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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
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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
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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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
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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)
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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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
16

บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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

17

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

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

บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน

19

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

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

บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน

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
บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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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

บทที่ 2 ลักษณะของโครงการชลประทาน
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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
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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
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ขอดี – ขอเสีย ของการสงน้ําแบบรอบเวร
ขอดี
o กรณีที่น้ําตนทุนมีนอยจะสามารถควบคุมน้ําใหถึงมือเกษตรกรที่อยูทายคลองได
ดีกวา
ขอเสีย
o คลองสงน้ําชวงกลางและทายคลองจะมีขนาดใหญกวา
o ตองมีประตูระบายกลางคลอง ซึ่งสามารถปด-เปด เพื่อควบคุมการสงน้ําตามรอบเวร
o แปลงไรนาตองสามารถเก็บกักน้ําไวในแปลงในชวงที่ไมไดรับน้ําจนกวาจะถึงรอบ
เวรการสงน้ําครั้งตอไป
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