
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2559 

 

" การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเก่ียวเนื่อง ถึงประโยชนสวนรวม 

ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ขาราชการทุกฝายทุกระดับ  

จึงตองระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยาง ใหสมควรและถูกตอง 

ดวยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม  

ขอสําคัญ เม่ือจะทําการใด ตองคิดใหดี โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น  

ใหรอบคอบและรอบดาน เพื่อใหงานท่ีทําบังเกิดผลดี  

ที่เปนประโยชนแทแตอยางเดียว  

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลศิริราช 

วันท่ี 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 



 

 

 

 

สวนที่ 1 

ขอมูลดานการชลประทาน 

 



ราง  รายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 2559  
 

 
 

1.1 ขอมูลดานการชลประทาน 

 กรมชลประทาน1   มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ และจัดสรรน้ํา
ใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เพื่อใหผูใชน้ําไดรับนํ้าอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนปองกันความเสียหายอันเกิด
จากน้ํา โดยมีอํานาจหนาที่ ดําเนินการจัดใหไดมาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพ่ือ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน กฎหมาย
วาดวยคันและคูน้ํา และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ  ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความ
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนินการ
เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําปของกรม ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตาม
กฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

1.1.1   ความหมายการชลประทานตามกฎหมาย2  

         กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน ประกอบดวย 

1.พระราชบัญญัติรักษาคลองรตันโกสินทรศก 121 

2.พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

3.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2558 

4.พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 

1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีโครงการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม 
ตามบริเวณทุงราบภาคกลางเปนจํานวนมากไดแก โครงการขุดลอกคลองของรัฐบาลบริเวณพ้ืนท่ีสองฝงแมน้ํา
เจาพระยากับคลองที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหขุดโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของท่ีดินตามแนว
สองฝงคลองที่ขุดเปนกรรมสิทธิ์ เชน โครงการขุดคลองในบริเวณทุงรังสิตของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ในป
พุทธศักราช 2431 โดยมีระยะเวลาดําเนินงานตามสัมปทาน 25 ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริที่จะบํารุงและรักษาคลองเกาที่มีอยูแลวและท่ีจะขุดขึ้นใหมใหเรียบรอยเพื่อใหเปนประโยชนและ
สะดวกแกราษฎรในการคมนาคมมากยิ่งข้ึนสาระสําคัญของกฎหมายใหอํานาจเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ที่
จะกําหนดเนื้อที่สองฝงคลองทําเปนถนนหลวง หามการทิ้งขยะ หรือสิ่งโสโครกลงในคู คลอง หามการนําสัตว
พาหนะขามคลองทาซึ่งกําหนดไว และหากมีการกระทําความผิดจะมีทั้งโทษปรับ จําคุก หรือโทษปรับและจําคุก 
ถาคลองใดมีการปรับปรุงไวแลวเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  มีอํานาจเกี่ยวกับการทําสะพานขามคลอง 
สะพานทาน้ํา ขนาดของแพ และการจอดเรือแพในลําคลองได 

วัตถุประสงค 

(1)  เพ่ือใหมีการจัดการบํารุงรกัษาคลองที่ชํารุดตื้นเขิน 

(2)  เพ่ือใหเปนประโยชนและสะดวกแกการสัญจรของราษฎรใหมากยิ่งข้ึน 

                                                             
1  ขอ 2  กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2554  
2  ปรับปรุงขอมูล โดย สํานักกฎหมายและท่ีดิน (ฝายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 
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(3)  เพ่ือบํารุงรักษาคลองเกาท่ีมีอยูแลวและคลองท่ีเกิดข้ึนใหมใหเรียบรอย 

2)  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  

กฎหมายการชลประทานหลวงเปนกฎหมายที่เกิดข้ึนเพ่ือสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวน
ของรัฐที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา หรือเพ่ือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายน้ํา หรือ แบงน้ําเพ่ือเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม รวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา และการ
คมนาคมทางน้ําในเขตชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจัดทําข้ึน เพ่ือใหไดมาซึ่งน้ําหรือเพ่ือกักเก็บ รักษา ควบคุม 
สง ระบายน้ํา หรือแบงนํ้าเพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม และหมายความ
รวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา กับรวมถึงการคมนาคมทางน้ํา ซึ่งอยูในเขตชลประทานดวย 

วัตถุประสงค การที่มีพระราชบัญญัติการชลประทานข้ึนใชบังคับนั้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริม
กิจการของงานชลประทานหลวง ตลอดจนการควบคุมบริหารของกิจการชลประทานหลวงที่ได จัดทําเสร็จ
เรียบรอยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยไดผลสมบูรณตามเปาหมายที่ไดวางไว ความมุงหมายในตัวบทของ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงนั้น แยกออกไดเปน 2 ประการ คือ 

(1)  เพ่ือใหอํานาจเจาพนักงานของกรมชลประทานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการชลประทาน อันไดแก 
การสํารวจ การกอสราง การดูแลบํารุงรักษาการชลประทาน ตลอดจนการควบคุมบริหารงานดานการชลประทาน
หลวง ควบคุมดูแลทางน้ํา หรือแหลงน้ําท่ีใชเพ่ือการชลประทาน ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 

(2)  เพ่ือเปนขอบังคับหรือขอหามมิใหราษฎรทําความเสียหายแกอาคารชลประทานและกิจการ
ชลประทาน ทั้งรับรูถึงสิทธิและหนาที่ของเจาพนักงานและของราษฎรเอง ซึ่งมีอยูตามพระราชบัญญัติน้ีดวย 

 
3)  พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดวิวัฒนาการมาจาก พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติคนัและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งไดยกเลิกไปแลวทั้งสองฉบับ โดยที่เปนการสมควร

ปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ขึ้นไว โดยคาํแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัตแิหงชาติ เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดนิเพ่ือ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘”  ทรงลงพระปรมาภิไธย ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนปที่ ๗๐ ใน

รัชกาลปจจุบัน เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 

  กระบวนการในการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายฉบับเดิม ไมสามารถที่จะขยายเขตโครงการ

จัดรูปที่ดินไดอยางรวดเร็วตามความตองการของเกษตรกร สมควรมีการปรบัปรุงกระบวนการในการจัดรปูท่ีดิน

เสียใหม โดย 

 ลดข้ันตอนการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเปนอุปสรรคแกการจัดรูปที่ดิน 

 กําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวม เพ่ือให

ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินใหมากขึ้น 
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กระบวนการในการจัดทําคันและคูน้ําตามกฎหมายฉบับเดิม มีรูปแบบใกลเคียงกับการจัดรูปที่ดิน แตมี

บทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรยกเลิก พ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ. 

๒๕๐๕ โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําคันและคูน้ําใหม ใหเปนการดําเนินการในรูปแบบ “การจัดระบบนํ้า

เพื่อเกษตรกรรม” และเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดิน 

 “จัดรูปที่ดิน” หมายความวา การดําเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใชเพ่ือเกษตรกรรมใหสมบูรณทั่วถึงที่ดินทุก

แปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมท่ีดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพ่ือวางผังจัด

รูปท่ีดินเสียใหม การจัดระบบชลประทานและการระบายน้ํา การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับ

ระดับพ้ืนที่ดิน การบํารุงดิน การวางแผน การผลิต และการจําหนายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการ

แลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจน

การจัดเขตที่ดินสําหรับอยูอาศัย 

 “การจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม” หมายความวา การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทาน หรือ

แหลงน้ําอ่ืนใดไปใชประโยชนในพื้นที่ที่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรางถนนหรือ

ทางลําเลียงในไรนา 

 วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อใหที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกแปลง ไดรับประโยชนการจัดระบบ

ชลประทาน และการจัดสรางถนนทางลําเลียงในไรนา ควบคุมการใชประโยชนในที่ดินมิใหใชเพ่ือ

ประโยชนอยางอ่ืนซึ่งมิใชเพื่อเกษตรกรรม เวนแตไดรับอนญุาต 

(๒) เพื่อใหที่ดินในเขตโครงการจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรม ไดรับประโยชนจากการจัดระบบชลประทาน

จากทางน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําอ่ืนใดอยางทั่วถึง ควบคุมการใชประโยชนในท่ีดินมิใหใชเพ่ือ

ประโยชนอยางอ่ืนซึ่งมิใชเพื่อเกษตรกรรม เวนแตไดรับอนญุาต 

(๓) เพื่อใหเกษตรกร มีท่ีดินที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

(๔) เพื่อใหเกษตรกรเจาของที่ดินและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการดาํเนินโครงการฯ 

(๕) เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา 

(๖) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี มีบทบัญญัติท่ัวไป , ๖ หมวดยอยและบทเฉพาะกาล รวม ๗๖ มาตรา คือ 

บทบัญญัติท่ัวไป     หมวด ๑   คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 

หมวด ๒   สํานักงานจัดรูปที่ดิน   หมวด ๓   การจัดระน้ําเพื่อเกษตรกรรม 

หมวด ๔   การจัดรูปที่ดิน    หมวด ๕   กองทุนจัดรูปที่ดิน 

หมวด ๖   บทกําหนดโทษ   บทเฉพาะกาล 
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การบังคับใช พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

- ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

(ประกาศวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ิมบังคบัใชตั้งแตวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 

- บรรดาการดําเนินการใดเก่ียวกับคันและและคูน้ําหรือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งไดกระทําไปแลวในขั้นตอนใดใน

วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับ เปนอันใช ได  แตการดําเนินการในขั้นตอนตอไป ใหปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปญหาไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเร่ืองใด ใหดําเนินการตอไปในเร่ือง

นั้นเปนไปตามท่ีคณะกรรมการจัดรปูที่ดินกลางกําหนด 

- บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

คันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใชบังคับอยูในวันกอน

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมี

การตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคบั 

 4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญญัติ

บางประการไมสอดคลองกับสถานการณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน ทั้งยังไมสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับเปนกฎหมายที่ไมมีการใชบังคับโดยสภาพอัน

เนื่องมาจากการดําเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 

 วัตถุประสงค  

 (1) การตราพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 เกิดขึ้นเนื่องจากชวงเวลาน้ัน 

รัฐไมสามารถจัดการชลประทานใหแกประชาชนทั้งประเทศไดอยางทั่วถึง 

 (2) มีการตราพระราชบัญญัติการชลประทานการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 กําหนดให 

การชลประทานเปนกิจการท่ีรัฐจัดทําขึ้นเพ่ือสงน้ําจากทางน้ําหรือแหลงน้ําไปใชในการเพาะปลูก การปองกันความ

เสียหายแกการเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ํา และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขตชลประทาน และมีการสนับสนุน

งบประมาณใหกับกรมชลประทานเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกลาว 

 (3) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 หมดความจําเปนและไมมีการบังคับใชโดย

สภาพอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
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๒๔๘๕ ทําใหกรมชลประทานสามารถจัดใหมีและบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศมากกวา 30 

ลานไรในปจจุบัน 

 (4) การใหเอกชนเปนผูบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเอง และเฉพาะเพ่ือประโยชนในการเพาะปลูกของตน

หรอืกลุมของตนหรือเพ่ือประโยชนในทางการคา อาจขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในขณะนั้น 

 (5) มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 บัญญัติวา ถาจะตองมีการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพยของบุคคลเพ่ือการชลประทานสวนราษฎร ใหนํ ากฎหมายวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยมาใชบังคับ อาจขัดตอวัตถุประสงคของการเวนคืนฯ ตามรฐัธรรมนูญในขณะนั้น เน่ืองจากมิไดเปน

การเวนคืนเฉพาะเพ่ือกิจการของรัฐแตเปนไปเพื่อประโยชนสวนบุคคลหรือกลุมบุคคล 

 (6) การใหเอกชนมีสิทธิบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเฉพาะเพื่อประโยชนในการเพาะปลูกของตน หรอืเพ่ือ

ประโยชนในทางการคาของตน ทําใหเอกชนไมจําเปนตองคํานึงถึงการบริหารจัดการนํ้าในภาพรวม อันเปน

อุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ํ าในกรณีทรัพยากรน้ํ ามีปริมาณนอยหรือมากเกินปกติ สงผลเสียหาย 

แกประชาชนสวนใหญและประเทศชาติโดยรวมได 

 (7) การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตในการจัดการชลประทานราษฎรน้ัน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีและบํารุงรักษา

ทางน้ําที่อยูในเขตพ้ืนที่ของตน และการกระจายอํานาจในการอนุญาตในการบริหารจัดการการชลประทานราษฎร 

สามารถดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 อยูแลว 

 (8) การชลประทานสวนการคานั้นไมเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน และหากรัฐมี

นโยบายที่จะดําเนินการสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน 

สถานภาพกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน 

 กรมชลประทาน  ไดดําเนินการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับการชลประทาน โดยไดปรับปรุง 
แกไขเพิ่มเติม ยกรางกฎหมายขึ้นใหม ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ 

  1) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485   เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 3) พระราชบัญญัติจัดรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2558 

  4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 
2558  เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  โดยที่กฎหมายลําดับ ๑-๓ นอกจากปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณบริหารจัดการน้ําใน
ปจจุบันแลว ยังปรับปรุงใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยใหประชาชนและทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการน้ํารวมกับกรมชลประทานอีกดวย ตลอดถึงการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายให
เปนไปดวยความเรียบรอย สวนกฎหมายลําดับ ๔ เปนการยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเปนกฎหมายไมมีสภาพบังคับ 

 

 
1.1.2 ประเภทอาคารชลประทาน  

 ประเภทอาคารชลประทาน ที่ปรากฏในรายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน เปนขอมูลที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานดานพัฒนาแหลงน้ําในรูปของอาคารหรืองานชลประทานตางๆ ท่ีมีการดําเนินงาน 
ตั้งแตตนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแก 

- ฝาย3 (weir) : อาคารที่สรางข้ึนขวางทางนํ้า เพ่ือชะลอน้ํา ยกระดับน้ําหรือผันน้ํา หรือ อาคารที่

สรางขึ้นเพ่ือวัดอัตราการไหลของน้ํา 

- เข่ือนทดนํ้า , เขื่อนผันน้ํา3 (diversion dam) : อาคารที่สรางขึ้นขวางลํานํ้า มีบานควบคุมสําหรับ

ยกระดับน้ําเพ่ือผันน้ําเขาคลองสงนํ้า หรือเพ่ือควบคุมระดับน้ําใหอยูในระดับที่ตองการ 

- เขื่อนกักเก็บนํ้า3 (impounding dam) : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําเอาไวใชประโยชนดาน

การชลประทาน การปองกันและบรรเทาอุทกภัย สาธารณปูโภค หรอือ่ืนๆ 

- อางเก็บน้ํา3 (reservoir) : แองนํ้าขนาดใหญ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น เพ่ือการกัก

เก็บและควบคุมน้ํา หรอืแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกอสรางเข่ือนกักเก็บน้ํา 

- ทํานบดิน (embankment dam) : คันดินถมบดอัดแนนตามมาตรฐานของวิศวกรรมงานดินเพื่อ

ทําหนาท่ีกักเก็บน้ําใหไดปริมาณท่ีเพียงพอตามวัตถุประสงคโครงการ เชน ทํานบดินหัวงาน (Main Dam) เพ่ือทํา

หนาที่เก็บน้ําของโครงการอางเก็บน้ํา หรือ ทํานบดินปดก้ันลําน้ําเดิม (closure dam) เพื่อทําหนาที่เปลี่ยน

ทางเดินของน้ําใหไหลผานอาคารชลประทานที่สรางขึ้นใหม 

- แกมลิง : แหลงพักน้ําเพ่ือรับน้ําปริมาณมาก ชวยไมใหเกิดน้ําทวม (ราชบัณฑิตยสถาน ,

พจนานุกรมคําใหม เลม 1 หนา 18)  

        : พ้ืนที่ท่ีใชรับน้ําสวนเกินกวาท่ีลําน้ําจะรับไดเพ่ือบรรเทาการเกิดอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก

และจะระบายน้ําออกจากพื้นที่เมื่อระดับน้ําในลําน้ําลดลง 

- คัน3 (embankment) : แนวดินหรือวัสดุอื่นที่เสรมิใหสูงขึ้นจากพ้ืนดินเดิม สําหรับวัตถุประสงค

ตาง ๆ เชน คันถนน คันคลอง คันกั้นน้ํา 

                                                             
3 หนังสืออภิธานศัพทเทคนิคดานการชลประทานและการระบายนํ้าฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553 
4 คณะทํางานจัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 
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- คันกั้นนํ้า3 (dike) : คันดินหรือวัสดุอ่ืนท่ีเสริมใหสูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไมใหน้ําจากแมน้ําหรือ

จากทะเลไหลผานเขามาได เพ่ือปองกันไมใหน้ําบาเขาไปทวมพ้ืนท่ีเพาะปลูก และที่อยูอาศัย เขียนอีกอยาง dyke 

หรอืเรยีกอีกอยางวา flood levee 

 - ทอระบายน้ํา (drain culvert) : เปนอาคารท่ีสรางเพ่ือปองกันความเสียหายกับคลองสงน้ําหรือ
ถนนที่ตัดผานรองน้ําและบริเวณพื้นที่อ่ืน เชน ที่ลุม ซึ่งมีน้ําไหลมาตามธรรมชาติ มักจะนิยมสรางอาคารแบบทอ
เพื่อระบายน้ําใหลอดใตทองคลองสงน้ําหรือถนน  

- ประตูระบายน้ํ า (regulating gate) : อาคารชลประทานท่ีมีลักษณะเปนบานปด-เปด มี

วัตถุประสงคเพื่อการระบายน้ํา หรือกักเก็บน้ําใหมีความสอดคลองกับสภาพของลําน้ําและปรมิาณน้ําของลําน้ํานั้น  

- อาคารบังคับน้ําปากคลอง3 (head regulator)  :  อาคารชลประทานที่สรางขึ้นที่ปากคลองเพื่อ

ควบคุมปรมิาณนํ้าที่จะไหลเขาสูคลองสงน้ํา 

- อาคารบังคับน้ํา3 (regulator) : อาคารท่ีสรางขึ้นในคลอง ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุม

ปรมิาณน้ํา และระดับน้ํา 

- อาคารทดน้ํา3  (check) : อาคารที่สรางขึ้นในคลองสงนํ้าเพ่ือยกระดับน้ํา และ/หรือควบคุม

ปรมิาณน้ํา 

- อาคารชลประทาน3 (irrigation structure) : สิ่งกอสรางและอุปกรณประกอบในงานชลประทาน 

ใชเพ่ือการจัดการน้ําชลประทานในดานตางๆ เชน การควบคุม การวัด การสงและการระบายน้ํา เปนตน 

- อาคารปองกันน้ําเค็ม4 (saline water protection structure) : อาคารที่สรางขึ้นเพ่ือปองกัน

การรุกล้ําของน้ําเค็ม 

- อาคารปองกันตลิ่ง4 (river banks protection structure) : อาคารที่สรางข้ึนเพ่ือปองกันการกัด

เซาะตลิ่งลําน้ํา 

- อาคารบังคับนํ้าแบบทอ4 (pipe regulator) : อาคารแบบทอปดที่ใชควบคุมระดับและปริมาณน้ํา

ในคลองสงนํ้าหรือคลองระบายน้ํา 

- สถานีสูบน้ํา4 (pumping station) : อาคารที่ไดติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแลวเพ่ือการสงน้ําไปยังพ้ืนที่

ชลประทานหรือเพื่อการระบายน้ําใหออกนอกพ้ืนที่โครงการไดทันตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- ระบบกระจายนํ้า (distribution system) : ระบบที่ทําหนาที่กระจายน้ําจากระบบสงน้ําของ

โครงการชลประทานเพื่อเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม 

- ระบบสงน้ํา (Irrigation System) : ระบบที่ทําหนาที่นําน้ําจากแหลงนํ้าเขาสูพ้ืนที่เพาะปลูกภายใน

เขตพื้นที่ของโครงการชลประทานใหเพียงพอกับความตองการนํ้าของพืช ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก และเวลาการใหน้ํา 

ระบบสงน้ํา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ระบบสงน้ําแบบทางน้ําเปดหรือคลองสงน้ํา 2) ระบบสงน้ําแบบทาง

น้ําปดหรือ ระบบทอ  
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- การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสมบูรณแบบ4 (intensive land consolidation) : การพัฒนา

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหมีระบบคูสงน้ํา คูระบายน้ํา และทางลําเลียงผลผลิต โดยจัดรูปแปลงเพาะปลูกใหมและปรับ

ระดับดิน 

- การจัดรูปที่ดินกึ่งสมบูรณแบบ4 (extensive land consolidation) : การปรับปรงุแปลงท่ีดิน

และความเปนเจาของของแปลงที่ดินนั้นใหมอยางมีแบบแผน พรอมดวยโครงสรางพื้นฐานดานการชลประทาน 

โดยไมมีการจัดรูปแปลงใหม 

- คูน้ําแบบเสนตรง4 (linear ditch) : รองน้ําเล็กๆแนวตรงที่สรางขึ้นในพื้นที่เพาะปลูก 

- คูน้ําแบบลัดเลาะ4 (non-linearditch) : รองน้ําเลก็ๆสรางลัดเลาะไปตามขอบแปลงเพาะปลูก 

- หนวยสูบน้ํา4 (pumping unit) : ชุดเครื่องมือที่ปกติประกอบดวยปมน้ํา มอเตอรและทอสงน้ํา 

เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกใหมีน้ําอยางเพียงพอ 

1.1.3  นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

- โครงการชลประทานขนาดใหญ  หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงคที่สามารถกอใหเกิด

ประโยชนทางดานการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟาจาก

พลังน้ํา การคมนาคม แหลงเพาะพันธุประมงน้ําจืด แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และอื่นๆ ในแตละโครงการมี

งานกอสรางหลายประเภท เชน เขื่อนกักเก็บนํ้า เข่ือนทดน้ํา หรือฝายทดนํ้า การสูบน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบระบาย

น้ํา ระบบชลประทานในแปลงนา ถาเปนการกอสรางประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํา สามารถเก็บกักนํ้าไดมากกวา 100 

ลานลูกบาศกเมตร หรือมีพ้ืนที่อางเก็บน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกวา 80,000 ไร

รวมทั้งโครงการที่มีวงเงินลงทุนโดยใชงบประมาณหรือเงินลงทุนตั้งแต 1 ,000 ลานบาทข้ึนไป ตามนัยมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เร่ือง การกําหนดโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ) 

- โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกวาโครงการ

ชลประทานขนาดใหญที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ํานอยกวา 15 

ตารางกิโลเมตร หรือพ้ืนที่ชลประทานนอยกวา 80,000 ไร โครงการดังกลาวมีการจัดหาที่ดินและมีระยะเวลา

ดําเนินโครงการเกิน 1 ป ซึ่งจะเปนงานกอสรางอาคารชลประทานประเภทตางๆ อาทิ เข่ือนกักเก็บน้ํา เข่ือนทดน้ํา 

ฝาย โรงสูบน้ํา ระบบสงน้ําและระบายน้ํา รวมทั้งงานกอสรางทางลําเลียงผลผลิต และงานแปลสภาพลําน้ํา เปนตน 

- โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่กรมชลประทานไดเริ่ม

กอสรางมาต้ังแต พ.ศ. 2520 เพ่ือแกปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับเร่ืองน้ํา สําหรับการอุปโภค-

บริโภค และการเกษตร ซึ่งเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพ้ืนที่ที่หางไกล รวมทั้งการแกไข

บรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย และน้ําเค็มท่ีข้ึนถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการกอสรางอาคารชลประทานขนาด

เล็กประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ และปญหาที่เกิดขึ้นตามความตองการของราษฎร โดย

ราษฎรยินยอมสละที่ดินในการกอสรางโครงการโดยไมมีเงื่อนไข และมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 1 ป 
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- โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน หมายถึง  โครงการที่ผสมผสานระหวางแผนดานความ
มั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการกอสราง และพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กประเภทตางๆ เชน อาง
เก็บน้ํา ฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา เพ่ือเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การประมง และการปศุสัตว 
เปนตน ใหกับหมูบานปองกันตนเองชายแดน 

- โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา หมายถึง   โครงการที่ใชพลังงานไฟฟาสูบน้ําเพ่ือใชประโยชนในดาน
เกษตรกรรม เปนการเรงรัดขจัดปญหาความแหงแลงในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานโดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาขึ้นที่บริเวณริมฝงของแหลงนํ้า ท่ีมีน้ําบรบิูรณตลอดท้ังป 

- โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายถึง  โครงการที่เกิดจากแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศมีจุดมุงหมายเพ่ือชวยแกไข หรือ
บรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับน้ํา จนสามารถสนองความตองการพื้นฐานของราษฎรไดเปนหลัก ซึ่งกรม
ชลประทานดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยใชงบประมาณ 2 สวน คือ 
งบประมาณปกติของกรมชลประทาน และงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

- โครงการแกมลิง หมายถึง  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมต่ํา และพื้นที่รองน้ําท่ีรับน้ําจากแมน้ําตางๆ 
ในชวงน้ําหลาก เพื่อตัดยอดน้ําและกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง หรือยามขาดแคลน โดยมีขนาดความจุตั้งแต 
500,000 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 

- การบรรเทาอุทกภัย * (flood mitigation) :  วิธีการปองกันมิใหน้ําไหลบาเขาไปทวมพื้นที่บริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งทําไดหลายวิธี ไดแก ๑. การขุดลอกลําน้ําเดิมใหมีขนาดใหญขึ้นและตัดคุงใหทางน้ําสั้นเขา  น้ําจะได
ไหลไปไดเปนจํานวนมากและรวดเรว็ยิ่งขึ้น ๒. การทําคันก้ันน้ําริมฝงลําน้ําเพ่ือปองกันนํ้าบาตลิ่งเขาไป ๓. การขุด
ลําน้ําสายใหมเพ่ิมข้ึนเพ่ือชวยแบงรับเอาน้ําสวนท่ีจะเปนอุทกภัยไปเสีย ๔. การสรางเขื่อนเก็บน้ําไวในเข่ือนไมให
ประดังบาลงมา แมจะลงทุนมากแตไดประโยชนคุมคา  วิธีดังกลาวเปนการปองกันสําหรับพ้ืนที่ผืนใหญ ๆ  สวน
การปองกันพ้ืนท่ีพื้นที่ผืนเล็ก ๆ  อาจทําไดโดยการทําคันลอมรอบพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน และสูบนํ้าจํานวนที่เกินความ
ตองการออกไป นอกจากนี้ การปลูกปาบริเวณตนน้ําลําธารก็เปนการบรรเทาอุทกภัยลงได 

- ลุมน้ํา3 (river basin) :  บริเวณท้ังหมดซึ่งมีแมน้ําและลําน้ําสาขาไหลผาน (พจนานุกรมศัพท

ภูมิศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป 2549) 

- บึง (marsh) : ทีลุ่มทีมีนําท่วมตลอดปี และ มต้ีนไม้ใหญ่ ขึนอยู่โดยรอบบริเวณบึง มีความลกึ

พอประมาณ 

 - คลอง3 (canal) : ทางน้ําท่ีสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคใชในการสงน้ํา ระบายน้ํา และคมนาคม 

- หวย4 (creek) : ลําน้ําเล็กๆมักจะเปนลําน้ําสาขาที่ตื้นหรือไมตอเนื่องกับแมนํ้า 

- หนองน้ํา4 (swamp) : ขอบเขตพ้ืนที่ลุมต่ําที่ชุมไปดวยน้ําหรือแองน้ําที่อยูตามปาและทุง เล็กและ

ตื้นกวาบึง 
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- นิคม4 (resettlement area or colony) : พื้นที่ที่จัดใหประชาชนมาอยูรวมกันเพ่ือวัตถุประสงค

หนึ่งๆ เชน นิคมพ้ืนท่ีอพยพ นิคมสรางตนเอง 

- พื้นท่ีทางการเกษตร4 (agricultural area) : เปนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชตางๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว

และประมง  

- พื้นท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทาน4 (potential irrigable area): เปนพ้ืนท่ีที่

โครงการชลประทานสามารถสงนํ้าใหได โดยพิจารณาจากขอบเขตของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและ

ปริมาณนํ้าตนทุนที่มีอยู ในกรณีของระบบชลประทานที่มีอยูเดิม พื้นที่ที่มีศักยภาพจะถูกจํากัดตามพ้ืนท่ีที่สามารถ

สงน้ําใหไดโดยระดับน้ําสูงสุด (full supply level) ในคลองหรือคูสงนํ้า 

- พ้ืนที่โครงการ3 (project area)  :  พื้นที่โครงการท้ังหมด ไดแก พื้นที่ที่สามารถสงน้ําได พ้ืนท่ีที่ไม

สามารถสงน้ําได พื้นที่ในสวนที่เปนที่อยูอาศยั รวมทั้งพ้ืนที่ของคลองสงนํ้า คลองระบายน้ําและคูสงน้ําดวย 

- พ้ืนที่ชลประทาน3 (irrigation area) : พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสงนํ้าไปถึงไดในเขตโครงการ 

เพราะฉะนั้นพื้นที่ชลประทานจึงเปนพื้นที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นท่ีไมตองการสงน้ําชลประทานให 

เชน ที่ลุม หนอง บึง ลําน้ํา ที่อยูอาศัยประชาชน ฯลฯ และพ้ืนที่ซึ่งสงนํ้าชลประทานใหไมได เชน ที่สูง ท่ีเนิน ภูเขา

เปนตน 

- พ้ืนท่ีรับประโยชน4(beneficial area) : พื้นที่ที่สามารถรับน้ําไดจากโครงการชลประทานประเภท

ตางๆ โดยไมมีระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีใชประโยชน 


