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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)
บทที่ 7 การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา

103

มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

(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
บทที่ 7 การบริหารการชลประทานสําหรับโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
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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
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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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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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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