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การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมสีวนรวม ดานการสงน้าํและบํารุงรักษา 
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------------------------------- 
1. บทนํา 
 นํ้าเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด ประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งประเทศไทย ตางก็ประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําในทุกภาคสวน ปญหาดูจะเกิดข้ึนถ่ีและทวีความรุนแรงข้ึนตามลําดับจากสาเหตุตางๆ 
โดยภาคเกษตรกรรม ถูกเพงเล็งวา เปนสวนที่ใชนํ้าเปลืองและไดผลตอบแทนต่ํากวาสวนอ่ืนๆ ดังน้ัน ทิศทางการ
บริหารจัดการน้ําชลประทานจึงมุงไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจากน้ําชลประทานที่ไดรับการ
พัฒนาแลว ดวยยุทธศาสตรการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Approach) เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการชลประทานดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อเพิ่มคุณคาของน้ํา
ชลประทาน โดยมีขบวนการที่สําคัญที่สุด คือการสงเสริมใหเกษตรกรผูใชนํ้ามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานอยางจริงจัง  

 
กรมชลประทานจึงไดมีการปรับเปล่ียน 

ท้ั ง ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร 
(Administration) และการบริหารจัดการ
ช ล ป ร ะ ท า น ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน สําหรับในสวนของการบริหาร
จัดการชลประทาน กรมชลประทานจะ
เ ป ล่ี ย น แ ปล ง ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ชลประทานในปจจุบัน ซึ่งเปนการ
จัดการโดยรัฐเปนหลัก ไปสูการบริหาร

จัดการชลประทานยุคใหม ซึ่งก็คือการบริหารจัดการชลประทานโดยใหเกษตรกรมีสวนรวม  
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2. วัตถุประสงค 
 การดําเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม มีวัตถุประสงคสุดทายเพื่อให 

เกษตรกรและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมกับกรมชลประทาน  ในการบริหารจัดการนํ้า โดยมี
วัตถุประสงค ดังน้ี 

 
1) เ พื่ อ ให ก า ร จั ด ส ร รน้ํ า 

บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบชลประทาน
สอดคลองหรือเปนไปโดยคํานึงถึงความ
ตองการของเกษตรกร  

2) เ พื่ อ ใ ห เ ก ษ ต รก ร แ ล ะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูสึก
รวมเปนเจาของโครงการชลประทาน อัน
เปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู  การเขารวม
การบริหารจัดการชลประทานอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

3) เ พื่ อ ใ ห ก า ร จั ดส ร ร นํ้ า
บํารุงรักษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน โดยการจัดสรรน้ําเปนไปหรือตรง
ตามความตองการของเกษตรกร  อยาง
ท่ัวถึง เปนธรรมและประหยัด และการ
บํารุงรักษาระบบชลประทานไดรับการ
ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมเปนอยางดี ใหใช
งานไดดีและยาวนานตลอดอายุการใชงาน  

4) เพื่อสงเสริมบทบาทและ
สรางความเขมแข็งของเกษตรกรและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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3. ขั้นตอนการดําเนินงานการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม 
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Irrigation Management; PIM) 

ดานการสงนํ้าและบํารุงรักษา หมายถึงการบริหารจัดการชลประทาน ทุกระดับของโครงการชลประทาน โดยให
เกษตรกรหรือผูใชนํ้าชลประทาน เขามามีสวนรวมกับกรมชลประทาน ในการตัดสินใจบริหารจัดการ และ
ดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทาน ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา ตามที่ไดตกลงเห็นชอบรวมกันหรือไดกําหนดข้ึน 
 
การดําเนินงานการมีสวนรวมดานการสงนํ้าและบํารุงรักษา ไดจําแนกออกเปน 11 กิจกรรม คือ 

       กิจกรรมที่ 1 การสรางความ
เขาใจการมีสวนรวม  

เปนกิจกรรมหลักเบื้องตนที่
มี ค ว า ม สํ า คั ญ  โ ด ย จ ะ ต อ ง
ประชาสัมพันธ ฝกอบรม เพื่อสราง
ความเขาใจในการมีสวนรวมใหกับ 
2  ก ลุ ม เป าหมาย  คือ  เ จ าหน าที่
ชลประทาน  ใหเขาใจในนโยบาย
ของกรมชลประทาน และเขาใจอยาง
ลึกซึ้งใน 11 กิจกรรมหลัก สวนอีก
กลุมเปาหมายหนึ่ง  คือ เกษตรกร 
อ ง ค ก รป กค รอ ง ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
เจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ ท่ี
ตองทราบถึงหลักการ เหตุผล และ
ประโยชนที่ จ ะได รับ  ตลอดจน
บทบาทหนาที่ และกระบวนการใน
การมีสวนรวม 
 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําขอตกลงการมีสวนรวม  
เม่ือเกษตรกรมีความเขาใจประโยชนที่จะไดรับ และตกลงที่จะรวมมือกับโครงการชลประทานใน

กิจกรรมตางๆ การจัดทําขอตกลงการมีสวนรวม โดยการลงนามรวมกันทั้ง 2 ฝายจะเกิดข้ึน ถือเปนการยืนยัน 
แสดงความสมัครใจ และมุงม่ันในความรวมมือกันอยางเปนทางการ 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าชลประทาน  
(กลุมพื้นฐาน)  

ดําเนินการจัดต้ังกลุมผูใช นํ้า โดยนัดประชุม
เกษตรกรผูใชนํ้าจากทอนํ้าหรือคูสงน้ําสายเดียวกัน หรือ
ในบางพื้นที่ท่ีใชน้ําในชวงคลองเดียวกัน เพื่อคัดเลือก
หัวหนากลุม รองหัวหนากลุม โดยการเสนอชื่อและ
ลงคะแนนอยางอิสระ จากน้ันสมาชิกเกษตรกรผูใชนํ้าทุก
คนจะรวมกันจัดทําระเบียบขอบังคับกลุม เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ในข้ันตอนสุดทายกลุมผูใชนํ้าจะข้ึนบัญชีกลุมผูใชนํ้ากับโครงการชลประทาน 
 
กิจกรรมที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน  

หลังจากผูใชนํ้ารวมตัวกันเปนกลุมแลว เจาหนาท่ีชลประทานจะสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเกิดความ
เขาใจในงานชลประทานอยางตอเนื่อง โดยการพบปะ ประชุมช้ีแจง นําเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน สัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรวมเวทีชุมชน เพื่อสรางความเขาใจเพิ่มเติม ในเรื่องของการจัดสรรนํ้าและ
บํารุงรักษา การเกษตรชลประทาน การบริหารองคกรผูใชนํ้า การจัดการกองทุนชลประทาน และการยกระดับ
องคกรผูใชนํ้าใหสูงข้ึน เปนตน 
 
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับองคกรผูใชนํ้าชลประทาน  

เม่ือสมาชิกกลุมผูใชน้ํามีความเขาใจในงานชลประทานอยางเพียงพอ และการดําเนินงานของกลุมมี
ความเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น กลุมผูใชนํ้าชลประทาน (กลุมพื้นฐาน) ภายในคลองสงนํ้าสายเดียวกัน สามารถรวมตัว
กันเปนกลุมบริหารการใชน้ําชลประทานและยกระดับเปนกลุมเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทานหรือสมาคมผูใชน้ํา
ชลประทาน หรือสหกรณผูใชนํ้าชลประทาน ตอไป 

 
กลุมผูใชนํ้าชลประทาน 

(กลุมพื้นฐาน) 

 
กลุมบริหาร 

การใชนํ้าชลประทาน 

 
กลุมเกษตรกรผูใชนํ้าชลประทาน 
หรือ สมาคมผูใชนํ้าชลประทาน 
หรือ สหกรณผูใชน้ําชลประทาน 
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กิ จ ก ร ร ม ที่  6  ก า ร จั ด ต้ั ง
คณะกรรมการจัดการชลประทาน  
            เพื่อใหการบริหารจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีสวน
รวมในระดับอางเก็บน้ําหรือแหลง
น้ํ า  มีกลไกสํ าหรับการบริหาร
จัดการที่เปนเอกภาพ จะตองมีการ
จั ด ต้ั ง คณ ะก ร รมก า ร จั ด ก า ร
ชลประทาน ข้ึน  ประกอบดว ย
ตัวแทน 4 ฝาย คือ ตัวแทนองคกร

ผูใชนํ้า ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนโครงการชลประทาน และเจาหนาที่หนวยราชการที่เก่ียวของ 
ลงนามคําสั่งแตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการลุมน้ํา เพื่อใหตัวแทนของแตละ
ฝาย ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดหลักเกณฑการแบงนํ้า กําหนดมาตรการในการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา ตลอดจนการสงเสริมการผลิตทางการเกษตร การตลาด เพื่อใหการใชประโยชนจากน้ํามีผลตอบแทน
สูงสุด โดยยึดหลักความเสมอภาค ทั่วถึง และเปนธรรม 
 
กิจกรรมที่ 7 การจัดต้ังกองทุนชลประทาน  

การดําเนินงานบริหารกลุมผูใชน้ํา มีคาใชจายสวนกลางเกิดข้ึน เชน คาติดตอประสานงาน คาเอกสาร คา
เคร่ืองดื่ม เปนตน ซึ่งคาใชจายดังกลาวจะไดจากการรวมสมทบทุนของกลุม  ตามสัดสวนพื้นที่การใชน้ํา จัดตั้ง
เปนกองทุนชลประทาน โดยการใชเงินจากกองทุน ตองกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน และมีการทําบัญชีท่ีโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได เม่ือกองทุนชลประทานมีวงเงินหมุนเวียนมากข้ึน สามารถนําไปเปนคาใชจายในการสงน้ํา
และบํารุงรักษาอาคารชลประทานไดอีกดวย   

กิจกรรมที่ 8 การจางเหมางานบํารุงรักษาแกกลุม
ผูใชน้ําชลประทาน  

ในการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
กลุ ม ผู ใ ช นํ้ า รั บ ผิดชอบในระบบคั น คู นํ้ า 
นอก เหนื อจ าก น้ัน  กรมชลประท าน เป น
ผูดําเนินการ ทั้งในรูปแบบดําเนินการเองและจาง
เหมา ซึ่งการจางเหมางานบํารุงรักษา ในลําดับ
แรกควรสนับสนุนใหกลุมผูใชน้ําชลประทาน
เปนผูดําเนินการ เพื่อเปนการเสริมสรางความ

รูปแบบรูปแบบ  ((JMCJMC)) ::โครงการขนาดใหญและขนาดกลางโครงการขนาดใหญและขนาดกลาง
• มีการเลือกตัวแทนของผูใชน้ําระดับคู/ทอ รวมเปนคณะกรรมการฯ
• มีตัวแทนองคกรทองถิน่  หนวยงานราชการอืน่ทีเ่กี่ยวของ

คณะกรรมการ
จัดการชลประทาน

โครงการ

จนท.โครงการชลประทาน

หนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ

ตวัแทน
กลุมผูใชน้ํา ระดบัตางๆ

อบต.ในพื้นทีโ่ครงการฯ
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การกําหนดพ้ืนที่สงน้ํา ปรับแผนการสงน้ํา

ประชุม JMC ทํา
ความตกลงการสงน้ํา

แจงขอตกลงการสงน้ํา
แกองคกรผูใชน้ําฯ

บํารุงรักษา
ระบบชลทาน

สงน้ําตามแผน
สงเสริมความเขม
แข็งองคกรผูใชน้ํา

วดัปริมาณน้ํา
ที่จัดสรร

สํารวจขอมูล
ผลผลิต ราคาฯ

ประมวลผล
การดําเนินงาน

ประชุม JMC ประเมิน
ผลการดําเนินงาน

จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานสงน้ําฯ

11 22
33

44

77 66

55

99

88

1111

1414 1313

1212แจงพ้ืนที่ปลูกพืชและ
กิจกรรมของผูใชน้ํา

1010

สํารวจความตองการปลูกพืช
ของกลุมผูใชน้ําฯ

เขมแข็งแกองคกรผูใชน้ํา อีกทั้งยังเปนการ
ปลูกฝงใหกลุมผูใชนํ้ามีความรูสึกเปนเจาของ
อาคารชลประทาน  ซึ่ ง ผลกํ าไรจ ากการ
ดําเนินงาน หลังจากแบงปนกันแลว สามารถ
นําไปสมทบเขากองทุนชลประทานไดอีกดวย 
 
กิจกรรมที่ 9 การมีสวนรวมในการสงนํ้าและ
บํารุงรักษา  

การบริหารจัดการชลประทาน ซึ่ง 
หมายความรวมถึง การสงน้ําใหพ้ืนที่

การเกษตร และการบํารุงรักษาอาคารชลประทานนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรไดรับน้ํา ในปริมาณและ
ชวงเวลาที่ตองการ มีข้ันตอนการดําเนินการทั้งสิ้น 14 ข้ันตอน 

- โดยเร่ิมจากเจาหนาที่ชลประทานจะ  
กําหนดพื้นที่สงน้ําเปาหมายเบื้องตน ตาม
ปริมาณนํ้าที่มีอยู หรือตามปริมาณน้ําท่ี
ไดรับจัดสรร 
     - ในขณะเดียวกันเกษตรกรสมาชิก
กลุมผูใชน้ําก็จะตองแจงความตองการ
ปลูกพืชตอหัวหนากลุม และหัวหนา
กลุมตองรวบรวมแจงตอโครงการ   

     ชลประทาน 
              - จากน้ันเจาหนาที่ชลประทานก็จะวางแผนการสงน้ําและบํารุงรักษาเบื้องตน ใหสอดคลองกับความ
ตองการใชนํ้าของเกษตรกร 

- โดยในข้ันตอนตอไป คณะกรรมการจัดการชลประทาน จะประชุมเพื่อพิจารณาแผนการสงนํ้าฯ และ
หาขอตกลงการบริหารจัดการน้ําที่ใชจริงในฤดูกาลน้ัน 

- จากน้ันจึงประกาศแจงขอตกลงดังกลาวใหแกสมาชิกกลุมฯ ไดรับทราบโดยทั่วกัน 
- แลวเกษตรกรจะตองรวมกันบํารุงรักษาคูสงนํ้าใหอยูในสภาพพรอมใชงานกอนการสงนํ้า 
- เม่ือถึงชวงเวลาการสงน้ํา กลุมผูใชนํ้าฯ และเจาหนาที่ก็จะรวมกันสงนํ้าตามแผนจนสิ้นฤดูกาล

เพาะปลูก 
- โดยในระหวางฤดูกาลสงน้ํา เจาหนาที่จะตองเย่ียมเยียนพบปะเกษตรกร ใหความรูเพื่อสรางความ

เขมแข็งแกกลุมผูใชนํ้าฯ  
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- และเจาหนาที่จะทําการวัดปริมาณน้ําที่สงใหเกษตรกร เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ําที่สงถึงแปลงเพาะปลูก
จริง  

- เม่ือสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูก หัวหนากลุมฯ จะตองรวบรวมพื้นที่เพาะปลูกที่แทจริงจากสมาชิกผูใชน้ํา 
รายงานตอโครงการชลประทาน เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการสงนํ้าที่วางไวในตอนตนฤดูกาล 

- ขณะเดียวกันเจาหนาที่ชลประทานจะออกสํารวจผลผลิต และความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชนํ้า 
- โดยท่ีการดําเนินงานในทุกข้ันตอนจะมีการบันทึกขอมูล เพื่อประมวลผลการดําเนินงานประจําฤดูกาล 
- เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการชลประทาน ประเมินผลการดําเนินงานและความเขมแข็งกลุมผูใชนํ้า

ชลประทาน 
- จากน้ันในข้ันตอนสุดทาย โครงการชลประทานจะสรุปรายงานผลการสงนํ้าและบํารุงรักษาประจํา

ฤดูกาลเสนอกรมชลประทาน ตอไป 
 กิจกรรมที่ 10 การประเมินความเขมแข็ง
ขององคกรผูใชนํ้า  

ในเดือนกันยายนของทุกป สมาชิก
ทุกกลุมผูใช นํ้าจะตอบแบบสอบถามที่
เจาหนาท่ีชลประทานนํามาแจก เพื่อให
เจาหนาที่นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหความ
เขมแข็งขององคกรผูใช นํ้า  โดยจําแนก
ออกเปน “ออนแอ ปานกลาง เขมแข็ง” และ
นําผลที่ไดไปวางแผนการเสริมสรางความ
เขมแข็งองคกรผูใชน้ําตอไป 

กิจกรรมที่ 11 การจัดทําขอมูลพื้นฐานโครงการ  
เปนภารกิจปกติซึ่งมีความสําคัญมาก ท่ีโครงการชลประทานตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 

ขอมูลดานวิศวกรรม เชน ขอมูลของหัวงาน ระบบสงนํ้า และพื้นที่ชลประทาน และขอมูลดานองคกรผูใชนํ้า
ชลประทาน เชน จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก และพื้นที่ถือครอง เปนตน 
 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การดําเนินงานบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมี
สวนรวมของกรมชลประทาน คาดวาจะมีประโยชนเกิดข้ึน ดังน้ี 

    4.1 การจัดสรรนํ้า บํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ
ชลประทานเดิมเปนไปตามความตองการของเกษตรกร และ
หลักการชลประทาน 
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   4.2 เกษตรกรและองคกรปกครองทองถ่ิน มีความรูสึกรวมเปนเจาของโครงการชลประทาน อันเปน
กุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการเขารวมการบริหารจัดการชลประทาน ดานการสงนํ้าและบํารุงรักษาอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน 

   4.3 การจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน โดยการจัดสรรนํ้าเปนไปหรือตรงตามความ
ตองการของเกษตรกร อยางทั่วถึง เปนธรรมและประหยัด  

  4.4 การบํารุงรักษาระบบชลประทานไดรับการดูแล
บํารุงรักษา ซอมแซมเปนอยางดี ใหใชงานไดดีและยาวนานตลอดอายุ
การใชงาน  

  4.5 เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานมีรายไดที่ม่ันคง และ
สูงข้ึน 

  4.6 ลดปญหาความขัดแยงระหวางเกษตรกร
ดวยกันเอง 

  4.7 ลดปญหาความขัดแยงระหวางภาค
ประชาชนและภาครัฐ 

  4.8 เกษตรกรและองคกรปกครองทองถ่ิน มี
ความเขมแข็ง มีสวนรวมกับภาครัฐ รวมคิด รวมทํา 
รวมรับผลประโยชน ซึ่งเปนการสงเสริมระบบประชาธิปไตย อีกทางหน่ึงดวย 

  4.9 การบริหารจัดการนํ้าชลประทานมีความย่ังยืน (Sustainable Irrigation) ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของ
กรมชลประทาน 

 
********************** 

 
เอกสารอางอิง 

กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า กรมชลประทาน 2548 ,การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกร 
มีสวนรวม ดานการสงนํ้าและบํารุงรักษา 

กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า กรมชลประทาน 2548 ,การจัดต้ังองคกรผูใชนํ้าชลประทาน 
กลุมงานวางโครงการ กรมชลประทาน 2548 ,สถิติโครงการชลประทาน ป พ.ศ.2548 


