10. แผนงำนระบบส่งน้ำ/กระจำยน้ำ
ควำมเป็นมำ
พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยที่มีจานวน ๑๔๙ ล้านไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ๖๐ ล้าน
ไร่ ซึ่งจากการดาเนินการที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมชลประทานได้ดาเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
จานวน ๓๑,๕๗๐,๐๐๐ ไร่ เพิ่มปริมาณน้าเก็บกัก ๘๐,๔๑๒.๘๘ ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทานได้จัดทาแผน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
และแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีเป้าหมายการดาเนินการตามแผนระยะ ๕ ปี ดังนี้
แผนการ
ตั้งแต่ต้น –
ปฏิบัติงานและ
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ปี พ.ศ.
ประมาณการผล
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๕๙
การดาเนินงาน
1. เพิ่มพื้นที่
๓๑,๕๗๐,๐๐๐
๓๘๒,๑๓๗
760,478
987,268 1,197,646 1,020,804
ชลประทาน (ไร่)
สะสม
31,570,000 31,952,137 32,712,615 33,699,883 34,897,529 35,918,333
2. เพิ่มปริมาณ
น้าเก็บกัก
80,412.88
419.88
459.01
407.10
1,059.32
1,899.60
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสม
80,412.88 80,832.76 81,291.77 81,698.87 82,758.19 84,657.88
3. การป้องกัน
และบรรเทาภัย
574,148 2,636,921 2,631,383
736,932
340,095
จากน้า (ไร่)
4. พื้นที่จัดรูป
ที่ดินและระบาย
95,340
201,000
130,850
138,621
143,851
น้าเพื่อ
เกษตรกรรม (ไร่)
5. ครัวเรือนรับ
ประโยชน์
140,622
619,348
604,682
452,981
379,970
(ครัวเรือน)
6. งบประมาณ
47,924.44 176,777.26 121,383.05 128,701.16 131,301.97
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า

ทั้งน้าบนดินและน้าใต้ดิน
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การดาเนินงาน
จัดหาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้า ขยายระบบประปาเพื่อน้าอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้า ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นาและชุมชน
เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของน้าภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้า ทางผันน้า พื้นที่รองรับ
น้านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจและเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย ควบคุมระดับน้าเค็มและลดน้าเสียจาก
แหล่งกาเนิด จัดการคุณภาพน้า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจน
สนับสนุนการบริหาร จัดการองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล โดยการดาเนินการตาม
นโยบายระบบส่งน้าและกระจายน้า มีเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1) เพิ่มพื้นที่ชลประทานจานวน 0.38 ล้านไร่
2) เพิ่มปริมาณน้าเก็บกัก 420 ล้าน ลบ.ม.
3) จานวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 0.02 ล้านครัวเรือน
เป้ำหมำย/สถำนที่ดำเนินกำร
1) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์: ประชาชนทั่วประเทศ
2) พื้นที่ดาเนินการ: พื้นที่ไม่มีระบบน้าประปา พื้นที่ชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน พื้นที่
ชุมชนและเมืองเศรษฐกิจสาคัญและพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรม
ผลลัพธ์ของโครงกำร
1) มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ทาให้มีความมั่นคงในการบริหารจัดการน้าและเกิดประสิทธิภาพใน
การใช้น้าที่มีอยู่
2) เพิ่มแหล่งต้นทุนกักเก็บน้าเพื่อช่วยในการกระจายน้าแก่ประชาชนในพื้นที่
3) ช่วยสนับสนุนต้นทุนน้าในการผลิตของเกษตรกร ทาให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลิตผลต่อไร่
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ทำไมต้องมีนโยบำยระบบส่งน้ำและกระจำยน้ำ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด ท าระบบส่ ง น้ าและกระจายน้ าของ ชป. สอดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน
ยุ ทธศาสตร์ บ ริ หารการจัดการทรัพยากรน้าปี พ.ศ. 2558-2569 รวมทั้งยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580)
เกษตรกรจะได้อะไรจำกนโยบำยระบบส่งน้ำและกระจำยน้ำ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานจะได้รับน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีการจัดกลุ่ม
ผู้ใช้น้าร่วมในการบริหารจัดการน้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชให้มีน้าใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
ระบบส่งน้ำและกระจำยน้ำ เชื่อมโยงกับนโยบำยต่ำงๆ ในกระดาษ A4 อย่ำงไร
น้าเป็นปัจจัยสาคัญในการทาการเกษตร หากพื้นที่ใดขาดน้าหรือมีน้าจานวนจากัดแล้ว
ก็จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนพืชที่จะทาการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้าที่จะ
สนับสนุนให้ได้ หรือ ปรับเปลี่ยนไปทาอาชีพอื่น เข่น ปศุสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ระบบส่งน้า
และกระจายน้าจึงเป็นตัวสนับสนุนให้นโยบายการเกษตรอื่น เช่น แปลงใหญ่ ให้มีระบบ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ปัญหำ-อุปสรรค ของระบบส่งน้ำและกระจำยน้ำ มีอะไรบ้ำง
1) การขอใช้พื้นที่ เช่น ป่าสงวน หรืออุทยาน จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการทางาน
2) การเวนคืนพื้นที่ของราษฎร มีจะมีปัญหาว่า ราษฎรบางรายไม่ยินยอมเนื่องจากแต่ละ
รายจะมีพื้นที่ครอบครองน้อยและราคาชดใช้จะใช้ราคาประเมินเป็นหลักซึ่งต่ากว่า
ราคาซื้อชายจริงในท้องตลาด
3) ปัญหาผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้บางราย ขาดความพร้อมทั้งเงินทุนและเครื่องจักรเครื่องมือในการก่อสร้างระบบส่งน้าและกระจายน้า และบางรายมีงานอยู่ระหว่าง
ดาเนินการรายงาน ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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