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This paper: 

• Outlines the principle of water ordering, implemented by water 
authorities and water-users together, can provide the capacity to 
increase production without requiring large expenditure on new 
infrastructure.  

• สรุปหลักการของการสั่งซื้อน้้า (Water Ordering) ซึ่งด้าเนินการโดยหน่วยงานน้้าและผู้ใช้น้้าด้วยกันสามารถให้
ความสามารถในการเพิ่มการผลิตโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจ้านวนมากในการก่อสร้างขยายโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 

• Is based on cooperation with Dr Thanet Somboon and the Royal 
Irrigation Dept of Thailand 

• ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือกับ ดร.ธเนศ สมบูรณ์ และกรมชลประทานของประเทศไทย 
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What is water-ordering? 

Based on the Australian experience :  

- Water ordering is the principle of water users placing orders for a volume 
of water to be supplied (by their water authority) to meet their crop 
demands.  

- Water ordering provides the opportunity to increase irrigation-
production with a lower expenditure on new canal and other supply 
infrastructure.  

- Water ordering can assist rationing of water during times of shortage 

Caution: Australian water ordering has developed over almost 100 years of 
evolution of water-law, water ownership, system development and with 
strong cooperation between Governments, users and operators.  
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การสัง่ซือ้น า้ (Water Ordering) คืออะไร? 

 
 จากประสบการณ์ของออสเตรเลีย: 

- การสั่งซ้ือน้้าเป็นหลักการของผู้ใช้น้้าท่ีวางค้าสั่งซื้อปริมาณน้้าท่ีจะจัดหา (โดยหน่วยงานน้้าของพวกเขา) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของพืช 
- การสั่งน้้าให้โอกาสในการเพิ่มการผลิตน้้าชลประทานด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่้ากว่าส้าหรับคลองใหม่และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
อุปทานอื่น ๆ 

- การสั่งน้้าสามารถช่วยปันส่วนน้้าในช่วงเวลาของการขาดแคลน 

ข้อควรระวัง: การสั่งซ้ือน้้าของออสเตรเลียได้พัฒนามาเป็นเวลาเกอืบ 100 ปีของวิวัฒนาการของกฎหมายน้้ากรรมสิทธิ์ใน
น้้าการพัฒนาระบบและด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างรัฐบาลผู้ใช้และผู้ประกอบการ 
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How can water-ordering help improve production?  

Based on the Australian experience :  

- As demand for water grows, water ordering can enable production levels to 
grow, without the need for new, expensive infrastructure such as larger 
canals.  

- Water ordering can improve Levels of Service, reduce user-conflicts, enable 
effective sharing of capacity, enable rationing of short-supplies and enable 
increased intensification of irrigated crops.  

- Both on-farm and regional production and income can grow with timely 
access to water provided through a responsive ordering system.  

- Water ordering reduces over-supply wastage by matching canal flows 
with actual user-demand (water-orders). 

- Water ordering can be an effective drought-management tool to reduce 
system losses.   
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การสัง่ซือ้น า้จะชว่ยปรับปรุงการผลิตได้อย่างไร 
จากประสบการณ์ของออสเตรเลีย: 
- เมื่อความต้องการน้้าเพิ่มขึ้นการสั่งซื้อน้้าสามารถท้าให้ระดับการผลิตเติบโตข้ึนโดยไม่จ้าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานราคา
แพงเช่นคลองขนาดใหญ่.  

- การสั่งซื้อน้้าสามารถปรับปรุงระดับการบริการลดความขัดแย้งของผู้ใช้เปิดใช้งานการแบ่งปันความสามารถอย่างมี
ประสิทธิภาพเปิดปันส่วนเสบียงสั้น ๆ และเพิ่มความเข้มข้นของพืชชลประทานที่เพิ่มขึ้น.  

- ทั้งการผลิตในไร่นาและในระดับภูมิภาคและรายได้สามารถเติบโตได้ด้วยการเข้าถึงน้้าที่ให้โดยผ่าน
ระบบสั่งซื้อ 

- การสั่งซื้อน้้าลดการสิ้นเปลืองน้้าล้นโดยการจับคู่การไหลของคลองกับความต้องการของผู้ใช้จริง 
(การสั่งซื้อน้้า) 

- การสั่งซื้อน้้าสามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการภัยแล้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียของระบบ.   
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Some Australian schemes provide water to thousands 
of farmers across large floodplains 
แผนการของออสเตรเลียบางแห่งให้น้้าแก่เกษตรกรนับพันในพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ของประเทศ 
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Australia has moved to automate and remote-control for many large structures 
delivering water.   

ออสเตรเลียได้เปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมระยะไกลส้าหรับโครงสร้างขนาดใหญ่จ้านวน
มากเพื่อการส่งน้้าชลประทาน 
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In the larger schemes, remote sensing and control 
extends right down to on-farm supply.  
ทั้งนี้รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้การควบคุมจากระยะไกล รวมไปจนถึงการจัดหาในฟาร์ม
ขนาดเล็ก 
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Supply factors that limit irrigated production:  

• Insufficient water supply (shortage of water/drought). 

There is simply not enough water to meet combined demand.  

• Insufficient canal capacity to deliver water demand from all users. 

There is enough water stored, but the canal cannot meet irrigator demand 
each day/week during peak-demand period. 

• Poor water control structures and systems. 

The canal may be large enough, but losses in the supply and ‘escape’ systems 
are high. Water is not well-distributed.  

• Failure to control water-demand from some users.   

The users at the ‘top-end’ of the canal take all water available.  
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ข้อจ้ากัดปัจจัยด้านอุปทานที่ ส่งผลต่อ การผลิตน้้าชลประทาน: 
 
 
• การจัดหาน้้าไม่เพียงพอ (การขาดแคลนน้้า / ภัยแล้ง) 

• ความจุคลองไม่เพียงพอต่อการส่งน้้าตามความต้องการของผู้ใช้ทุกคน 

• มีที่เก็บน้้าเพียงพอ แต่คลองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ irrigator ได้ทุกวัน 
/ สัปดาห์ในช่วงที่มีความต้องการใช้มาก 

• โครงสร้างและระบบควบคุมน้้าที่ไม่ดีพอ 
คลองอาจมีขนาดใหญ่พอ แต่การสูญเสียน้้าในระบบสูง 

• ล้มเหลวในการควบคุมความต้องการน้้าจากผู้ใช้บางคน 

• ผู้ใช้ที่ต้นน้้าของระบบ ใช้น้้าที่มีอยู่ทั้งหมด 
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Factors that make water ordering work:   

• Defined rights for water users at a farm or Water User Group scale (total 
volume, daily flow rate, maximum  irrigated area) 

• Reasonable water-measurement and water flow control systems  

• Accounting systems for water use and for recording water orders that 
work  

• Dam and canal operators willing and able to control the system  and to 
deliver ordered water 

An assessment of these key factors must be conducted prior to commencing 
water ordering.  
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ปัจจยัท่ีใช้ในการสัง่น า้: 

• ข้อก้าหนดส้าหรับผู้ใช้น้้าในฟาร์มหรือระดับกลุ่มผู้ใช้น้้า (ปริมาตรรวม, อัตราการไหล
รายวัน, พื้นที่ชลประทานสูงสุด) 

• การวัดน้้าและระบบควบคุมการไหลของน้้าอย่างสมเหตุสมผล 

• ระบบบัญชีส้าหรับการใช้น้้าและส้าหรับการบันทึกค้าสั่งซื้อน้้า 

• ผู้ประกอบการเขื่อนและคลองเต็มใจให้สามารถควบคุมระบบและส่งน้้าที่สั่งไว้ได้ 

การประเมินปัจจัยส้าคัญเหล่านี้จะต้องด้าเนินการก่อนที่จะเริ่มสั่งน้้า 
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Alternatives to introducing water-ordering:   

Some irrigators will make up any water-supply shortfall required by:  

• Taking more water when ever they can (over watering) 

Limits total area of crop that can be grown (by others) 

• Pumping from other water systems (nearby rivers, lakes and drains) 

Ultimately reduces river resources, uncontrolled growth 

• Illegally pumping from a low canal, (unable to supply at Full Supply Level).  

Effects supply to other users, as recharging canal takes more time and water 

• Pumping ground water 

Depletes groundwater resources, can be expensive to pump 

• Storing more water on-farm, or even in the paddy.  

Impacts area that can be grown, reduces max yield potential.   
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ทางเลือกในการแนะน าการสัง่ซือ้น า้: 
 
 
ผู้ใช้น้้าบางรายจะท้าหน้าท่ีจัดหาน้้าขาดแคลนให้โดย: 

• รับน้้ามากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถ (ใช้น้้ามากกว่า) 

จ้ากัด พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดท่ีสามารถปลูกได้ (โดยพื้นที่อื่น) 

• สูบน้้าจากระบบน้้าอื่น ๆ (แม่น้้าใกล้เคียงทะเลสาบและท่อระบายน้้า) 

ช่วยลดทรัพยากรแม่น้้าการเจริญเติบโตท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

• การสูบอย่างจากคลองท่ีมีระดับน้้าต้่า (ไม่สามารถจ่ายได้เต็มระดับการจัดหา) 

เอฟเฟกต์การจ่ายให้กับผู้ใช้รายอื่นเนื่องจากการเติมน้้าในคลองใช้เวลาและน้้ามากขึ้น 

• สูบน้้าใต้ดิน 

ท้าให้ทรัพยากรน้้าใต้ดินไม่สมบูรณ์อาจมีราคาแพงในการสูบน้้า 

• เก็บน้้าเพิ่มในฟาร์มหรือแม้แต่ในนา 

ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ลดโอกาสเกิดผลผลิตสูงสุด 
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Of course most irrigators want ‘water-on-demand’.  
In Australia this is expensive. 

แน่นอนวา่ผู้ ให้น า้สว่นใหญ่ต้องการ 'น า้ตามความต้องการ' ในออสเตรเลียมีราคาแพง 
 • In Australia’s largest irrigation areas peak demand for rice crops in mid-

summer can exceed 13mm/Ha  

• ในพื้นที่ชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียความต้องการสูงสุดส้าหรับพืชข้าวในช่วงกลางฤดูร้อนสามารถเกิน 
13mm / Ha 

• For 10,000Ha of Rice crop this would be a total supply demand of 
1,300ML per day or 15 Cubic Meters per second.  

• ส ำหรับพืชขำ้ว 10,000 เฮกแตร์จะเป็นอุปสงคอ์ุปทำนรวม 1,300 มิลลิลิตรต่อวนัหรือ 15 ลูกบำศกเ์มตร
ต่อวนิำที 

• Successful supply means that all farmers get a fair share of flows 
available.  

• อุปทำนท่ีพอเพียงหมำยควำมวำ่เกษตรกรทุกคนจะไดรั้บส่วนแบ่งท่ียติุธรรม 

• After 7 days many farmers find water levels are falling and crop yield can 
suffer.  

• หลงัจำก 7 วนั ระดบัน ้ ำจะลดลงถึงระดบัท่ีพืชจะทนไดพ้อดี 

 
 

 

 

 

 

 

THAICID – Australia Cooperation Opportunities through water-ordering 



18 waterpartnership.org.au 

Water ordering enables a more cost-effective way to 
increase production from existing infrastructure 
capacity limits.  

• The following chart highlights the potential savings in Canal Capacity 
required to increase production by meeting combined irrigator demand 
through better ordering and delivery of water.  

• The chart compares water-on-demand and water supplied based on 
meeting user-orders.  

 

Note: Megalitres v Cubic Meters  

•  Volume    : 1 ML = 1,000,000 litres = 1000 cubic meters 

• Flow Rate : 1 ML per day 11.57 litres/sec  

• Irrigation  : 1ML = 100mm of water over 1Ha   
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การสัง่ซือ้น า้ช่วยให้ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเพิ่มการผลิตจากข้อ 

จ ากดั ด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีอยู่ 
• แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึงการประหยัดท่ีมีศักยภาพในความสามารถของคลองท่ีจ้าเป็นในการเพิ่มการผลิตโดยการ

ตอบสนองความต้องการของเครื่องฉีดน้้ารวมผ่านการสั่งซื้อและการส่งน้้าท่ีดีข้ึน 

• แผนภูมิเปรียบเทียบน้้าตามความต้องการและน้้าท่ีจ่ายให้ตามการประชุมค้าสั่งของผู้ใช้ 

หมายเหตุ : Megalitres v ลูกบาศก์เมตร 

• ปริมาตร: 1 ML = 1,000,000 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เมตร 

• อัตราการไหล: 1 ML ต่อวัน 11.57 ลิตร / วินาที 

• การชลประทาน: 1ML = 100 มม. ของน้้ามากกว่า 1Ha 
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Ordering systems with different capacity canals 
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กำรสูญเสียน ้ำ 

จุดส่งน ้ำ Ha 
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Australian designers have designed canal-capacity 
with water-ordering in mind. 
นักออกแบบชาวออสเตรเลียได้ออกแบบขีดความสามารถของคลองโดยค้านึงถึงการสั่งซ้ือน้้า
เป็นหลัก 
 • Canal Capacity v Number of irrigation-outlets/ Ha irrigated  

• ความจุคลอง ต่อ จ้านวนช่องระบายน้้า / อาคารชลประทาน 
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Water ordering within Australia’s canal-fed irrigation 
areas: 

• Throughout Australia, Governments and irrigators have established that 
Water ordering is the best and most cost-effective option to improve 
the Level of Service and production from irrigated agriculture in large 
and medium scale public irrigation systems. 

• Some Australian water ordering systems are sophisticated, fully on-line, 
based on telemetry and  remote sensing & control  of water supply 
systems, but the greatest benefits come from simple application of first 
principles of water-ordering.  

• This principle is the introduction of a regular communication between the 
user and the supplier of water through a water order by the user for 
future supply, and a confirmation by the supplier the water can be 
delivered (or when it will be delivered).   
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การสัง่น า้ภายในเขตชลประทานท่ีสง่ด้วยคลองของออสเตรเลีย: 

• ทั่วประเทศออสเตรเลียรัฐบาลและผู้รับบริการได้ก้าหนดว่าการสั่งจ่ายน้้าเป็นทางเลือกที่
ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในการปรับปรุงระดับการให้บริการและการผลิตจากการเกษตร
ชลประทานในระบบชลประทานสาธารณะขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

• ระบบสั่งซื้อน้้าของออสเตรเลียบางระบบมีความซับซ้อนครบถ้วนออนไลน์โดยอิงตาม
ระบบ telemetry และระบบตรวจจับระยะไกลและควบคุมระบบน้้าประปา แต่
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากการประยุกต์ใช้หลักการง่ายๆในการสั่งซื้อน้้า 

• หลักการนี้เป็นการแนะน้าการสื่อสารปกติระหว่างผู้ใช้และผู้จัดหาน้้าผ่านการสั่งน้้าโดย
ผู้ใช้ส้าหรับการจัดหาในอนาคตและการยืนยันจากซัพพลายเออรน์้้าสามารถส่ง (หรือ
เมื่อมันจะถูกส่ง) 
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Control and measurement in Australian 

Canals การควบคมุและการวดัในคลองออสเตรเลีย 
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First steps to water ordering (Pilot area ? )  

1. Need: Establish there are existing water shortages related to supply constraints 
that create limits on production. (Season, region, crop-type)  

2. Understanding: Develop a clear understanding by both the system operators 
and users of the benefits of predicting demand, ordering water and delivering 
water according to orders.  

3. System development & Design: Develop a simple method of collecting and  
collating user-orders and of providing feedback from the operators that the 
orders can be delivered. Set criteria of order information & lead-times needed 
for orders etc.  

4. Operation: Through a trial, develop clear guidelines for water users, and 
operators to ensure the system is working, and that the benefits to users and 
operators are real  

5. Monitoring:  Measure performance vof ordering and supply of orders, and be 
prepared to adapt as knowledge is gained. Work out what is needed to make 
the system more useful.  
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ขัน้ตอนแรกในการสัง่ซือ้น า้ (พืน้ท่ีเปา้หมาย?) 

1. ต้องการ: สร้างมีการขาดแคลนน้้าที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับข้อ จ้ากัด การจัดหาที่สร้างข้อ จ้ากัด ในการ
ผลิต (ฤดูกาลภูมิภาคประเภทพืช) 

2. ความเข้าใจ: พัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนโดยผู้ด้าเนินการระบบและผู้ใช้ประโยชน์ของการท้านาย
ความต้องการสั่งซื้อน้้าและส่งน้้าตามค้าสั่ง 

3. การพัฒนาและออกแบบระบบ: พัฒนาวิธีการง่ายๆในการรวบรวมและเรียงล้าดับค้าสั่งซื้อของผู้ใช้
และการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการว่าสามารถส่งค้าสั่งซื้อได้ ก้าหนดเกณฑ์ข้อมูลการสั่งซื้อ & 
ระยะเวลาที่จ้าเป็นส้าหรับค้าสั่งซื้อ ฯลฯ 

4. การด้าเนินงาน: ผ่านการทดลองพัฒนาแนวทางที่ชัดเจนส้าหรับผู้ใช้น้้าและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าระบบท้างานได้และประโยชน์ของผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเป็นจริง 

5. การตรวจสอบ: วัดประสิทธิภาพของการสั่งซื้อและการจัดหาค้าสั่งซื้อและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัว
เมื่อได้รับความรู้ หาสิ่งที่จ้าเป็นเพื่อท้าให้ระบบมีประโยชน์มากขึ้น 
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Suggested first steps  

1. Establish where a pilot scheme for water-ordering may assist in better 
water use  

2. The widespread ownership and use of mobile phones (cell-phones) 
makes developing a responsive water ordering system possible.  

3. Establish who the water-user is ( sub-district, water user group, or 
individual user?)  

4. Confirm with both users and canal operators just how water ordering 
will work, how users and operators can benefit.   

5. Start the process, learn what works and what does not.  
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แนะน าขัน้ตอนแรก 

1. ก้าหนดว่าโครงการน้าร่องส้าหรับการสั่งน้้าอาจช่วยในการใช้น้้าได้ดีขึ้น 

2. เป็นเจ้าของและสามารถใชง้านโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone ท้าให้การพัฒนาระบบการสั่งซื้อน้้าเป็นไปได้ 

3. ก้าหนดว่าใครคือผู้ใช้น้้า (กลุ่มผู้ใช้น้้าหรือผู้ใช้รายบุคคล?) 

4. ยืนยันกับผู้ใช้และผู้ประกอบการคลองว่าการสั่งซ้ือน้้าจะท้างานอย่างไรผู้ใช้และผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์
อย่างไร 

5. เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้สิ่งท่ีใช้งานได้และสิ่งใดไม่ได้ 
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Further reading:  

อา่นเพิ่มเติม: 

 Irrigation Ordering: an Australian perspective 

With application to Thailand and surrounding regions 

กำรสั่งซ้ือชลประทำน: มุมมองของออสเตรเลีย 

พร้อมแอพพลิเคชัน่ไทยและภูมิภำคโดยรอบ 

Rob Rendell RMCG (18 July 2019) 
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Thank you 
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The Australian Water Partnership is supported by the Australian Government 
and managed by eWater Limited 

Australian Water Partnership ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและบริหารโดย eWater Limited 
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