พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2559
" การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง ถึงประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ขาราชการทุกฝายทุกระดับ
จึงตองระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยาง ใหสมควรและถูกตอง
ดวยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม
ขอสําคัญ เมื่อจะทําการใด ตองคิดใหดี โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ใหรอบคอบและรอบดาน เพื่อใหงานที่ทําบังเกิดผลดี
ที่เปนประโยชนแทแตอยางเดียว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559

สวนที่ 1
ขอมูลดานการชลประทาน
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1.1 ขอมูลดานการชลประทาน
กรมชลประทาน1 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ และจัดสรรน้ํา
ให กับ ผูใชน้ําทุกประเภท เพื่อใหผูใชน้ําไดรับ น้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม ตลอดจนป องกันความเสียหายอัน เกิ ด
จากน้ํา โดยมีอํานาจหนาที่ ดําเนินการจัดใหไดมาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือจัดสรรน้ําเพื่อ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายวาดวยการชลประทาน กฎหมาย
วาดวยคันและคูน้ํา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความ
ปลอดภัยของเขื่ อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนิ น การ
เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําปของกรม ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตาม
กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.1.1 ความหมายการชลประทานตามกฎหมาย2
กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน ประกอบดวย
1.พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121
2.พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
3.พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
4.พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558
1) พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีโครงการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม
ตามบริเวณทุงราบภาคกลางเปนจํา นวนมากไดแ ก โครงการขุดลอกคลองของรัฐบาลบริเวณพื้น ที่สองฝงแมน้ํ า
เจาพระยากับคลองที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหขุดโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนในรูปของที่ดินตามแนว
สองฝงคลองที่ขุดเป นกรรมสิทธิ์ เชน โครงการขุดคลองในบริเวณทุงรังสิตของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ในป
พุทธศักราช 2431 โดยมีระยะเวลาดําเนินงานตามสัมปทาน 25 ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริที่จะบํารุงและรักษาคลองเกาที่มีอยูแลวและที่จะขุดขึ้นใหมใหเรียบรอยเพื่อใหเปนประโยชนและ
สะดวกแกราษฎรในการคมนาคมมากยิ่งขึ้นสาระสําคัญของกฎหมายใหอํานาจเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ที่
จะกําหนดเนื้อที่สองฝงคลองทําเปนถนนหลวง หามการทิ้งขยะ หรือสิ่งโสโครกลงในคู คลอง ห ามการนํ าสัตว
พาหนะขามคลองทาซึ่งกําหนดไว และหากมีการกระทําความผิดจะมีทั้งโทษปรับ จําคุก หรือโทษปรับและจําคุก
ถ าคลองใดมีการปรับ ปรุงไวแล วเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิ การ มีอํ านาจเกี่ ย วกั บ การทํ าสะพานขา มคลอง
สะพานทาน้ํา ขนาดของแพ และการจอดเรือแพในลําคลองได
วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหมีการจัดการบํารุงรักษาคลองที่ชํารุดตื้นเขิน
(2) เพื่อใหเปนประโยชนและสะดวกแกการสัญจรของราษฎรใหมากยิ่งขึ้น
1
2

ขอ 2 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2554
ปรับปรุงขอมูล โดย สํานักกฎหมายและที่ดิน (ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
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(3) เพื่อบํารุงรักษาคลองเกาที่มีอยูแลวและคลองที่เกิดขึ้นใหมใหเรียบรอย
2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
กฎหมายการชลประทานหลวงเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวน
ของรัฐที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งน้ํา หรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายน้ํา หรือ แบงน้ําเพื่อเกษตรกรรม
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม รวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา และการ
คมนาคมทางน้ําในเขตชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจัดทําขึ้น เพื่อใหไดมาซึ่งน้ําหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม
สง ระบายน้ํา หรือแบงน้ําเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการอุตสาหกรรม และหมายความ
รวมถึงการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา กับรวมถึงการคมนาคมทางน้ํา ซึ่งอยูในเขตชลประทานดวย
วัตถุประสงค การที่มีพระราชบัญญัติการชลประทานขึ้นใชบังคับนั้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริม
กิ จ การของงานชลประทานหลวง ตลอดจนการควบคุ มบริห ารของกิ จ การชลประทานหลวงที่ ได จัด ทํ าเสร็ จ
เรียบรอ ยให ดําเนิ นไปดวยความเรีย บรอยไดผ ลสมบู รณ ตามเป าหมายที่ได วางไว ความมุงหมายในตัวบทของ
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงนั้น แยกออกไดเปน 2 ประการ คือ
(1) เพื่อใหอํานาจเจาพนักงานของกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการชลประทาน อันไดแก
การสํารวจ การกอสราง การดูแลบํารุงรักษาการชลประทาน ตลอดจนการควบคุมบริหารงานดานการชลประทาน
หลวง ควบคุมดูแลทางน้ํา หรือแหลงน้ําที่ใชเพื่อการชลประทาน ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
(2) เพื่อเป นขอบังคับ หรือขอ หามมิใหราษฎรทําความเสียหายแกอาคารชลประทานและกิจการ
ชลประทาน ทั้งรับรูถึงสิทธิและหนาที่ของเจาพนักงานและของราษฎรเอง ซึ่งมีอยูตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดวิวัฒนาการมาจาก พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
๒๕๑๗ และพระราชบัญญัติคนั และคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งไดยกเลิกไปแลวทั้งสองฉบับ โดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดนิ เพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘” ทรงลงพระปรมาภิไธย ใหไว ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนปที่ ๗๐ ใน
รัชกาลปจจุบัน เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
กระบวนการในการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายฉบับเดิม ไมสามารถที่จะขยายเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินไดอยางรวดเร็วตามความตองการของเกษตรกร สมควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปที่ดิน
เสียใหม โดย
 ลดขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมายซึ่งเปนอุปสรรคแกการจัดรูปที่ดิน
 กําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวม เพื่อให
ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินใหมากขึ้น
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กระบวนการในการจัดทําคันและคูน้ําตามกฎหมายฉบับเดิม มีรูปแบบใกลเคียงกับการจัดรูปที่ดิน แตมี
บทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรยกเลิก พ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ.
๒๕๐๕ โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดทําคันและคูน้ําใหม ใหเปนการดําเนินการในรูปแบบ “การจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรม” และเปนสวนหนึ่งของกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดิน
“จัดรูปที่ดิน” หมายความวา การดําเนินงานพัฒ นาที่ดินที่ใชเพื่ อเกษตรกรรมใหสมบู รณท่ัวถึ งที่ดิ นทุก
แปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยทําการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัด
รูปที่ดินเสียใหม การจัดระบบชลประทานและการระบายน้ํา การจัดสรางถนนหรือทางลําเลียงในไรนา การปรับ
ระดั บ พื้ น ที่ ดิ น การบํ า รุงดิ น การวางแผน การผลิ ต และการจํ า หน า ยผลิ ต ผลการเกษตร รวมตลอดถึ งการ
แลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การใหเชาซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจน
การจัดเขตที่ดินสําหรับอยูอาศัย
“การจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม” หมายความวา การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทาน หรือ
แหลงน้ําอื่นใดไปใชประโยชนในพื้นที่ที่เหมาะสมแกการทําเกษตรกรรมไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการจัดสรางถนนหรือ
ทางลําเลียงในไรนา
วัตถุประสงค
(๑) เพื่ อ ให ที่ ดิ น ในเขตโครงการจั ด รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมทุ ก แปลง ได รับ ประโยชน ก ารจั ด ระบบ
ชลประทาน และการจัดสรางถนนทางลําเลียงในไรนา ควบคุมการใชประโยชนในที่ดิน มิใหใชเพื่ อ
ประโยชนอยางอื่นซึ่งมิใชเพื่อเกษตรกรรม เวนแตไดรับอนุญาต
(๒) เพื่อใหที่ดินในเขตโครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ไดรับประโยชนจากการจัดระบบชลประทาน
จากทางน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําอื่นใดอยางทั่วถึง ควบคุม การใชป ระโยชนในที่ดิน มิใหใชเพื่ อ
ประโยชนอยางอื่นซึ่งมิใชเพื่อเกษตรกรรม เวนแตไดรับอนุญาต
(๓) เพื่อใหเกษตรกร มีที่ดินที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
(๔) เพื่อใหเกษตรกรเจาของที่ดินและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการดําเนินโครงการฯ
(๕) เพื่อสงเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศใหมีความเจริญกาวหนา
(๖) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติทั่วไป , ๖ หมวดยอยและบทเฉพาะกาล รวม ๗๖ มาตรา คือ
บทบัญญัติทั่วไป

หมวด ๑ คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

หมวด ๒ สํานักงานจัดรูปที่ดิน

หมวด ๓ การจัดระน้ําเพื่อเกษตรกรรม

หมวด ๔ การจัดรูปที่ดิน

หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน

หมวด ๖ บทกําหนดโทษ

บทเฉพาะกาล
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การบังคับใช พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
- ให ใช บั งคั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง รอ ยแปดสิบ วั น นั บ แต วัน ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษาเป น ต น ไป
(ประกาศวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มบังคับใชต้งั แตวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
- บรรดาการดําเนินการใดเกี่ยวกับคันและและคูน้ําหรือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งไดกระทําไปแลวในขั้นตอนใดใน
วั น ก อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใช บั ง คั บ เป น อั น ใช ได แต ก ารดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนต อ ไป ให ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปญหาไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ใหดําเนินการตอไปในเรื่อง
นั้นเปนไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกําหนด
- บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
คันและคูน้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
การตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558
พระราชบัญ ญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน มีบทบัญ ญัติ
บางประการไม ส อดคล อ งกับ สถานการณ ก ารบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํ าในป จ จุ บั น ทั้ งยั งไม ส อดคล อ งกั บ
บทบั ญ ญั ติข องรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ เปน กฎหมายที่ไมมี การใช บั งคั บโดยสภาพอั น
เนื่องมาจากการดําเนิ นงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญ ญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482
วัตถุประสงค
(1) การตราพระราชบัญ ญั ติการชลประทานราษฎร พุ ทธศัก ราช 2482 เกิด ขึ้น เนื่ อ งจากช วงเวลานั้ น
รัฐไมสามารถจัดการชลประทานใหแกประชาชนทั้งประเทศไดอยางทั่วถึง
(2) มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติก ารชลประทานการชลประทานหลวง พุ ท ธศั กราช 2485 กํ า หนดให
การชลประทานเปนกิจการที่รัฐจัดทําขึ้นเพื่อสงน้ําจากทางน้ําหรือแหลงน้ําไปใชในการเพาะปลูก การปองกันความ
เสี ยหายแก การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ํา และการคมนาคมทางน้ําที่อยูในเขตชลประทาน และมีการสนับสนุ น
งบประมาณใหกับกรมชลประทานเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกลาว
(3) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 หมดความจําเปนและไมมีการบังคับใชโดย
สภาพอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
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๒๔๘๕ ทําใหกรมชลประทานสามารถจัดใหมีและบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศมากกวา 30
ลานไรในปจจุบัน
(4) การใหเอกชนเปนผูบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเอง และเฉพาะเพื่อประโยชนในการเพาะปลูกของตน
หรือกลุมของตนหรือเพื่อประโยชนในทางการคา อาจขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในขณะนั้น
(5) มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 บัญญัติวา ถาจะตองมีการ
เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องบุ ค คลเพื่ อ การชลประทานส ว นราษฎร ให นํ า กฎหมายว า ด ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพยมาใชบังคับ อาจขัดตอวัตถุประสงคของการเวนคืนฯ ตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้น เนื่องจากมิไดเปน
การเวนคืนเฉพาะเพื่อกิจการของรัฐแตเปนไปเพื่อประโยชนสวนบุคคลหรือกลุมบุคคล
(6) การใหเอกชนมีสิทธิบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเฉพาะเพื่อประโยชนในการเพาะปลูกของตน หรือเพื่อ
ประโยชนในทางการคา ของตน ทํ าให เอกชนไม จํา เปน ตอ งคํา นึ งถึ งการบริ หารจั ดการน้ํ าในภาพรวม อั น เป น
อุ ป สรรคต อ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า ในกรณี ท รั พ ยากรน้ํ า มี ป ริ ม าณน อ ยหรื อ มากเกิ น ปกติ ส ง ผลเสี ย หาย
แกประชาชนสวนใหญและประเทศชาติโดยรวมได
(7) การกํา หนดใหอ งคก รปกครองสว นท องถิ่น มีอํานาจอนุ ญ าตในการจัด การชลประทานราษฎร นั้ น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจตามกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางน้ําที่อยูในเขตพื้นที่ของตน และการกระจายอํานาจในการอนุญาตในการบริหารจัดการการชลประทานราษฎร
สามารถดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 อยูแลว
(8) การชลประทานสวนการคานั้นไมเหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน และหากรัฐมี
นโยบายที่จะดําเนินการสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน
สถานภาพกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน
กรมชลประทาน ไดดําเนินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกั บการชลประทาน โดยไดปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติม ยกรางกฎหมายขึ้นใหม ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
4) พระราชบัญ ญั ติยกเลิกพระราชบัญ ญั ติการชลประทานราษฎร พุท ธศัก ราช 2482 พ.ศ.
2558 เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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โดยที่ก ฎหมายลําดับ ๑-๓ นอกจากปรับปรุงใหเหมาะสมกับ สถานการณ บ ริห ารจัดการน้ําใน
ปจจุบันแลว ยังปรับปรุงใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ โดยใหประชาชนและทุกภาคสวน เขามามีส วนรวมในการ
บริหารจัดการน้ํารวมกับกรมชลประทานอีกดวย ตลอดถึงการแกไขปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายให
เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย ส ว นกฎหมายลํ า ดั บ ๔ เป น การยกเลิก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเปนกฎหมายไมมีสภาพบังคับ

1.1.2 ประเภทอาคารชลประทาน
ประเภทอาคารชลประทาน ที่ปรากฏในรายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน เปนขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานพัฒ นาแหลงน้ําในรูป ของอาคารหรืองานชลประทานตางๆ ที่ มีการดํ าเนิน งาน
ตั้งแตตนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแก
- ฝาย3 (weir) : อาคารที่สรางขึ้นขวางทางน้ํา เพื่อชะลอน้ํา ยกระดับน้ําหรือผัน น้ํา หรือ อาคารที่
สรางขึ้นเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ํา
- เขื่อนทดน้ํา , เขื่อนผันน้ํา3 (diversion dam) : อาคารที่สรางขึ้นขวางลําน้ํา มีบานควบคุมสําหรับ
ยกระดับน้ําเพื่อผันน้ําเขาคลองสงน้ํา หรือเพื่อควบคุมระดับน้ําใหอยูในระดับที่ตองการ
- เขื่อนกักเก็บ น้ํา3 (impounding dam) : อาคารที่สรางขึ้น เพื่อกั กเก็บน้ําเอาไวใชป ระโยชน ดาน
การชลประทาน การปองกันและบรรเทาอุทกภัย สาธารณูปโภค หรืออื่นๆ
- อางเก็บน้ํา3 (reservoir) : แองน้ําขนาดใหญ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น เพื่อการกัก
เก็บและควบคุมน้ํา หรือแหลงน้ําที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา
- ทํานบดิน (embankment dam) : คันดินถมบดอัดแนนตามมาตรฐานของวิศวกรรมงานดินเพื่อ
ทําหนาที่กักเก็บน้ําใหไดปริมาณที่เพียงพอตามวัตถุประสงคโครงการ เชน ทํานบดินหัวงาน (Main Dam) เพื่อทํา
หนาที่เก็บน้ําของโครงการอางเก็บน้ํา หรือ ทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดิม (closure dam) เพื่อทําหนาที่เปลี่ยน
ทางเดินของน้ําใหไหลผานอาคารชลประทานที่สรางขึ้นใหม
- แกมลิง : แหลงพักน้ําเพื่อรับน้ําปริมาณมาก ชวยไมใหเกิดน้ําทวม (ราชบัณฑิตยสถาน ,
พจนานุกรมคําใหม เลม 1 หนา 18)
: พื้นที่ที่ใชรับน้ําสวนเกินกวาที่ลําน้ําจะรับไดเพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก
และจะระบายน้ําออกจากพื้นที่เมื่อระดับน้ําในลําน้ําลดลง
- คัน3 (embankment) : แนวดินหรือวัสดุอื่นที่เสริมใหสูงขึ้นจากพื้นดินเดิม สําหรับวัตถุประสงค
ตาง ๆ เชน คันถนน คันคลอง คันกั้นน้ํา
3
4

หนังสืออภิธานศัพทเทคนิคดานการชลประทานและการระบายน้ําฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553
คณะทํางานจัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
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- คันกั้นน้ํา3 (dike) : คันดินหรือวัสดุอื่นที่เสริมใหสูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไมใหนํา้ จากแมน้ําหรือ
จากทะเลไหลผานเขามาได เพื่อปองกันไมใหน้ําบาเขาไปทวมพื้นที่เพาะปลูก และที่อยูอาศัย เขียนอีกอยาง dyke
หรือเรียกอีกอยางวา flood levee
- ทอระบายน้ํา (drain culvert) : เปนอาคารที่สรางเพื่อปองกันความเสียหายกับคลองสงน้ําหรือ
ถนนที่ตัดผานรองน้ําและบริเวณพื้นที่อื่น เชน ที่ลุม ซึ่งมีน้ําไหลมาตามธรรมชาติ มักจะนิยมสรางอาคารแบบทอ
เพื่อระบายน้ําใหลอดใตทองคลองสงน้ําหรือถนน
- ประตู ร ะบายน้ํ า (regulating gate) : อาคารชลประทานที่ มี ลั ก ษณะเป น บานป ด -เป ด มี
วัตถุประสงคเพื่อการระบายน้ํา หรือกักเก็บน้ําใหมีความสอดคลองกับสภาพของลําน้ําและปริมาณน้ําของลําน้ํานั้น
- อาคารบั งคับน้ําปากคลอง3 (head regulator) : อาคารชลประทานที่สรางขึ้นที่ปากคลองเพื่อ
ควบคุมปริมาณน้ําที่จะไหลเขาสูคลองสงน้ํา
- อาคารบั งคับน้ํา3 (regulator) : อาคารที่ส รางขึ้นในคลอง ณ ตํา แหน งที่ เหมาะสมเพื่ อควบคุ ม
ปริมาณน้ํา และระดับน้ํา
- อาคารทดน้ํ า 3 (check) : อาคารที่ ส รา งขึ้น ในคลองส งน้ํ า เพื่ อ ยกระดับ น้ํ า และ/หรือ ควบคุ ม
ปริมาณน้ํา
- อาคารชลประทาน3 (irrigation structure) : สิ่งกอสรางและอุปกรณประกอบในงานชลประทาน
ใชเพื่อการจัดการน้ําชลประทานในดานตางๆ เชน การควบคุม การวัด การสงและการระบายน้ํา เปนตน
- อาคารป องกั น น้ําเค็ม 4 (saline water protection structure) : อาคารที่สรางขึ้ น เพื่อ ป อ งกั น
การรุกล้ําของน้ําเค็ม
- อาคารปองกันตลิ่ง4 (river banks protection structure) : อาคารที่สรางขึ้นเพื่อปองกันการกัด
เซาะตลิ่งลําน้ํา
- อาคารบังคับน้ําแบบทอ4 (pipe regulator) : อาคารแบบทอปดที่ใชควบคุมระดับและปริมาณน้ํา
ในคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา
- สถานีสูบน้ํา4 (pumping station) : อาคารที่ไดติดตั้งเครื่องสูบน้ําแลวเพื่อการสงน้ําไปยังพื้นที่
ชลประทานหรือเพื่อการระบายน้ําใหออกนอกพื้นที่โครงการไดทันตามวัตถุประสงคของโครงการ
- ระบบกระจายน้ํ า (distribution system) : ระบบที่ ทํ า หน า ที่ ก ระจายน้ํา จากระบบส งน้ํ า ของ
โครงการชลประทานเพื่อเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม
- ระบบสงน้ํา (Irrigation System) : ระบบที่ทําหนาที่นําน้ําจากแหลงน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูกภายใน
เขตพื้นที่ของโครงการชลประทานใหเพียงพอกับความตองการน้ําของพืช ขนาดพื้นที่เพาะปลูก และเวลาการใหน้ํา
ระบบสงน้ํา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ระบบสงน้ําแบบทางน้ําเปดหรือคลองสงน้ํา 2) ระบบสงน้ําแบบทาง
น้ําปดหรือ ระบบทอ
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- การจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรสมบู รณ แบบ 4 (intensive land consolidation) : การพั ฒ นา
พื้นที่เกษตรกรรมใหมีระบบคูสงน้ํา คูระบายน้ํา และทางลําเลียงผลผลิต โดยจัดรูปแปลงเพาะปลูกใหมและปรับ
ระดับดิน
- การจัดรูปที่ดินกึ่งสมบูรณแบบ4 (extensive land consolidation) : การปรับปรุงแปลงที่ดิน
และความเปนเจาของของแปลงที่ดินนั้นใหมอยางมีแบบแผน พรอมดวยโครงสรางพื้นฐานดานการชลประทาน
โดยไมมีการจัดรูปแปลงใหม
- คูน้ําแบบเสนตรง4 (linear ditch) : รองน้ําเล็กๆแนวตรงที่สรางขึ้นในพื้นที่เพาะปลูก
- คูน้ําแบบลัดเลาะ4 (non-linearditch) : รองน้ําเล็กๆสรางลัดเลาะไปตามขอบแปลงเพาะปลูก
- หนวยสูบน้ํา4 (pumping unit) : ชุดเครื่องมือที่ปกติประกอบดวยปมน้ํา มอเตอรและทอสงน้ํา
เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกใหมีน้ําอยางเพียงพอ
1.1.3 นิยามศัพทที่เกี่ยวของ
- โครงการชลประทานขนาดใหญ หมายถึ ง งานชลประทานเอนกประสงคท่ีสามารถก อให เกิ ด
ประโยชนทางดานการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังน้ํา การคมนาคม แหลงเพาะพันธุประมงน้ําจืด แหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ และอื่นๆ ในแตละโครงการมี
งานกอสรางหลายประเภท เชน เขื่อนกักเก็บน้ํา เขื่อนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา การสูบน้ํา ระบบสงน้ํา ระบบระบาย
น้ํา ระบบชลประทานในแปลงนา ถาเปนการกอสรางประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํา สามารถเก็บกักน้ําไดมากกวา 100
ลานลูกบาศกเมตร หรือมีพื้นที่อางเก็บน้ําตั้งแต 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกวา 80,000 ไร
รวมทั้ งโครงการที่ มี วงเงิน ลงทุ น โดยใช ง บประมาณหรือ เงิน ลงทุ น ตั้ งแต 1 ,000 ล า นบาทขึ้ น ไป ตามนั ย มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เรื่อง การกําหนดโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ)
- โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึ ง โครงการชลประทานที่มี ข นาดเล็ กกว าโครงการ
ชลประทานขนาดใหญที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ํานอยกวา 15
ตารางกิ โลเมตร หรือพื้นที่ชลประทานนอยกวา 80,000 ไร โครงการดังกลาวมีการจัดหาที่ ดินและมีระยะเวลา
ดําเนินโครงการเกิน 1 ป ซึ่งจะเปนงานกอสรางอาคารชลประทานประเภทตางๆ อาทิ เขื่อนกักเก็บน้ํา เขื่อนทดน้ํา
ฝาย โรงสูบน้ํา ระบบสงน้ําและระบายน้ํา รวมทั้งงานกอสรางทางลําเลียงผลผลิต และงานแปลสภาพลําน้ํา เปนตน
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึง งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่กรมชลประทานไดเริ่ม
กอสรางมาตั้ งแต พ.ศ. 2520 เพื่อแกปญหา หรือบรรเทาความเดือดรอนเกี่ยวกั บเรื่องน้ํา สํ าหรับ การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นที่ที่หางไกล รวมทั้งการแกไข
บรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัย และน้ําเค็มที่ขึ้นถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการกอสรางอาคารชลประทานขนาด
เล็ ก ประเภทตางๆ ใหส อดคลอ งกับ สภาพภูมิ ประเทศ และปญ หาที่เกิดขึ้ น ตามความต องการของราษฎร โดย
ราษฎรยินยอมสละที่ดินในการกอสรางโครงการโดยไมมีเงื่อนไข และมีระยะเวลาดําเนินโครงการประมาณ 1 ป
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- โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน หมายถึง โครงการที่ผสมผสานระหวางแผนดานความ
มั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการกอสราง และพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กประเภทตางๆ เชน อาง
เก็บน้ํา ฝายทดน้ําพรอมระบบสงน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การประมง และการปศุสัตว
เปนตน ใหกับหมูบานปองกันตนเองชายแดน
- โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา หมายถึง โครงการที่ใชพ ลังงานไฟฟาสูบน้ําเพื่อใชประโยชนในดาน
เกษตรกรรม เป นการเรงรัดขจัดปญหาความแหงแลงในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาขึ้นที่บริเวณริมฝงของแหลงน้ํา ที่มีน้ําบริบูรณตลอดทั้งป
- โครงการชลประทานอันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ หมายถึ ง โครงการที่ เกิ ดจากแนวคิ ดของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศมีจุดมุงหมายเพื่อชวยแกไข หรือ
บรรเทาความเดื อ ดร อ นเกี่ ย วกั บ น้ํ า จนสามารถสนองความตอ งการพื้ น ฐานของราษฎรได เป น หลัก ซึ่ งกรม
ชลประทานดําเนินการกอสรางโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยใชงบประมาณ 2 สวน คือ
งบประมาณปกติของกรมชลประทาน และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
- โครงการแกมลิง หมายถึง โครงการพัฒ นาพื้นที่ลุมต่ํา และพื้นที่รองน้ําที่รับน้ําจากแมน้ําตางๆ
ในช วงน้ํ า หลาก เพื่ อ ตั ด ยอดน้ํ าและกั ก เก็ บ น้ํ าไวใช ในฤดูแ ล ง หรือยามขาดแคลน โดยมี ข นาดความจุ ตั้ งแต
500,000 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
- การบรรเทาอุทกภัย * (flood mitigation) : วิธีการปองกันมิใหน้ําไหลบาเขาไปทวมพื้นที่บริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งทําไดหลายวิธี ไดแก ๑. การขุดลอกลําน้ําเดิมใหมีขนาดใหญขึ้นและตัดคุงใหทางน้ําสั้นเขา น้ําจะได
ไหลไปไดเปนจํานวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. การทําคันกั้นน้ําริมฝงลําน้ําเพื่อปองกันน้ําบาตลิ่งเขาไป ๓. การขุด
ลําน้ําสายใหมเพิ่มขึ้นเพื่อชวยแบงรับเอาน้ําสวนที่จะเปนอุทกภัยไปเสีย ๔. การสรางเขื่อนเก็บน้ําไวในเขื่อนไมให
ประดังบาลงมา แมจะลงทุนมากแตไดประโยชนคมุ คา วิธีดังกลาวเปนการปองกันสําหรับพื้นที่ผืนใหญ ๆ สวน
การปองกันพื้นที่พื้นที่ผืนเล็ก ๆ อาจทําไดโดยการทําคันลอมรอบพื้นที่บริเวณนั้น และสูบน้ําจํานวนที่เกินความ
ตองการออกไป นอกจากนี้ การปลูกปาบริเวณตนน้ําลําธารก็เปนการบรรเทาอุทกภัยลงได
- ลุมน้ํา3 (river basin) : บริเวณทั้งหมดซึ่งมีแมน้ําและลําน้ําสาขาไหลผาน (พจนานุกรมศัพท
ภูมิศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป 2549)
- บึง (marsh) : ทีลุ่มทีมีนําท่วมตลอดปี และ มีต้นไม้ ใหญ่ ขึนอยู่โดยรอบบริ เวณบึง มีความลึก
พอประมาณ
- คลอง3 (canal) : ทางน้ําที่สรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใชในการสงน้ํา ระบายน้ํา และคมนาคม
- หวย4 (creek) : ลําน้ําเล็กๆมักจะเปนลําน้ําสาขาที่ตื้นหรือไมตอเนื่องกับแมน้ํา
- หนองน้ํา4 (swamp) : ขอบเขตพื้นที่ลุมต่ําที่ชุมไปดวยน้ําหรือแองน้ําที่อยูตามปาและทุง เล็กและ
ตื้นกวาบึง
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- นิคม4 (resettlement area or colony) : พื้นที่ที่จัดใหประชาชนมาอยูรวมกันเพื่อวัตถุประสงค
หนึ่งๆ เชน นิคมพื้นที่อพยพ นิคมสรางตนเอง
- พื้นที่ทางการเกษตร4 (agricultural area) : เปนพื้นที่เพาะปลูกพืชตางๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว
และประมง
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทาน4 (potential irrigable area): เปนพื้ น ที่ ที่
โครงการชลประทานสามารถสงน้ํ าใหได โดยพิจารณาจากขอบเขตของพื้ น ที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลู กและ
ปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยู ในกรณีของระบบชลประทานที่มีอยูเดิม พื้นที่ที่มีศักยภาพจะถูกจํากัดตามพื้นที่ที่สามารถ
สงน้ําใหไดโดยระดับน้ําสูงสุด (full supply level) ในคลองหรือคูสงน้ํา
- พื้นที่โครงการ3 (project area) : พื้นที่โครงการทั้งหมด ไดแก พื้นที่ที่สามารถสงน้ําได พื้นที่ที่ไม
สามารถสงน้ําได พื้นที่ในสวนที่เปนที่อยูอาศัย รวมทั้งพื้นที่ของคลองสงน้ํา คลองระบายน้ําและคูสงน้ําดวย
- พื้ นที่ ชลประทาน 3 (irrigation area) : พื้ น ที่ เพาะปลูก ที่ สามารถส งน้ํ า ไปถึ งได ในเขตโครงการ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ชลประทานจึงเปนพื้น ที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นที่ไมตองการสงน้ําชลประทานให
เชน ที่ลุม หนอง บึง ลําน้ํา ที่อยูอาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งสงน้ําชลประทานใหไมได เชน ที่สูง ที่เนิน ภูเขา
เปนตน
- พื้นที่รับประโยชน4(beneficial area) : พื้นที่ที่สามารถรับน้ําไดจากโครงการชลประทานประเภท
ตางๆ โดยไมมีระบบกระจายน้ําในพื้นที่ใชประโยชน

