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บทที่  6 
การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการขนาดเล็ก 

 
6.1   วัตถุประสงคของแหลงน้ําขนาดเล็ก 
 จากการที่รัฐบาลไดดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญไปจนเกือบหมดแลว แตยัง
ไมสามารถแกปญหาเรื่องน้ําใหกับประชาชนอยางทั่วถึง จึงไดเกิดเปนโครงการชลประทานขนาด
เล็กขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอน และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคเปนหลัก และหากเหลือก็จะใชเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยทั่วไปโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก จะมีการสรางโครงการเปนลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ คือ
โครงการอางเก็บน้ํา หรือโครงการเหมืองฝาย อยางไรก็ตามแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กนั้นไมวาจะเปนรูปแบบใด ควรจะมีเปาหมายดังตอไปนี้ 
 1) กําหนดแผนการผลิตโดยเนนตลาดทองถ่ินเปนหลัก 
 2) เนนสงเสริมการผลิตในฤดูฝนเปนหลัก สวนในฤดูแลงเนนปลูกพืชเพื่อเสริมรายได 
ตามศักยภาพของน้ําที่มีอยู 
 3) สงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและเปนการเก็บรักษา
น้ําในบอน้ําระดับไรนามากขึ้น 
 4) สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปญญาทองถ่ิน 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 ช้ีแจง 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 ช่ือพืช อายุพืช 
(วัน) 

การใชน้ําของ 
พืช (มม./วัน) 

น้ําใชของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ) 
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

    100% 50% 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
ลูกบาศกเมตร/ไร 

(5) 
ลูกบาศกเมตร/ไร 

(6) 
1 ขาว กข. 100 7.9 – 8.5 1,085-1,170 2,170-2,340 
2 ขาวขาวดอกมะลิ 105 100 7.9-7.5 975-1,055 1,950-2,110 
3 ขาวสาลี 100 3.5-3.8 480-530 960-1,060 
4 ขาวโพดเลี้ยงสัตว 100 3.9-4.3 540-595 1,080-1,190 
5 ขาวโพดหวาน 75 3.9-4.3 420-465 840-930 
6 ขาวฟาง 110 3.9-4.3 595-655 1,190-1,310 
7 ถ่ัวเหลือง 100 4.2-4.6 573-635 1,146-1,270 
8 ถ่ัวลิสง 105 3.9-4.3 570-630 1,140-1,260 
9 ถ่ัวเขียว 70 3.3-3.6 335-430 670-860 
10 งา 90 3.7-4.1 460-500 920-1,000 
11 แตงโม 85 5.1-5.7 640-705 1,280-1,410 
12 ฝาย 160 3.5-3.8 725-780 1,450-1,560 
13 ออย 300 3.5-3.8 1,500-1,655 3,000-3,310 
14 ละหุง 230 3.6-3.9 1,145-1,260 2,290-2,520 
15 หนอไมฝรั่ง 365 4.0-4.4 2,345-2,585 4,690-5,170 
16 มะเขือเทศ 110 4.9-5.5 760-835 1,520-1,670 
17 หอมหัวใหญ 100 4.4-4.9 605-670 1,210-1,340 
18 หอมแดง 85 4.1-4.5 465-515 930-1,030 
19 กระเทียม 110 2.7-3.0 415-455 830-910 
20 พริกขี้หนู 150 3.9-4.3 745-820 1,490-1,640 
21 มะระ 75 4.6-5.1 500-550 1,000-1,100 
22 กะหล่ําดอก 45 4.2-4.6 305-335 610-670 
23 คะนา 55 2.9-3.2 255-280 510-560 
24 ถ่ัวฝกยาว 80 3.8-4.2 440-485 880-970 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) 
ลําดับที่ ช่ือพืช อายุพืช 

(วัน) 
การใชน้ําของ 
พืช (มม./วัน) 

น้ําใชของพืชตลอดอายุ (โดยประมาณ) 
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

    100% 50% 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
ลูกบาศกเมตร/ไร 

(5) 
ลูกบาศกเมตร/ไร 

(6) 
25 ถ่ัวลันเตา 85 3.7-4.1 465-510 930-1,020 
26 ถ่ัวพู 135 3.6-4.0 610-670 1,220-1,340 
27 ผักกาดขาว 45 2.9-3.2 210-230 420-460 
28 ผักกาดขาวปลี 60 3.1-3.5 300-330 600-660 
29 ผักกาดหัว 45 4.0-4.4 285-315 570-630 
30 ขาวโพดฝกออน 65 4.8-5.2 440-485 880-970 
31 มันเทศ 125 4.7-5.2 715-785 1,430-1,570 
32 ลําไย (ตนเล็ก) 365 3.7-4.1 2,160-2,395 4,320-4,790 
33 ลําไย (ตนใหญ) 365 6.8-7.5 3,970-4,380 7,940-8,760 
34 มะมวง (ตนเล็ก) 365 7.6-8.4 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 
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6.3   การควบคุมการสงน้ําและระบายน้ํา 
 เพื่อลดการบํารุงรักษาคลองและลาดตลิ่งดานทายน้ํา ควรสงน้ําและระบายน้ําดวยความ
ระมัดระวังดังนี้ 
 1. การเปด – ปดบานประตูของทอสงน้ําเขาคลอง หรือระบายน้ําทิ้งใหพรองอาง 
จะตองเปดบานขึ้นอยางชาๆและเลื่อนขึ้นครั้งละไมเกิน 5 เซนติเมตรแลวหยุดพักประมาณ         
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
ในระยะที่เร่ิมทําการเก็บกักน้ําไวสูงเต็มที่ และในชวงเวลาที่มีฝนตกชุก 
  2. ควรจะมีการตรวจสภาพและทําการซอมใหญจนทั่วตลอดทั้งเขื่อนและ
อาคารอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  3. ขณะที่ทําการเก็บกักน้ําไวจนสูงเต็มที่นั้น ใหหมั่นตรวจสอบสภาพดินและ
ธรรมชาติบริเวณทายเขื่อนอยูเสมอวาจะมีน้ําร่ัวซึมลอดใตเขื่อนผานดินฐานรากจนพัดพาดินและ
ตะกอนทราย ใหหลุดลอยไปในลักษณะคลายกับน้ําพุบางหรือไม ถาหากพบที่บริเวณใดแลวก็ให
รีบทําการปองกันเสียทันที โดยการปูทับดวยทรายหยาบผสมหินเกล็ดหนาประมาณ 30 เซนติเมตร 
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ใหทั่วบริเวณนั้น แลวจึงทับชั้นทรายดวยหินยอยและหินใหญที่มีขนาดตางๆ กันอีกหนาประมาณ 
30 เซนติเมตร ซ่ึงจะสามารถปองกันดินและตะกอนทรายไมใหถูกน้ําชะพาหลุดออกไปได สวนน้ํา
จะซึมออกมาตามปกติ แตไมเปนอันตรายตอตัวเขื่อนแตอยางใด 
  4. ที่ลาดเขื่อนดานทายน้ําบริเวณตอนลางจนถึงพื้นดินธรรมชาติอาจจะเปยก
แฉะหรือมีสภาพอิ่มตัวดวยน้ําที่ซึมผานเขื่อน หากปลอยทิ้งไวนานลาดเขื่อนบริเวณนั้นอาจจะเลือ่น
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. ในกรณีที่ปลายฝายทั้งสองขางมีเกาะสําหรับปองกันปกฝายไมใหไดรับ
อันตรายในขณะที่น้ําไหลมาตามลําน้ํามีระดับสูงกวาตลิ่ง จะตองหมั่นตรวจสอบและบํารุงรักษา
คันดินและหินที่ปูปองกันลาดคันดินนั้น ใหอยูในสภาพที่เรียบรอยดีตลอดเวลาดวย 
  5. ใหหมั่นตรวจสภาพลําน้ําทางดานทายฝาย ตลอดจนหินที่ลาดตลิ่งและทองน้ํา
ซ่ึงใชสําหรับปองกันไมใหกระแสน้ํากัดเซาะ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนที่มีน้ําไหลขามฝายจํานวน
มาก ถาพบวาหินที่ไดกอสรางไวแลวมีความหนาไมเพียงพอหรือถูกน้ําพัดพาไป จะตองจัดหามา
ทิ้งเพิ่มใหมีความหนามากขึ้น มิฉะนั้นการกัดเซาะอาจจะลุกลามเขาไปถึงพื้นและลาดทายฝายที่
เปนสวนหนึ่งของอาคารจนพังลงได 
  6. ฝายที่สรางไวทุกแหงมักจะมีปญหาเกี่ยวกับตะกอนทรายที่จะตกจมอยู
ทางดานหนาฝาย ถึงแมวาจะไดมีการกอสรางประตูระบายทรายไวแลวก็ตาม อาจจะระบายทราย
ผานออกไปไมไดหมดจนเหลือตกทับถมและมีปริมาณมากขึ้นๆ ควรจะไดมีการขุดลอกตะกอน
ดานหนาฝายออกบางในชวงฤดูแลงที่น้ําดานหนาฝายมีระดับต่ํา เปนครั้งคราวไปตามความ
เหมาะสม 
 6.4.3 การบํารุงรักษาอาคารที่เปนเหล็กและไม สวนของอาคารชลประทานที่สรางขึ้น
จากเหล็กและไม มักจะเปนสวนประกอบที่มีอยูไมมากนัก แตก็มีความสําคัญถาไมไดรับการ
บํารุงรักษาก็จะเกิดการชํารุดเสียหายได โดยเฉพาะเหล็กที่อยูใกลกับความชื้นแลวจะเปนสนิมได
งาย ควรตองหมั่นบํารุงรักษาดังนี้คือ 
  1. บริเวณโครงสรางเหล็กที่มีกลไกหรือช้ินสวนที่เคลื่อนไหว ควรจะตองทา
น้ํามันหลอล่ืนหรือจาระบีไวอยางสม่ําเสมอ 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.  ตรวจสอบราวสะพานที่ทําดวยทอเหล็กหรือไมใหอยูในสภาพที่มั่นคง 
แข็งแรง 
 6.4.4 การรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม 
  เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของโครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ําไว
สําหรับใชอุปโภคบริโภคเปนอันดับแรก ดังนั้นการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา รวมทั้งสิ่งแวดลอม
โดยรอบบริเวณโครงการอางเก็บน้ํา หรือโครงการฝายทดน้ํา จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยมี
หลักการดําเนินการดังนี้ 
  1. ควรมีการทํานุบํารุงผืนปา หรือจัดใหมีการปลูกปาบริเวณพื้นที่โดยรอบ
อางเก็บน้ํา หรือฝายทดน้ํา เพื่อลดการกัดเซาะพื้นผิวดินในขณะน้ําไหลลงอาง เปนการชวยลดการเกิด
ตะกอนที่จะถูกพัดพาลงอาง ทําใหอางเก็บน้ําตื้นเขินชาลง รวมทั้งชวยลดมลพิษตางๆ ที่อาจไหลมา
กับกระแสน้ําดวย 
  2. ดูแลมิใหมีการปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูอางเก็บน้ํา หรือลําหวยที่เปน
ทางน้ําซึ่งจะไหลไปสูอางเก็บน้ํา 
  3. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําโดยหนวยงานที่ทําหนาที่โดยตรง โดยกําหนด 
การตรวจเปนรอบเวลาที่เหมาะสมเชนทุกๆ 2 ป เปนตน 
  4. รณรงคใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชน้ําจากแหลงน้ําของโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กตระหนักถึงความจําเปนของการรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง 
  5. ดูแลกําจัดวัชพืช เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธยุงและลดการเนาเปอยของ
วัชพืช 
  6. หามมิใหมีการตมเกลือในบริเวณขอบอางเก็บน้ําและในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํา 
  7. หามทํากิจกรรมใดๆอันจะกอใหเกิดการเนาเสียของน้ําในอางเก็บน้ํา 
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  กรมชลประทานไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งในทางน้ําชลประทานไว
ดังตอไปนี้ 
  1. คาความเปนกรดดาง (pH) ระหวาง 6.5 ถึง 8.5 
  2. คาความนําไฟฟา (ECx106) ไมมากกวา 2,000 ไมโครโมส/ชม. 
  3. คาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) รวมกันไมมากกวา 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
  4. คา BOD (5 วันที่อุณหภูมิ 20 C°) ไมมากกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
  5. คาของแข็งแขวนลอย (SS) ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
  6. คาของเปอรมังกาเนท (PV.) ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร 
  7. คาซัลไฟด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
  8. คาไซยาไนด คิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนด (HCN) ไมมากกวา 0.2  
มิลลิกรัม/ลิตร 
  9. คาน้ํามันและไขมัน ไมมากกวา 6 มิลลิกรัม/ลิตร 
  10. คาฟอรมัลดีไฮด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
  11. คาพินอลและครีโซลย ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
  12. คาคลอรีน อิสระ ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
  13. คายาฆาแมลงและสารกัมมันตรังสีตองไมมีเลย 
  14. สีหรือกล่ินที่ระบายลงสูทางน้ําชลประทาน ไมเปนที่พึงรังเกียจ 
  15. คาน้ํามันทาร ตองไมมีเลย 
  16. 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 
   บาเรียม (Ba) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
   เซเลเนียม (Se) ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 
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   ตะกั่ว (Pb) ไมมากกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 
   นิเกิล (Ni) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
   แมงกานีส (Mn) ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร 

6.5   คาใชจายในการบํารุงรักษา  
 คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาแยกตาม
ลักษณะงาน สามารถแยกออกไดดังนี้ 
 6.5.1 โครงการประเภทอางเก็บน้ํา แยกตามลักษณะงานไดเปน 
  - คาใชจายเพื่อการซอมแซมคันดินตัวเขื่อน 
  -  คาใชจายเพื่อการซอมแซมหินเรียงบริเวณผิวลาดเขื่อน 
  -  คาใชจายเพื่อการกําจัดวัชพืชบริเวณตัวเขื่อน 
  -  คาใชจายเพื่อการขุดลอกตะกอนในอางเก็บน้ํา 
  -  คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาทางระบายน้ําลน (Spillway) 
  -  คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาทางระบายน้ําบริเวณฐานเขื่อนดานทายน้ํา (Toe) 
  -  คาใชจายเพื่อการซอมแซมอุปกรณประกอบอางเก็บน้ํา เชน ปาย หลัก หมุด
ตางๆ 
  -  คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาอาคารประกอบของตัวเขื่อน เชน ทอสงน้ํา 
(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 
 ชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีสวนรวมตอโครงการชลประทานขนาด
เล็กทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้คือ 
 1. ดูแลและบํารุงรักษาอาคารแหลงน้ํา 
 2. ดูแลรักษาคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอม 
 3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมหรือองคกรผูใชน้ําเพื่อการมีสวนรวมตอการใชน้ําใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. มีสวนรวมตอการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชน้ําจากแหลงน้ําที่กอใหเกิด
ผลผลิตที่มีผลตอชุมชนหรือองคกรทองถ่ินโดยรวม และเปนไปอยางยั่งยืน 
 5.  ใหความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีกับประชาชนในทองถ่ินที่มีตอแหลงน้ํา 
 6.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแกประชาชน 
 7.  ดําเนินการใหประชาชนในทองถ่ินขายผลผลิตไดในราคาที่เหมาะสม 
 8.  จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสามัคคีของประชาชน 
 9.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ํา 
 10.  พิจารณาออกกฎระเบียบในการดูแลกิจการที่เปนประโยชนตอประชาชน 
 ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มาตรา 32 ( 1 ) : รายละเอียดการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบุถึง
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติสําหรับภารกิจที่ถายโอน ดังนี้ 
 1.  ภารกิจดานการดูแลบํารุงรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก มีวิธีปฏิบัติ
คือใหโอนทรัพยสินองคประกอบของโครงการชลประทานขนาดเล็กและมอบอํานาจการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา การดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงการ 
 2.  ภารกิจการดูแลรักษาทางน้ํา  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลและ
บํารุงรักษาทางน้ําประเภทที่ 2 (ดูมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485)(ยกเวน
อาคารชลประทาน) 



มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

98 บทที่ 6   การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการขนาดเล็ก 

 3.  ภารกิจการดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ ใหมอบอํานาจการ
บริหารจัดการ การดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมและปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.  ภารกิจบํารุงรักษาทางชลประทาน ใหถายโอนทางชลประทานบางประเภท (ยกเวน
ทางที่กรมชลประทานใชประโยชนเพื่อการดูแล บํารุงรักษาคลองชลประทาน) 


