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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
บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน
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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
บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน
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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
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- 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
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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
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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
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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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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

บทที่ 11 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการชลประทาน

169

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลําดับ
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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