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บทที่  9 
การติดตามและประเมนิผลการสงน้ํา 

 
 ในการจัดสรรน้ําสําหรับโครงการชลประทาน ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การวางแผน 
การสงน้ํา การติดตามผล และการประเมินผล ซ่ึงการดําเนินการจะเปนลักษณะวงจรดังภาพที่ 9.1 
นั่นคือ ในขั้นแรกจะวางแผนโดยการรวบรวมขอมูลจากภาคสนามทั้งดานปริมาณน้ําตนทุน ปริมาณ
ความตองการน้ํา จากนั้นจะทําการคํานวณเพื่อทําสมดุลระหวางปริมาณน้ําที่มีและความตองการ 
เมื่อวางแผนเสร็จแลวก็จะเขาสูขั้นตอนการจัดสรรน้ํา นี่ก็คือการทําปฏิทินการสงน้ําตามแผนการ
ปลูกพืช อนึ่งหากปริมาณน้ํามีอยางพอเพียงการจัดสรรน้ําจะดําเนินการไดอยางสะดวกและมีความ
ยืดหยุน แตหากปริมาณน้ําตนทุนไมพอเพียง ก็จะตองพิจารณาการจัดสรรน้ําในกรณีขาดแคลนน้ํา 
ซ่ึงรายละเอียดทั้งหมดไดอธิบายแลวในบทที่ 3 
 
 
 
 
 
      
 
 

ภาพที่ 9.1 วงจรการดําเนินโครงการชลประทาน 
 
 อยางไรก็ดีการจัดสรรน้ําอาจไมเปนไปตามแผนที่วางไว ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ 
เชน การคาดการตอปริมาณน้ําตนทุนผิดพลาด ปริมาณฝนแตกตางจากการประเมิน การปลูกพืช
จะแตกตางจากแผนที่วางไวอยางมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการติดตามผลการสงน้ํา เพื่อนําเอาไป
ปรับแผนการสงน้ําใหเหมาะสมตามสภาพปจจุบัน ขณะเดียวกันจะเปนขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะห
ผลการสงน้ํา ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการสงน้ําในชวงเวลาตอไป หรือในฤดูกาลถัดไป 
ในบทนี้จะไดอธิบายรายละเอียดในขั้นตอนการติดตามผลและการประเมินผลการสงน้ํา 

การวางแผน 

การประเมินผลการสงน้ํา การจัดสรรน้ํา 

การติดตามผลการสงน้ํา 
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9.1   การติดตามและการประเมินผลการสงน้ํา 
 การติดตามผลการสงน้ํามักไดรับความสนใจนอย และบางครั้งมีการวัดที่ไมถูกตอง 
โครงการชลประทานสวนมากขาดการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง จึงทําใหขาดขอมูล
เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ การประเมินผลเปนการวิเคราะหความสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการตามเปาหมายที่วางไว ซ่ึงแยกออกเปน 2 สวน คือ การวัดแบบตอเนื่องและการวัดเปน
ชวงเวลา การประเมินผลแบบตอเนื่องควรดําเนินการทุกฤดูกาลสงน้ํา เพื่อทราบวาจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดีขึ้นหรือไม การประเมินผลแบบ
ชวงเวลาเปนการประเมินสถานภาพในระยะเวลานาน เชน ทุก 5 ป 
 9.1.1 ความจําเปนของการติดตามประเมินผล 
  โดยสรุปการติดตามประเมินผลมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพ 
การใชงานไดตามเปาหมายของระบบ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงโครงการ โดยมีเหตุผล
สนับสนุนคือ 
  - เพื่อทราบความสัมฤทธิ์ผลของเปาหมายที่วางไว 
  - เพื่อทราบขอมูลปญหาของโครงการ ระดับความรุนแรง บริเวณที่เกิดปญหา 
ซ่ึงจะทําใหสามารถแกไขไดอยางถูกตอง 
  - เพื่อการวางแผนงานในปตอไป หรือการปรับปรุงในอนาคต โดยใชผลการ
ประเมินโครงการที่มีอยู 
  - เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานขององคกร เกี่ยวกับมาตรการที่
ประสบความสําเร็จ และมาตรการที่ประสบความลมเหลว 
 9.1.2 ความตองการขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลโครงการจะสามารถดําเนินการไดก็ตอเมื่อมีขอมูล
พื้นฐานอยางพอเพียงเพื่อการวิเคราะห โดยขอมูลที่จําเปนตองจัดเก็บไดแก 
  - ขนาดของคลองสงน้ํา คูสงน้ํา ซ่ึงตองไดรับมอบจากหนวยงานหรือบริษัทที่
สงมอบงาน ขอมูลนี้จะมีประโยชนอยางมาก หากไดนํามาสรางความสัมพันธระหวางระดับน้ําและ
อัตราการไหล ซ่ึงอาจอยูในรูปของกราฟหรือสมการ ทําใหสามารถคํานวณอัตราการไหลไดเมื่อ
ทราบคาระดับน้ํา 
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  - ชนิดของดิน ซ่ึงสามารถขอจากกรมชลประทานเมื่อมีการสงมอบโครงการ 
หรือกรมพัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบในการวิเคราะหประเภทของดินทั่วประเทศ ขอมูลดินยังมี
ประโยชนในการประเมินการรั่วซึมในระบบและแปลงนา ตลอดจนความสามารถในการเก็บน้ําของดิน 
  - การระเหย สามารถนํามาใชประเมินปริมาณความตองการน้ํารายวันได โดย
อาจนําเอาขอมูลการระเหย (แสดงการวัดในภาพที่ 9.1) ไปคูณกับสัมประสิทธิ์การวัดการระเหย
ของพืชแตละชนิด ซ่ึงพิมพเผยแพรโดยกรมชลประทาน 

 
ภาพที่ 9.1 แสดงการวดัการระเหยของน้ําดวยถาดวดัการระเหย 

  - ปริมาณฝน มีความสําคัญอยางมากในการประเมินวาควรสงน้ําในปริมาณเทาใด 
โดยนําเอาปริมาณความตองการน้ําหักออกดวยฝนใชการในแตละพื้นที่ ซ่ึงไดแสดงวิธีการประเมิน
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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วาปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูพอเพียงหรือไม และใชในการประเมินความขาดแคลนน้ําอีกดวย 
ตัวอยางการวัดปริมาณน้ําแสดงดังภาพที่ 9.3 ทั้งนี้อาจทําการคํานวณอัตราการไหลของน้ํา โดยการ
อานขอมูลระดับน้ําที่อาคารควบคุมน้ําในคลอง และระยะการเปดปดบาน และคํานวณปริมาณการ
ไหลของน้ําจากสูตร 
  Q = 2ghCA  
 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 แสดงการวดัอัตราการไหลของน้ําในคลองสงน้ําดวยเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ํา 

  ตามปกติกรมชลประทานจะสรางตารางหรือกราฟเพื่อชวยในการคํานวณอัตรา
การไหล โดยใชขอมูลระยะการเปดบานและความแตกตางของระดับน้ําที่เหนือน้ําและทายน้ําของ
อาคาร ซ่ึงจะทําใหคํานวณอัตราการไหลไดงายขึ้น 
  - พื้นที่เพาะปลูกและชนิดของพืช เปนขอมูลที่นําไปใชในการประเมินความ
ตองการน้ําของพืช ซ่ึงไดอธิบายแลวในหัวขอ 3.4 

9.2   การประเมินคาใชจายในการสงน้ํา 
 คาใชจายในการสงน้ําขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของโครงการ อยางไรก็ดีโครงการ
ขนาดใหญหรือขนาดเล็ก รวมทั้งโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาจะตองมีพนักงานรักษาอาคารเพื่อดูแล
อาคารหัวงาน 1 คน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการอบรมอยางพอเพียงและถูกตอง เกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการบริหารจัดการน้ํา ตลอดจนวิธีการในการเปด-ปดอาคารสงน้ํา เพราะหากการสงน้ํา
ดําเนินการอยางไมถูกตองอาจกอใหเกิดความเสียหายตอระบบสงน้ํา อาคารควบคุมน้ําและอุปกรณ
ควบคุมได  
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 ทั้งนี้หากเปนโครงการชลประทานที่มีอางเก็บน้ําขนาดปานกลางและมีคลองสงน้ําหลาย
สาย จึงมีอาคารควบคุมน้ําหลายแหง อาจจําเปนตองมีพนักงานที่ดูแลเรื่องการเปดปดประตูใน
คลองสงน้ําเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ทั้งนี้เจาหนาที่ตองทําหนาที่ดานการบํารุงรักษาที่เปนงานประจํา
เกี่ยวกับอาคารควบคูไปดวย เชน การอัดจารบี การตรวจสอบระบบสูบน้ํา และการตรวจสอบ
สภาพของอาคาร เปนตน 
 คาใชจายในการสงน้ํานั้นควรเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้
อาจมีการตกลงกันกําหนดอัตราคาน้ําเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินงานก็ได สําหรับ
โครงการประเภทสูบน้ําเกษตรกรมีความจําเปนตองจายคากระแสไฟฟาในการสูบน้ําอยูแลว จึง
อาจใชเงินบางสวนเพื่อการสงน้ําหรือเพื่อการบํารุงรักษาเบื้องตนดวย วิธีการเก็บคาน้ํานั้นควร
ประเมินจากปริมาณน้ําที่เกษตรกรแตละรายใช โดยคิดอัตราคาน้ําตอหนวยเทากันทั้งระบบ เพื่อให
เกิดความยุติธรรมและลดขอขัดแยงเกี่ยวกับการจายคาน้ํา 

9.3   การประเมินผลและการปรับปรุงการสงน้ํา 
 เมื่อมีการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา ไมไดเปนหลักประกันวาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําของโครงการชลประทานจะสูงขึ้น แตผลดังกลาวสามารถอธิบายไดวาการ
กระจายน้ําเปนไปตามแผนหรือไม มีปญหาในการสงน้ําในบริเวณใด การกระจายของน้ําเปนธรรม
กับเกษตรกรในคลองแตละสาย และเปนธรรมระหวางเกษตรกรที่อยูตนคลองกับทายคลองหรือไม 
ซ่ึงแนนอนวาหากมีการติดตามและประเมินผลการสงน้ําอยางตอเนื่อง และมีความพยายาม
ปรับปรุงการจัดสรรน้ําอยูตลอดเวลา ประสิทธิภาพของโครงการในระยะยาวตองดีขึ้นอยางแนนอน 
 9.3.1 ดัชนีในการประเมินผล 
  ดัชนีในการประเมินผลที่ เปนที่ รูจักกันดี และใชงานกันอยางแพรหลายคือ 
ประสิทธิภาพการชลประทานซึ่งเปนสัดสวนระหวางปริมาณน้ําที่พืชไดรับตอปริมาณน้ําที่จัดสง 
ซ่ึงมีหลายลักษณะดังไดอธิบายโดยละเอียดแลวในหัวขอ 3.5 อยางไรก็ดีประสิทธิภาพการ
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 ซ่ึงจะเปนขอมูลชวยในการปรับปรุงโครงการตอไป 
  - สัดสวนปริมาณน้ํา เปนสัดสวนระหวางปริมาณน้ําที่ไดรับตอพื้นที่เพาะปลูก
ในแตละแหงโดยคํานวณเปนรายฤดูกาลสามารถคํานวณไดดังนี้ 
  สัดสวนปริมาณน้ํา  = ปริมาณน้ําชลประทานที่ไดรับทั้งหมด (ม.3) 
     พื้นที่ชลประทานทั้งหมด (ไร) 
  สัดสวนปริมาณน้ําบอกไดวาบริเวณใดไดรับน้ํามากหรือนอยกวากัน ซ่ึงสามารถ
ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงน้ําในอนาคตใหมีความเทาเทียมดีขึ้น 
  - สัดสวนการไดรับน้ํา เปนสัดสวนระหวางชวงเวลาที่ไดรับน้ําพอเพียงกับ
ชวงเวลาเพาะปลูกทั้งหมด ตามปกติจะวัดเปนรายรอบเวรการสงน้ําเชนรายสัปดาห โดยคํานวณไดจาก 
  สัดสวนการไดรับน้ํา   = จํานวนสัปดาหหรือรอบเวรที่ไดรับน้ําอยางพอเพียง 
     จํานวนสัปดาหหรือรอบเวรตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
  คาสัดสวนสวนนี้จะเปนตัวช้ีวามีการสงน้ําไดตามเปาหมายเพียงใด โดยอาจ
คํานวณทั้งโครงการชลประทานหรืออาจคํานวณเปนรายพื้นที่เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันก็ได 
 9.3.2 การวิเคราะหผลและการปรับปรุง 
  ในที่นี้จะขออธิบายการแปรความหมายของดัชนีที่ไดจากการประเมินโครงการที
ละตัว และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงการตามผลที่ไดรับ ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับ
ประสิทธิภาพการชลประทานเปนพิเศษเนื่องจากมีการใชงานกันอยางแพรหลาย และมีขอมูลที่ทํา
การประเมินในโครงการชลประทานขนาดใหญเกือบทุกแหงในประเทศไทย 
  - ประสิทธิภาพการชลประทาน 
   ประสิทธิภาพการชลประทานของโครงการโดยรวมของประเทศไทยมีคา
คอนขางต่ํา คือ ประมาณ 40% โดยมีชวงคาอยูระหวาง 15-65% ซ่ึงนับวามีความแตกตางกันมาก 
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ปริมาณน้ําตนทุน ชนิดของพืช ความชํานาญในการสงน้ํา 
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หากโครงการใดมีประสิทธิภาพการชลประทานของทั้ง
โครงการสูงกวา 40% ถือวามีการสงน้ําที่คอนขางดี หากไดคาต่ํามากจําเปนตองมีการวิเคราะหและ
หาแนวทางปรับปรุงการสงน้ําโดยดวน 
  - สัดสวนผลผลิต 
   เปนดัชนีช้ีใหเห็นถึงประสิทธิผลการใชน้ํา โดยตองเปรียบเทียบกับการปลูกพืช
ชนิดเดียวกัน หากพบวาสัดสวนผลผลิตแตกตางกันมาก ควรทําการตรวจสอบสาเหตุที่ผลผลิตต่ํา
กอน เชน การสูญเสียจากโรคและแมลง การสูญเสียจากภัยธรรมชาติ เปนตน หากวิเคราะหแลว
พบวาปจจัยดานอื่นมีผลนอยมาก ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรงยอมเปนปริมาณน้ํา ซ่ึงหากพบวา
สัดสวนผลผลิตบริเวณใดมีคานอยแสดงวาไดรับน้ํามากเกินไป ในทางตรงกันขามสัดสวนของผลิต
บริเวณใดมีคามากแสดงวาอาจไดรับน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกวา 
  - สัดสวนปริมาณน้ํา 
   เปนการเปรียบเทียบปริมาณน้ําที่ไดรับในแตละพื้นที่ สําหรับการปลูกพืช
ชนิดเดียวกัน ซ่ึงจะแสดงผลคลายคลึงกับสัดสวนผลผลิต 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
สัดสวนการไดรับน้ําอาจตองพิจารณาประกอบกับดัชนีตัวอ่ืนดวย โดยหากประสิทธิภาพ
ชลประทานอยูในเกณฑดีตองตรวจสอบอีกครั้งวาการขาดน้ําในแตละชวงเวลามีความรุนแรง
หรือไม โดยการขาดน้ําหากมีคานอยกวา 10-20% ถือวามีผลตอผลผลิตพืชคอนขางนอย 
 เนื้อหาในสวนนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา 
ซ่ึงมักไมไดรับการเอาใจใส แตการดําเนินการดังกลาวจะเกิดประโยชนอยางมากในการปรับปรุง
การสงน้ําในอนาคต เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังลดการสูญเสีย
ทรัพยากรน้ําซึ่งนับวันจะมีความขาดแคลนมากขึ้นเปนลําดับ 


