาร คลอง หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา และทะเลสาบ
โดยสวนที่ไหลซึมลงไปใตดินจะถูกเก็บไวในดินทรายและหินเกิดเปนน้ําใตดิน หากพิจารณา
ปริมาณน้ําจืดทั้งหมดที่มีในโลก จะประกอบดวยน้ําแข็งที่ขั้วโลก 76.51% น้ําใตดิน 22.93% น้ําใน
ทะเลสาบและแมน้ํา 0.35% น้ําในดิน 0.18% และน้ําในอากาศ 0.03% จะเห็นไดวาน้ําจืดที่มีในโลก
เปนน้ําบาดาลถึง 22.93 % โดยแบงเปนน้ําบาดาลที่อยูลึกไมเกิน 800 เมตร 10.15% และน้ําที่บาดาล
ที่อยูระหวาง 800-4,000 เมตร 12.78% จะเห็นไดวาน้ําบาดาลที่อยูในระดับที่สามารถพัฒนาไดคือ
10.15% ซึ่งมากกวาน้ําในแมน้ําและทะเลสาบถึง 30 เทา แตปริมาณน้ําผิวดินไดถูกเก็บกักเปน
จํานวนมากโดยการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆ
น้ําบาดาลเปนแหลงน้ําที่สามารถพัฒนา เพื่อแกไขภาวะขาดแคลนน้ําไดอยางรวดเร็ว
แตอาจมีความจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพน้ําบางเพื่อจะใชเพื่อการอุปโภคบริโภค แตก็ไมสิ้นเปลือง
คาใชจายมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่น้ําผิวดินหาไดยาก

10.2 ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงสูแหลงน้ําบาดาล
ปริ ม าณฝนที่ ต กลงเฉลี่ ย ทั่ว ประเทศไทยประมาณ 1,560 มม. คิ ด เป น ปริ ม าณน้ํ า ฝน
ประมาณ 800,000 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําฝนดังกลาวจะเปนน้ําทาประมาณ 25% ที่เหลืออีก 75%
จะระเหยกลับไปในอากาศ ขังตามแองน้ําธรรมชาติ พืชนําไปใชเพื่อการเจริญเติบโต และไหลซึม
ลงไปเก็บกักอยูในแหลงน้ําบาดาล ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงไปอยูในแหลงน้ํา จะขึ้นอยูกับความสามารถ
รองรับของชั้นหินใตดินที่สามารถเก็บไวไดคือ ถาเปนหินรวน ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงแหลงน้ํา
บาดาลประมาณ 10% บริเวณที่เปนหินแองน้ํามากประมาณ 5% บริเวณที่เปนหินแองน้ําปานกลาง
ประมาณ 3% และที่แองน้ํานอยประมาณ 2% ของปริมาณน้ําฝน ทั้งนี้จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
บทที่ 10 การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม
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512,870 ตารางกิโลเมตร จากขอมูลการไหลซึมของน้ําฝนลงสูพื้นหินประเภทตางๆ สามารถ
คํานวณปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูแหลงน้ําบาดาลของประเทศไดประมาณ 38,000 ลานลูกบาศก
เมตร หรือเทากับ 4.75% ของปริมาณฝนที่ตกทั่วประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 ปริมาณน้ําฝนที่ไหลซึมลงสูแหลงน้ําบาดาลเปรียบเทียบกับน้ําทา
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
รวมทุกภาค

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
(มม.)
(ลาน ลบ.ม.)
1,280
1,270
1,460
2,140
1,520
2,340
1,560

217,140
38,270
246,500
73,360
60,560
164,130
799,960

ปริมาณน้ําทา
(ลาน ลบ.ม.)
65,140
7,650
36,680
22,000
18,170
49,240
198,880

ปริมาณน้ําฝนที่ไหลซึม
ลงสูแหลงน้ําบาดาล
(ลาน ลบ.ม.)
11,000
2,800
9,700
3,000
3,500
8,000
38,000

ที่มา : ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย (วจี รามณรงค และสมชัย วงศสวัสดิ์, 2541)
ระดับน้ําบาดาลในรอบปจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองมีการตรวจวัดระดับน้ํา เพื่อ
ทําการประเมินปริมาณน้ําจําเพาะ ซึ่งหมายถึงปริมาณที่สามารถนํามาใชไดอยางปลอดภัยในพื้นที่
ตางๆ ปริมาณน้ําบาดาลเก็บกักอยูในหินรวนของอางน้ําบาดาลที่สําคัญในภาคตางๆ จํานวน 12 แอง ดัง
แสดงในตารางที่ 10.2 คิดเปน 42% ของปริมาณน้ําฝนที่ไหลในแหลงน้ําบาดาลของทั่วประเทศ
หรือ ปริม าณ 15,877 ลา นลูก บาศกเ มตร อยา งไรก็ดียังมีพื้น ที่อื่น ๆ ที่เ ปน แอง ขนาดเล็ก ตา งๆ
ที่ไมไดแสดงไวในตารางดังกลาว

10.3 การพัฒนาและการใชทรัพยากรน้ําบาดาล
การพัฒนาน้ําบาดาล ไดมีการดําเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในอดีตหนวยงานของ
ภาครัฐที่รับผิดชอบคือ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามัย และกรมเรงรัดพัฒนา
ชนบท ในปจจุบันหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบราชการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปน
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หนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใชน้ําบาดาล โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาน้ําบาดาล นอกจากนี้การประปาสวนภูมิภาคไดพัฒนาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในทองที่บางแหลง และกรมชลประทานพัฒนาแหลงน้ําใตดินเพื่อการเกษตร
ตารางที่ 10.2 ปริมาณน้ําที่เก็บกักอยูในแองน้ําบาดาล (Groundwater Storage) และปริมาณน้ําที่
สามารถพัฒนาไดโดยไมเกิดผลกระทบ (Safe Yield)
แองน้ําบาดล
แองเชียงใหม-ลําพูน
แองลําปาง
แองเชียงราย-พะเยา
แองแพร
แองนาน
แองเจาพระยาตอนเหนือ
แองเจาพระยาตอนใต
แองทาฉาง
แองนครศรีธรรมราช
แองระโนด-สงขลา
แองหาดใหญ
แองปตตานี

ปริมาณน้ําที่เก็บกัก
(ลาน ลบ.ม.)
485
295
212
160
200
6,400
6,470
320
420
400
175
340

ปริมาณน้ําที่พัฒนาได
ตอป
(ลาน ลบ.ม.)
97
59
42
32
40
1,280
1,294
64
84
80
35
68

ปริมาณน้ําที่พัฒนาได
ตอวัน
(ลาน ลบ.ม.)
0.265
0.161
0.115
0.087
0.110
3.500
3.500
0.175
0.230
0.200
0.096
0.186

ที่มา : ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย (วจี รามณรงค และสมชัย วงศสวัสดิ์, 2541)
ถึงแมวาการใชน้ําบาดาลจะสามารถกอใหเกิดประโยชนอยางมาก แตตองมีการควบคุม
ปริมาณการใชใหอยูในระดับที่ไมเกินศักยภาพของแหลงน้ํา การใชน้ําบาดาลในปริมาณที่มาก
อาจทํา ให เ กิ ดผลกระทบขึ้ น หลายดาน คือ การลดลงของระดับน้ํ า ใต ดินอยา งถาวร (การไหล
ทดแทนใชระยะเวลานานหลายป) ทําใหการนําน้ําไปใชตองเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้ผลกระทบ
ที่รุนแรงคือการทรุดตัวของแผนดินที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอยูในเขต
ตอนลางของลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีน อยางไรก็ดีการทรุดตัวของแผนดินเกิดขึ้นในพื้นที่
บทที่ 10 การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม
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ลุมน้ําอื่นของประเทศ เชน บริเวณตอนลางของลุมน้ําแมกลองเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้น้ํา
สวนใหญถูกใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
ดังนั้นการใชน้ําบาดาลจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและควรใชในระดับที่
ปลอดภัยไมเกินศักยภาพน้ําบาดาลในแตละพื้นที่ ชั้นน้ําบาดาลสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ชั้น
น้ําตื้น และชั้นน้ําบาดาล โดยชั้นน้ําตื้นจะพิจารณาที่ระดับความลึกไมเกิน 30-50 เมตร ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของชั้นหิน จากตัวเลขในป 2540 มีการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคจํานวนมาก
คือไดมีการเจาะบอบาดาลโดยหนวยงานของรัฐตางๆ (ไมรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ประมาณ
190,000 บอ โดยหนวยงานตางๆ คือ กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย กรมโยธาธิการ สํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท กองบัญชาการทหารสูงสุด และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ไดเจาะบอบาดาลดวยเชนกัน ทั้งนี้บอ
บาดาลดังกลาวจะเปนการใชน้ําใตดินในชั้นน้ําบาดาลเกือบทั้งหมด

10.4 การพัฒนาและใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม
สําหรับการใชน้ําบาดาลเพื่อเกษตรกรรม จะดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ
จะมีการพัฒนาเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดใหญเพียงแหงเดียวคือ โครงการพัฒนาน้ําใตดิน
สุโขทัย สําหรับบอบาดาลขนาดเล็กจํานวนมากที่ถูกพัฒนาโดยเกษตรกรนั้นสวนใหญใชน้ําจาก
ชั้นน้ําตื้นเปนหลัก อนึ่งจากการสํารวจขอมูลการใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
สถาบันการจัดการน้ํานานาชาติ (IWMI) ในป พ.ศ. 2545 ไดขอมูลที่นาสนใจหลายประการดังนี้
10.4.1 ระดับน้ําใตดินและจํานวนบอ
ระดับน้ําใตดินจะแปรผันอยูระหวาง 2 เมตรถึง 40 เมตร จากผิวดินขึ้นอยูกับชั้น
ความหนาและคาการซึมน้ําของชั้นน้ําใตดินในแตละพื้นที่ โดยปกติระดับน้ําใตดินในชวงฤดูแลง
จะต่ํากวาระดับน้ําใตดินในชวงฤดูฝนหลายเมตร ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการรีชารจ (Recharge)
ในชวงฤดูฝน ความแตกตางของระดับน้ําในชวงเวลาดังกลาวแตกตางกันระหวาง 1.50 ถึง 10 เมตร
ขึ้นอยูกับปริมาณการสูบน้ํารายป ความจุของชั้นน้ําใตดิน และปริมาณฝนรายป
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ในแต ล ะหมู บ า นจํ า นวนบ อ อาจมี เ พี ย งไม กี่ บ อ จนถึ ง หลายร อ ยบ อ ขึ้ น อยู กั บ
ศักยภาพน้ําใตดิน ภูมิภาค ชนิดของพืชที่ปลูก และขนาดของเครื่องสูบน้ํา อยางไรก็ดีหมูบานที่มี
บอสูบน้ําจํานวนมากจะมีบอน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภครวมอยูเปนจํานวนมากดวย สําหรับภูมิภาค
ที่มีบอสูบน้ําใตดินจํานวนมากคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก สําหรับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือจะมีบอน้ําใตดินนอยเนื่องจากปญหาน้ําเค็มและความจุของชั้นน้ําใตดินดวย อนึ่งจํานวน
บอน้ําใตดินในภาคตะวันตกไดลดลงในชวงเวลาที่ผานมาเนื่องจากการพัฒนาโครงการชลประทาน
แมกลองใหญ ซึ่งมีน้ําใตดินอยางพอเพียงเพื่อการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลง
10.4.2 เศรษฐศาสตรการใชน้ําใตดิน
ผลการสํารวจพบวาหมูบานสวนใหญมีแหลงรีชารจน้ําใตดินในบริเวณใกลเคียง
เชน หนอง บึง แมน้ํา อางเก็บน้ํา และคลองชลประทาน สําหรับหมูบานที่ใชน้ําใตดินเพื่อการ
เกษตรกรรมเปนจํานวนมากคิดเปน 18% โดยน้ําผิวดินจะเปนแหลงน้ําหลักที่ใชเปนสวนใหญ
ดังนั้นจึงสรุปไดวา สําหรับประเทศไทยน้ําผิวดินถูกใชเปนหลักในการชลประทานและน้ําใตดินจะ
ถูกใชเปนแหลงน้ําเสริม โดยบทบาทของบอน้ําใตดินจะมีความเกี่ยวของกับแผนการปลูกพืช
คอนขางมาก ดังจะพบวาการปลูกผักและไมผลนิยมใชน้ําใตดินมากกวาพืชชนิดอื่น เพราะมีความ
ยืดหยุนในการเลือกระบบการใหน้ํา โดยมักมีการใชรวมกับการสงน้ําระบบทอ เชน ระบบมินิ
สปริงเกลอร ซึ่งจะมีผลดีในแงการประหยัดแรงงานอีกดวย นอกจากนี้น้ําใตดินไดถูกใชเพื่อการ
ชลประทานเสริมสําหรับขาวและออย โดยการใชน้ํามักจะเลือกระบบคลองสงน้ํา สําหรับการปลูก
พืช ไรมีก ารใชน้ํา ใตดิน นอ ยมาก เพราะเกษตรกรมัก จะใชน้ํา จากคลองชลประทานเปน หลัก
ความหนาแนนของการปลูกพืชของเกษตรกรที่มีการใชน้ําใตดินมีคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 โดยขาว
และพืช ไรจ ะมีการเพาะปลูก ปละ 2 ครั้ง สวนผัก จะมีการปลูก มากถึงปละ 3-5 ครั้ง สว นออย
และไมผลจะเปนพืชรายป
จากการสํารวจพบวาบอบาดาลสวนใหญยังใชงานไดดี แมวาจะมีการใชงานมา
หลายสิบปแลว โดยมีบอที่ใชการไมไดเพียง 4.5% สําหรับตนกําลังของเครื่องสูบน้ําแยกออกได
เปนเครื่องยนตดีเซลและมอเตอรไฟฟา เครื่องยนตดีเซลซึ่งตนกําลังมาจากรถไถเดินตามเปนหลัก
จะใชในการใหน้ําแกขาว ออย และพืชชนิดอื่นที่ใชน้ําในปริมาณมาก มอเตอรไฟฟามักใชในการ
ปลูกผักที่ตองมีการใหน้ําเกือบทุกวันแตใหในปริมาณที่นอยในแตละครั้ง ซึ่งไดขอสรุปวากําลัง
เฉลี่ยของเครื่องยนตดีเซลประมาณ 10 แรงมา แตกําลังเฉลี่ยของมอเตอรไฟฟาประมาณ 1.5 แรงมา
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ขนาดของทอสูบน้ําจะมีขนาดใหญหลายนิ้วสําหรับการใหน้ํากับขาวและออย
แตการใหน้ํากับผักจะใชทอขนาดเล็กกวามาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมักมีขนาดเล็กและปริมาณ
การใหน้ําจะไมมากนักในแตละครั้ง เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงการสูบน้ําจะพบวาการปลูกขาว
และพืชไรจะมีจํานวนชั่วโมงการสูบนอย เนื่องจากเปนระบบการชลประทานแบบเสริม ในทาง
ตรงกันขามการปลูกผักจะมีจํานวนชั่วโมงการสูบน้ําสูงกวา
ขาวเปนพืชหลักของประเทศที่ใชน้ําใตดินโดยมีการใชในภาคกลางและภาคเหนือ
คอนขางมาก และมีการใชบางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืชหลักในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคใตคือ ออย ไมผลและผัก สําหรับแหลงพลังงานในแตละภูมิภาคก็มีความตางกัน โดย
เครื่องยนตดีเซลมักใชในภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากมีรถไถเดินตามเปนจํานวนมาก มอเตอร
ไฟฟาเปนตนกําลังที่มีการใชมากในภาคใต และภาคตะวันตก เพราะเปนการปลูกผักและผลไม
เปนหลัก สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีการใชตนกําลังทั้ง 2 แหลง
เนื่องจากมีการใชน้ําใตดินกับพืชหลักหลายชนิด
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนพบวาขาวและพืชไรใหผลตอบแทนต่ําสุด ออยและ
สับปะรดเปนพืชที่มีผลตอบแทนไมแนนอน เนื่องจากราคาของผลผลิตมีการแปรผันสูง พืชที่ให
ผลตอบแทนสูงสุดคือผลไมและผัก แตก็มีขีดจํากัดในดานความตองการแรงงานที่สูง สรุปไดวา
การใชน้ําใตดินในเขตที่มีน้ําผิวดินไมพอเพียงมีความเปนไปได โดยขึ้นอยูกับชนิดของพืชและ
ความพรอมในดานการลงทุน
ป ญ หาในการใช น้ํ า ใต ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การใช น้ํ า ใน
ปริมาณที่มากเกินไปทําใหระดับน้ําใตดินลดลง ในบางครั้งไมสามารถสูบน้ําได เนื่องจากระดับน้ํา
อยูต่ํากวาระดับของทอสูบ ปญหาถัดมาคือคาใชจายในการสูบน้ําซึ่งสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง ปญหารองลงมาคือคุณภาพน้ํา ซึ่งอาจเจอปญหาน้ําเค็มและน้ํากรอยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับปญหาอื่นๆ ไดแก ปญหาการดับของไฟฟา และการ
ปนเปอนของน้ําใตดินจากหินปูนและเหล็ก
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10.5 โครงการพัฒนาน้ําใตดินจังหวัดสุโขทัย
โครงการพัฒนาน้ําใตดินสุโขทัยมีการสูบน้ํามายาวนานตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยเปน
โครงการที่กอสรางเพื่อใชน้ําระยะสั้นระหวางรอการกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ แตใน
ปจจุบันไดใชงานมากกวา 30 ป ซึ่งถือเปนโครงการชลประทานขนาดใหญแหงเดียวในจังหวัด
สุโขทัย โดยมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 70,000 ไร การกระจายน้ําจากบอสูบน้ําไปยัง
แปลงเพาะปลูกใชระบบทอ uPVC โดยมีหัวจายน้ําถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกร
จะนําน้ําไปใชโดยใชคูสงน้ําตอไป
โครงการน้ําใตดินมีลักษณะที่นาสนใจบางประการ ที่อาจนําไปใชกับโครงการอื่นๆคือ
- เกษตรกรเปนผูจายคากระแสไฟฟาในการสูบน้ําทั้งหมด
- มีการกระจายน้ําดวยระบบทอเปนโครงการขนาดใหญ
- เปนโครงการสูบน้ําใตดินเพื่อการชลประทานในพื้นที่ขนาดใหญ
จากผลการประเมินโครงการในดานตางๆ พบวา การรั่วซึมในระบบทอมีประมาณ 8%
ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับการสงน้ําในระบบคลองสงน้ํา มีความสามารถในจายน้ําไดอยางเทาเทียม
และยุติธรรมเนื่องจากรับน้ําโดยระบบทอ และมีการกําหนดชั่วโมงการสูบน้ําที่ชัดเจนในแตละราย
ผลการวิ เ คราะห ค วามคุ ม คา ตอ การลงทุ น พบว ามี ผ ลประโยชน คุ มค าต อ การลงทุ น โดยวั ด ค า
ผลตอบแทนมีประมาณ 10-18% จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาจะพิจารณาดําเนินการในอนาคต หากวา
แหลงน้ําใตดินมีความเหมาะสม สําหรับภาพที่ 10.1-10.3 แสดงการพัฒนาและการใชน้ําใตดินเพื่อ
การเกษตรกรรม

10.6 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลทั้งหมดสรุปไดวาประเทศไทยมีการใชน้ําใตดินในปริมาณมากทั้งการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม โครงการเกษตรจะใชบอน้ําตื้นเปนหลัก และการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรมจะใชบอบาดาล การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรสวนใหญเปนการใชโดย
เกษตรกรรายยอยโดยมีมากที่สุดในภาคกลางเพื่อการปลูกขาว และมีการใหน้ํากับพืชอื่นอีกหลาย
ชนิด เชน ออย ผัก และผลไม จากการวิเคราะหพบวาการใชน้ําใตดินเพื่อการเพาะปลูกมีความ
คุมคาตอการลงทุนโดยพืชที่ใหผลตอบแทนสูงคือผักและผลไม สวนขาวจะใหผลตอบแทนต่ําสุด
และมีการใชน้ําสูงสุดดวย
บทที่ 10 การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม
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ในดานการพัฒนาน้ําใตดิน เพื่อการชลประทานสําหรับพื้นที่ขนาดใหญพบวามีความ
เปนไปไดในดานเศรษฐศาสตร แตตองมีการพิจารณาแหลงน้ําใตดินโดยรอบคอบวามีปริมาณ
พอเพียงกับความตองการ จากประสบการณของโครงการพัฒนาน้ําใตดินสุโขทัยพบวา หากมีการ
ควบคุมปริมาณสูบน้ํา และมีการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม การพัฒนาน้ําใตดินเพื่อการชลประทาน
ในพื้นที่ขนาดใหญยังสามารถกระทําได ภายใตการวางแผนอยางรอบคอบ

ภาพที่ 10.1 การขุดเจาะบอน้ําใตดนิ ขนาดใหญ
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ภาพที่ 10.2 การติดตัง้ เครื่องสูบน้ําสําหรับการสูบน้ําในชัน้ น้ําบาดาล
บทที่ 10 การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม
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ภาพที่ 10.3 การใชน้ําใตดนิ เพื่อการเพาะปลูก
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บทที่ 11
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน
โครงการชลประทานมีระบบดานกายภาพที่มีความซับซอนและการเปลี่ยนแปลง โดย
เปนไปตามสภาพการใชงานและการบํารุงรักษา แตขอมูลที่นํามาใชในการวางแผนนั้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอด ตามกิจกรรมการใชน้ําและขอมูลดานอุทกและอุตุนิยม หากมีการทําการเกษตรที่
ไมเหมาะสมก็อาจกอใหเกิดปญหาดานคุณภาพดินดวย ในบทนี้จะไดกลาวถึงเรื่องที่ควรคํานึงถึง
ในการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

11.1 ธรรมชาติของระบบชลประทาน
โครงการชลประทาน มีเปาหมายและหลักการในการดําเนินการหลายดาน ทั้งการเพิ่ม
ผลผลิตและรายไดของเกษตรกร โดยการบริหารจัดการจะตองมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ
และไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา อยางไรก็ดีการที่มีเปาหมายหลายดานทําใหการ
จั ด การในแต ล ะพื้ น ที่ อ าจต อ งปรั บ ตามความเหมาะสมในการใช ง าน เช น ระบบการปลู ก พื ช
ลักษณะดิน เปนตน
ระบบชลประทานมีกระบวนการหลากหลายในการบริหารงาน โดยการสงน้ําผานระบบ
คลองทั้งคลองดาดและคลองดินเปนระยะทางไกล โดยมีเกษตรกรผูใชน้ําเปนจํานวนมาก จึงอาจ
เกิ ด ปญหาดา นการสื่ อสาร รวมทั้งการเปลี่ย นแปลงความต อ งการน้ํ า ในบางพื้ น ที่ เ มื่ อมีฝนตก
นอกจากนี้ยังมีความไมแนนอนในการประเมินคาฝนใชการ น้ําที่เหลือจากการเพาะปลูก และการ
รั่วซึมในระบบกระจายน้ํา
ระบบชลประทานขนาดเล็ก จะมีความซับซอนนอยและบริหารจัดการไดไ มยากนัก
แตระบบชลประทานขนาดใหญ จะมีอาคารหัวงานและอาคารควบคุมน้ําเปนจํานวนมากและ
หลากหลายชนิด เชน อาคารปองกันน้ําลนคลอง ประตูระบายปากคลอง อาคารสงน้ําเขาแปลง
เพาะปลูก อาคารอัดน้ํา เปนตน การบริหารระบบเชนนี้ตองมีเจาหนาที่ที่มีการอบรมที่ดีจํานวนมาก
สําหรับระบบขนาดใหญเมื่อมีการปรับการเปดปดอาคารตัวใดตัวหนึ่ง จะสงผลกระทบตอระดับน้ํา
และปริ ม าณการไหลในพื้ น ที่ อื่ น ๆอี ก หลายแห ง ซึ่ ง ยากแก ก ารคาดเดาและต อ งใช ร ะยะเวลา
ชวงหนึ่งจนกวาระบบจะเขาสูสมดุลอีกครั้ง
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11.2 การเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงของระบบชลประทาน
การเปลี่ยนแปลงหลังการกอสรางระบบมีความจําเปน เพื่อทําการทบทวนหรือปรับปรุง
เกณฑการบริหารจัดการน้ําที่ออกแบบไวเดิม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดจากหลายสาเหตุ เชน
- การเพิ่มของประชากรทําใหเกิดการกระจายพื้นที่เพาะปลูกเปนแปลงที่เล็กลง
- การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การเปลี่ยนสภาพของลุมน้ําซึ่งจะมีผลกระทบต อ
ปริมาณน้ําทา เชน การสูญเสียปาตนน้ํา และยังอาจกอใหเกิดภาวะน้ําทวมอีกดวย
- การขยายหรือพัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวจะสงผลกระทบตอการจัดการฟารม รวมทั้งปฏิทินการ
ปลูกพืช แผนการปลูกพืช และวิธีการใหน้ํา ปจจัยดานการตลาดและความตองการเพื่อการบริโภค
ของตนเองก็มีสวนสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ระบบชลประทานในภาคกลางของประเทศไทยจะมีการเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ เชน
โครงการชลประทานทั้งหมดในเขตทุงราบเจาพระยา โครงการชลประทานที่อยูตอนลางจะตอง
อาศัยน้ําที่ผานมาจากโครงการตอนบน การวางแผนการใชน้ํารวมกันจึงมีความจําเปนอยางมาก ทั้ง
ดานการใชน้ําและการระบายน้ํา ระบบลักษณะนี้จะมีการใชประโยชนระบบอางเก็บน้ําและคลอง
สงน้ํารวมกัน ซึ่งความซับซอนของการบริหารคลองที่ใชงานรวมกันนี้ จะพิจารณาผลประโยชน
รวมกันของการสงน้ําใหแปลงเพาะปลูกทั้งระบบ นอกจากนี้ระบบบางแหงยังมีความยุงยากจาก
การผันน้ําขามลุมน้ํา เชน การผันน้ําจากแมน้ําแมกลองสูลุมแมน้ําเจาพระยา

11.3 การรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อมีความตองการ
ใชน้ําเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดปริมาณน้ําต่ําสุดในแตละลุมน้ําและพื้นที่ โดยโครงการ
ชลประทานไมสามารถนําน้ําไปใชมากจนเกิดผลเสียดานอื่น เชน การรุกตัวเองของน้ําเค็มบริเวณ
ปากแมน้ํา การสะสมของเกลือ การดํารงชีวิตของสัตวน้ํา เปนตน น้ําเสียเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ตอง
ไดรับการดูแล โดยน้ําเสียนั้นอาจมาจากการเกษตร น้ําเสียชุมชน และอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมัก
จําเปนที่จะตองตรวจสอบและติดตามระดับมลภาวะในแมน้ํา และลําน้ําสาขา โดยจะตองปลอยน้ํา
จากระบบสงน้ําหรือลําน้ําธรรมชาติลงมาเจือจางมลพิษ หากพบวาคุณภาพน้ําอยูในระดับที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน
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อนึ่งตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ไดพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําเพื่อความเหมาะสมตอการนําน้ํามาใช
ประโยชนในกิจกรรมแตละประเภท เพื่อนําน้ําจากแหลงนั้นๆ มาใชประโยชนหลายๆ ดานโดย
ไมมีความขัดแยงกัน โดยแบงแหลงน้ําผิวดินตามการใชประโยชนออกเปน 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจาก
กิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน
(2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
(3) การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ํา
ประเภทที่ 2 ได แ ก แหล ง น้ํ า ที่ ไ ด รั บ น้ํ า จากกิ จ กรรมบางประเภทและสามารถเป น
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การอนุรักษสัตวน้ํา
(3) การประมง
(4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 ไดแกแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 ไดแกแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการคมนาคม
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11.4 การมีสวนรวมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ําและการบํารุงรักษา
โครงการชลประทานปจจุบันมีการแขงขันระหวางภาคการใชน้ําที่ตางกัน เชน การผลิต
ไฟฟาพลังน้ํา การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร โดยการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคถือเปนเปาหมายสําคัญสูงสุด ดังนั้นหากความตองการน้ําเพิ่มขึ้นอยางมาก อาจตองลดความ
ตองการใชน้ําดานการเกษตรลง การแขงขันภายในภาคการใชน้ําเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
การเกษตรก็มีอยูสูง ทั้งนี้เกษตรกรดานเหนือน้ํามักมีการเพาะปลูกพืชมากกวาแผนที่วางไว ทั้งใน
ดานขนาดพื้นที่และจํานวนครั้งการปลูกตอป ซึ่งจะสงผลการขาดแคลนน้ําแกพื้นที่ดานทายน้ํา
แนวทางหนึ่งในการแกปญหาการแยงน้ําและการกระจายน้ําที่ไมเปนธรรมคือการเก็บคาน้ํา
โดยการเก็บคาน้ําจะสรางจิตสํานึกและความรูสึกเปนเจาของแกผูใชน้ําทั้งหมด ดังนั้นหากมีการ
จัดสรรน้ําที่ไมเปนธรรมก็จะเกิดการรองเรียนและดําเนินการแกไขขอขัดแยงกันเองระหวางผูใชน้ํา
เนื่องจากผูใชน้ําทุกรายจายคาน้ําก็ยอมมีสิทธิ์ในการใชน้ําอยางเทาเทียมกัน โดยอาจนําไปสูการ
วางกติกาการใชน้ํา และลดความขัดแยงในการใชน้ําไดในที่สุด
การเก็บคาน้ําอาจคิดเปนตอหนวยพื้นที่หรือตอหนวยปริมาตร ทั้งนี้การเก็บคาน้ําตอ
หนวยพื้นที่อาจกระทําไดงายและสะดวก โดยไมตองมีการติดตั้งอาคารเพิ่มเติม เนื่องจากจัดเก็บ
ตามขนาดพื้นที่เพาะปลูกจึงไมจําเปนตองทําการวัดน้ํา แตวิธีการนี้อาจไมสงเสริมการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเกษตรกรที่อยูตนน้ําจะยังมีแนวโนมในการใชน้ํา ในปริมาณที่มากเกิน
ความจําเปน การจัดเก็บคาน้ําตอหนวยปริมาตรจึงมีความเหมาะสมและยุติธรรมมากกวา เนื่องจาก
เกษตรกรจะเสียคาใชจายตามปริมาณน้ําที่ใชจริงแตละราย แตวิธีการนี้อาจประสบปญหาดาน
การติดตั้ง การวัดน้ําและการจัดเก็บขอมูลการใชน้ําของเกษตรกรทุกราย แนวทางหนึ่งซึ่งอาจแกไข
ปญหานี้ได คือ การจัดเก็บคาน้ําในลักษณะกลุมหรือแฉกสงน้ํา โดยวัดปริมาณน้ําที่ไหลผานทอสงน้ํา
เขานาแตละแหง และเกษตรกรในแตละแฉกสงน้ํา เปนผูดูแลเรื่องปริมาณการใชน้ําของเกษตรกร
แตละรายในแฉกการสงน้ํานั้นๆ
การเก็บคาน้ํายังเปนการลดคาใชจายภาครัฐลง โดยเงินคาน้ําควรจะนําไปใชเพื่อการ
บํารุงรักษาและการบริการกลุมผูใชน้ําเทานั้น โดยแนวคิดของหนวยงานระดับนานาชาติ เชน
ธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ที่ใหจัดเก็บคาน้ําในอัตราที่ครอบคลุมทั้งคา
กอสรางและคาบํารุงรักษา นาจะไมเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต
ที่มากเกินไป และปจจุบันราคาพืชผลการเกษตรก็ยังไมไดรับการคุมครอง เมื่อเงินคาน้ําที่จัดเก็บได
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ถูกนําไปใชเพื่อการดําเนินงานการชลประทานในพื้นที่ทั้งหมด โดยสวนหนึ่งจะถูกใชไปเพื่อการ
บํารุงรักษาและอีกสวนหนึ่งใชเพื่อการบริหารจัดการน้ํา จะทําใหเกิดความเขมแข็งของกลุมผูใชน้ํา
ทั้งนี้ผูใชน้ําควรมีสานรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการตั้งแตการวางแผนการสงน้ํา การ
ดําเนินงานตามแผน การติดตามการสงน้ํา ตลอดจนการประเมินผลโครงการ สําหรับรายละเอียด
ไดอธิบายแลวในบทที่ 9

11.5 การประสานงานในการบริหารจัดการโครงการชลประทาน
กลไกในการประสานงานและการสื่อสาร ระหวางการจัดการระบบชลประทานและ
การใชน้ําในแปลงนามีอยูนอยมากในอดีต อยางไรก็ดีก็มีการนําเอากระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดการโครงการชลประทานมาใช ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลาหลายปแลว ยอมทําใหการ
จัดการน้ํามีความสอดคลองและประสานงานกันมากขึ้น โดยองคกรที่ทําหนาที่ในการจัดการ
โครงการชลประทาน อาจประกอบดวยตัวแทนจากแฉกสงน้ํา คณะกรรมการบริหารโครงการ
เปนตน ซึ่งกรรมการเหลานี้มีความหลากหลายดานบทบาท หนวยงานที่เปนตัวแทน และมาจาก
กลุมผูใชน้ําตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการโครงการอยางมาก โดยขอมูลทั้งที่
จะถูกสงจากโครงการสูเกษตรกร และจากเกษตรกรสูโครงการจะมีการถายทอดกันโดยสะดวก
รวดเร็วและทั่วถึง ทั้งนี้รูปแบบการทํางานรวมกันนี้อาจตองมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต เนื่องจาก
กระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการถายโอนโครงการชลประทานของประเทศไทยยังอยูใน
ระยะเริ่มตน

11.6 กฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการชลประทาน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยแบงออกเปน 3 สวน คือ
- กฎหมายเกี่ยวกับน้ําในเชิงปริมาณ
- กฎหมายเกี่ยวกับน้ําในเชิงคุณภาพ
- กฎหมายเกี่ยวกับองคกร
ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจํากัดสิทธิในการใชน้ําจากแมน้ําลําคลองทั่วไป มี 2
ฉบับ คือ
- เจาของที่ดินริมทางน้ําสามารถชักน้ําไปใชไดเทาที่จําเปนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1355
ซึ่งสิทธินี้ไมลดลงแมวาน้ําจะเกิดการขาดแคลนน้ําก็ตาม
บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

159

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

- การใช น้ํ า เพื่ อ การเกษตรจากแม น้ํ า ลํ า คลองต อ งอยู ภ ายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
ชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482
สําหรับกฎหมายทางน้ําชลประทาน เพื่อการจัดการโครงการชลประทานและทางน้ํา
ชลประทานจะอยู ภ ายใต บั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
- การใชน้ําจากทางน้ําชลประทานตองไดรับอนุญาตจากทางราชการ
- การเดินเรือตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานตองขออนุญาต
- ทางราชการสามารถเรียกเก็บคาน้ําไดตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
รายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับดังกลาวแลว เปนหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาเพิ่ ม เติม และทํ า ความเข า ใจเพื่อ การบั งคั บใชอ ย า งถู ก ตอ ง จากบทสรุ ป
กฎหมายทั้งสวนที่เกี่ยวของกับการใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง และการใชน้ําในทางชลประทาน
ดังกลาวแลวพบวา ยังมีปญหาในการบริหารจัดการน้ําในหลายประเด็น คือ
- กฎหมายไมสามารถแกปญหาการแยงน้ําได โดยผูอยูใกลแหลงน้ําหรือตนน้ําจะ
ไดเปรียบผูอยูดานทายน้ํา
- การผันน้ํากระทําไดโดยไมมีขอจํากัดดานกฎหมาย
- เกษตรกรอยูในฐานะผูเสียเปรียบเพราะถูกควบคุมมากกวาผูใชน้ําภาคการใชน้ําอื่น
- ในส ว นของกรมชลประทานไม ไ ดมี ห น าที่ ดูแ ลแหลง ตน น้ํ า ทํ า ให ไ ม ส ามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ
ดังนั้นภายใตขอจํากัดของกฎหมายและอํานาจหนาที่ที่สามารถกระทําไดในปจจุบัน
ประชาชนโดยกลุมผูใชน้ําจะตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํามากขึ้น ทั้งในดานการ
วางแผน การบริหาร การดําเนินงาน การติดตามผล ตลอดจนการบํารุงรักษา ผานทางกลุมผูใชน้ํา
ดังกลา วแลวขางตนและตองยอมรับบทบาทของคณะอนุกรรมการลุมน้ํา ซึ่งจะเป น
องคกรที่มีบทบาทในการจัดสรรน้ําในแตละลุมน้ํามากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้คณะอนุกรรมการลุมน้ํา
แตละแหงจะมีการจัดตั้งคณะทํางานลุมน้ําในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จนถึงระดับจังหวัด ซึ่ง
คณะทํางานเหลานี้จะทําหนาที่ในการประสานงานระหวางผูใชน้ํากับอนุกรรมการลุมน้ํา ดังนั้น
การบริหารจัดการน้ําในอนาคตบุคคลในพื้นที่จะมีบทบาทในการจัดสรรน้ํา การพิจารณาแผนงาน
ตลอดจนการไกลเกลี่ยขอขัดแยงมากขึ้น
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11.7 การแกปญหาดินเสื่อมสภาพ
11.7.1 ดินเสื่อมโทรม คือ ดินที่มีสภาพแปรเปลี่ยนไปจากเดิม และอยูในสภาพที่ไม
เอื้ออํานวยตอผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากคุณสมบัติทางดานตางๆ ของดินไมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชน คุณสมบัติทางเคมีของดินมีสภาพเปนกรดจัด เค็มจัด ทางดานกายภาพ
ของดิ น สูญเสี ยโครงสรางทํ า ใหเ กิด อัด ตั ว แนน ขาดความโปรงพรุ น ความอุ ดมสมบูรณ หรือ
ปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงและอยูในสภาวะไมสมดุล กิจกรรมของจุลินทรียที่มีประโยชนเกิดขึ้น
ยาก ปญหาเหลานี้เปนอุปสรรคและขอจํากัดที่สงผลกระทบใหผลผลิตทางการเกษตรอยูในระดับ
ต่ํา สาเหตุที่กอใหเกิดสภาพดินเสื่อมโทรม เกิดจากการชะลาง พังทลายของดิน และการใชที่ดิน
โดยไมถูกตอง ขาดการบํารุงรักษา โดยสาเหตุสําคัญ คือ
สภาพทางนิเวศเปลี่ยนแปลงไป เชน การหักรางถางปา และเผาปา เพื่อมาทําการเกษตร
ทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม การสะสมของอินทรียวัตถุมีนอย อุณหภูมิของหนาดินสูงขึ้น การละลายตัว
ของวัสดุอินทรียตางๆ เปนไปรวดเร็ว เมื่อกระทบกับความแรงของฝนก็ทําใหหนาดินอัดตัวเปน
แผนแข็ง การไหลซึมของน้ําลงสูดินชั้นลางเปนไปโดยยาก จึงทําใหเกิดการไหลบาชะลาง สูญเสีย
หนาดิน
การใชดินไมถูกตอง การทําการเกษตรโดยเพาะปลูกพืชใดพืชหนึ่งซ้ําซากติดตอกันเปน
เวลานานโดยไมมีการปรับปรุงดินบํารุงดิน เปนสาเหตุใหความอุดมสมบูรณของหนาดินลดลง
อยางรวดเร็ว ปญหาดินเสื่อมโทรมในประเทศไทย ปรากฏอยูในสภาพดิน 3 ประเภท คือ ดินทราย
ดินลูกรังกับดินตื้น และสภาพดินเหมืองแร
11.7.2 ดินเปรี้ยว หรือดินกรด หมายถึง ดินที่มีคา PH วัดไดต่ํากวา 7.0 ดังนั้น ดินเปรี้ยว
จัดจึงเปนดินเปรี้ยวหรือดินกรดชนิดหนึ่ง แตมีความหมายแตกตางจากดินกรดโดยทั่วๆ ไป หรือ
ดินกรดธรรมดา
ดินเปรี้ยวจัด นับวาเปนดินที่กอใหเกิดปญหาอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากพื้นที่ดินเปรี้ยวสวนใหญแพรกระจายอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
ที่ราบลุมภาคกลางตอนใต บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงใตและชายฝงทะเลตะวันออกของ
ภาคใต ดินเปรี้ยวจัดสวนใหญเปนที่ราบลุมมีน้ําขังอยูตลอดชวงฤดูฝน และลักษณะของดินเปน
ดินเหนียวจึงจัดใชเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริเวณพื้นที่ดังกลาวให
บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

161

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ผลผลิตขาวต่ํา ถึงแมสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเหมาะสมตอการทํานาก็ตาม แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับพื้นที่ซึ่งไมใชดินเปรี้ยวจัดซึ่งจะใหผลผลิตเฉลี่ยมากกวาหลายเทา ดังนั้นการแกไขปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดจึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง
เมื่อพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคของดินเปรี้ยวจัดพบวา ความเปนกรดอยางรุนแรง
ของดินเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตของพืชตกต่ํา เพราะทําให
ความเปนประโยชนของธาตุอาหารหลักของพืชลดลงหรือมีไมพอเพียงตอความตองการของพืช
ธาตุอาหารของพืชที่มีอยูในระดับต่ําคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สวนธาตุอาหารของพืชบางชนิดมี
เกิ น ความจํ า เป น ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของพื ช ที่ ป ลู ก เช น
อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส และความเปนกรดจัดยังมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียที่อาศัยอยูในดิน
และมีประโยชนตอพืชมีปริมาณที่ลดลง ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตองหาลูทางที่เหมาะสมใน
การแกปญหาดินเปรี้ยวจัดเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตใหสูงขึ้น ซึ่งเปนการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
และสั ง คม รวมทั้ ง เป น การแก ป ญ หาการใช ท รั พ ยากรดิ น ให เ กิ ด ประโยชน อ ย า งคุ ม ค า มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืนตอไป
ประเภทของดิ น เปรี้ ย ว จะมี ลั ก ษณะของดิ น และกระบวนการเกิ ด ดิ น สามารถแบ ง
ประเภทของดินได 3 ประเภท ดังนี้
ดินเปรี้ยวจัด ดินกรดจัด หรือดินกรดกํามะถัน เปนดินที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ําทะเล
หรือตะกอนน้ํากรอย ที่มีสารประกอบของกํามะถันซึ่งจะถูกเปลี่ยนเปนกรดกํามะถันตามกระบวนการ
ธรรมชาติสะสมในชั้นหนาตัดของดินโดยจะเปนดินที่มีความเปนกรดสูง ความอุดมสมบูรณต่ํา
ขาดธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชอยางรุนแรง เชนขาดธาตุฟอสฟอรัส ไนโตรเจน
แถมยังมีธาตุอาหารบางชนิดเกินความจําเปนซึ่งสงผลรายหรือเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช
ดินอินทรีย หรือดินพรุ สําหรับประเทศไทยมีดินที่เปนดินอินทรียแพรกระจายอยูหนาแนน
อยูตามแนวชายแดนหรือเขตชายแดนไทยและมาเลเซียเปนสวนใหญ นอกจากนั้นยังพบโดยทั่วๆ ไป
ในภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ พื้นที่ที่เปนพื้นที่พรุหรือพื้นที่ดินอินทรียนั้น ตามธรรมชาติ
จะเปนที่ลุมน้ําที่มีน้ําขังอยูตลอดทั้งปซึ่งเกิดจากการทับถมของพืชตางๆ ที่เปอยผุพังเปนชั้น และมี
การสลายตัวอยางชาๆทําใหกรดอินทรียถูกปลอยออกมาสะสมอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ดินชนิด
นี้จะมีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จําเปนตอพืชอยูนอย ถามีการระบายน้ําออกจาก
พื้นที่บริเวณพื้นที่พรุจนถึงระดับของดินเปรี้ยวจัดแฝงอยูจะกอใหมีปญหาใหมตามมาคือจะเกิดเปน
ดินกรดกํามะถันขึ้น ทําใหมีปญหาซ้ําซอนทั้งดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย
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ดินกรด หรือดินกรดธรรมดา เปนดินเกาแกอายุมากซึ่งพบไดโดยทั่วไป ดินกรดเกิดขึ้น
บริเวณพื้นที่เขตรอนชื้นมีฝนตกชุก ดินที่ผานกระบวนการชะลางหรือดินที่ถูกใชประโยชนมาเปน
เวลานาน ซึ่งจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากดินเหนียวและอินทรียวัตถุถูกชะลางไป
ดวยมีผลทําใหความอุดมสมบูรณโดยทั่วๆ ไปของดินต่ํา นอกจากนี้ดินยังมีความสามารถในการอุม
น้ําต่ําอีกดวย
วิธีการแกไขดินเปรี้ยวจัด มีหลายวิธีการดังนี้
1. วิธีการควบคุมระดับน้ําใตดิน เปนวิธีปองกันการเกิดกรดกํามะถันโดยการควบคุม
น้ําใตดินใหอยูเหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรทอยู เพื่อปองกันไมใหสารประกอบไพไรท
ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ โดยมีขั้นตอนดังนี้
- วางระบบการระบายน้ําทั่วทั้งพื้นที่
- ระบายน้ําเฉพาะสวนบนออกเพื่อชะลางกรด
- รักษาระดับน้ําในคูระบายน้ําใหอยูในระดับไมต่ํากวา 1 เมตรจากผิวดินตลอดทั้งป
2. การใชน้ําชะลางความเปนกรด เปนการใชน้ําชะลางดินเพื่อลางกรดทําใหคา pH
เพิ่มขึ้นโดยวิธีการปลอยน้ําใหทวมขังแปลง แลวระบายออกประมาณ 2-3 ครั้ง โดยทิ้งชวงการ
ระบายน้ําประมาณ 1-2 สัปดาหตอครั้ง ดินจะเปรี้ยวจัดในชวงดินแหงหรือฤดูแลง ดังนั้นการชะลาง
ควรเริ่มในฤดู ฝนเพื่อลดปริมาณการใชน้ําในชลประทาน การใชน้ําชะลางความเปนกรดตอง
กระทําตอเนื่องและตองหวังผลในระยะยาวมิใชกระทําเพียง 1-2 ครั้งเทานั้น วิธีการนี้เปนวิธีการที่
งายที่สุดแตจําเปนตองมีน้ํามากพอที่จะใชชะลางดินควบคูไปกับการควบคุมระดับน้ําใตดินใหอยู
เหนื อ ดิ น เลนที่ มี ไ พไรท ม าก เมื่ อ ล า งดิ น เปรี้ ย วให ค ลายลงแล ว ดิ น จะมี ค า pH เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง
สารละลายเหล็กและอลูมิเนียมที่เปนพิษเจือจางลงจนทําใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี
3. การแกไขดินเปรี้ยวดวยการใชปูนผสมคลุกเคลากับหนาดิน ซึ่งมีวิธีการดังขั้นตอน
ตอไปนี้คือ ใชวัสดุปูนที่หาไดงายในทองที่ เชน ใชปูนมารลสําหรับภาคกลาง หรือปูนฝุนสําหรับ
ภาคใต หวานใหทั่ว 1-4 ตันตอไร แลวไถแปรหรือพลิกกลบดิน ปริมาณของปูนที่ใชขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของความเปนกรดของดิน
4. การใชปูนควบคูไปกับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับน้ําใตดิน เปนวิธีการที่
สมบรูณที่สุดและใชไดผลมากในพื้นที่ซึ่งเปนดินกรดจัดรุนแรงและถูกปลอยทิ้งใหรกรางวางเปลา
เปนเวลานาน
บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

163

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ภาพที่ 11.1 วิธีการแกปญหาดินเปรีย้ ว (ทีม่ า: กรมพัฒนาที่ดิน)
11.7.3 ดินเค็ม ในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ดินเค็มบกและดินเค็ม
ชายทะเล ดินเค็มบกมีทั้งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดินเค็มภาคกลาง ดินเค็มแตละ
ประเภทมีสาเหตุการเกิด ชนิดของเกลือ การแพรกระจาย ตามลักษณะสภาพพื้นที่ และตามลักษณะ
ภูมิประเทศดวย ดังนี้
ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหลงเกลือมาจากหินเกลือใตดิน น้ําใตดินเค็ม หรือ
หินทราย หินดินดานที่อมเกลืออยู ลักษณะอีกประการหนึ่งคือ ความเค็มจะไมมีความสม่ําเสมอใน
พื้นที่เดียวกันและความเค็มจะแตกตางกันระหวางชั้นความลึกของดินซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล ลักษณะของดินเค็มที่สังเกตไดคือ จะเห็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดิน และมักเปนที่วางเปลา
ไมไดทําการเกษตร
ดินเค็มภาคกลาง แหลงเกลือเกิดจากตะกอนน้ํากรอย หรือเค็มที่ทับถมมานานหรือเกิดจาก
น้ําใตดินเค็มทั้งที่อยูลึกและอยูตื้น เมื่อน้ําใตดินไหลผานแหลงเกลือแลวไปโผลที่ดินไมเค็มที่อยู
ต่ํากวาทําใหดินบริเวณที่ต่ํากวานั้นกลายเปนดินเค็ม ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิประเทศแตละแหง สาเหตุ
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การเกิดแพรกระจายออกมามากสวนใหญเกิดจากมนุษยโดยการสูบน้ําไปใชมากเกินไป เกิดการ
ทะลักของน้ําเค็มเขาไปแทนที่ รวมทั้งการทําคลองชลประทานรวมทั้งการสรางอางเก็บน้ําเพื่อใช
ในไรนาบนพื้นที่ที่มีการทับถมของตะกอนน้ําเค็ม
ดินเค็มชายทะเล สาเหตุการเกิดดินเค็มชายทะเล เนื่องมาจากการไดรับอิทธิพลจากการ
ขึ้นลงของน้ําทะเลโดยตรง องคประกอบของเกลือในดินเค็มเกิดจากการรวมตัวของธาตุที่มีประจุ
บวกพวกโซเดียม แมกนีเซียม แคลเซียม รวมกับธาตุที่ประจุลบ เชน คลอไรด ซัลเฟต ไบคารบอเนต
และคารบอเนต
สาเหตุการแพรกระจายดินเค็ม แยกออกได 2 ลักษณะคือ
สาเหตุจากธรรมชาติ เกิดจากหินหรือแรที่อมเกลืออยูเมื่อสลายตัวหรือผุพังไป โดย
กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพ ก็จะปลดปลอยเกลือตางๆออกมา เกลือเหลานี้อาจสะสม
อยูกับที่หรือเคลื่อนตัวไปกับน้ํา แลวซึมสูชั้นลางหรือซึมกลับมาบนผิวดินได โดยการระเหยของ
น้ําไปโดยพลังแสงแดดหรือถูก พืชนําไปใช น้ําใตดินเค็มที่อยูระดับใกลผิวดินเมื่อน้ํานี้ซึมขึ้น
บนดินก็จะนําเกลือขึ้นมาดวย ภายหลังจากที่น้ําระเหยแหงไปแลว ก็จะทําใหมีเกลือเหลือสะสม
อยูบนผิวดินและที่ลุมที่เปนแหลงรวมของน้ํา
สาเหตุจากการกระทําของมนุษย เกิดจากการทํานาเกลือ ทั้งวิธีการสูบน้ําเค็มขึ้นมาตาก
หรือวิธีการขูดคราบเกลือจากผิวดินมาตม เกลือที่อยูในน้ําทิ้งจะมีปริมาณมากพอที่จะทําใหพื้นที่
บริเวณใกลเคียงกลายเปนพื้นที่ดินเค็มหรือแหลงน้ําเค็ม การสรางอางเก็บน้ําบนพื้นที่ดินเค็มหรือมี
น้ําใตดินเค็ม ทําใหเกิดการยกระดับของน้ําใตดินขึ้นมาทําใหพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกลเคียงเกิด
เปนพื้นที่ดินเค็มได การชลประทานที่ขาดการวางแผนในเรื่องผลกระทบของดินเค็ม มักกอใหเกิด
ปญหาตอพื้นที่ซึ่งใชประโยชนจากระบบชลประทานนั้นๆ แตถามีการคํานึงถึงสภาพพื้นที่และ
ศึกษาเรื่องปญหาดินเค็มเขารวมดวย จะเปนการชวยแกไขปญหาดินเค็มไดวิธีหนึ่ง
แนวทางการจัดการดินเค็ม การปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายดินเค็มเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ตองพิจารณาจากสาเหตุการเกิด ดําเนินการไดโดยวิธีการทางวิศวกรรม วิธีทางชีววิทยา และ
วิธีผสมผสานระหวางทั้งสองวิธี
วิธีทางวิศวกรรม จะตองมีการออกแบบพิจารณาเพื่อลดหรือตัดกระแสการไหลของ
น้ําใตดินใหอยูในสมดุลของธรรมชาติมากที่สุด ไมใหเพิ่มระดับน้ําใตดินเค็มในที่ลุม
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วิธีทางชีวิทยา โดยใชวิธีการทางพืชเชนการปลูกปาเพื่อปองกันการแพรกระจายดินเค็ม
มีการกําหนดพื้นที่รับน้ําที่จะปลูกปา ปลูกไมยืนตนหรือไมโตเร็วมีรากลึก ใชน้ํามากบนพืน้ ทีร่ บั น้าํ
ที่กําหนด เพื่อทําใหเกิดสมดุลการใชน้ําและน้ําใตดินในพื้นที่ สามารถแกไขลดความเค็มของดินใน
ที่ลุมที่เปนพื้นที่ใหน้ําได
วิธีผสมผสาน การแกไขลดระดับความเค็มดินลงใหสามารถปลูกพืชได โดยการใชน้ําชะ
ลางเกลือจากดินและการปรับปรุงดิน ดินที่มีเกลืออยูสามารถกําจัดออกไปไดโดยการชะลางโดยน้ํา
การใหน้ําสําหรับลางดินมีทั้งแบบตอเนื่องและแบบขังน้ําเปนชวงเวลา แบบตอเนื่องใชเวลาในการ
แกไขดินเค็มไดรวดเร็วกวาแตตองใชปริมาณน้ํามาก สวนแบบขังน้ําใชเวลาในการแกไขดินเค็มชา
กวา แตประหยัดน้ํา
11.7.4 ดินทราย สามารถแบงออก 2 ประเภท คือ
1. ดินทรายจัด หมายถึง ดินทรายที่มีเนื้อดินบนเปนดินทราย หรือดินทรายรวน และ
หนากวา 50 เซนติเมตร เนื้อดินจะเปนทรายปะปนอยูตั้งแตผิวดินลงไปจนถึงความลึกเกินไปกวา
1 เมตร มีกําเนิดจากหินทราย ซึ่งมีแรควอตสเปนสวนประกอบสําคัญ เนื้อดินคอนขางหยาบมีสภาพ
เปนกรด pH ประมาณ 5 – 6 มีปริมาณธาตุอาหารตามธรรมชาติและความสามารถในการดูดธาตุ
อาหารต่ํา มีอินทรียวัตถุต่ํามากโดยเฉลี่ยจะนอยกวา 1% คุณสมบัติทางกายภาพของดินไมเหมาะสม
ตอการปลูกพืช บางแหงมีการจับตัวเปนชั้นดานแข็งขึ้นเสมอ บริเวณที่มีเนื้อดินเปนทรายละเอียด
เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตและไชชอนของรากพืช เมื่อฝนตกจะเกิดน้ําไหลบาไปบนผิวดิน
ชะลางเอาหนาดินและธาตุอาหารไปดวย
2. ดิ น ทรายมี ชั้ น ดาน พบมากบริ เ วณจั ง หวั ด ที่ อ ยู ติ ด ฝ ง ทะเลทางภาคใต แ ละภาค
ตะวันออก ประมาณ 7 แสนไร จะเกิดในสภาพแวดลอมที่จํากัด สภาพที่เหมาะสมสําหรับการเกิด
ดินชนิดนี้จะตองมีวัตถุตนกําเนิดที่เปนทราย ภูมิอากาศชุมชื้น และเปนที่ราบ
ปญหาของดินทราย แบงออกเปน 3 ปญหาหลัก ดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่รุนแรงในพื้นดินดอน พื้นที่
ลุมๆ ดอนๆ และรุนแรงมากในบริเวณพื้นภูเขา การชะลางพังทลายของดินเกิดขึ้นรุนแรงในพื้นที่ที่
มี ค วามลาดชั น ตั้ ง แต 5% ขึ้ น ไป ที่ ใ ช ใ นการปลู ก พื ช โดยไม มี ม าตรการอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า ที่
เหมาะสมเนื่องจากอนุภาคของดินเกาะกันอยางหลวมๆ การชะลางพังทลายของดินทําใหเกิดปญหา
ติดตามมาหลายชนิด เชน เกิดสภาพเสื่อมโทรมมีผลกระทบทําใหแมน้ําลําธาร เขื่อน อางเก็บน้ํา
ชลประทานตื้นเขิน ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิดความแหงแลงและน้ําทวมซ้ําซาก
166

บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2. ปญหาที่เกี่ยวกับสภาพความอุดมสมบูรณของดิน ดินทรายจัด จะมีความอุดมสมบูรณ
ต่ํา ปริมาณอินทรียวัตถุ ธาตุโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ที่เปนประโยชนตอพืชอยูในเกณฑต่ําถึง
ต่ํามาก ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารต่ํามาก เปนเหตุใหการใชปุยเคมีใหผลตอบสนอง
ตอพืชต่ํา และเปนผลใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่ลดลงดวย
3. ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของดินไมดี ไดแก ดินแนนทึบ โดยเฉพาะดิน
พื้นที่นาที่มีคอนขางเปนทรายละเอียด มีอินทรียวัตถุเปนองคประกอบต่ํา จะมีผลทําใหดินอัดตัว
แนนทึบ ยากแกการไชของรากพืช
หลักการทีใชในการจัดการเกี่ยวกับดินทราย ประเทศไทยมีพื้นที่ดินทรายจัดประมาณ
6.5 ลานไร แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือดินทรายธรรมดาที่มีเนื้อทรายจัดลงไปลึกและดินทราย
ที่มีชั้นดานจับตัวกันแข็ง โดยเหล็กและฮิวมัสเปนตัวเชื่อมเกิดภายในความลึก 2 เมตร แตสวนใหญ
เกิ ด ขึ้ น ตื้ น กว า 1 เมตร จากผิ ว ดิ น บน ดิน ทรายทั้ ง 2 ประเภทนี้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณต่ํ า และมี
ความสามารถในการอุมน้ําต่ําดวย นอกจากนี้ดินทรายที่มีชั้นดินดานแข็งเมื่อมีน้ําไหลซึมลงไป
จะไปแชแข็งอยู เพราะชั้นดินดานดังกลาว น้ําสามารถซึมผานไดยากทําใหเกิดสภาพน้ําขัง รากพืช
ขาดอากาศ พืชไมสามารถเจริญเติบโตได ดินทรายเหลานี้ กระจัดกระจายอยูในจังหวัดตางๆ ของ
ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ ประมาณ 3 ลา นไร นอกนั้น กระจายอยูต ามภาคตางๆ ของประเทศ
เนื่องจากดินทรายเปนดินที่มีปญหาทั้งทางดานเคมีและกายภาพ แตเกษตรกรยังคงใชพื้นที่เหลานี้
ทําการเกษตรเพื่อยังชีพ โดยการใชที่ดินอยางไมถูกตองตามสมรรถนะของดิน เนื่องจากขาดความรู
และความเขาใจ สงผลใหสภาพดินเสื่อมโทรมรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการที่จะจัดการดินทรายเหลานี้ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยางถูกวิธี นับวามีความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีวิธีการคือ การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชตามแนวระดับ การใชปุย การใชระบบพืชอนุรักษดิน การปลูกพืชหลายอยาง การใช
วัสดุคลุมดิน การไถพรวนนอยที่สุด และการสรางคันดิน สําหรับดินทรายที่มีชั้นกรวดอยูในระดับ
ตื้นจากผิวดิน หรือดินดานอัดแนน ควรทําลายชั้นดินโดยการไถระดับลึกดวยเครื่องมือพิเศษ
หรือปลูกพืชรากลึก เชน หญาแฝก เพื่อชวยใหดินชั้นลางแตกเพื่อสะดวกในการระบายน้ํา จากนั้น
จึงทําการปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมตอไป
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เกณฑการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลําดับ

รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด

1

มีขอมูลแหลงน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่เปนปจจุบัน
มีการจัดแบงขอมูลแหลงน้ําในแตละประเภท
เปนแหลงน้ําขนาดใหญ กลาง และเล็ก รวมทั้ง
แหลงน้ําใตดิน
มีแผนการจัดการลุมน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
โดยรวมพิจารณาจัดทําแผนการจัดการลุมน้ํา
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแผนแมบท
ในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
มีขอบัญญัติทองถิ่น เพื่อใหมีกฎระเบียบ
หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบการบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
มีการประสานงานดานการจัดสรรน้ํากับ
โครงการชลประทานและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นๆ ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
มีการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน หรือ
บูรณาการโดยใชวิธีการผสมผสานภาคการใชน้ํา
ตางๆ คือน้ําเพื่อประชาชนอุปโภคบริโภค น้ําเพื่อ
การเกษตร น้ําเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ และน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรมและอื่นๆ
มีการวางแผนการสงน้ํา หรือวางแผนการ
จัดสรรน้ําในระดับไรนา
มีการควบคุมการสงน้ําและติดตาม
ประเมินผลการสงน้ํา

2

3

4

5
6

7

8
9
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3
3

3

3

3
3

3

3
3
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ลําดับ
10
11

12
13
14

15

16
17

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
3
มีการจัดทําสถิติการใชน้ําของเกษตรกรกลุม
ผูใชน้ํา
3
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกร
มีสวนรวมโดยกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวมกับสวนราชการทั้งใน
การบริหารจัดการและการดําเนินงาน/กิจการ
ชลประทานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของ
โครงการอยางยั่งยืน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน 3
โครงการ
3
สนับสนุนการจัดตั้งกลุม หรือองคกรผูใชน้ํา
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใหความรูและความเขาใจตอสมาชิกกลุมผูใช 3
น้ําในดานการสงน้ํา และการบํารุงรักษาเพื่อให
กลุมตางๆ ดําเนินกิจกรรมไปอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน
3
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการซอมแซม
ปรับปรุงแหลงน้ํา พัฒนาระบบชลประทาน
รวมทั้งคาใชจายดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ดานสงน้ําและบํารุงรักษา
3
มีการประเมินผลการสูบน้ําดวยไฟฟาในแต
ละสถานีสูบน้ํา ตามโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
3
มีการประเมินผลเพื่อวิเคราะหและปรับปรุง
การสงน้ําตามโครงการชลประทานโดยรวบรวม
ขอมูลทั้งดานปริมาณน้ําตนทุนที่มีและความ
ตองการน้ําที่จัดสรร คาใชจายในระบบการสงน้ํา
ใหแกเกษตรกร
รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด
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18
19

170

ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
3
การพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อนําน้ําใตดินมาใชให
เกิดประโยชนดานเกษตรกรรม
3
มีการบังคับใชกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง เพื่อลดความขัดแยงในการใชน้ํา
และควบคุมเพื่อแกไขปญหาในเชิงนิเวศที่เกิดขึ้น
จากดินเสื่อมสภาพและการสะสมของ
อินทรียวัตถุในแหลงน้ํา เพื่อการบริหารจัดการ
แหลงน้ําทางการเกษตรในอนาคตที่สมดุลยั่งยืน
รายละเอียด/กรอบตัวชี้วัด
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 220/2548
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน
5 คณะ ดังนี้
-

-

คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
คณะทํางานที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานศู น ย ก ารเรี ย นรู ชุ ม ชน และมาตรฐาน
สถานที่พักผอนหยอนใจ
คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา
คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง

เพื่ อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริก ารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อที่แนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
อนุชา โมกขะเวส
นายอนุชา โมกขะเวส
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 4
พิจารณารางมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 220/2548 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
---------------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
ประธานคณะทํางาน
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี
คณะทํางาน
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี
คณะทํางาน
4. นายกเทศมนตรีตําบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
5. นายกเทศมนตรีตําบลปาตันนาครัว จังหวัดลําปาง
คณะทํางาน
6. นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จังหวัดสกลนคร
คณะทํางาน
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพสะ จังหวัดอางทอง
คณะทํางาน
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง
คณะทํางาน
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลสามงาม จังหวัดพิจิตร
คณะทํางาน
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสา จังหวัดเชียงใหม
คณะทํางาน
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลอางคีรี จังหวัดจันทบุรี
คณะทํางาน
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม จังหวัดชุมพร
คณะทํางาน
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลทับยา จังหวัดสิงหบุรี
คณะทํางาน
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะทํางาน
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมานูล จังหวัดชัยนาท
คณะทํางาน
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ จังหวัดรอยเอ็ด
คณะทํางาน
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จังหวัดชัยภูมิ
คณะทํางาน
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางาน
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะเขือ จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
22. ทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู
คณะทํางาน
23. ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
คณะทํางาน

24. ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
25. ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
26. ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
27. ผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
28. ผูแทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
29. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด แหงประเทศไทย
31. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
32. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบล แหงประเทศไทย
33. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม
34. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

3.
4.
5.
6.

วาที่ ร.ต. ธานินท ริ้วธงชัย
นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
นางราตรี
รัตนไชย
นายศิริวัตน
บุปผาเจริญ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอวยชัย
นายอดิเรก
นายวัชรินทร
นายพีรวิทย
นางพีรญา
นายกิตติธัช
นางรัชนี

พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.
2.
3.
4.

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน
รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมิตร เฉิดฉันทพพิ ัฒน
ดร.ทองเปลว กองจันทร

หัวหนาคณะผูจ ัดทํา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

