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1 ท�ำไมต้ องพูดเรื่ องการขอใช้ น�ำ้
การจัดการการขาดแคลนน� ้ำเพื่อผลิตอาหารอย่างเต็มก�ำลังเป็ นสิง่ ที่ส�ำคัญมากขึ ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นัน่
หมายความว่าจ�ำเป็ นต้ องมีการปรับปรุงความสามารถในการการผลิต ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การชลประทานอย่างมาก การน�ำเอาระบบการขอใช้ น� ้ำที่เหมาะสมมาใช้ งานเป็ นการสนับสนุนขันพื
้ ้นฐานที่จ�ำเป็ น
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและส่งเสริ มความเสมอภาค
ออสเตรเลียมีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานในการออกแบบและใช้ ระบบการขอใช้ น� ้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
การชลประทานที่ประสบความส�ำเร็ จ
รายงานฉบับนี ้
• สรุปว่าท�ำไมการขอใช้ น� ้ำเป็ นเรื่ องส�ำคัญ โดยพิจารณาผลดีและผลเสียของการใช้ วิธีนี ้
• อธิบายหลักการพื ้นฐานของการขอใช้ น� ้ำตามแนวทางการปฏิบตั ใิ นออสเตรเลีย และ
น�ำเสนอกรณีศกึ ษาที่แสดงถึงบริ บทและแนวทางต่าง ๆ ในการจัดการการขอใช้ น� ้ำเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายใน
การให้ บริ การทางชลประทานในระดับสูง ออสเตรเลียพบว่ าการขอใช้ น�้ำช่ วยให้ งานบริการชลประทาน
สามารถปรั บเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึง่ เหมาะกับการเพิม่ ผลผลิตการเกษตร
ชลประทาน การขอใช้น�้ำช่วยเพิ่ มพืน้ ทีช่ ลประทาน เนือ่ งจากสามารถลดความต้องการใช้น�้ำสูงสุด (peak
demand) ได้ การใช้น�้ำน้อยลงเนือ่ งจากมี การสูญเสียในระบบน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานได้อย่างมี นยั ส�ำคัญ โดยใช้ระบบชลประทานทีม่ ี “ขนาดเหมาะสม”

โอกาสในการน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในประเทศไทย

ดร. ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านที่ปรึกษาอุทกวิทยาจากกรมชลประทาน ได้ ไปเยือนออสเตรเลียเมื่อ
ต้ นเดือนกันยายน 2561 ดร. ธเนศร์ พร้ อมกับตัวแทน AWP เข้ าเยี่ยมชมพื ้นที่ชลประทาน 3 แห่งทางตอน
เหนือของรัฐวิคตอเรี ยและตอนใต้ ของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อท�ำความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบน� ้ำชลประทานของ
ออสเตรเลียและการจัดสรรน� ้ำในคลองที่มีความจุจ�ำกัดโดยใช้ วิธีการขอใช้ น� ้ำ 
เมื่อประเทศไทยมีการใช้ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถืออย่างกว้ างขวาง ท�ำให้ สามารถรับส่งเสียงและข้ อมูลไปยัง
หน่วยปฏิบตั ิงานของคลองส่วนกลางได้ และสามารถให้ ค�ำแนะน�ำแก่ผ้ ใู ช้ น� ้ำได้ ทนั ทีโดยมีคา่ ใช้ จา่ ยที่คอ่ นข้ าง
ต�่ำรวมถึงหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่กระตุ้นให้ ทกุ คนต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ เทคโนโลยีนี ้จึงช่วยให้
การขอใช้ น� ้ำเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ อยูใ่ นขอบเขตแผนงานของไทย ซึง่ ขีดความสามารถใน
การส่งน� ้ำตามที่เกษตรกรร้ องขอนันมี
้ ไม่มากพอที่จะผลิตพืชผลในเขตชลประทานได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบที่ปัจจุบนั นี ้ใช้ ในโคลิแบน วอเทอร์ (Coliban Water) (เบนดิโก รัฐวิคตอเรี ย
(Bendigo, Victoria)) อาจเป็ นระบบพื ้นฐานให้ ประเทศไทยได้ ลองใช้ ด้วยการดัดแปลงเพียงเล็กน้ อย ซึง่ จะ
ช่วยลดค่าใช้ จา่ ยและขอใช้ น� ้ำได้ อย่างรวดเร็ วในโครงการชลประทานหรื อในระดับอ�ำเภอที่เกี่ยวข้ อง และ
กลุม่ ผู้ใช้ น� ้ำชลประทานหลายกลุม่ หรื อแม้ แต่ในพื ้นที่โครงการชลประทานทังหมด
้
(เช่นบริ เวณหุบเขาทังหมด)
้
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2 ท�ำไมการขอใช้ น�ำ้ จึงเป็ นเรื่ องส�ำคัญ
2.1 ผลผลิตของน�้ำชลประทานต�ำ่ และและต้ องได้ รับการปรั บปรุ ง
ผู้จดั การชลประทานและเกษตรกรรู้สกึ กดดันที่จะปรับปรุงผลผลิตและการใช้ น� ้ำอย่างยัง่ ยืน เนื่องจากก�ำลังเผชิญ
ภาวะการขาดแคลนน� ้ำที่มากขึ ้นและประสบปั ญหาการแย่งน� ้ำ  
• การขยายตัวอย่างรวดเร็ วของประชากร
• การพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วและกว้ างขวาง
• การรับทราบว่าการพัฒนาน� ้ำก่อนหน้ านี ้มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและจ�ำเป็ นต้ องอนุรักษ์ หรื อส่งน� ้ำคืนสูร่ ะบบ
ธรรมชาติ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายพื ้นที่เป็ นเหตุให้ ฤดูแล้ งแล้ งยิ่งขึ ้น
ความต้ องในการผลิตอาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูงขึ ้นและปริ มาณมากขึ ้นโดยใช้ น� ้ำเท่าเดิมหรื อน้ อยกว่าเดิมเป็ นสิง่ ผลัก
ดันให้ เกิด ความต้ องการที่จะด�ำเนินการให้ มีประสิทธิภาพทังทางเศรษฐกิ
้
จและกายภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต จัดการ
กับทรัพยากรที่ขาดแคลน และด�ำเนินระบบชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ เราจ�ำเป็ นต้ องให้ เกษตรกรได้ รับน� ้ำ
อย่างเพียงพอ
ในความเป็ นจริ ง การจัดการน� ้ำอย่างรอบคอบนันเกี
้ ่ยวข้ องกับการจัดการผู้ที่มีความได้ เปรี ยบในแง่ของที่ตงทาง
ั้
ภูมิศาสตร์ อ�ำนาจ เงินทอง หรื ออิทธิพล ที่กกั เก็บน� ้ำเอาไว้ เรื่ องนี ้จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นธรรม ไม่มีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ และเป็ นการแบ่งแยกทางการเมือง
จะเพิม่ ผลผลิตได้ เกษตรกรต้ องได้ รับน�้ำอย่ างเพียงพอ

2.2 ประเทศไทยต้ องการปรั บปรุ งความสามารถในการผลิตของการ
ชลประทาน
ระบบชลประทานในประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นลุม่
แม่น� ้ำเจ้ าพระยาซึง่ มีข้าวเป็ นพืชหลัก การชลประทานเป็ นส่วนเสริ มในฤดูมรสุมและเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในฤดูแล้ ง
ในฤดูแล้ งมีน� ้ำน้ อยมาก รวมทังมี
้ ปัญหาการจ่ายน� ้ำในเครื อข่ายคลองส่งน� ้ำ ระบบจัดหาน� ้ำหลายระบบมีปัญหา
เรื่ องการให้ น� ้ำแก่เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูต่ อนปลายของระบบ
เรื่ องนี ้ส่งผลให้ เกษตรกรสูบน� ้ำใช้ กนั ทัว่ ไปซึง่ บางครัง้ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงเพื่อหาน� ้ำผิวดินและน� ้ำบาดาล ถึงกระนัน้
ผลผลิตพืชไร่ยงั คงมีปริ มาณต�่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพที่จะผลิตได้ การได้ รับน� ้ำมากขึ ้นจึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่จะเพิ่ม
ผลผลิตได้
การท�ำเกษตรกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ ้นและใช้ ปัจจัยการผลิตมากขึ ้นก็ทวีความส�ำคัญขึ ้นเช่นกัน ซึง่ เป็ นผลของ
การย้ ายถิ่นจากชนบทสูเ่ มืองและการน�ำอุตสาหกรรมมาใช้ (industrialisation) รวมถึงแรงกดดันในการขยาย
ขนาดของไร่นาเพื่อสร้ างความเป็ นอยูท่ ี่ดี เกษตรกรจึงต้ องการการชลประทานที่ก�ำหนดเวลาได้ อย่างแม่นย�ำและมี
2
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ความน่าเชื่อถือเพื่อให้ ได้ ผลผลิตมากขึ ้น การส่งน� ้ำที่แม่นย�ำขึ ้นเป็ นสิง่ ส�ำคัญที่ชว่ ยกระตุ้นให้ เกษตรกรเปลี่ยนจาก
การท�ำนาเป็ นการปลูกพืชไร่ที่มีมลู ค่าสูงกว่า
กรมชลประทาน (RID) มีความสนใจในประสบการณ์ ด้านการพัฒนาระบบชลประทานของออสเตรเลียที่
ยาวนานกว่ า 100 ปี เพื่อให้ เกษตรกรรั บน�้ำได้ สะดวกขึน้ จากการขอใช้ น�้ำด้ วยวิธีต่าง ๆ

2.3 การขอใช้ น�้ำช่ วยให้ เกษตรกรแต่ ละรายรั บน�้ำได้ สะดวกขึน้
เกษตรกรที่รับน� ้ำได้ สะดวกก็สามารถรดน� ้ำให้ พืชผลของตนได้ ตามเวลาและสถานที่ที่ต้องการซึง่ ท�ำให้ เกิด
ความยืดหยุน่ และความมัน่ คงในการเพิ่มการผลิต การใช้ สารอาหารอื่น ๆ (ที่สงั เกตเห็นได้ ชดั ก็คือ ปุ๋ย) และ
การบริ หารจัดการในระดับสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและก�ำไรส่วนต่าง การได้ รับน� ้ำอย่างสะดวกท�ำให้ เกษตรกรมีทาง
เลือกที่จะเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจที่มีมลู ค่าสูงแต่มีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้น เช่น การปลูกผักและผลไม้
เกษตรกรหลายรายพึง่ พาการจ่ายน� ้ำด้ วยแรงโน้ มถ่วงผ่านล�ำคลองซึง่ รัฐบาลเป็ นผู้สนับสนุนและจัดการ ในอดีต
การออกแบบระบบชลประทานด้ วยแรงโน้ มถ่วงมีไว้ เพื่อการจ่ายน� ้ำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะผ่านกระแสน� ้ำที่ไหล
อย่างต่อเนื่อง หรื อ การจัดสรรน� ้ำตามสัดส่วน หรื อผ่านการเวียนของกระแสน� ้ำหลักตามตารางเวลาที่ก�ำหนดไว้
ทังสองวิ
้
ธีดงั กล่าวไม่เป็ นวิธีที่ยืดหยุน่ หรื อ เหมาะสมกับความต้ องการที่ไม่แน่นอนของการท�ำเกษตรมุง่ เน้ น
การขอใช้ น� ้ำช่วยให้ เกษตรกรได้ รับน� ้ำจากคลองและระบบชลประทานได้ ดีขึ ้นด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้  
• ปรับปรุงระดับการบริ การ (LoS) โดยก�ำหนดการไหล (flow) ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
• ช่วยให้ ได้ ผลผลิตในปริ มาณมากขึ ้นและหลากหลายขึ ้น ส่งผลให้ มีผลิตผลและรายได้ เพิ่มขึ ้น
• ลดความขัดแย้ งของผู้ใช้ น� ้ำ 
• ช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน (ทังในระดั
้
บลุม่ น� ้ำและระดับท้ องถิ่น) ส่งน� ้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
• ช่วยให้ มีการปั นส่วนและจัดการทรัพยากรน� ้ำที่ขาดแคลนได้ อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะที่จ�ำเป็ น
เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ เพิม่ ขึน้ เนื่องจากได้ รับน�้ำในปริมาณทีเ่ พียงพออย่ างทันท่ วงทีซงึ่ เป็ นผลมา
จากระบบการขอใช้ น้�ำทีด่ ี

2.4 ปั จจัยอื่น ๆ ทีท่ ำ� ให้ ประสิทธิภาพด้ อยลงหรื อลดลง
การได้ รับน� ้ำที่ดีต้องด�ำเนินการหลายอย่างนอกเหนือจากการจัดท�ำระบบขอใช้ น� ้ำ ปั จจัยอื่น ๆ ที่ส�ำคัญก็มีผลต่อ
LoS ที่ดีเช่นกัน  
คลองส่งน� ้ำหลายแห่งเผชิญกับปั ญหาการออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้ น� ้ำและกิจกรรมการเพาะปลูกที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการบ�ำรุงรักษาที่ไม่เพียงพอ ซึง่ ส่งผลให้
• การจัดส่งน� ้ำได้ ไม่เพียงพอ
• ความจุทางส่งน� ้ำไม่เพียงพอ
• การควบคุมน� ้ำไม่เพียงพอหรื อไม่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ ระดับน� ้ำตื ้นขึ ้นและอัตราการไหลลดลง
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การขาดเงินทุนในการด�ำเนินงาน การจัดการ และการบ�ำรุงรักษา (Operation, Management and Maintenance
หรื อ OMM) มักเป็ นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ บริ การมีคณ
ุ ภาพต�่ำ
เมื่อขาดแคลนสิง่ เหล่านี ้ เกษตรกรจึงมักไม่ปฏิบตั ิตามตารางการส่งน� ้ำชลประทานในระบบและใช้ น� ้ำเกินกว่าที่
"ได้ รับอนุญาต"  เมื่อโครงสร้ างการก�ำกับดูแลไม่ดี ก็เป็ นเรื่ องยากที่จะจัดการ  ตรวจสอบ และบังคับให้ เกิดการให้
บริ การที่เท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานเดิมท�ำงานได้ ไม่ดีอาจเป็ นเพราะ
• การฝึ กอบรมที่ไม่เพียงพอ
• ขาดทักษะการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
• การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
• ค่าด�ำเนินการสูงเนื่องจากมีผ้ ใู ช้ งานจ�ำนวนมาก
• ผู้ใช้ งานไม่ท�ำตามกติกาและด�ำเนินการนอกกติกาเพื่อให้ มีสทิ ธิพิเศษในการได้ รับน� ้ำ 
การพัฒนาประเภทของระบบการขอใช้ น�้ำขึน้ อยู่กับการแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคทีม่ ีผลต่ อการบริการทีด่ ี

2.5 การขอใช้ น�้ำเป็ นเรื่ องยาก มีค่าใช้ จ่ายสูง ต้ องอาศัยความรู้ ทางเทคนิค
การสื่อสารและข้ อมูลทีม่ ีคุณภาพ และการก�ำกับดูแลทีด่ ี
การขอใช้ น� ้ำที่มีประสิทธิภาพอาศัยการไหลของข้ อมูล (information flow) ที่ดีและชัดเจนจากการบันทึกและตรวจ
เทียบการส่งน� ้ำที่ดี การขอน� ้ำ และการปรับปริ มาณน� ้ำ ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องมีสงิ่ ต่อไปนี ้  
• ระบบสิทธิการใช้ น� ้ำที่ตกลงกันไว้ (ซึง่ ก�ำหนดปริ มาณน� ้ำที่เกษตรกร “ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ”)
• การวัดน� ้ำที่ดี ณ จุดให้ บริ การ (ซึง่ บันทึกปริ มาณน� ้ำที่เกษตรกรใช้ และเวลาที่เกษตรกรใช้ น� ้ำ)
• การจัดท�ำบัญชีน� ้ำที่ดี (ซึง่ รายงานว่าเกษตรกรใช้ น� ้ำไปเท่าไหร่และมีน� ้ำเหลืออยูใ่ น “บัญชี” ของตนเท่าไหร่) และ
• ผู้ปฏิบตั งิ านมีอ�ำนาจและทักษะในการ “ควบคุม” ระบบ
ประเภทของโครงสร้ างพื ้นฐานการชลประทานมีผลต่อความยืดหยุน่ ในการขอใช้ น� ้ำที่มากขึ ้นจึงจ�ำเป็ นต้ องมี
การควบคุมการระบายน� ้ำและอาคารควบคุมในระดับสูงซึง่ เป็ นงานที่ท้าทาย  
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัย (โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์ เน็ต และ «ไอแพด») ท�ำให้ เกิดโอกาสในการใช้
ระบบได้ อย่างง่ายดาย ซึง่ เมื่อก่อนใช้ คอ่ นข้ างยาก
ดังนั้น จึงต้ องท�ำการประเมินอย่ างรอบคอบก่ อนน�ำระบบการขอใช้ น้�ำทีเ่ หมาะสมมาใช้ เรื่ องนี้ต้อง
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค ต้ นทุน และความสามารถในการขจัดข้ อจ�ำกัดทีม่ ีอยู่
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2.6 แนวทางในการด�ำเนินงานแทนการขอใช้ น�้ำ
มีหลายทางเลือกให้ ใช้ เพื่อปรับปรุงระดับการให้ บริ การเดิม โดยไม่ต้องใช้ การขอใช้ น� ้ำที่ยงุ่ ยาก  
ในระบบคลอง วิธีที่นา่ จะประสบผลส�ำเร็ จมากที่สดุ คือ วิธีการที่มีความยืดหยุน่ และเกษตรกรสามารถควบคุม
การรับน� ้ำได้ มากขึ ้น ซึง่ ท�ำได้ โดย
• เปลี่ยนเป็ นระบบน� ้ำบาดาลที่ใช้ สว่ นตัว
• สูบน� ้ำโดยตรงจากที่เก็บน� ้ำหรื อแม่น� ้ำ 
• สร้ างที่เก็บน� ้ำขนาดเล็กในไร่นา
• ปรับปรุงการให้ บริ การของระบบคลองส่งน� ้ำ ซึง่ ท�ำได้ บางส่วนโดย  
• ใช้ น� ้ำพื ้นผิวและน� ้ำบาดาลร่วมกัน
• ให้ บริ การจากแหล่งน� ้ำชุมชนขนาดเล็ก ซึง่ กลุม่ ผู้ใช้ น� ้ำในท้ องถิ่นเป็ นผู้จดั การ และ
• ปรับปรุงระบบคลองให้ ทนั สมัยเพื่อปรับปรุงการกักเก็บน� ้ำและความยืดหยุน่ ในการด�ำเนินงาน
• ช่วยให้ น� ้ำไหลต่อเนื่องโดยมีระบบการก�ำกับดูแลที่เข้ มแข็งเพื่อหมุนเวียนสิทธิให้ เกษตรกรได้ รับน� ้ำจาก           
การส่งน� ้ำนี ้ ซึง่ เป็ นวิธีที่ใช้ โดยทัว่ ไปในการรับน� ้ำ วิธีนี ้มีระดับการให้ บริ การ (LoS) ที่ไม่คอ่ ยดี แต่ถ้าท�ำได้ ดี         
ก็จะมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส�ำหรับการปลูกข้ าว  
ถึงแม้ วา่ ไม่คอ่ ยได้ เห็นการให้ บริ การระบบชลประทานโดยใช้ ทอ่ ส่งน� ้ำในเอเชียทุกวันนี ้ แต่การให้ บริ การในระดับสูง
(LoS) สามารถท�ำได้ โดย
• ใช้ ทอ่ ที่มีความจุสงู เพื่อส่งน� ้ำรายวัน หรื อเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ – วิธีนี ้อาจเหมาะกับการพัฒนาขนาดเล็กที่ปลูก
พืชมูลค่าสูง
• ใช้ ระบบท่อที่ปรับแรงดันได้ ตามความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น โดยลดอัตราการไหลและแบ่งการไหลที่มีอยูใ่ ห้ เท่ากัน
แทนที่การส่งน� ้ำโดยใช้ แรงโน้ มถ่วงโดยระบบคลองส่งน� ้ำ 
โดยสรุ ป อาจมีทางเลือกอื่นทีท่ ำ� ได้ และประหยัดค่ าใช้ จ่ายกว่ าการขอใช้ น้�ำ

2.7 การขอใช้ น�้ำในระบบชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ของรั ฐ
การขอใช้ น� ้ำเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับแผนงานขนาดใหญ่ หากคุณต้ องการได้ รับการบริ การทางชลประทานในระดับสูง
ซึง่ หมายถึงมีความยืดหยุน่ ในการปลูกพืชไร่ที่มีมลู ค่าสูงและเพิ่มผลผลิตจากที่ดนิ และน� ้ำทัว่ ทังพื
้ ้นที่ชลประทานได้
อย่างมหาศาล
การขอใช้ น� ้ำและการวัดน� ้ำที่เกี่ยวข้ องยังช่วยให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านเข้ าใจถึงเรื่ องต่าง ๆ ของแผนงานชลประทาน เช่น
สมดุลของน� ้ำ เส้ นทางการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนงาน และการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงระดับ
การให้ บริ การและประสิทธิภาพของโครงการอย่างต่อเนื่อง
การขอใช้ น�้ำเป็ นทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดและคุ้มค่ าทีส่ ุดในการปรั บปรุ งระดับการให้ บริการ และเพิม่ ผลผลิต
จากการเกษตรชลประทานในระบบชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางของรั ฐ
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3 หลักการขอใช้ น�ำ้
3.1 ระดับการให้ บริการ
3.1.1 เกษตรกรต้ องการให้ ส่งน�ำ้ ตามความต้ องการ (water on demand) แต่ ทำ� ได้ ยาก
เกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตได้ มากที่สดุ เมื่อได้ รับน� ้ำตามความต้ องการในแต่ละครัง้ โดยเกษตรกรเป็ นผู้เลือกอัตรา
การไหลและระยะเวลาการไหลของน� ้ำ การชลประทานแบบตามความต้ องการนันมี
้ คา่ ใช้ จา่ ยสูง เนื่องจากต้ องมี
ก�ำลังจัดหาน� ้ำเพียงพอ - ซึง่ อาจสูงเป็ นสองเท่า - เพื่อช่วยให้ ผ้ ใู ช้ หลายคนที่อยูใ่ กล้ คลอง (หรื อท่อส่งน� ้ำ) สามารถ
ใช้ น� ้ำในเวลาเดียวกันได้ ในกรณีของคลอง เป็ นเรื่ องยากในเชิงเทคนิคที่จะจัดหาน� ้ำตามความต้ องการได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากคลองมีพื ้นที่เก็บน� ้ำจ�ำกัด หรื อหากต้ องลด การสูญเสียน� ้ำ 
ดังนั้นเป้าหมายคือต้ องได้ LoS ในระดับทีย่ อมรั บได้ ซึง่ จะช่ วยให้ ได้ ผลผลิตสูงสุด
โดยไม่ ต้องส่ งน�้ำตามความต้ องการ

3.1.23 ระดับการให้ บริการชลประทานคืออะไร
LoS ในระดับสูงต้ องจะต้ องค�ำนึงถึงความยืดหยุน่ ที่มีตอ่ ผู้ใช้ น� ้ำเมื่อผู้ใช้ น� ้ำมีความจ�ำเป็ นต้ องใช้ น� ้ำตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในไร่นา เช่น ปริ มาณน� ้ำฝน ความต้ องการระเหยน� ้ำ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การเพาะปลูกพืชและวันที่ปลูก และอาจใช้ น� ้ำในพื ้นที่ เช่น น� ้ำบาดาล และน� ้ำท่า/น� ้ำที่เก็บไว้
กล่าวง่าย ๆ คือ LoS ที่เกษตรกรต้ องการ ต้ องระบุปริ มาณน� ้ำ วัน เวลา และสถานที่ที่จะส่งน� ้ำให้ ผ้ ใู ช้ น� ้ำ 
ในทางปฏิบตั ิ ข้ อก�ำหนดของ LoS มีรายละเอียดดังนี ้  
• ปริ มาณน� ้ำที่จะส่งไปยังจุดบริ การในแต่ละปี
• ปริ มาณน� ้ำที่จะส่งต่อจุดบริ การ ตามเวลาที่ก�ำหนด อัตราการไหลสูงสุด และระยะเวลาที่น� ้ำไหล เพื่อด�ำเนินการ
ตามค�ำขอใช้ หรื อการชลประทานที่ก�ำหนดไว้   
• ความสม�่ำเสมอของการไหลระหว่างการจัดหาน� ้ำ (อัตราการไหล หัวจ่าย) และ
• ความน่าเชื่อถือของการส่งน� ้ำ ในด้ านการตรงต่อเวลาและตามอัตราการไหลที่ก�ำหนด
โดยทัว่ ไประดับของการบริ การจะแย่ที่สดุ ใน «ส่วนปลาย» ของระบบเมื่อน� ้ำไหลช้ าและเวลาการไหลไม่แน่นอน
ระดับการให้ บริการเป็ นการวัดความสามารถในการรั บน�้ำของเกษตรกร

3.1.3 การจัดหาน�ำ้ เพื่อการใช้ น�ำ้ ในเมืองมีความคล้ ายกับการจัดหาน�ำ้ ตามความต้ องการ
น� ้ำประปาในเมืองเป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ ทวั่ ไปของการได้ รับน� ้ำตามความต้ องการ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจ�ำกัดบางประการ
ผู้ใช้ น� ้ำเปิ ดหรื อปิ ดก๊ อกเมื่อใดก็ได้ ที่ตนเลือก ตราบใดก็ตามที่ตนเลือก แต่ขนาดท่อน� ้ำเป็ นไปตามมาตรฐานและ
จ�ำกัดการไหลของน� ้ำที่มีอยู่ ผู้ใช้ อาจต้ องยอมรับแรงดันน� ้ำที่ไม่สม�่ำเสมอในเวลาต่าง ๆ
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โดยปกติแล้ ว อัตราการไหลที่จ�ำกัดและแรงดันน� ้ำที่ไม่สม�่ำเสมอนันแก้
้ ไขได้ ด้วยการเพิ่มถังเก็บน� ้ำ (เก็บน� ้ำในพื ้นที่)
ซึง่ อาจวางต�ำแหน่งให้ แรงดันน� ้ำคงที่ (เช่น บนหลังคา) หรื อเจ้ าของบ้ านอาจติดตังระบบรดน�
้
้ำสวนแบบอัตโนมัติ
เพื่อทดน� ้ำในเวลากลางคืนเมื่อมีความต้ องการใช้ น� ้ำน้ อย
แนวทางการจัดหาน�้ำเพื่อใช้ ในเมืองใช้ ไม่ ได้ กับระบบคลองชลประทานและมีค่าใช้ จ่ายสูงเกินไปส�ำหรั บ
ระบบชลประทานแบบท่ อ

3.1.4 การขอใช้ น�ำ้ ช่ วยยกระดับการบริการ
การขอใช้ น� ้ำช่วยให้ ผ้ ใู ช้ น� ้ำเลือกได้ วา่ จะขอน� ้ำปริ มาณเท่าใดและเมื่อไหร่ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ LoS มีระดับใกล้
เคียงกับการชลประทานตามความต้ องการ (on-demand) และในอัตราค่าใช้ จา่ ยที่เหมาะสม  
เมื่อเกษตรกรในออสเตรเลียต้ องการขอใช้ น� ้ำเพื่อใช้ ในไร่ พวกเขาต้ องระบุสงิ่ ต่อไปนี ้
• เวลาที่ต้องการเริ่ มใช้ น� ้ำ 
• เวลาที่ต้องการหยุดใช้ น� ้ำ และ
• อัตราการไหลที่ต้องการ
โดยทัว่ ไป ต้ องขอใช้ น� ้ำล่วงหน้ าสี่วนั ก่อนวันและเวลาที่เริ่ มใช้ ในบางระบบ ระยะเวลาในการชลประทานถูกตังค่
้ า
เป็ นช่วง ๆ ใน 24 ชัว่ โมง โดยมีเวลาเริ่ มต้ นที่แน่นอน ซึง่ จะช่วยลดระยะเวลาการแจ้ งล่วงหน้ าลงเหลือสองวัน ใน
ระบบอัตโนมัตแิ ละระบบที่ทนั สมัย ระยะเวลาในการขอใช้ น� ้ำจะลดลงเหลือเพียงภายในสองชัว่ โมง   
หากความสามารถของคลองส่งน� ้ำเกินขีดจ�ำกัดเนื่องจากต้ องพยายามตอบสนองค�ำขอใช้ ทงหมดพร้
ั้
อมกัน ทีม
จัดตารางการส่งน� ้ำชลประทานจะเลื่อนค�ำขอใช้ อย่างน้ อยหนึง่ ค�ำขอให้ เร็วขึ ้นหรื อช้ าลง โดยเปลี่ยนเวลาเพียง
เล็กน้ อยซึง่ มักใช้ เวลาไม่กี่ชวั่ โมงส�ำหรับการส่งน� ้ำในระบบคลอง และแทบจะไม่ลดระดับการให้ บริ การ (LoS) แก่
เกษตรกรเลย  
หลังจากผู้ใช้ น� ้ำขอใช้ น� ้ำแล้ ว ผู้ขอน� ้ำจะได้ รับการยืนยันจากผู้ปฏิบตั งิ าน หรื อในบางระบบ เกษตรกรใช้ โทรศัพท์
แบบทัชแพด (touch pad) เพื่อค้ นหาเวลาเริ่ มใช้ บริ การจากบริ การตอบรับ หากเกษตรกรต้ องการหยุด
การชลประทานก่อนเวลาก็สามารถท�ำได้ แต่ต้องแจ้ งผู้จดั หาน� ้ำเสียก่อน
การขอใช้ น�้ำช่ วยให้ เกษตรกรได้ รับน�้ำในระดับการบริการทีเ่ กือบเท่ ากับบริการตามความต้ องการ แต่
มีค่าใช้ จ่ายทีต่ ำ�่ กว่ า โทรศัพท์ มือถือเป็ นสื่อทีเ่ หมาะสมอย่ างยิง่ ต่ อการขอใช้ น�้ำและยืนยันค�ำขอโดยใช้
การส่ งข้ อมูลหรื อแค่ การส่ งข้ อความ
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3.2 การขอใช้ น�้ำ- ประเภท และความเป็ นไปได้
จุดประสงค์หลักของการขอใช้ น� ้ำคือเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านส่งน� ้ำได้ ตามค�ำขอของผู้รับบริ การ ความสามารถในการส่ง
น� ้ำของระบบใด ๆ ขึ ้นอยูก่ บั
• เวลาที่ต้องใช้ นับตังแต่
้ เวลาที่มีการส่งค�ำขอใช้ ไปจนถึงเวลาที่ระบบส่งมอบน� ้ำ ซึง่ รวมถึงเวลาการขนส่งจาก
ระบบคลองส่งน� ้ำที่อยูใ่ นที่สงู
• กลไกการควบคุมที่ชว่ ยให้ สง่ น� ้ำได้
• ผู้ปฏิบตั งิ านควบคุมระบบได้ บอ่ ยเพียงใดเพื่อปรับปริ มาณน� ้ำที่สง่
• ระบบการสื่อสารที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านใช้ ควบคุมระบบ และ
• ระบบการสื่อสารระหว่างผู้รับบริ การกับผู้ปฏิบตั งิ าน
การขอใช้ น� ้ำมี 2 ประเภท คือ  
• แบบคาดการณ์ ล่วงหน้ า: เมื่อผู้ปฏิบตั งิ านต้ อง ‘คาดการณ์’ รูปแบบความต้ องการในอนาคต การด�ำเนินการ
ประเภทนี ้เกิดขึ ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานอยูห่ า่ งกันทังในแง่
้
ของระยะทางและเวลา (เช่น มากกว่า 12 วัน)
• แบบตามค�ำขอของลูกค้ าผู้รับบริการ: เมื่อผู้รับบริ การขอใช้ น� ้ำในปริ มาณที่ต้องการในสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ควบคุมการขอใช้ น� ้ำและอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ น “ปั จจัยผลักดัน” ที่ใช้ ในกระบวนการขอ
ใช้ น� ้ำซึง่ ปั จจัยผลักดันทัง้ 3 ประการดังกล่าว ได้ แก่
• การจัดตารางเวลา: ซึง่ จัดเรี ยงค�ำขอใช้ ตามล�ำดับก่อนหลังเพื่อที่วา่
• ในช่วงที่มีความต้ องการใช้ น� ้ำมาก จะได้ ไม่เกินก�ำลังการจัดหาน� ้ำภายในระยะเวลาที่ให้ บริ การ
• ในช่วงที่มีความต้ องการใช้ น� ้ำน้ อย ผู้ใช้ น� ้ำจะเห็นว่าตารางการขอใช้ น� ้ำแทบไม่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรได้
รับน� ้ำตามเวลาที่ร้องขอ และ  
• หากเกินขีดความสามารถของช่องทางส่งน� ้ำ เวลาเริ่ มส่งน� ้ำให้ ผ้ ใู ช้ น� ้ำอย่างน้ อยหนึง่ รายจะล่าช้ าหรื อถูกเลื่อน
ออกไป
• การแบ่ งปั น/จัดสรรทรั พยากร: เมื่อทรัพยากรน� ้ำในระบบมีปริ มาณจ�ำกัด ผู้ใช้ ทกุ คนต้ องแบ่งกันใช้ น� ้ำที่มี
ปริ มาณลดลง การแบ่งปั นการใช้ น� ้ำมีหลายวิธี ในประเทศออสเตรเลีย การลดปริ มาณน� ้ำของผู้ใช้ จะเป็ นไปตาม
สัดส่วนการจัดสรรน� ้ำที่ได้ แจ้ งไว้ แก่ผ้ ใู ช้ แต่ละราย โดยคิดเป็ นร้ อยละของสิทธิการใช้ น� ้ำประจ�ำปี ตามรายชื่อ หรื อ
ที่เรี ยกว่า “การให้ สทิ ธิ์” (entitlement)
• การคาดการณ์ : มักต้ องคาดการณ์เรื่ องเวลาปล่อยน� ้ำออกจากที่เก็บน� ้ำ ซึง่ ประกอบไปด้ วย เวลาที่น� ้ำไหลผ่าน
จากที่เก็บน� ้ำไปยังระบบหรื อผู้ใช้ ความสามารถในการควบคุมการปล่อยน� ้ำ และการสื่อสารที่จ�ำเป็ นเพื่อด�ำเนิน
การตามค�ำขอใช้ น� ้ำความสามารถในการคาดการณ์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั กระบวนการจัดสรรน� ้ำ ความเข้ าใจพืชไร่ที่ได้
รับการชลประทานและสภาพตามฤดูกาล และบางครัง้ อาจต้ องใช้ แบบจ�ำลองทางคอมพิวเตอร์
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ระบบการส่งน� ้ำแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ จากประเภทและปั จจัยผลักดันที่ได้ กล่าวไปก่อนหน้ านี ้
• แม่ น�ำ้ และระบบคลองขนาดใหญ่ ซงึ่ มีที่กกั เก็บน� ้ำอยูต่ ้ นน� ้ำที่จ�ำเป็ นต้ องขอใช้ แบบคาดการณ์ลว่ งหน้ าตาม
ความต้ องการโดยประมาณ (พื ้นที่เพาะปลูก X ความต้ องการรายวัน/เฮกตาร์ ) ยอมเสียน� ้ำที่จดั ส่งได้ เพื่อให้
ผู้ปฏิบตั งิ านวางแผนส่งน� ้ำและอาคารควบคุมน� ้ำที่เกี่ยวข้ อง  
• ระบบคลองซึง่ ผู้รับบริ การส่งค�ำขอใช้ ลว่ งหน้ า (โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลา 1-4 วัน แต่ด้วยระบบอัตโนมัตอิ าจใช้ เวลา
น้ อยกว่า 2 ชัว่ โมง) เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านจัดเรี ยงค�ำขอตามล�ำดับก่อนหลัง และวางแผนส่งน� ้ำเพื่อเปิ ดอาคาร
ควบคุมน� ้ำ
• ระบบท่ อส่ งน�ำ้ เมื่อมีการตอบรับค�ำขอของผู้รับบริ การตลอดทังวั
้ น หน้ าที่หลักของผู้ปฏิบตั งิ านคือการจัดล�ำดับ
ค�ำขอใช้ น� ้ำให้ ตรงกับความต้ องการและขีดความสามารถ แต่มีข้อจ�ำกัดด้ านข้ อก�ำหนดของระบบที่น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับคลอง ในท่อความดันไม่จ�ำเป็ นต้ องพิจารณาระยะเวลาที่น� ้ำไหลผ่าน (transit time) เนื่องจากการไหล
ของน� ้ำเปลี่ยนแปลงได้ ทนั ทีอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 การขอใช้ น�้ำยกระดับการให้ บริการ แต่ ถูกจ�ำกัดด้ วยขีดความสามารถ
ของระบบส่ งน�้ำ (คลองหรื อท่ อ)
3.3.1 มีความแตกต่ างระหว่ างระบบขอใช้ น�ำ้ ในคลองส่ งน�ำ้ กับท่ อส่ งน�ำ้
ระบบการขอใช้ น� ้ำภายในท่อส่งน� ้ำและคลองมีความคล้ ายคลึงกันหลายประการ แต่มีความแตกต่างที่ส�ำคัญ 3
ประการ คือ  
1. โครงสร้ างการควบคุมภายในท่อใช้ งานง่ายกว่ามากและใช้ ระบบอัตโนมัตซิ งึ่ มักจะปรับเวลาและปริ มาณน� ้ำที่
ส่งได้ ในทางตรงกันข้ าม โครงสร้ างของคลองนันต้
้ องปรับเองด้ วยมือตามแบบดังเดิ
้ มและปรับได้ น้อยกว่า หรื อ
ในกรณีที่ใช้ ระบบอัตโนมัตจิ ะมีเทคนิคที่ซบั ซ้ อนกว่า (เช่น อาจเก็บน� ้ำในระบบคลองส่งได้ แต่เก็บในระบบท่อ
ไม่ได้ )
2. ผู้ปฏิบตั งิ านส�ำหรับระบบท่อและระบบคลองมีหน้ าที่รับค�ำขอใช้ และจัดการว่าใครจะได้ รับอะไรและเมื่อไหร่
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของคลอง ผู้ปฏิบตั งิ านมีหน้ าที่เพิ่มเติมคือการจัดการการไหลของน� ้ำในคลองเพื่อให้
แน่ใจว่าส่งน� ้ำได้ และลดโอกาสที่น� ้ำจะล้ นคันคลองหรื อมีการปล่อยน� ้ำส่วนเกินที่ท้ายระบบส่งน� ้ำ ดังนันจึ
้ ง
จ�ำเป็ นต้ องมีค�ำขอใช้ น� ้ำล่วงหน้ าก่อนส่งน� ้ำเมื่อเทียบกับระบบท่อ เนื่องจากผู้ใช้ น� ้ำสามารถรับน� ้ำจากระบบท่อ
ได้ เกือบจะทันทีและปรับเปลี่ยนได้ เมื่อเทียบกับระบบคลองที่ต้องพิจารณาเวลาการขนส่งตังแต่
้ การปล่อยน� ้ำ
ไปจนถึงการส่งน� ้ำ  
3. ในระบบคลองขนาดใหญ่ น� ้ำมักใช้ เวลาไหลนานกว่าหนึง่ วันจากแหล่งน� ้ำไปยังไร่นาซึง่ เป็ นการเฉลี่ยการไหล
ไปทัว่ ทังภู
้ มิภาค  ท�ำให้ ระบบคลองมีขีดความสามารถน้ อยกว่าระบบท่อขนาดใหญ่  
เมื่อมีการปรับปรุงระบบให้ ทนั สมัย ประเทศออสเตรเลียได้ ปรับเปลี่ยนคลองส่งน� ้ำขนาดเล็กให้ เป็ นท่อส่งน� ้ำ เพื่อ
ช่วยยกระดับ LoS อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี ้จ�ำกัดอยูท่ ี่ระบบที่มีพื ้นที่โดยรวมน้ อยกว่า 50 ตารางกิโลเมตร   
ระบบขอใช้ น้�ำในระบบท่ อคล้ ายกับในคลองส่ งน�้ำ แต่ มีรายละเอียดต่ างกัน
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3.3.2 ระดับการให้ บริการ (LoS) 5 ระดับที่ขนึ ้ อยู่กับขีดความสามารถของคลองและท่ อ
โดยทัว่ ไปแล้ ว LoS มี 5 ระดับที่เป็ นไปได้ (ดูรูปที่ 1) ขึ ้นอยูก่ บั ขีดความสามารถของท่อหรื อคลองส่งน� ้ำ 
1. น้ อยกว่ าขีดความสามารถขัน้ ต�่ำ: ตอบสนองความต้ องการใช้ น� ้ำสูงสุดไม่ได้ และต้ องแบ่งทรัพยากรน� ้ำที่มี
ปริ มาณจ�ำกัด
2. ขีดความสามารถขัน้ ต�่ำ: ปล่อยน� ้ำให้ ไหลต่อเนื่อง (ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน) หรื อต้ องเวียนกันใช้
รอบการเวียนอาจต่างกันไปตังแต่
้ 1 ชัว่ โมงไปจนถึงหลายวัน
3. ขีดความสามารถเกือบเท่ าความต้ องการน�ำ้ : หากขีดความสามารถของท่อหรื อคลองส่งน� ้ำเพิ่มขึ ้นอีก
รวมทังมี
้ การขอใช้ น� ้ำ การจัดตารางเวลาที่เกี่ยวข้ อง และการท�ำงานตลอด 24 ชัว่ โมง ก็สามารถตอบสนอง
ความต้ องการสูงสุดรายวันได้ เกือบทันทีที่เกษตรกรผู้ใช้ น� ้ำร้ องขอ
4. ขีดความสามารถในการส่ งน�ำ้ ให้ ไหลมากขึน้ ในบางช่ วงของวัน: การเพิ่มขีดความสามารถช่วยให้ สง่ น� ้ำ
ได้ เร็ วขึ ้นภายในหนึง่ วัน เช่น หากต้ องตอบสนองความต้ องการใช้ น� ้ำสูงสุดในแต่ละวันเพื่อการเพาะปลูกใน
เวลากลางวัน (12 ชัว่ โมง) หรื อในตอนเช้ า (6 ชัว่ โมง) ขีดความสามารถจะต้ องเพิ่มเป็ นสองเท่าในกรณีแรก
หรื อสี่เท่าในกรณีที่ 2
5. ขีดความสามารถส�ำหรั บการส่ งน�ำ้ ตามความต้ องการ: ขีดความสามารถในระดับสูงช่วยให้ ผ้ รู ับบริ การได้
รับน� ้ำได้ ทกุ เมื่อและได้ รับน� ้ำในปริ มาณที่ต้องการ ซึง่ ต้ องใช้ ทอ่ ที่มีความจุสงู สุด อีกทังต้
้ องใช้ เงินจ�ำนวนมาก
ในการสร้ างและการให้ บริ การ
ระบบขอใชน้ําของคลองที่มีขีดความสามารถในระดับตาง ๆ
ระดับตติยภูมิ

แหลงน้ําหลัก

ขีดความสามารถ
ของคลอง

การสูญเสีย

ม3/ชม.

ชองทาง
รับน้ํา
แตละชอง
1

2

3

4

12

จํานวนชองทางรับน้ํา

20

พื้นที่ชลประทาน
(เฮกตาร)

รู ปที่ 1 ระบบขอใช้ น�ำ้ ของคลองที่มีขีดความสามารถในระดับต่ าง ๆ

การขอใช้ น�้ำช่ วยปรั บปรุ งขีดความสามารถทั่วไปในแต่ ละข้ อข้ างต้ นให้ มี LoS สูงขึน้ ได้ การท�ำ
ความเข้ าใจว่ าขีดความสามารถของคลองส่ งผลต่ อ LoS อย่ างไรนั้นเป็ นสิ่งส�ำคัญต่ อการเลือกระบบ
การขอใช้ น�้ำทีเ่ หมาะสม
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3.3.3 ขีดความสามารถของช่ องทางการรั บน�ำ้ (outlet) จะเป็ นตัวก�ำหนด LoS ที่เป็ นไป
ได้ ในคลองขนาดเล็ก (ผู้รับบริการน้ อยกว่ า 30 ราย)
ขนาดของช่องทางรับน� ้ำเป็ นตัวก�ำหนดขีดความสามารถของระบบขนาดเล็ก ดังนัน้ ควรด�ำเนินการทุกขันตอน
้
ที่เป็ นไปได้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าช่องทางรับน� ้ำแต่ละช่องไม่มีขนาดใหญ่เกินจ�ำเป็ น หากมีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเทียบ
กับความต้ องการสูงสุดรายวัน ต้ องจ�ำกัดจ�ำนวนอุปกรณ์ผนั น� ้ำที่ใช้ พร้ อมกันหลายตัว และลดระดับการให้ บริ การ
(LoS) แก่เกษตรกรรายอื่น เนื่องจากต้ องรอบ่อยขึ ้นและนานขึ ้นเพื่อให้ ได้ รับน� ้ำตามค�ำขอของตน
ประเภทของระบบชลประทานก�ำหนดขนาดของช่องทางรับน� ้ำ ยกตัวอย่างเช่น  
• การให้ น�ำ้ แบบปล่ อยท่ วม (flood irrigation) ต้ องมีอตั ราการไหลเร็ว โดยปกติแล้ ว จะเร็วกว่าความต้ องการ
สูงสุดต่อวัน 5-7 เท่า
• หัวฉีด ต้ องมีอตั ราการไหลปานกลาง โดยปกติ จะเร็วกว่าความต้ องการสูงสุดต่อวันประมาณ 2-3 เท่า และ
• ชลประทานแบบน�ำ้ หยด (drip irrigation) ต้ องมีอตั ราการไหลต�่ำสุด โดยทัว่ ไปแล้ ว จะเร็ วกว่าความต้ องการ
สูงสุดต่อวันประมาณ 1.5 เท่า
หากอุปุ กรณ์ผนั น� ้ำ (offtake) มีความจุมาก อีกทังมี
้ จ�ำนวนน้ อยแต่เหมาะกับความจุของคลอง จะท�ำให้ การจัด
ตารางส่งน� ้ำสามารถท�ำได้ งา่ ย แต่จะมีคา่ ใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูงในแง่ของความจุของคลอง  
หากอุปุ กรณ์ผนั น� ้ำมีจ�ำนวนมากและมีความจุตา่ งกันไป หรื ออุปุ กรณ์ผนั น� ้ำมีความจุมากเมื่อเทียบกับความจุของ
ช่องทางส่งน� ้ำ การก�ำหนดตารางการขอใช้ น� ้ำและการใช้ งานช่องทางส่งน� ้ำก็จะซับซ้ อน และเกษตรกรยังมีโอกาส
น้ อยที่จะได้ รับน� ้ำในเวลาที่ตนต้ องการจริ ง ๆ  
รู ปที่ 2 แสดงวิธีของประเทศออสเตรเลียในการก�ำหนดขีดความสามารถของช่องทางส่งน� ้ำเพื่อจัดหาน� ้ำให้ ได้
‘เกือบจะทันตามความต้ องการ’ ซึง่ ปั จจุบนั นี ้ คลองท�ำงานได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
การออกแบบขีดความสามารถของคลองในประเทศออสเตรเลียโดยใชการขอใชน้ํา
ระดับตติยภู
ขีดความสามารถ
ของคลอง

จํานวนสะสม

1 เมกะลิตร/วัน

การเปลีย
่ น
ผ่านไปเป็ น
การจัด
ตาราง
ส่งนํ้ า

แหลงน้ําหลัก
การเปลีย
่ นผ่าน

จัดตาราง 1/3
ของการทํางาน

ปริมาณนํ้ าโดยเฉลีย
่ เพียงพอใน
ช่วงทีต
่ ้องการใช ้นํ้ ามาก

ทั้งหมด
83.5 เมกะลิตร/วัน

= 41.7 ม3/ชม

7.5

เมกะลิตร/วั

= 11.57

2.5 เมกะลิตร/วัน

30

เมกะลิตร/วัน

การสูญเสีย 25%

ตอชองทางรับน้ํา 50 เมกะลิตร/วัน

ลิตร/วินาที

ชองทาง
รับน้ํา
แตละชอง
10

เมกะลิตร/วัน

1

2

3

4

12

จํานวนชองทางรับน้ํา

400 เฮกตาร

850 เฮกตาร

13,000 เฮกตาร

3,200 เมกะลิตร

6,500 เมกะลิตร

100,000 เมกะลิตร

20

พื้นที่ชลประทาน (เฮกตาร)
หรือน้ําทีใ
่ ช (เมกะลิตร)

รู ปที่ 2 การออกแบบขีดความสามารถของคลองในออสเตรเลียโดยใช้ การขอใช้ น�ำ้
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ตัวอย่างนี ้ใช้ ระบบของเขตชลประทานโกลเบิร์น – เมอร์ เรย์ (Goulburn-Murray Irrigation District) (ทางตอน
เหนือของรัฐวิคตอเรี ย) แต่น�ำหลักการนี ้ไปใช้ เหมือนกันกับระบบส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย
ในคลองขนาดเล็ก ระดับการให้ บริการทีเ่ ป็ นไปได้ ขนึ้ อยู่กับขนาดและจ�ำนวนช่ องทางรั บน�้ำ (outlet)
เทียบกับความจุของคลอง/ท่ อ ส�ำหรั บคลองส่ งน�้ำทีม่ ีความจุตามก�ำหนด ยิง่ ช่ องทางรั บน�้ำขนาดใหญ่
ก็ยง่ิ ต้ องจัดช่ วงเวลาการรั บน�้ำและมีรายชื่อคนรอตามล�ำดับการได้ รับน�้ำมากขึน้

3.3.4 วิธีเอาชนะข้ อจ�ำกัดด้ านขีดความสามารถ
แม้ ต้องการมีระบบคลองที่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะให้ น� ้ำได้ เกือบจะทันตามความต้ องการ แต่ก็ยงั มีวิธีลด
ข้ อก�ำหนดขีดความสามารถ ดังนี ้  
• การรวมน� ้ำที่จดั หามาเข้ ากับน� ้ำบาดาลเพื่อให้ กบั ไร่นาในช่วงเวลาที่ต้องการน� ้ำมากที่สดุ
• เพิ่มน� ้ำจากที่เก็บน� ้ำผิวดินในพื ้นที่ เช่น บ่อน� ้ำ 
• ภายในที่เก็บน� ้ำของระบบ (สมดุล)
• การได้ รับน� ้ำจากที่เก็บน� ้ำในไร่นา และ
• การใช้ คลองสายหลักที่อยูร่ อบพื ้นที่ชลประทานหรื อคลองต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันซึง่ ช่วยเฉลี่ยความต้ องการ
คุณลักษณะที่นา่ สนใจของการปลูกข้ าว (จากมุมมองการขอใช้ น� ้ำ/การก�ำหนดตารางเวลาส่งน� ้ำ) คือ เมื่อมีน� ้ำรวม
กันอยูบ่ นพื ้นผิวดินในนา ก็ไม่จ�ำเป็ นต้ องส่งน� ้ำชลประทานในเวลาที่แม่นย�ำมากนัก และปรับเวลาการส่งน� ้ำได้
หากน� ้ำไม่ได้ เหือดมากนัก  
มีวธิ ีทท่ี ำ� ได้ จริงในการเอาชนะข้ อจ�ำกัดด้ านขีดความสามารถซึง่ เมื่อผสมผสานกับการขอใช้ น้�ำก็จะ
สามารถยกระดับการให้ บริการได้

3.4 จ�ำนวนการควบคุมประตูระบายน�้ำในหนึ่งวันมีผลต่ อการขอใช้ น�้ำและ
ระดับการให้ บริการ
ผู้ปฏิบตั งิ านปรับระดับน� ้ำที่ผา่ นประตูระบายน� ้ำและวาล์วในระบบการส่งน� ้ำได้ ด้วยตนเองด้ วยจ�ำนวนครัง้ ที่จ�ำกัด
โดยทัว่ ไปแล้ ว วันละสองครัง้ ในคลองที่น� ้ำไหลตามแรงโน้ มถ่วง (gravity canals) หากใช้ ระบบอัตโนมัตกิ ็สามารถ
ควบคุมประตูระบายน� ้ำและวาล์วได้ อย่างต่อเนื่อง ประเภทของอาคารควบคุมและตัวเลือกในการจัดการ
การปฏิบตั งิ านเป็ นตัวก�ำหนดความถี่ในการควบคุม (ดูรูปที่ 3) สิง่ นี ้เป็ นปั จจัยส�ำคัญในระบบการขอใช้ น� ้ำที่คดิ ค้ น
ขึ ้นและด้ วยเหตุนี ้จึงน�ำมาใช้ ปรับปรุง LoS
ระบบการควบคุมคลองและท่ อเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการเลือก ออกแบบ และใช้ งานระบบการขอใช้ น�้ำ
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a. ประตูระบายช่องทางน� ้ำที่ โกลเบิร์น เมอร์ เรย์
วอเทอร์ (Goulburn Murray Water))

b. ใช้ มือปรับระดับน� ้ำที่ประตูระบายน� ้ำปลายคลองโดย
ลดแท่งไม้ ลง (แหล่งข้ อมูล: รัฐวิคตอเรี ย)  

c. ประตูระบายน� ้ำที่มีสะพานน� ้ำเปิ ด-ปิ ดหลายช่องที่
เขตชลประทานมาคาลิสเตอร์ (Macalister)
(แหล่งข้ อมูล: เซาท์เทิร์น รูเริ ล วอเทอร์ (Southern
Rural Water))

d. กงั หันเดธริดจ์ (Dethridge) ทีว่ ดั การใช้ น� ้ำ
ชลประทานทีไ่ ร่องุน่ กริฟฟิ ธ รัฐนิวเซาท์เวลส์
(Griffith, NSW)(แหล่งข้ อมูล: CSIRO ช่างภาพ:
Willem van Aken วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538)

รู ปที่ 3 ระบบการบังคับน�ำ้ ชลประทานทางเลือก
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4 กรณีศกึ ษา
กรณีศกึ ษาต่อไปนี ้แสดงให้ เห็นถึงตัวเลือกต่าง ๆ ส�ำหรับการขอใช้ น� ้ำที่มีอยูใ่ นออสเตรเลียในปั จจุบนั   

4.1 บริบทและแนวปฏิบัตขิ องออสเตรเลีย
การชลประทานของออสเตรเลียมีวิวฒ
ั นาการมานานกว่า 100 ปี เพื่อรองรับการเกษตรเชิงพาณิชย์
การขอใช้ น� ้ำไม่ได้ ถกู ออกแบบมาส�ำหรับการท�ำงานของระบบคลองของออสเตรเลียในยุคแรก แต่เดิมออสเตรเลีย
จ่ายน� ้ำโดยเวียนไปตามพื ้นที่ตา่ ง ๆ อย่างเข้ มงวดเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ น� ้ำเฉลี่ยสูงสุดในช่วงเวลาที่
ก�ำหนดไว้ เช่น 7 วัน เมื่อเวลาผ่านไป เริ่ มสังเกตเห็นว่าการปรับปรุงระบบสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ปฏิบตั งิ านและตอบสนองความต้ องการของเกษตรกรได้ ดีขึ ้น ซึง่ พบว่าโครงสร้ างพื ้นฐานดัดแปลงได้ และตอบ
สนองได้ ดีกว่าที่คดิ ไว้
ระบบการขอใช้ น� ้ำเป็ นระบบที่ต้องด�ำเนินการขอเอง โดยมีประตูระบายน� ้ำที่ผ้ ขู อใช้ น� ้ำต้ องด�ำเนินการด้ วยตนเอง
ส่งค�ำขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าสี่วนั ไปยังผู้ปฏิบตั งิ านและปรับการควบคุมประตูระบายน� ้ำของคลองวันละ
สองครัง้ จนกระทัง่ มีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ ้นในปี 2533 การปรับปรุงระบบให้ ทนั สมัยเริ่ มต้ น
ด้ วยนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การขอใช้ น� ้ำทางโทรศัพท์ กดปุ่ มโทรศัพท์เพื่อส่งข้ อความ การส�ำรวจระยะไกล (remote
sensing) แบบจ�ำกัด และระบบควบคุมและสัง่ งานระยะไกล หรื อ SCADA ไปจนถึงโครงสร้ างการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ ในปั จจุบนั มีระบบชลประทานแบบอัตโนมัตใิ ห้ ใช้ ตลอดล�ำคลองส่งน� ้ำทังสายไปจนถึ
้
งท่อส่งน� ้ำเข้ า
ที่เข้ าไปในแต่ละไร่ ซึง่ ควบคุมจากส่วนกลางและวัดการไหลอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุมช่องทางส่งน� ้ำเชื่อมต่อ
กับกระบวนการขอใช้ น� ้ำ จึงย่นระยะเวลาการขอใช้ น� ้ำที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าลงได้ มาก โดยลดเหลือเพียงสองชัว่ โมง
เท่านัน้
ในระบบท่อบางระบบ อาจตอบสนองค�ำขอใช้ น� ้ำได้ ทนั ทีหากมีขีดความสามารถมากพอ
การบริ การชลประทานในออสเตรเลียโดยทัว่ ไปมีมาตรฐานสูงและมีสงิ่ เหล่านี ้คอยสนับสนุน
• การออกแบบที่ดี รวมทังประตู
้
ระบายน� ้ำคุณภาพที่ดี ใช้ งานง่าย และควบคุมระดับน� ้ำได้ ดี
• การวัดปริ มาณน� ้ำที่จา่ ยในแต่ละแปลง โดยใช้ มิเตอร์ ประเภทต่าง ๆทัว่ ไปที่บนั ทึกปริ มาณน� ้ำสะสมที่สง่ เพื่อให้
เกษตรกรช�ำระค่าน� ้ำ  
• ระบบการให้ สิทธิ์ ใช้น�้ำ ในแต่ละปี การเตรี ยมปริ มาณน� ้ำให้ แต่ละรายจะเป็ นไปตาม “สิทธิ” ที่สามารถรับน� ้ำใน
แต่ละปี และมัน่ ใจได้ วา่ จะส่งน� ้ำได้ จริ ง
• ธรรมาภิบาล รวมถึงการก�ำกับดูแลชุมชนและหลักนิตธิ รรม
ตรงกันข้ ามกับระบบชลประทานในเอเชียส่วนใหญ่ แต่ละครัวเรื อนในออสเตรเลียถือครองที่ดนิ ขนาดใหญ่มาก
และไร่นาอาจมีขนาดใหญ่หลายสิบล้ านตารางเมตรไปจนถึงขนาดเล็กเพียง 5 แสน – 1 ล้ านตารางเมตร
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อย่างไรก็ตาม ไร่นาขนาดใหญ่หลายแห่งได้ รับน� ้ำชลประทานส�ำหรับที่ดินเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ เนื่องจากเกษตรกร
มักมีสทิ ธิ์การใช้ น� ้ำไม่เพียงพอ
พื ้นที่ชลประทานทัว่ ไปในออสเตรเลียมีขนาดใกล้ เคียงกับทางระบายน� ้ำระดับตติยภูมิในคลองชลประทานขนาด
ใหญ่ของประเทศไทย (เช่น ประมาณ 2 ล้ านตารางเมตร) ซึง่ สอดคล้ องกับขอบเขตการดูแลของสมาคมผู้ใช้ น� ้ำ
เพียงแห่งเดียว

4.2 วิธีการขอใช้ น�้ำ
ตัวอย่างต่อไปนี ้น�ำเสนอขอบเขต บริ บท และวิธีการขอใช้ น� ้ำในออสเตรเลีย (และเวียดนาม) ดังนี ้
1. การขอใช้ น�ำ้ ในระดับแม่ น�ำ้
• ระบบของโกลเบิร์น (Goulburn) – ขึ ้นอยูก่ บั การขอใช้ น� ้ำแบบคาดการณ์เป็ นหลัก  
2. ระบบคลอง
• ระบบของโคลิแบน วอเทอร์ (Coliban Water) – แหล่งน� ้ำส�ำหรับใช้ ในเมืองและเกษตรกรรม ซึง่ ผู้ขอใช้ น� ้ำ
ต้ องพิมพ์ค�ำขอใช้ เอง และสามารถน�ำมาใช้ ได้ กบั ระบบของทวีปเอเชีย นอกจากนี ้ ยังรวมถึงการปฏิบตั กิ าร
ของคลองในท้ องถิ่นและการขอใช้ น� ้ำร่วมกับระบบค�ำขออื่น ๆ
• แผนงานอีเกิล ครี ก (Eagle Creek) (จากเมอร์ เรย์ ใกล้ กบั บารัม รัฐนิวเซาท์เวลส์ (Barham NSW)) การเกษตรชลประทานแบบผสมผสานที่จดั หาน� ้ำผ่านระบบ ซึง่ ใช้ สถานีสบู น� ้ำจากแม่น� ้ำร่วมกันเพื่อส่งน� ้ำ
ไปยังล�ำห้ วยที่สามารถควบคุมได้ การด�ำเนินการเช่นนี ้จะช่วยให้ ไร่นาที่ปลูกพืชไร่ ผัก มะนาว และเลี ้ยงวัว
15 แห่งได้ รับน� ้ำโดยใช้ ที่สบู น� ้ำของตนเพื่อผันน� ้ำไปรดพืชไร่ เครื่ องสูบน� ้ำจากแม่น� ้ำท�ำงานตามค�ำขอที่
รวบรวมจากผู้ใช้ น� ้ำ โดยยอมให้ มีการสูญเสียน� ้ำในระบบได้ อีกทังจั
้ ดการกับน� ้ำที่มีปริ มาณไม่แน่นอนได้
ด้ วยการใช้ ความจุของที่เก็บน� ้ำที่มีตามธรรมชาติภายในระยะทาง 15 กิโลเมตของที่เก็บน� ้ำอีเกิล ครี ก  
• เมอร์ เรย์ อิริเกชัน (Murray Irrigation) - ระบบคลองกึง่ อัตโนมัตขิ นาดใหญ่ ซึง่ ใช้ วิธีระบบ (system
approach) ที่ทนั สมัยและน�ำไปใช้ ได้ จริ ง แต่จ�ำกัดการใช้ เทคโนโลยีที่ซบั ซ้ อน
• โคลิแอมบาลลี อิริเกชัน (Coleambally Irrigation) – การชลประทานซึง่ ใช้ ระบบอัตโนมัตเิ ป็ นส่วนใหญ่ซงึ่
เป็ นที่ปรารถนาส�ำหรับการท�ำระบบชลประทานที่ทนั สมัย
3. ท่ อ
• แคมพาสพี อิริเกชัน (Campaspe Irrigation) - สหกรณ์ชลประทานขนาดเล็กของเกษตรกร 12 รายในรัฐ
วิคตอเรี ยที่ได้ รับน� ้ำเกือบจะตามความต้ องการ โดยมีระบบการขอใช้ น� ้ำที่ใช้ งานง่ายมาก  
• ซันเรเชีย (Sunraysia) - บริ การน� ้ำตามความต้ องการในรัฐนิวเซาท์เวลส์: ระบบขอใช้ น� ้ำทางเว็บไซต์ที่
ทันสมัย  
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• เวียดนาม - ยกตัวอย่าง 2 เรื่ องของระบบชลประทานแบบท่อส่งน� ้ำที่น�ำเสนอในเวียดนามให้ เป็ นอีกทาง
เลือกหนึง่ : แผนงานเหล่านี ้ได้ รับการพัฒนาโดยใช้ หลักการและแนวปฏิบตั สิ �ำหรับการให้ บริ การที่ได้ รับ
การปรับปรุงและพัฒนาขึ ้นในประเทศออสเตรเลีย ระบบเหล่านี ้ใช้ มิเตอร์ อจั ฉริ ยะและเทคนิคการออกแบบ
ที่เรี ยบง่ายเพื่อลดความต้ องการในการขอใช้ น� ้ำ  
• ระบบแรกไม่ได้ ใช้ การขอใช้ น� ้ำ แต่สง่ มอบ LoS ในระดับสูง โดยการชลประทานทังหมดเกิ
้
ดขึ ้นภายใน
ระยะเวลา 6 ชัว่ โมงต่อวัน แต่ละคนจะได้ รับ “ช่วงเวลา” ที่ระบุไว้ โดยเฉพาะ และระบบท�ำการติดตาม
“มิเตอร์ อจั ฉริ ยะ” ตามเวลาปั จจุบนั (Real time)  
• ในตัวอย่างที่สอง ระบบมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะท�ำการชลประทานทังหมดได้
้
ในระยะเวลา
12 ชัว่ โมง ไม่มีการขอใช้ น� ้ำทัว่ ทังระบบ
้
แต่หวั จ่ายน� ้ำแต่ละอันใช้ สง่ น� ้ำได้ เป็ นบริ เวณ 50,000 ตรม พร้ อม
ด้ วยช่องทางรับน� ้ำมากมายส�ำหรับเกษตรกรประมาณ 5 รายที่ต้องจัดท�ำรายชื่อเกษตรกรที่ต้องแบ่งน� ้ำ
ใช้ กบั ตนในช่วงเวลาที่มีความต้ องการใช้ น� ้ำสูงสุด ช่องทางรับน� ้ำแต่ละช่องมีมิเตอร์ อจั ฉริ ยะไว้ ส�ำหรับ
ตรวจสอบ  
่ จิ ารณาแล้ วว่ าปรั บใช้ กับประเทศไทยได้ ทนั ที โดยมีคำ� อธิบายไว้ ดังนี้
นี่เป็ นสองตัวอย่ างแรกทีพ

กรณีศกึ ษาที่ 1:ทะเลสาบเอลดอน (Eildon) – แม่ น�ำ้ โกลเบิร์น (Goulburn)
รั ฐวิคตอเรี ย
ทะเลสาบเอลดอนกักเก็บน� ้ำที่ไหลมาจากแม่น� ้ำโกลเบิร์น ทางตอนเหนือของรัฐวิคตอเรี ย ลุม่ แม่น� ้ำครอบคลุม
พื ้นที่ 3,885 ตารางกิโลเมตร และท�ำให้ เกิดปริ มาณน� ้ำ 1,958 ล้ านลูกบาศก์เมตร ซึง่ มีน� ้ำที่ใช้ ไปประมาณ
1,540 ล้ านลูกบาศก์เมตร  
การไหลโดยเฉลี่ยต่อปี ของแม่น� ้ำโกลเบิร์นร้ อยละ 52 เกิดขึ ้นในช่วงสามเดือนตังแต่
้ กรกฎาคมถึงกันยายน
โดยปกติแล้ วทะเลสาบเอลดอนกักเก็บน� ้ำร้ อยละ 20 ของกระแสน� ้ำที่ไหลมาในช่วงนี ้ทุกปี   
ในปั จจุบนั ทะเลสาบเอลดอนรับน� ้ำได้ 3,340 ล้ านลูกบาศก์เมตรซึง่ เพียงพอต่อการจัดหาน� ้ำในช่วงฤดูแล้ ง
ติดต่อกันสองปี
ปริ มาณน� ้ำร้ อยละ 90 ที่ระบายออกมาจากที่เก็บน� ้ำใช้ ส�ำหรับการชลประทาน คิดเป็ นร้ อยละ 60 ของน� ้ำที่ใช้
ในเขตชลประทานโกลเบิร์น-เมอร์ เรย์ (Goulburn-Murray) และน� ้ำยังถูกระบายออกมาเพื่อสิง่ แวดล้ อมและ
ส่งไปยังเขตอื่น ๆ การระบายน� ้ำนี ้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน� ้ำปี ละ 226 กิกะวัตต์-ชัว่ โมง
การระบายน� ้ำขึ ้นอยูก่ บั กฎต่อไปนี ้
• จ�ำกัดอัตราการเพิ่มขึ ้นและลดลงของระดับน� ้ำในแม่น� ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงน� ้ำเซาะตลิง่ พัง
• รักษากระแสน� ้ำที่ไหลผ่าน
• ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยบริ เวณที่ราบน� ้ำท่วมถึงที่ปลายน� ้ำ โดยใช้ เมืองเชพพาร์ ตนั (Shepparton) เป็ น
พื ้นที่อ้างอิงเป็ นพิเศษ
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แม่น� ้ำโกลเบิร์นปล่อยน� ้ำลงสูแ่ ม่น� ้ำเมอร์ เรย์ ซึง่ ต้ องเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดการไหลขันต�
้ ่ำของน� ้ำและการไหล
ของน� ้ำเพื่อสิง่ แวดล้ อม ในขณะเดียวกันต้ องจ�ำกัดการไหลของแม่น� ้ำโกลเบิร์นตอนล่างเพื่อลดความเสี่ยง
การเกิดน� ้ำท่วม แต่ก็ต้องตอบสนองความต้ องการทังด้
้ านสิง่ แวดล้ อมและการบริ โภคให้ เท่าเทียมกัน
น� ้ำใช้ เวลาไหลเจ็ดวันนับจากวันที่น� ้ำเดินทางจากทะเลสาบเอลดอนไปยังแม่น� ้ำเมอร์ เรย์ และใช้ เวลาสองวัน
ไปถึงอุปกรณ์ผนั น� ้ำ (offtake) ขนาดใหญ่ที่ใกล้ ฝายโกลเบิร์นที่สดุ (Goulburn Weir) ซึง่ เป็ นช่วงเวลาสัน้ ๆ
ในลุม่ แม่น� ้ำเมอร์ เรย์-ดาร์ ลงิ (Murray-Darling Basin) ด้ วยเวลาเดินทาง 40 วันจากทะเลสาบฮูม (Hume)
ถึงชายแดนออสเตรเลียใต้
อาคารควบคุมตามแม่น� ้ำโกลเบิร์นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยในช่วง 30-40 ปี ที่ผา่ นมา แต่ความสามารถใน
การท�ำงานของอาคารเหล่านี ้ดีขึ ้นมากเมื่อเริ่ มใช้ ระบบอัตโนมัติ (ระบบการควบคุมระยะไกล หรื อ SCADA)
ซึง่ ช่วยให้ สงั เกตการณ์และควบคุมได้ เกือบทันที (real-time) การปรับปรุงเน้ นไปที่การจัดการมากกว่าเงินทุน
และเทคโนโลยี SCADA ส่วนใหญ่ได้ รับการดัดแปลงให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยู่
การวัดการไหลในจุดหลักและโทรมาตร (telemetry) ที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตอนต้ นกับตอนปลาย
ของแม่น� ้ำและอาคารควบคุมหลักที่อยูต่ ามแม่น� ้ำ (ตัวอย่างคือ ฝายโกลเบิร์น - ดูรูปที่ 4). ระบบการตรวจวัด
ระยะไกลที่จดุ บรรจบกับแม่น� ้ำเมอร์ เรย์ตดิ ตังมา
้ 20 ปี แล้ ว ซึง่ ให้ ข้อมูลการตรวจสอบและบัญชีน� ้ำที่ดี แต่มี
ข้ อจ�ำกัดเรื่ องการจัดการระบายน� ้ำแบบคาดการณ์ลว่ งหน้ า  
ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ทีมปฏิบตั กิ ารมีแบบจ�ำลองการพยากรณ์น� ้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ โดยเก็บรวบรวม
ค�ำขอใช้ และความต้ องการโดยประมาณจากจุดบรรจบของแม่น� ้ำเมอร์ เรย์กลับไปยังที่เก็บน� ้ำ  
การระบายน� ้ำจากทะเลสาบเอลดอนขึ ้นอยูก่ บั การรวมข้ อมูลระหว่างค�ำขอใช้ จากระบบชลประทานและจาก
เกษตรกรผู้ผนั น� ้ำโดยตรงจากแม่น� ้ำ (ร้ อยละ 70) กับความต้ องการและทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้ (ร้ อยละ 30)  
จ�ำเป็ นต้ องระบายน� ้ำปริ มาณมากขึ ้นเมื่อต้ องจัดหาน� ้ำเพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อมและตอบสนองความต้ องการ
ทางชลประทานไปพร้ อมกัน ความต้ องการทางชลประทานอาจลดลงในฤดูฝน แต่มกั มีข้อก�ำหนดให้ ปล่อย
น� ้ำเพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อมในปริ มาณมากขึ ้นเพื่อให้ ไปบรรจบกับน� ้ำท่าในแม่น� ้ำสาขา และให้ น� ้ำไหลล้ นตลิง่ ไป
ท่วมที่ราบน� ้ำท่วมถึงเพื่อรักษาระบบนิเวศ
เขตชลประทานขอใช้ น� ้ำล่วงหน้ า 4 วัน (เพื่อให้ น� ้ำมีเวลาเดินทางมากพอ) เขตชลประทานได้ รับน� ้ำโดยตรง
จากทะเลสาบเอลดอนและจากน� ้ำที่ไหลมาจากแม่น� ้ำสายย่อยใต้ เขื่อน ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องพิจารณาเพื่อวางแผน
และจัดการปล่อยน� ้ำจากเขื่อน
ผู้ปฏิบตั งิ านใช้ เทคโนโลยี การคาดการณ์ การพยากรณ์อากาศของส�ำนักอุตนุ ิยมวิทยาออสเตรเลีย (BoM)
และการพิจารณาอย่างมืออาชีพประกอบกัน เพื่อตัดสินใจว่าควรจะระบายน� ้ำปริ มาณเท่าใดเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการที่ปลายน� ้ำ 
การบริ หารจัดการน� ้ำในแม่น� ้ำและการขอใช้ น� ้ำเริ่ มขึ ้นเมื่อ 20 ปี ก่อนและได้ เปลี่ยนแปลงโดยใช้
• ระบบที่ต้องปฏิบตั กิ ารด้ วยตนเอง
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• การจัดการค�ำขอใช้ น� ้ำโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยตามกระบวนการในคูม่ ือ ตลอดจน
• ระบบควบคุมคลองทังหมด
้
ในปั จจุบนั ไม่คอ่ ยได้ ตรวจสอบแม่น� ้ำสายย่อยที่ไหลเข้ ามา และมีแผนปรับปรุงการติดตามปริ มาณน� ้ำฝน
น� ้ำท่า และสภาพของแม่น� ้ำสาขา เพื่อประเมินปริ มาณน� ้ำในที่ลมุ่ น� ้ำได้ ดีขึ ้นและตอบสนองได้ ทนั ที
(ดูรูปที่ 5)
การบันทึกสภาพภูมิอากาศกับความพร้ อมใช้ ของข้ อมูลและการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศท�ำได้ ดีขึ ้นมาก
• ขณะนี ้ทีมสามารถเข้ าถึงข้ อมูลสภาพภูมิอากาศได้ โดยตรง ซึง่ อัพเดตทุก 15 นาที ซึง่ ช่วยให้ เข้ าใจ
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณน� ้ำฝนในแต่ละวัน  
• การพยากรณ์ของส�ำนักอุตนุ ิยมวิทยาออสเตรเลียขยายเวลาเป็ น 8 วัน ซึง่ การพยากรณ์ลว่ งหน้ า 4 วันให้
ผลแม่นย�ำมากขึ ้น ในฤดูฝนจะคาดการณ์การไหลของน� ้ำได้ ดีกว่าในฤดูแล้ ง
การพิจารณาอย่างมืออาชีพต้ องอาศัยประสบการณ์ที่เกิดจากความพยายามในอดีตเพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพภูมิอากาศกับการไหลของน� ้ำ โดยใช้ ข้อมูลบันทึกในรูปตาราง (Spreadsheets) และข้ อมูลใน
อดีต เรื่ องนี ้พัฒนาขึ ้นด้ วยการวิเคราะห์สงิ่ ต่อไปนี ้
• ผลลัพธ์ที่ดีในอดีต
• สิง่ ผิดพลาดในอดีต และ
• การตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี
ทีมเน้ นให้ ความส�ำคัญกับข้ อมูลที่มีการเก็บสะสมมาในอดีตหรื อข้ อมูลที่มีอยูใ่ นองค์กรเพื่อท�ำความเข้ าใจ
และจัดการระบบ

รู ปที่ 4 การสร้ างฝายโกลเบิร์นในพ.ศ 2434 (แหล่ งที่มา: Josh Meertens)
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รู ปที่ 5 ระบบแม่ น�ำ้ โกลเบิร์นที่อยู่ใต้ อ่างเก็บน�ำ้ เอลดอน
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กรณีศกึ ษาที่ 2: โคลิแบน วอเทอร์ (Coliban Water) รั ฐวิคตอเรี ย
ระบบคลองโดยรวม
โคลิแบน วอเทอร์ จัดส่งน� ้ำให้ ผ้ ถู ือใบอนุญาตที่อาศัยในเมืองเพื่อการเกษตรและปศุสตั ว์ และผู้ถือใบอนุญาต
ในประเทศในรัฐวิคตอเรี ยตอนกลาง (ดูรูปที่ 6)
โคลิแบน วอเทอร์ มีสทิ ธิ์ในน� ้ำจ�ำนวนมากถึง 4.37 ล้ านลูกบาศก์เมตร (4,370 ล้ านลิตร) ซึง่ ส่งผ่านคลองส่ง
น� ้ำที่มีความยาว 520 กิโลเมตรและท่อน� ้ำ 3 ท่อ น� ้ำมาจากอ่างเก็บน� ้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง หลังจากภัยแล้ งแห่ง
สหัสวรรษของออสเตรเลีย (พ.ศ. 2549-2552) ได้ มีการสร้ างคลองขึ ้นเพื่อเชื่อมต่อระบบของโคลิแบนเข้ ากับ
เขตชลประทานโกลเบิร์น-เมอร์ เรย์เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถจัดส่งน� ้ำให้ ตวั เมืองได้
ระบบประกอบด้ วยที่เก็บน� ้ำเพื่อจ่ายน� ้ำภายในเครื อข่ายและผู้ใช้ บางรายทางตอนเหนือของเบนดิโก
(Bendigo) ได้ รับน� ้ำรี ไซเคิลจากเมืองเบนดิโก
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้ แก่ แอปเปิ ล้ ลูกแพร์ และผลไม้ เมล็ดแข็ง
ระบบการจัดหาน�ำ้ ให้ ชนบท
การจัดหาน� ้ำให้ ผ้ ใู ช้ น� ้ำในชนบทตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม มีกฎการใช้ งานที่ตา่ งกันไป รวมถึงรอบ
การจ่ายน� ้ำซึง่ มีตงแต่
ั้
• เปิ ด 1 สัปดาห์ ปิ ด 3 สัปดาห์
• เปิ ด 1 สัปดาห์ ปิ ด 1 สัปดาห์
• มีน� ้ำให้ สม�่ำเสมอในช่วงเวลาจ�ำกัด
การจัดหาน� ้ำตอบสนองค�ำขอใช้ ของผู้รับบริ การ ผู้ใช้ น� ้ำจากคลองส่วนใหญ่จะเติมน� ้ำในที่กกั เก็บน� ้ำหรื อถัง
น� ้ำขนาดเล็ก ความจุของทางระบายน� ้ำอยูร่ ะหว่าง 1-5 ลิตร/วินาที และให้ น� ้ำโดยใช้ ระบบให้ น� ้ำแบบจ่ายตาม
ร่องผ่านท่อหรื อออริ ฟิซ (gated pipe or orifice) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. เจ้ าหน้ าที่ของโคลิแบน
วอเทอร์ จะวัดการไหลวันละครัง้   
ผู้ใช้ น� ้ำจากท่อเติมน� ้ำลงในที่เก็บน� ้ำในพื ้นที่และสูบน� ้ำตรงเข้ าระบบชลประทานแบบฉีดฝอยหรื อแบบหยดน� ้ำ
ของตน น� ้ำจะไหลผ่านวาล์วเปิ ด-ปิ ดน� ้ำ (gate valve) ที่มีมิเตอร์ และลดอัตราการไหล (flow restrictor) เพื่อ
จ�ำกัดอัตราการส่งน� ้ำสูงสุด ผู้ใช้ น� ้ำใช้ อปุ กรณ์ผนั น� ้ำ (offtake) ได้ เองตามตารางการขอใช้ น� ้ำที่ตกลงกันไว้
มีบทลงโทษหนักหากผู้ใช้ น� ้ำผันน� ้ำมากกว่าที่ได้ รับจัดสรร โคลิแบนวางแผนติดตังมิ
้ เตอร์ อจั ฉริ ยะ (Smart
Meters) ที่อปุ กรณ์ผนั น� ้ำทุกตัวของท่อ
นอกจากนี ้ ยังมีชอ่ งทางรับน� ้ำ (outlet) 20 ช่องที่ไม่มีการควบคุมซึง่ จะไหลเมื่อมีน� ้ำในช่องทางน� ้ำ ช่องทางรับ
น� ้ำมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. และคาดว่าจะส่งน� ้ำวันละ 10.9 ลูกบาศก์เมตร และคิดค่าน� ้ำเมื่อน� ้ำไหล
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ไม่จ�ำเป็ นต้ องขอใช้ น� ้ำส�ำหรับอุปกรณ์ผนั น� ้ำเหล่านี ้
นอกเหนือจากผู้ใช้ น� ้ำรายย่อยและผู้ใช้ น� ้ำที่เป็ นธุรกิจแล้ ว ยังมีชอ่ งทางรับน� ้ำที่มีผ้ ใู ช้ งานร่วมกันถึง 30 ราย
จากจุดจัดส่งน� ้ำจุดเดียว โดยปกติแล้ วมีอาสาสมัครประสานงานให้ กบั คนกลุม่ นี ้โดยรวบรวม ขอใช้ จัดเตรี ยม
การจ่ายน� ้ำ และจัดการบ�ำรุงรักษาร่วมกันในกลุม่ ที่ส�ำคัญ กลุม่ นี ้ท�ำงานเหมือนสมาคมผู้ใช้ น� ้ำหรื อกลุม่ ผู้ใช้
น� ้ำขนาดย่อม บางกลุม่ ท�ำงานได้ ดี แต่บางกลุม่ ก็ไม่ดี  โดยมีการส่งน� ้ำเพื่อเข้ าไปเก็บกักในเขื่อนของผู้ใช้ น� ้ำ
และผู้ใช้ น� ้ำช่วยกันจ่ายค่าน� ้ำที่ระบายเติมในล�ำน� ้ำ 
ระบบขอใช้ น�ำ้ คลอง
การขอใช้ น� ้ำใช้ ทงระบบคอมพิ
ั้
วเตอร์ และพิมพ์ค�ำขอเอง ซึง่ ต้ องแจ้ งโคลิแบน วอเทอร์ ล่วงหน้ า 4 วันโดยจัด
ส่งน� ้ำตลอด 24 ชัว่ โมง ผู้ใช้ น� ้ำต้ องขอใช้ น� ้ำในช่วงเวลา 7.00 น. ถึง 14.30 น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลน� ้ำเดินทางไปทุกพื ้นที่ที่ขอใช้ น� ้ำตามตารางนัดหมาย และเวลาเริ่ มรับน� ้ำคือตอนสายและต่อ
เนื่องไปจนถึงประมาณ 16.00 น
กระบวนการขอใช้ น� ้ำมีดงั นี ้
ผู้ใช้ น� ้ำโทรติดต่อผู้จดั ตารางเวลาที่โคลิแบน วอเทอร์ เพื่อแจ้ งวันที่ขอชลประทาน ผู้ปฏิบตั งิ านพิมพ์ค�ำขอลง
ในคอมพิวเตอร์ โดยใช้ แบบฟอร์ มการจองตามระบบการขอใช้ น� ้ำที่ใช้ กระดาษแบบเดิม  
ผู้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบค�ำขอใช้ น� ้ำทังหมดและจั
้
ดคิว หากขีดความสามารถมีจ�ำกัด ผู้ปฏิบตั งิ านจะปรับเวลา
เริ่ มต้ นและยืนยันค�ำขอทางโทรศัพท์ ผู้ปฏิบตั งิ านของคลองส่งน� ้ำจะโทรหาผู้ใช้ น� ้ำในวันที่จะส่งน� ้ำเพื่อตรวจ
สอบว่าผู้ใช้ น� ้ำอยูร่ อรับน� ้ำ  
ค�ำขอใช้ น� ้ำมีห้าสถานะ  
• ไม่แน่นอน - จนกว่าจะมีน� ้ำหรื อยืนยันวันที่ต้องการน� ้ำได้ แล้ ว
• การจัดส่งน� ้ำจากคลองภายในเวลา 48 ชัว่ โมง
• ก�ำลังจัดส่งน� ้ำตามค�ำขอใช้
• มีการเลื่อนวันจัดส่งน� ้ำ และ
• ค�ำขอใช้ น� ้ำใหม่  
หากผู้ใช้ น� ้ำต้ องการหยุดรับน� ้ำก่อนก�ำหนด ต้ องโทรแจ้ งโคลิแบน วอเทอร์ ผู้ใช้ น� ้ำอาจปิ ดอุปกรณ์ผนั น� ้ำได้ เอง
หากจ�ำเป็ น เช่น ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลน� ้ำอยูไ่ กล เป็ นไปไม่ได้ ที่จะหยุดรับน� ้ำก่อนก�ำหนดเพียงข้ ามคืน เนื่องจาก
ต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมระบบร่องน� ้ำและเจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ อยูป่ ระจ�ำที่นนั่
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เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลน� ้ำติดตังอุ
้ ปกรณ์แบบพกพาที่รับตารางการชลประทานได้ รายวันจากส�ำนักงานใหญ่ เมื่อ
ถึงตอนเย็น พวกเขาก็ปรับตารางให้ เป็ นปั จจุบนั และโอนถ่ายข้ อมูลเข้ าคอมพิวเตอร์ ทางอินเทอร์ เน็ตเพื่อให้
ข้ อมูลตรงกัน
แบบฟอร์ มการจองเพือ่ การขอใช้น�้ำประกอบด้ วยชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือใบอนุญาต ยอดคงเหลือของน� ้ำที่ได้
รับการจัดสรรเทียบกับปริ มาณน� ้ำที่ได้ รับอนุญาตในปี นัน้ หมายเลขและประเภทของช่องรับน� ้ำ (outlet) และ
หมายเลขช่องทางน� ้ำ 
รายละเอียดเจ้าของสิ ทธิ์ การใช้น�้ำ ได้ แก่ วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ชื่อและที่อยูข่ องผู้ถือใบอนุญาต
หมายเลขช่องทางรับน� ้ำ ประวัตกิ ารส่งน� ้ำ น� ้ำที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั และการขาย ขอใช้ และโอนน� ้ำ 
บันทึกการจัดสรรน�้ำแสดงการส่งและจัดสรรน� ้ำในอดีตโดยละเอียดในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา
ค�ำขอใช้ น� ้ำทังหมดจะเชื
้
่อมโยงกับระบบเรี ยกเก็บเงิ น ซึง่ จะออกใบแจ้ งหนี ้ให้ ผ้ ใู ช้ น� ้ำเป็ นรายเดือน
ระบบท่ อใช้ ทเี่ ก็บน�้ำและอัตราการไหลต�ำ่ เพื่อเลี่ยงระบบการขอใช้ น้�ำ
การปรับปรุงระบบของโคลิแบนครัง้ ล่าสุดคือเปลี่ยนช่องทางน� ้ำทัง้ 7 ช่องทางเป็ นท่อฮาร์ คอร์ ท
(Harcourt Pipeline) ในปี 2559 - 2560 ส่งน� ้ำได้ 576 ล้ านลิตร (576,000 ลูกบาศก์เมตร) ให้ กบั ผู้รับบริ การ
114 ราย ซึง่ เป็ นผู้กลุม่ ผู้ใช้ รายใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาค รวมถึงสวนผลไม้ และธุรกิจการเกษตร
ท่อส่งน� ้ำเปิ ดให้ บริ การตลอดทังปี
้ ซึง่ ผู้รับบริ การรับน� ้ำได้ ตามความต้ องการในปริ มาณที่แต่ละรายได้ รับ
จัดสรร ผู้ใช้ น� ้ำบังคับวาล์วเปิ ด-ปิ ดน� ้ำ (gate valve) ที่อปุ กรณ์ผนั น� ้ำได้ เองและวัดการไหลของน� ้ำอย่างต่อ
เนื่องแม้ วา่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลการจัดการน� ้ำจะอ่านค่าทุก 3 เดือนก็ตาม หากสิทธิ์การใช้ น� ้ำน้ อยกว่าปี ละ 5 ล้ าน
ลิตร (5,000 ลูกบาศก์เมตร) ผู้รับบริ การต้ องมีถงั เก็บน� ้ำ ถ้ าปริ มาณมากกว่านัน้ ควรมีเขื่อน สวนผลไม้ บาง
แห่งใช้ น� ้ำอย่างต่อเนื่อง จะมีการทดลองใช้ มิเตอร์ อจั ฉริ ยะที่ฮาร์ คอร์ ทในอีกไม่นานนี ้
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ภาพต่อไปนี ้ (รู ปที่ 7-10) แสดงให้ เห็นคลองทัว่ ไปและช่องทางรับน� ้ำ พร้ อมกับหน้ าจอคอมพิวเตอร์ แสดง
ค�ำขอใช้ ของผู้ใช้ น� ้ำและแบบฟอร์ มการขอใช้ น� ้ำคลอง (ไม่มีข้อมูล)

รู ปที่ 7 คลองโคลิแบน

รู ปที่ 8 ช่ องทางรั บน�ำ้ ขนาด 50 มม.

รู ปที่ 9 ค�ำขอใช้ น�ำ้ ของเกษตรกรรายหนึ่ง

รู ปที่ 10 เอกสารค�ำขอใช้ น�ำ้ ในคลอง (ไม่ มีข้อมูล)
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The Australian Water Partnership is an Australian Government international
cooperation initiative helping developing countries in the Indo-Pacific region,
and beyond, work towards the sustainable management of their water resources.
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