


  
คํานํา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2535 สรุป

ความวา ใหพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของราษฎรบริเวณสองฝงของลําน้ําก่ําที่มักจะประสบปญหาน้ําทวมพื้นที่ทําการเกษตรในชวง

ฤดูฝน และขาดแคลนน้ําใชสําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูแลง ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริ

เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2542 สรุปความวา ใหพิจารณาดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําเล็ก ๆ 

โดยลดขนาดความสูงของประตูระบายน้ําลงมา แลวเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ถูกน้าํทวม และให

กักเก็บน้ําในรองน้ําแลวใหราษฎรสูบน้ําไปใชเอง 

 จุดเริ่มตนของโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ  ไดรับการสนองพระราชดําริ โดยมีสํานักงาน กปร. 

เปนแกนกลางในการประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําในเขต

พื้นที่ลุมน้ําก่ําใน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก หนวยงานกรมชลประทานไดทําการปรับปรุงหนองบึงแลวเสร็จ 

13 แหง เก็บกักน้ําได 11,630,000 ลูกบาศกเมตร  การกอสรางประตูระบายน้ํา 7 แหง ปจจุบันกอสราง

แลวเสร็จ 5 แหง ไดแก ปตร. บานหนองบึง ปตร. บานนาขาม ปตร. บานนาคู ปตร. บานตับเตา ปตร. บานนาบัว 

และอยูระหวางการดําเนินการกอสราง 2 แหง ไดแก ปตร. หวยแคน และปตร. น้ําก่ําตอนลาง กรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงานไดดําเนินงานกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมคลองสงน้ําแลวเสร็จ 24 แหง

แบงเปนสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากลําน้ําก่ํา 20 แหง และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจากลําน้ําบัง 4 แหง 

ซึ่งการดําเนินงานจนถึงขณะนี้สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาไดมีการถายโอนความรับผิดชอบใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่ รับผิดชอบดําเนินการสนับสนุนงบประมาณการบํารุงรักษา และคาสูบน้ําดวย

กระแสไฟฟาตามภารกิจแกชุมชน 

 การดําเนินงานโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ ต้ังแตป 2535 ถึงปจจุบัน ไดมีการขยายผลการพัฒนา

อยางตอเนื่องและเพื่อใหโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สํานักงาน กปร. โดยกลุม

ติดตามประเมินผลรวมกับกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นสมควรใหมีการ

ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อทราบถึงผลที่ไดรับจากการพัฒนา และนําผลการศึกษามาประกอบ  

การวางแผนการบริหารจัดการการใชน้ําใหเกิดประโยชนแกราษฎรในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง พรอมกันนี้ 

สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณเจาหนาที่และประชาชนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ ทุกทานที่กรุณา

ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ ตอไป 

 

กลุมติดตามประเมินผล 

     สํานกังาน กปร. 

สิงหาคม 2552 
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การติดตามผลโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนความรวมมือระหวางกลุม

ติดตามประเมินผล (กตผ.) และกลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กปอ.) โดยเปน

การติดตามผลการดําเนินงานเจาะลึกถึงสภาพปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะเปนแนวทางในการ                    

พัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานใหแกหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ดังนี้  

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริสรุป

ความวา ใหพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของราษฎรบริเวณสองฝงของลําน้ําก่ําที่มักจะประสบปญหาน้ําทวมพื้นที่ทําการเกษตรในชวงฤดูฝน 

และขาดแคลนน้ําใชสําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูแลง 

ตอมาวันที่ 22 มิถุนายน  2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม

สรุปความวา ใหพิจารณาดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําเล็ก ๆ โดยลดขนาดความสูงของประตูระบายน้ํา

ลงมาแลวเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ถูกน้ําทวม และใหกักเก็บน้ําในรองน้ําแลวใหราษฎรสูบน้ําไป

ใชเอง 

สําหรับวัตถุประสงคของการติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ เพื่อติดตามผล

การดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ การพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ  การกอสรางประตู

ระบายน้ํา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และระบบคลองสงน้ํา และเพื่อติดตามแนว

ทางการบริหารการจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําก่ําฯ 

 พื้นที่รับประโยชนในเขตโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ ประกอบดวย โครงการกอสรางและพัฒนาใน

เขตพื้นที่ลุมน้ําก่ํา และกลุมผูใชน้ําที่ ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่ลุมน้ํา ซึ่งปจจุบันพบจํานวนกลุมผูใชน้ํา ที่ได

ดําเนินการจัดต้ังแลว จํานวน 141 กลุม จําแนกตามสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา (24 สถานี) โดยเปนกลุมผูใชน้ํา

พื้นฐาน จํานวน 5 สถานี และกลุมบริหารผูใชน้ํา จํานวน 3 สถานี 

ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังนี ้
1. ผลการติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาลุมน้ําก่าํฯ 

1.1 ดําเนนิการปรับปรุงหนองบึงแลวเสร็จ 13 แหง (จากเปาหมาย 15 แหง) เก็บกกัน้ําได 

11,630,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะใชเปนแกมลิงสําหรับเกบ็กักน้ําจากลําน้ําก่าํที่มีปริมาณมากในชวงฤดูฝนเพื่อ

สํารองไวใชในชวงฤดูแลง 

  1.2 กอสรางประตูระบายน้ําแลวเสร็จและรับมาบํารุงรักษาแลว 5 แหง ไดแก ปตร.บานหนองบึง 

ปตร. บานนาขาม ปตร. บานนาคู ปตร. บานตับเตา ปตร. บานนาบัว  และอยูระหวางการดําเนินการ

กอสราง 2 แหง ไดแก ปตร. หวยแคน และปตร. น้ําก่ําตอนลาง 
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  1.3  กอสรางสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาพรอมคลองสงน้ําแลวเสร็จ 24 แหง จําแนกเปน 

   - สถานีสูบน้าํดวยไฟฟาจากลําน้าํก่ํา 20 แหง 

   - สถานีสูบน้าํดวยไฟฟาจากลําน้าํบัง 4 แหง 

 
 2.  ผลการติดตามการดําเนินงานสถานีสูบน้าํดวยไฟฟา และระบบคลองสงน้ํา 
  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาและระบบคลองสงน้ําในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ จํานวน 

24 สถานี มีรายละเอียดประกอบดวย 
2.1 เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟา 

   เคร่ืองสูบน้ําดวยไฟฟา  เปนเคร่ืองสูบน้ําขนาดแรงมาแตกตางกันข้ึนอยูกับพื้นที่

สงน้ํา โดยเฉล่ียหนึ่งหมูบานจะมีเคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 1 เคร่ือง ปจจุบันเคร่ืองสูบน้าํสวนใหญอยูในสภาพ

ใชการได  
2.2 แพที่ต้ังเครื่องสูบน้าํ 

 แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําเปนแพท่ีทําจากวัสดุที่เปนเหล็ก มีทุนลอยน้ําอยูดานลางเพื่อ

การทรงตัวของแพ พรอมกับมีลวดสลิงในการยึดแพใหอยูกับที่ ปจจุบันพบสภาพแพเปนสนิม บางจุดเปน

รอยแตก สวนใหญยังไมไดรับการซอมแซมหรือเปล่ียนแพใหม 
2.3 ทอสงน้ํา 

 ทอสงน้าํเช่ือมตอกับเคร่ืองสูบน้ําเพื่อสงน้ําไปยังบอพักน้าํกอนเขาระบบคลองดาด

คอนกรีต ทอสงน้าํที่เช่ือมตอกับเคร่ืองสูบน้ําจะมีหลายระดับ โดยจะปรับข้ึน-ลงตามระดับของน้ําในแมน้าํ 

เพื่อปองกันไมใหแพลม ทอสงน้าํทัว่ไปมีความยาวเฉล่ีย 500-700 เมตร ซึ่งสวนใหญอยูในสภาพใชการได 

แมบางสถานจีะมีปญหาทอสงน้าํร่ัวซึมบาง 
2.4 ตูควบคุมระบบไฟฟา 

 พนักงานประจําสถานีเปนผูรับผิดชอบดูแลตูควบคุมการเปด-ปดเคร่ืองสูบน้ํา 

พรอมระบบมิเตอร ปจจุบันอยูในสภาพเกาแตยังใชการได ทั้งนี้ หากตูควบคุมระบบไฟฟาใชการไมได 

พนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะแจงเร่ืองไปยัง อบต. เพื่อใหเจาหนาที่ประจําศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา 

จังหวัดนครพนม เขามาดําเนินการแกไข เนื่องจากตูควบคุมระบบไฟฟามีการทํางานที่ซับซอน 
2.5 ระบบคลองดาดคอนกรีต 

 คลองดาดคอนกรีตมีความยาวเฉล่ีย 2,000-3,000 เมตร ทาํการรับน้าํจากบอพักน้าํ 

เพื่อสงตอไปยงัพืน้ทีก่ารเกษตรผานทอสงน้ําเขานา (Farm Turn Out ) ซึ่งภาษาที่เกษตรกรในพ้ืนที่เรียกคือ 

“หวัหม”ู โดยจะต้ังกระจายอยูหลายจุดตามแนวคลองสงน้ําและพืน้ที่รับประโยชน เมื่อเกษตรกรตองการใชน้ํา

จะทาํการเปดทอสงน้ําเขานา หรือ “หัวหม”ู ใหน้ําเขาแปลงนา โดยผลจากการติดตามพบวาเกษตรกรนําน้ํา 
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เขาแปลงนาดวยวิธีที่แตกตางกัน เชน การรับน้ําจากคลองไสไก การรับน้ําจากทอสงน้ําที่ฝงอยูใตดิน 

การรับน้ําดวยวิธีการปลอยใหน้ําไหลผานจากนาดานหนาสงตอไปยังดานทาย สําหรับสภาพของระบบ

คลองดาดคอนกรีตในปจจบัุนพบวาสวนใหญชํารุด บานกั้นน้ําแตก มวีชัพืชข้ึนปกคลุมบริเวณแนวคลองสงน้าํ 

และคลองสงน้าํเกิดการทรุดตัวในบางชวง ซึ่งปญหาดังกลาวลวนสงผลใหประสิทธิภาพในการสงน้ําลดลง 
2.6 ประตูน้ํา (Gate Valve) 

 ประตูน้ํา มีลักษณะเปนหัวจายน้ํา 2 หัว ดานซาย-ขวา มีขนาดหนากวาง 2–4 นิ้ว 

ข้ึนอยูกับพื้นที่รับประโยชน ดานบนมวีาลวหมุนสําหรับควบคุมการเปด-ปด เปนจุดจายน้ําที่ต้ังข้ึนเพื่อสงน้าํ

ใหกับพื้นที่การเกษตรที่อยูหางจากแนวคลองดาดคอนกรีต โดยพบประตูน้ําจํานวน 3-4 จุดตอหมูบาน ซึ่ง

ประตูน้ําจะรับน้ําจากระบบทอสงน้ําและปลอยน้ําเขาพื้นที่การเกษตรโดยตรง ทั้งนี้ ผลจากการติดตาม

พบวาประตูน้ํามีปญหาชํารุด ใชการไมได วาลวหมุนสําหรับควบคุมการเปด-ปดหาย ทําใหใชการไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพหรือใชการไมไดเลย 
 
 3.  ผลการติดตามดานการบริหารจัดการกลุมผูใชน้าํ 
 การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟามี 2 ลักษณะ คือ กลุมผูใชน้ํา

ด้ังเดิม ที่จัดต้ังข้ึนโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (พพ. เดิม) เมื่อติดต้ังสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และ

กลุมผูใชน้ําที่ไดรับการฟนฟูโดยกรมชลประทาน ซึ่งมีการบริหารกลุมแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  3.1 กลุมผูใชน้ําด้ังเดิม 
   เปนกลุมผูใชน้าํที่ดําเนนิการจัดต้ังโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานรวมกับ

กรมสงเสริมสหกรณ ซึง่มีการสนับสนุนเงนิกองทนุประจํากลุม ทัง้นี้กลุมผูใชน้ํามีแนวทางการบริหารจัดการ

และจัดสรรน้ําตามมติของกลุม ดังตอไปนี ้

1. สมาชิกกลุมผูใชน้ําเปนการรวมกลุมต้ังแตติดต้ังเคร่ืองสูบน้าํ และยงัไมไดรับ

การปรับปรุงกลุม โดยเฉล่ียกลุมไดดําเนนิการมาแลว 8-9 ป 

2. อัตราการใชน้ํา เหมาจายคิดเปนรายช่ัวโมงข้ึนอยูกับมติของกลุมผูใชน้ํา 

3. การเก็บคาสูบน้ําข้ึนอยูกบัมติของกลุม สวนใหญจะเก็บหลังฤดูเพาะปลูก โดย 

พนกังานประจําสถานีจะเปนผูรวบรวมและนําเงนิสงใหแก อบต. 

4. การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

    -  เนนการรวมประชุมกรณีทีเ่กิดปญหา 

    -  เนนกจิกรรมขุดลอกคูคลอง ขุดตะกอน ในระบบคลองสงน้ํา โดยจะ

ดําเนนิการกอนเร่ิมฤดูเพาะปลูก 

5.บทลงโทษข้ึนอยูกับมติของกลุม เชน หากพบการลักน้าํจะยุติการสงน้ําใหผูที่

ละเมิด หรือใหรับผิดชอบเปนจํานวนเงินทีใ่ชน้ําไป 
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6. ลักษณะการใชน้ํา 

- สมาชิกที่ตองการใชน้ําสวนใหญจะไปลงชื่อขอใชน้ํากับประธานกลุม

หรือพนักงานประจําสถานี เพื่อจัดรอบเวรการจายน้ํา โดยพนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะดําเนินการเปด-

ปดน้ํา 

- การไดรับประโยชนจากน้ําจะเนนเฉพาะผูที่มีพืน้ที่อยูติดระบบสงน้ําเทานั้น

พื้นทีท่ี่ไกลระบบสงน้ําจะประสบปญหาการใชน้ํา เนื่องจากยังไมมีการจัดการการใชน้ํารวมกันอยางเปนระบบ  

7. การเก็บเงิน 

  - การเกบ็เงนิข้ึนอยูกับมติของกลุม วาจะจายเปนรายเดือน หรือส้ินสุดฤดู

เพาะปลูก 

  - ผูรับผิดชอบการเก็บคาสูบน้ําข้ึนอยูกับมติของกลุมวาจะใหประธานกลุม 

หรือพนกังานประจําสถานีสูบน้ําเปนผูรวบรวมและนาํสงใหแก อบต. 
  3.2  กลุมผูใชน้ําที่ไดรบัการฟนฟ ู
   เปนกลุมผูใชน้าํที่ไดรับการฟนฟูจากฝายสงน้าํและบํารุงรักษาโครงการพัฒนา

ลุมน้ําก่ําฯ กรมชลประทาน โดยไดดําเนนิการจัดทาํแผนฟนฟูกลุมผูใชน้ํา ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ปจจุบัน

ไดดําเนินการฟนฟูแลว 8 กลุม แบงเปนกลุมบริหารผูใชน้ํา (เกิดจากการรวมกลุมพืน้ฐานหลายกลุมที่ผาน

การดําเนินกิจกรรมกลุมมาแลว 2-3 ป) จํานวน 3 กลุม และกลุมพื้นฐาน จํานวน 5 กลุม ซึ่งมีวธิีการ

ดําเนนิงานบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําดังตอไปนี้ 

 1. เปนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการฟนฟจูากกรมชลประทาน ต้ังแตป 2551 จนถงึ

ปจจุบัน 

2. มีการสํารวจพื้นที่รับประโยชนจริง และรวบรวมสมาชิกกลุมผูใชน้ําข้ึนอยาง

เปนระบบ 

3. มีการคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระ

คราวละ 2 ป เพื่อใหมกีารคัดเลือกใหม  

4. การเก็บคาใชน้ํา  

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารแสดงความคิดเห็นรวมกนัเกีย่วกับอัตราการใช

น้ํา และการเกบ็คาธรรมเนยีมการเปนสมาชิกแรกเขา เพือ่นํามาเปนเงนิกองทนุสํารองของกลุม 

- คาใชน้าํ กลุมผูใชน้าํจะดําเนนิการจัดเก็บในอัตราเหมาจายคิดเปนช่ัวโมง 

ข้ึนอยูกับขอตกลงของแตละกลุม  

- การเก็บเงนิข้ึนอยูกับมติของกลุมผูใชน้ํา โดยสวนใหญจะเรียกเกบ็เงิน

เมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 
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5. การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

           -  สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการประชุมกลุมปละ 1 คร้ัง 

        - สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการขุดลอกคลอง ทําความสะอาดแนว

คลองสงน้าํ และหากสมาชิกทานใดไมสามารถรวมดําเนินการได จะเสียสละเงนิ เพือ่สมทบทนุคาน้ําด่ืม คา

น้ําแข็ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแนวทางของแตละกลุม 

6. กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีการกาํหนด กฎ กติกาการใชน้าํรวมกนัอยางเปนระบบ 

- วิธีการขอใชน้าํ สมาชิกที่มีความตองการใชน้าํ จะมาลงชื่อ เวลาและ

จํานวนช่ัวโมงที่ตองการกับประธานกลุมผูใชน้ําลวงหนา 1 วัน  

- การจัดเก็บคาสูบน้ํา พนักงานประจําสถานีจะเปนผูคิดคาสูบน้ํา  โดย

รวบรวมจากรายชื่อของสมาชิกที่ขอใชน้าํ 

7. บทลงโทษ 

- หากสมาชิกกลุมผูใชน้าํติดคางคาสูบน้าํ พนักงานประจําสถานีสูบน้ํา

จะไมเปดใหใชน้ําในคร้ังตอไป  

          - หากเกิดกรณีการลักน้าํสมาชิกกลุมผูใชน้ําจะใชมาตรการลงโทษผาน

ความเห็นชอบจากมติของกลุม เชน ใหผูที่ละเมิดรับผิดชอบคาสูบน้ําของวันนัน้ทัง้หมด โดยผูใชน้ํารายอ่ืน ๆ 

ไมตองเสียคาสูบน้ํา แตไดรับน้ําตามปกติ 

8. เงนิกองทนุ 

   สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีเงินกองทุนประจํากลุม ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน (พพ. เดิม) เพื่อนํามาบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ ปจจุบันสมาชิก

กลุมผูใชน้ําไดนําเงินกองทุนมาจัดสรรเพื่อประโยชนของกลุมเพิ่มข้ึน โดยจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน 

กองทุนปุย กองทุนเงิน และอ่ืน ๆ 
 

4.  ปญหา 
  4.1  ดานกายภาพ 
   1. เคร่ืองสูบน้าํดวยไฟฟามสีภาพเกา พบปญหาชํารุดบอย 

   2. ทอสงน้าํมกีารร่ัวซึม สงผลใหแรงดันน้าํลดลง ไมสามารถสงน้าํไดเต็มประสิทธิภาพ 

   3. แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําเกาและเปนสนิม ในฤดูน้ําหลากความเช่ียวของน้ําอาจ

สงผลตอแพ และทําใหเคร่ืองสูบน้ําเสียหายได 

   4. ระบบสงน้ําที่เปนคลองดาดคอนกรีตชํารุด บานระบายน้ําแตก พบปญหา

ดินทรุดตัวสงผลใหการสงน้าํไมไดผลเทาที่ควร 
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   5. ทอสงน้าํเขานา “หัวหม”ู และประตูน้ํา “คาราบาว” ในสวนของหัวหมุนวาลว 

เพื่อเปด–ปด ถูกถอดออกไปขาย เนื่องจากเปนวัสดุทีท่าํจากแผนเหล็ก 
  4.2  ดานการบริหารจัดการ 
   1. กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมตองการใหดําเนินการฟนฟูกลุมข้ึนมาใหม เพื่อใหการจัดสรร

น้ําเปนระบบ เนื่องจากปจจุบันมีพื้นที่รับประโยชนเพิ่มข้ึนจํานวนมาก  

   2. กลุมผูใชน้ําขาดเงินทุนสนับสนุนใหการดําเนินงานของกลุมมีความเขมแข็ง 

   3. ประสบปญหาการลักขโมยน้ําในบางพื้นที่ 

   4. สมาชิกกลุมผูใชน้ําบางพื้นที่ตองการใหปรับลดอัตราคาสูบน้ํา เนื่องจาก

ประสบปญหาคาสูบน้ําแพง 

   5. พนักงานประจําสถานีสูบน้ํารุนใหมขาดความรูเร่ืองการดูแลรักษาอุปกรณของ

สถานีสูบน้ําในเบ้ืองตน เนื่องจากไดรับตําแหนงสืบทอดมาจากบิดา 

   
5.  ขอเสนอแนะ 

  5.1  ดานกายภาพ 
   1. เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน อบต. และศูนยสูบน้ําดวยพลังงาน

ไฟฟา จังหวัดนครพนม ควรเขามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองสูบน้ํา ตูควบคุมระบบ

ไฟฟาเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง  

   2. ควรขยายพื้นที่ทําระบบสงน้ําเพิ่มเติม ทั้งคลองดาดคอนกรีต/คลองไสไก และ

ประตูน้ํา เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทําการเกษตรมากข้ึน 

   3. ควรใหหนวยงานที่เกีย่วของเขาดําเนนิการซอมแซมระบบสงน้ําที่ชาํรุดเสียหาย 

ใหใชการไดตามปกติ   
  5.2  ดานการบริหารจัดการ 
   1. กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมควรไดรับการฟนฟูข้ึนใหม เพื่อใหการบริหารจัดการการใชน้ํา

เปนระบบ และชวยลดปญหาความขัดแยงจากการใชน้ํา โดยพบวากลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

ที่ควรจะไดรับการฟนฟูในระยะตอไป  คือ  กลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแคน-ยอดชาด  

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสามแยก สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคําพี้ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบาน

กานเหลือง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝงแดง  ซึ่งการดําเนินงานของกลุมจะเขมแข็งไดตองอาศัย

องคประกอบ 3 ประการ คือ  
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- การเปนองคกร ซึ่งจะอยูในลักษณะหนึง่ลักษณะใดก็ได เชน เปนกลุม

พื้นฐาน กลุมบริหารผูใชน้าํ หรือสหกรณผูใชน้ํา    

    - การรวบรวมสมาชิกกลุมทีต่องการใชประโยชนจากน้าํ 

    - การดําเนนิกจิกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง 

  ทั้งนี้ กรมชลประทานไดวางแผนการฟนฟูกลุมผูใชน้ําใหครบ 24 สถานี ภายใน

ป 2555 โดยขณะนี้ดําเนนิการไปแลว 8 กลุม เนื่องจากกระบวนการฟนฟกูลุมผูใชน้าํสามารถดําเนินการได

ปละไมเกิน 5 สถาน ี เพราะประสบปญหาบุคลากรมีไมเพียงพอ นอกจากนี้ กระบวนการสรางกลุมใหเกิด

ความยัง่ยนืตองใชเวลา 

   2. สมาชิกกลุมผูใชน้ําควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

กลุมผูใชน้ําที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อเปนแบบอยางในการบริหารจัดการกลุมตอไป 

   3. ควรใหเกษตรกรในพื้นที่ไดอบรมความรูดานการประกอบอาชีพเพิ่มเติม 

เนื่องจากปจจุบันไดใชน้ําในชวงฤดูแลง ทําใหสามารถเพาะปลูกพืชไดหลากหลายชนิดยิ่งข้ึน เกษตรกรจึง

ตองการความรูเร่ืองการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อนํามาปรับใชในการทําเกษตร 

   4. พนักงานประจําสถานีสูบน้ําทุกคนควรไดรับการถายทอดความรูเร่ืองการดูแล

รักษาอุปกรณในเบ้ืองตนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจระบบการทํางานของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

และสามารถซอมบํารุงอุปกรณที่ชํารุดเสียหายอยางงาย ๆ ได 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1. หลกัการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนินการพัฒนาพื้นที่

ลุมน้ําก่ําฯ ดังนี้ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ 

สรุปความวา ใหพิจารณาวางโครงการพฒันาลุมน้าํก่าํฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของราษฎรบริเวณสองฝงของลําน้ําก่ําที่มักจะประสบปญหาน้ําทวมพื้นที่ทําการเกษตรในชวง

ฤดูฝน และขาดแคลนน้ําใชสําหรับทําการเกษตรในชวงฤดูแลง 

ตอมาวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติม

สรุปความวา ใหพิจารณาดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ําเล็ก ๆ โดยลดขนาดความสูงของประตู

ระบายน้ําลงมา แลวเจรจากับราษฎรที่ครอบครองพื้นที่ถูกน้ําทวม และใหกักเก็บน้ําในรองน้ําแลวให

ราษฎรสูบน้ําไปใชเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพยึกยือ  :  รางเคาโครงพระราชทาน 
        โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ จังหวัดสกลนคร-นครพนม   
        ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่ง 
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 จากการติดตามผลโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ ระหวางวันที่ 15-19 มิถุนายน 2552 โดยความรวมมือ

ระหวางกลุมติดตามประเมินผล (กตผ.) รวมกับกลุมประสานงานโครงการพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กปอ.) 

ไดดําเนินการติดตามผลโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ รวม 3 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ 

การกอสรางประตูระบายน้ํา และการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาและระบบคลองสงน้ํา  
  

2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ และการกอสรางประตูระบายน้ํา  

 2.2  เพื่อติดตามผลการดําเนินงานกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และระบบคลองสงน้าํ 

 2.3  เพื่อติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ําของกลุมผูใชน้ําในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาลุมน้าํก่าํฯ 
 

3.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
3.1  ทราบผลการดําเนินงานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ 

3.2  ทราบผลการดําเนินงานกอสรางประตูระบายน้าํ  

3.3  ทราบผลการดําเนินงานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และระบบคลองสงน้าํ 

3.4  ทราบแนวทางการบริหารจัดการน้าํของกลุมผูใชน้ํา 

3.5  นําผลที่ไดรับรวมทั้งขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
4.  ขอบเขตพื้นที่การศึกษา 
 พื้นที่รับประโยชนในเขตโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ จังหวัดสกลนคร–นครพนม ประกอบดวย

การศึกษาประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 - การดําเนนิงานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ จํานวน 15 แหง 

 - การดําเนนิงานกอสรางประตูระบายน้ํา จํานวน 7 แหง 

 - การดําเนินงานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 24 แหง ระบบคลองสงน้ํา และกิจกรรม

ของกลุมผูใชน้ําที่ต้ังอยูในเขตโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ  
 



 
บทที่ 2 

ผลการติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาลุมน้ํากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

1. การพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ จํานวน 15 แหง ซึ่งจะเปนแกมลิงสําหรับเก็บกักน้ําจากลําน้ําก่ํา

ที่มีปริมาณมากในชวงฤดูฝน สํารองไวใชในชวงฤดูแลง ปจจุบันดําเนินการปรับปรุงหนองบึงแลวเสร็จ 13 แหง 

เก็บกักน้ําได 11,630,000 ลูกบาศกเมตร โดยหนองบึงที่ขุดลอกแลวเสร็จ สามารถเปนแกมลิงสําหรับ

เก็บกักน้ําในฤดูน้ําหลาก เพื่อเปนน้ําสํารองไวใชอุปโภค-บริโภคในพ้ืนที่บริเวณสองฝงลําน้ําก่ําต้ังแตอําเภอ

เมืองสกลนคร   อําเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  และก่ิงอําเภอวังยาง อําเภอนาแก อําเภอปลาปาก  

อําเภอเรณูนคร  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

 

 2. การกอสรางประตูระบายนํ้า 7 แหง  ไดแก  ประตูระบายน้ําบานหนองบึง  ประตูระบายน้ํา

บานนาขาม  ประตูระบายน้ําบานนาคู  ประตูระบายน้ําบานตับเตา ประตูระบายน้ําบานนาบัว  ประตูระบาย

น้ําน้ําก่ําตอนลาง และประตูระบายน้ําหวยแคน ทั้งนี้ประตูระบายน้ําที่กอสรางเสร็จไดชวยบรรเทาอุทกภัยที่

เกิดจากปริมาณน้ําที่มีมากในฤดูฝน  โดยระบายนํ้าลงสูลําน้ําก่ําตอนลาง เพื่อระบายออกสูแมน้ําโขง ใน

ขณะเดียวกันไดทําหนาที่เก็บกักน้ําไวในลําน้ําเพื่อใชทําการเกษตรในฤดูแลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1  ประตูระบายน้ําบานหนองบึง เก็บกักน้ําได 1,870,000 ลูกบาศกเมตร สนับสนุน

พื้นที่การเกษตร 18,800  ไร  
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 2.2  ประตูระบายน้ําบานนาขาม  เก็บกักน้ําได  3,100,000  ลูกบาศกเมตร  สนับสนุน

พื้นที่การเกษตร  14,800  ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3  ประตูระบายน้ําบานนาคู  เก็บกักน้ําได  8,750,000  ลูกบาศกเมตร สนับสนุนพื้นที่

การเกษตรได  42,900  ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4  ประตูระบายน้ําบานนาบัว  เก็บกักน้ําได  1,050,000  ลูกบาศกเมตร สนับสนุนพื้นที่

การเกษตรได  6,100  ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5  ประตูระบายนํ้าบานตับเตา  เก็บกักน้าํได  730,000  ลูกบาศกเมตร สนับสนนุพืน้ที่

การเกษตรได 6,000 ไร 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6  ประตูระบายน้ําน้ําก่ําตอนลาง  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสรางโดยได

กอสรางประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายแบบบานตรง ขนาดกวาง 10.00 เมตร สูง 9.00 เมตร 

จํานวน 3 ชอง สามารถเก็บกักน้ําได 16,400,000 ลูกบาศกเมตร สนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 72,900 ไร 

ปจจุบันมีผลการดําเนินงานรอยละ  66.02  คาดวาจะแลวเสร็จทั้งโครงการภายในป 2552 

 

 

 

 

 

 

 

  2.7 ประตูระบายน้ําหวยแคน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสราง โดยไดกอสรางประตู

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานระบายแบบบานตรง ขนาดกวาง 6.00 เมตร สูง 6.70 เมตร จํานวน 3 ชอง 

สามารถเก็บกักน้ําได  1,900,000 ลูกบาศกเมตร สนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 3,500 ไร ปจจุบันมีผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 43.78  คาดวาจะแลวเสร็จทั้งโครงการภายในป  2552 

 

3. การกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมคลองสงน้ํา  ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนา

ลุมน้ําก่ําฯ ทั้ง 24 แหง  สามารถสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตรได 38,753 ไร โดยสถานีสูบน้ําต้ังอยูในพื้นที่ 14 

ตําบล 5 อําเภอ ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร-นครพนม  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานบอน (บานจําปา)  
ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,744 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2539  

      โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 
 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 110 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  
 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 
 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้ําก่ํา) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 500 เมตร 

     - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 2,000 เมตร 

     - มีการปลอยน้ําผานระบบประตูน้ํา (Gate Valve)  

     - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร โดยรับน้ําจากทอสงน้ํา

เขานา (หัวหมู)  ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขา

พื้นที่การเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟามกีารชํารุด แตยังใชการได 

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํามสีภาพเกา หลังคาเปนสนมิเนื่องจากมีอายุการใชงานนาน 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 

     - ปจจุบันมสีมาชิกจํานวน 37 ครัวเรือน การรวมกลุมของสมาชิก จะมีการแบงกลุมยอย จาํนวน 9 กลุมยอย 

ซึ่งแตละกลุมจะมีจํานวนสมาชิกแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพพืน้ที่และแนวทอสงน้ํา 

     - การเปนสมาชิก 

        * เกบ็คาธรรมเนียมการเปนสมาชิกแรกเขา จาํนวน 20 บาท ตอคน 

        * เกบ็คาใชน้ําประจําป จํานวน 10 บาท ตอไร ตอป 

        * อัตราคาสูบน้าํ จะคิดในอัตราเหมาจาย ชั่วโมงละ 70 บาท โดยประธานกลุมยอยจะเปนผูเก็บเงินคาสูบน้ํา

หลังฤดูเก็บเกีย่ว และประธานกลุมผูใชน้าํเปนผูรวบรวมสงให อบต. ตอไป          

        * การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา 

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการประชุมปละ 2 คร้ัง 

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการทําความสะอาดคลองสงน้ําโดยการถางหญา  ขุดลอกคลอง 

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมบํารุงรักษาระบบสงน้าํ 

        * กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

- การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป   

  และจะดําเนนิการคัดเลือกใหม  

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารกาํหนด กฎ กติกาการใชน้าํรวมกนัอยางเปนระบบ 

- สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีแนวทางการใชน้ําโดยการรวมกลุมตามแนวทอสงน้ํา 

  และไปแจงพนักงานประจําสถาน ีเพื่อกําหนดระยะเวลาการใชน้ํา โดยระบุวันที่/เวลา 

  ในการเปดน้ํา พรอมกันนี้ พนักงานประจําสถานีจะทําหนาที่จดเลขมิเตอร 

  การใชน้ํากอน-หลัง เพื่อบันทึกอัตราคาน้ํา 

         * สมาชกิกลุมผูใชน้ํามีการกาํหนดบทลงโทษ สําหรับสมาชกิทีล่ะเมิดกฎ เชน  

- การทาํผิดคร้ังแรกจะดําเนนิการตักเตือน 

- การทาํผิดคร้ังที่สองจะดําเนินการปรับ เชน กรณีทําระบบเสียหายจะใหฝายชางซอมบํารุง 

  ประจํา อบต. มาประเมินราคา โดยผูกระทําความผิดจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
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         * เงนิกองทนุประจํากลุม 

- ไดรับเงินสนับสนุนจากกรมชลประทาน ในการปรับปรุงคลองสงน้ํา โดยไดนําเงินสวนหนึ่ง 

   มาเปนเงินกองทุนสําหรับการกอต้ังกลุมผูใชน้ํา (ในรูปแบบการจางแรงงาน)  จํานวน  

   95,762 บาท ปจจุบันมีเงินกองทุน คงเหลือจํานวน  22,962 บาท  

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พื้นที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 3 หมูบาน ไดแก  บานจําปา 

บานบอน บานดอนคาม  ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม พื้นที่ รับประโยชนตามแผนการสงน้ํา 

จํานวน 1,744 ไร ราษฎรจํานวน 37 ครัวเรือน 
 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตรอยางเต็มประสิทธิภาพทั้งจากการทํานา ทําสวน 

และปลูกพืชฤดูแลง เชน มะเขือเทศ ยาสูบ โดยสมาชิกกลุมผูใชน้ําเร่ิมมีการทํานาปรังเพิ่มข้ึน และมีการปลูกพืช

ในชวงฤดูแลงเนื่องจากมีปริมาณน้ําเพียงพอ  ทั้งนี้สมาชิกกลุมมีการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

มีกฎระเบียบยึดถือปฏิบัติ โดยผานมติของกลุมผูใชน้ํา สมาชิกกลุมมีความสามัคคี และมีการประสานการ

ทํางานรวมกันระหวางประธานกลุมผูใชน้ํา พนักงานประจําสถานี องคการบริหารสวนตําบล และเจาหนาที่จาก

กรมชลประทานเปนอยางดี  

 
10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีสภาพเกา พบปญหาเคร่ืองเสียบอย 

       - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํามสีภาพเกา เปนสนิม เนื่องมาจากกอสรางเปนระยะเวลานาน 

       - ระบบคลองดาดคอนกรีตมีสภาพชํารุด  

       - งบประมาณที่ไดรับจากองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีซอมแซมระบบคลองสงน้ํามีจํานวนนอย      

ไมเพียงพอกับการแกไขปญหา  
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11. ขอเสนอแนะ 
       - สมาชิกกลุมตองการไดเคร่ืองสูบน้ําใหม เพราะเคร่ืองเกา มีสภาพชํารุดทรุดโทรม 

       - สมาชิกกลุมตองการใหปรับลดอัตราคาสูบน้ําลง เพื่อลดตนทุนทางการเกษตร 

       - สมาชิกกลุมมีความยินดีที่มีการฟนฟูกลุมผูใชน้ํา เนื่องจากทําใหกลุมผูใชน้ํามีระเบียบ มีกฎ กติกา  

ที่ชัดเจนมากข้ึน 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสังข 1  
ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
      สงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,500  ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
      เร่ิมกอสรางป 2539 

      โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 110 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 

 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้ําก่ํา) เขาสู

ระบบทอ และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 700 เมตร 

     - ระบบสงน้าํคลองดาดคอนกรีต ความยาว 2,000 เมตร 
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     - ระบบสงน้ําคลองดาดคอนกรีต (กอสรางเพิ่มเติม) 

จํานวน 700  เมตร  

* ไดงบประมาณจาก สส. ในเขตพื้นที่ใหการ

สนับสนุน 

      - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร โดยรับน้ําจากทอสงน้ํา

เขานา (หัวหมู)  ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ํา

เขาพื้นที่การเกษตร 

     - มีการปลอยน้ําผานระบบประตูน้ํา (Gate Valve)  

ประกอบดวย   

               * จุดจายน้าํ ขนาด 12 นิ้ว 2 จุด 

               * จดุจายน้าํ ขนาด 4 นิว้ 3 จุด 

  

 
 
6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟาไดรับการเปล่ียนใหม  

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําไดรับการเปล่ียนใหม 

     - ทอตอจากเคร่ืองสูบน้าํไดรับการเปล่ียนใหม 

     - ระบบคลองดาดคอนกรีตไดรับการกอสรางเพิ่มเติม 

จํานวน 700 เมตร 
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7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมไดกอต้ังเมื่อป 2539 และไดรับ

การฟนฟูเมื่อป 2552 

     - ปจจุบันมสีมาชิกจาํนวน 73 ครัวเรือน 

     - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดย

ประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป และจะ

ดําเนินการคัดเลือกใหม  

 

- การเก็บคาใชน้ํา  

* การสมัครสมาชิก ไมเสียคาธรรมเนียมแรกเขา 

* การเก็บคาใชน้ํา รายละ 5  บาท ตอ 1 รอบการเพาะปลูก 

* คาใชน้าํกลุมผูใชน้ําไดดําเนนิการจัดเก็บ หลังเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต โดยแยกอัตราคาจดัเก็บได 

ดังนี ้

- จุดจายน้ํา ขนาด 12 นิ้ว 2 จุด  คิดอัตราคาน้ําเหมาจาย ชั่วโมงละ 65 บาท 

- จุดจายน้ํา ขนาด 4 นิ้ว 3 จุด คิดอัตราคาน้ําเหมาจาย ชั่วโมงละ 30 บาท 
* การคิดอัตราคาน้ําแตกตางกัน เนื่องจากรูปแบบการสูบแตกตางกัน 

- การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

                   * สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการประชุมกลุม ปละ 1 คร้ัง 

                   * สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการขุดลอกคลอง ทําความสะอาดแนวคลองสงน้ํา และหาก

สมาชิกทานใดไมสามารถรวมดําเนินการได จะเสียสละเงนิ เพื่อสมทบทุนคาน้าํด่ืม คาน้าํแข็ง 

ทดแทน 

- กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารกาํหนด กฎ กติกาการใชน้าํรวมกนัอยางเปนระบบ 

* วิธีการขอใชน้าํ สมาชิกที่ตองการใชน้ํา จะมาลงชื่อ เวลา จาํนวนช่ัวโมงที่ตองการกับ

ประธานกลุมผูใชน้ําลวงหนา 1 วัน  

* การจัดเกบ็คาใชน้าํ พนกังานประจําสถานีจะเปนผูคิดคาน้ํา โดยรวบรวมจากการมาลงช่ือ

ของสมาชิก 

- บทลงโทษ 

* หากสมาชิกกลุมผูใชน้าํรายใดติดคางคาน้ํา พนักงานจะไมเปดน้ําใหใชในคร้ังตอไป 

* หากเกิดกรณีการลักน้ํา สมาชิกกลุมจะลงโทษโดยใหผูลักน้ํารับผิดชอบคาสูบน้ําของวนันัน้

ทั้งหมด โดยผูใชน้ํารายอ่ืนไมตองเสียคาใชจายใด ๆ แตไดรับน้ําตามปกติ 
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- เงนิกองทนุ 

 สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีเงินกองทุนประจํากลุมซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากกรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงาน (พพ. เดิม) จํานวน 60,000 บาท และไดนํามาบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชนของกลุม  โดยจัดทําในรูปแบบของกองทุนปุยดังมีรายละเอียด คือ 

* สมาชิกกลุมไดมีการบริหารจัดการเงนิกองทนุของกลุมโดยนาํมาจดัซื้อปุย ใหแก

สมาชิก โดยสมาชิกจะไดปุย รายละ 2 กระสอบ  

* คณะกรรมการจะคิดราคาปุยเพิ่ม กระสอบละ 10 บาท เพื่อนาํเงินสมทบเขากองทนุ

ประจํากลุม  
 

8. พื้นที่รบัประโยชน 
    พืน้ที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จํานวน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 6, 

7 และ 8  ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 

พื้นที่รับประโยชนตามแผนการสงน้ํา จํานวน 1,500 ไร 

ราษฎรจํานวน 50 ครัวเรือน 
 
 
9. สรุปการใชประโยชน 
    สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาแหงนี้เปนสถานีสูบน้ําแหงแรก 

ของตําบลหนองสังข  และไดรับการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา 

พรอมระบบสงน้ํา โดยใชงบประมาณจาก สส. ในพื้นที่ 

สงผลใหพื้นที่การเกษตรมีจํานวนเพิ่มข้ึน พรอมกันนี้

สมา ชิกก ลุม ผู ใช น้ํ า ได ใชประ โยชนจากน้ํ า เพื่ อ

การเกษตรอยางเต็มประสิทธิภาพ และสมาชิกกลุมมี

ความเขมแข็ง  มีความพรอม  ดูไดจากการขยาย

เงินกองทุน มาซื้อปุย และยังมีแนวคิดที่จะหากิจกรรม

เพื่อใหเงินกองทุนงอกเงยข้ึน ทั้งยังไดมีการใชประโยชน

จากน้ําเพื่อการเกษตร เชน  การทํานา ทําสวน และ

ปลูกพืชฤดูแลง เชน มะเขือเทศ ขาวโพดหวาน สําหรับ

การบริหารจัดการภายในกลุมผูใชน้ํามีการประสานงาน

รวมกันระหวางประธานกลุมผูใชน้ํา และพนักงานประจําสถานีเปนอยางดี มีความเสียสละ มีแนวคิดใน

การพัฒนาปรับปรุงกลุมอยูเสมอ 

 



 14

 
10. ปญหา 
       สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีความตองการอยากไดเงนิทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อสมทบกองทุนปุย เนื่องจาก

ปจจุบันมีสมาชิกเพิ่มข้ึน สงผลใหเกิดความตองการใชปุยเพิ่มข้ึนดวย 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการใหจัดหาเงนิกองทนุใหแกสมาชิก เพื่อเสริมใหกิจกรรมของกลุมมีการดําเนนิงานที่เขมแข็ง 

       - ตองการใหมีการจัดแหลงศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม ในลักษณะที่คลายกับ

การดําเนินงานของกลุม เพือ่นํามาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกลุมใหดีข้ึน 

 

 



 15

 
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสมปอย 

ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

ติดตามเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2552 
 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,150 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
    เร่ิมกอสรางป 2538   

    โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 110 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง 

     - อัตราการสูบน้ํา 0.20 ลบ.ม. ตอวินาท ี

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 

  
      

5. ระบบสงน้าํ 
    - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้าํก่ํา) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถงึบอพกัน้าํ เปนระยะทาง 

700 เมตร 

     - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 2,000 เมตร 

     - มีการปลอยน้ําผานระบบประตูน้ํา (Gate Valve) 

     - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร  โดยรับน้ําจากทอสงน้ําเขานา 

   (หัวหมู) ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขาพื้นที่การเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
      - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาพที่ใชการได 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟาชํารุด แตไดนําเคร่ืองควบคุม

จากสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาบานหนองสังข 1 มาใชทดแทน

เปนการช่ัวคราว  
 

 
 

7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
    - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ 2552 

    - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและ

กรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป และจะดําเนนิการคัดเลือกใหม  

    - ปจจุบันมสีมาชิกจาํนวน 75 ครัวเรือน 

    - การเก็บคาใชน้ํา รายละ 10 บาท ตอ 1 รอบการเพาะปลูก 

    - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจายช่ัวโมงละ   

65 บาท โดยเก็บหลังเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต 

    - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา 

 * สมาชิกกลุมมีการรวมประชุมปละ 2 คร้ัง เมื่อส้ิน

ฤดูเพาะปลูก 

     * สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการชวยขุดลอกคลอง

ชวงวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 * สมาชิกกลุมรวมจัดต้ังกองทุนกลุมผูใชน้าํ เพื่อ

นําเงินมาเปนแหลงทุนหมนุเวียนสําหรับสมาชิกภายในกลุม 

ปจจุบัน ยังไมไดเก็บเนื่องจากกลุมเพิ่งไดรับการฟนฟ ู

     - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

             * วิธีการขอสูบน้าํจากสถานีสูบน้าํดวยไฟฟา 

สมาชิกกลุมทีม่ีความตองการใชน้ําจะลงรายช่ือบนกระดาน

ที่บานพนักงานประจําสถานีลวงหนา 1 วัน  โดยกําหนด

จํานวนช่ัวโมงที่ตองการ  ทั้งนี้การเปด-ปดน้ํา พนักงาน

ประจําสถานีจะเปนผูควบคุมการปลอยน้าํใหแกผูที่ตองการ 
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               * หากเกิดกรณีการลักลอบเปดน้ําโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา สมาชิกกลุมจะลงโทษผูที่

ละเมิด โดยใหรับผิดชอบคาสูบน้ําของวันนั้นทั้งหมด โดยผูใชน้ํารายอ่ืนไมตองเสียคาใชจายใด ๆ แตไดรับน้ํา

ตามปกติ 

 - การแกปญหาเมื่อพบเคร่ืองสูบน้าํชํารุด 

ข้ันตอนที ่1 พนักงานประจําสถาน ีดําเนนิการแกไขในเบ้ืองตน 

ข้ันตอนที ่2 หากกรณี พนกังานประจําสถานีไมสามารถดําเนนิการซอมแซมในเบ้ืองตนได 

จะแจงอบต. ใหรับทราบ และรอการต้ังงบประมาณดําเนินการซอม แตใชเวลานาน 
 

8. พื้นที่รบัประโยชน 
    พื้นที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จาํนวน 2 หมูบาน ไดแก บานหนองสังข 

หมู 6 บานนาขาม ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม พื้นที่รับประโยชนตามแผนการสงน้าํ จํานวน 

1,150 ไร ราษฎรจํานวน 72 ครัวเรือน 
 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร

อยางเต็มประสิทธิภาพ เชน  การทํานาป ทําสวน พืชหลังนา 

เชน มะเขือเทศ ขาวโพดหวาน พืชตระกูลถั่ว และผักสวนครัว 

ทั้งนี้ สมาชิกกลุมมีการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  

มีกฎระเบียบเปนหลักในการปฏิบัติประจํากลุม โดยผานมติ

ของกลุมผูใชน้ํา สมาชิกกลุมมีความสามัคคี และมีการ

ประสานการทํางานรวมกันระหวางประธานกลุมผูใชน้ํา กับ

พนักงานประจําสถานีสูบน้ํา องคการบริหารสวนตําบล และ

เจาหนาที่จากกรมชลประทานเปนอยางดี  
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10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีสภาพเกา พบปญหาเคร่ืองเสียบอย 

       - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํามสีภาพเกา เปนสนิม เนื่องมาจากกอสรางเปนเวลานาน 

       - ระบบคลองดาดคอนกรีตดานทายชํารุด  

       - งบประมาณที่ไดรับจากองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีซอมแซมระบบคลองสงน้ํามนีอย ไมเพยีงพอ

กับการแกไขปญหา  
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการใหมีเคร่ืองสูบน้ําสํารอง เพือ่ใหดําเนนิการสูบน้ําไดอยางตอเนื่อง 

       - ขอปรับปรุงแพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํา เนือ่งจากมีสภาพชํารุด เปนสนิม 

       - ตองการใหมีการลดอตัราคาสูบน้ําดวยไฟฟา เนือ่งจากเกษตรกรมีรายไดนอย 

       - ตองการใหสวนราชการสนับสนุนงบประมาณคาซอมแซม เนื่องจากงบประมาณจาก อบต. มีไมเพยีงพอ 

       - สมาชิกกลุมตองการใหสนบัสนนุเงนิทุนประจาํกลุม เพือ่เปนแหลงเงนิทนุสํารองเมื่อเกิดปญหาเคร่ืองสูบน้าํ

ชํารุด และเปนแหลงทนุหมนุเวยีนประจํากลุม 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองยอ  
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,390 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2523   

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
 

3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทแกนคู 

     - ขนาดเคร่ือง 150 แรงมา จาํนวน 2 เคร่ือง  

       (ปจจุบันชํารุด 1 เคร่ือง)  
 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เคร่ืองสูบน้ําต้ังอยูบนพื้นดิน ปจจุบันใชการได  

30 เปอรเซ็นต 
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5. ระบบสงน้าํ 
    - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้าํบัง) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

    - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถงึบอพกัน้าํ เปนระยะทาง 

1,200 เมตร 

    - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวมความยาว  3,347 เมตร 

    - คลองสงน้าํสายยอย จํานวน 2 สาย ฝงซายยาว 2,225 เมตร 

ฝงขวา 2,000 เมตร 

    - มีจุดจายน้ํา ขนาด 4 นิ้ว จาํนวน 4 จุด   

               * ผูที่ไดรับน้ําโดยตรงจากจุดจายน้ําจะไดน้ําแรงกวา 

              ที่รับจากระบบคลองดาด 

    - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร โดยรับน้ําจากทอสงน้ําเขานา 

(หัวหมู) ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขาพื้นที่

การเกษตร 

 

 
6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ประสิทธิภาพการใชงานอยูในระดับตํ่า 

     - ทอสงน้าํบริเวณที่ติดกบัตัวเคร่ืองสูบน้ํา มีสภาพร่ัวซึมสงผลใหการสูบน้ําไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

     - ระบบคลองดาดคอนกรีตมีสภาพชํารุด ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาจากเทศบาลในเร่ืองการซอมแซม 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
    - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 เปนกลุมพืน้ฐาน 

    - สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดดําเนินการรวบรวมและฟนฟู จํานวน  350 ครัวเรือน เปนการรวมกลุมสมาชิก

สหกรณเดิม 

    - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา ยูนิตละ 60 สตางค ปจจุบันมีผูไดรับประโยชนนอยเนื่องจากเคร่ืองสูบน้ํา

ใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

    - การเก็บเงนิเปนหนาที่ของเจาหนาที่จากเทศบาล โดยเก็บเมื่อส้ินสุดฤดูเพาะปลูก 

    - สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดยื่นถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องจากความเดือดรอนเร่ืองเคร่ือง

สูบน้ําดวยไฟฟาชํารุด  ทั้งนี้ไดรับการอนุมัติงบประมาณเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนของการเบิกจาย

งบประมาณ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดในป 2553 
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      - การคัดเลือกคณะกรรมการ ดําเนินการรวมกับกลุมสหกรณเดิม แตยังไมไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

ประจํากลุมผูใชน้ําโดยเฉพาะ 

      - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

       * สมาชิกกลุมผูใชน้าํมกีารรวมประชุมปละ 1 คร้ัง ในชวงกอนฤดูเพาะปลูก 

       * สมาชิกกลุมผูใชน้าํมสีวนรวมในการชวยขุดลอกคลอง เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

      - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

       * วิธีการขอสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สมาชิกกลุมที่มีความตองการใชน้ําจะลงรายช่ือกับ 

     พนักงานประจําสถานีกอนลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่ตองการ  ทั้งนี้ 

      การเปด-ปดน้ํา พนักงานประจําสถานีสูบน้าํจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแกผูที่ตองการ   

      ปจจุบันไมไดมีการสงน้าํอยางตอเนื่อง 

       * หากเกดิกรณีการลักลอบ จะดําเนนิการปดประตูเปด-ปดน้ํา (หัวหมู) ทันที ทั้งนี้ยงัไมไดมี 

      มาตรการปรับใด ๆ เนื่องจากยังไมไดใชน้ําอยางตอเนื่อง 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พื้นที่รับประโยชนปจจุบันตามเปาหมายแรกกอนมี 

การกอสรางสถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จาํนวน 8 หมูบาน ไดแก  

หมูที ่3,  7,  8,  9, 10, 11, 14 และ 15 ตําบลพระซอง อําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม พืน้ที่รับประโยชนตามแผนการสงน้าํ 

จํานวน 1,390 ไรราษฎรจํานวน 95 ครัวเรือน 
 
 

9. สรุปการใชประโยชน 
     สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตรโดยการทํานา การปลูกพืชหลังนา เชน พริก และ

พืชผักสวนครัว แตปจจุบันสภาพเคร่ืองสูบน้ํามีสภาพชํารุด ใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ อยูระหวางการขอ

งบประมาณเพื่อนํามาซอมแซมเคร่ืองสูบน้ํา ทั้งนี้สมาชิกมีการรวมกลุมในรูปแบบสหกรณอยูกอนแลว และ

ไดดําเนินการปรับเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําภายใตการบริหารจัดการเดียวกัน โดยมีเทศบาลเปนผูบริหารจัดการ

หลัก 
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10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีสภาพชํารุด สงผลใหการสูบน้าํไดปริมาณนอย ใชประโยชนไดไมเต็มประสิทธภิาพ 

       - ระบบทอชํารุด ร่ัวซึม แตกบางจุด มานานกวา 10 ป โดยเคร่ืองสูบน้ํา สามารถสูบน้ําไดเต็มที่ 7 ชม.  

ตอวัน หากเกนิกวานี้เคร่ืองจะชํารุด  

       - บริเวณปลายทอสงน้าํมีขยะจํานวนมาก โดยติดเปนปลายใบพัด ทาํใหสูบน้าํไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องจากปากทอสูบน้าํไมมทีี่คัดกรอง 

 - ความตางระดับของพืน้ทีส่งผลใหปริมาณน้ําไหลไดชา ตองใชระยะเวลาการเปดนาน สงผลใหคาไฟฟา 

มีจํานวนเพิม่ข้ึน 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการใหดําเนนิการซอมแซมเคร่ืองสูบน้าํ/ทอสงน้าํในจุดที่ชาํรุดเสียหาย 

       - ตองการใหขยายคลองสงน้ําเพิ่มเติม เนื่องจากพืน้ทีก่ารเกษตรขยายเพิ่มมากข้ึน 

       - ปริมาณน้ําที่สูบจากคลอง (ลําน้ําบัง) มีนอย สงผลใหเคร่ืองสูบทาํงานหนัก ควรหาแหลงน้ําจากปตร. นาบัว 

มาเสริม 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสังข 2  
ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,567 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
     เร่ิมกอสรางป 2542  โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 265 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  
 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 
 
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้าํจากแมน้าํ (ลุมน้าํก่าํ) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต   

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปนระยะทาง 

1,800 เมตร 

     - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 2,500 เมตร 

     - มีการปลอยน้ําผานระบบประตูน้ํา (Gate Valve) 4 จุด 

     - มีบอพกัน้ํา จํานวน 2 บอ ขนาด 30 นิ้ว และ 40 นิว้  

(มีเพื่อสํารองการใชงาน) 

     - การสงน้าํเขาแปลงเกษตร โดยรับน้ําจากทอสงน้ําเขานา 

(หัวหมู) ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขาพื้นที่

การเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายงัใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟาชํารุดตองซอมแซมบอย 

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้าํอยูในสภาพที่ใชการได แตเปนสนมิ 

     - ความตางระดับของคลองสงน้ําสงผลใหการสงน้ํา 

ไมเต็มประสิทธิภาพ 
 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 

     - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป และ 

จะดําเนนิการคัดเลือกใหม  

     - ปจจุบันมสีมาชิกจํานวน 70 ครัวเรือน 

     - เก็บคาสมาชิกแรกเขา รายละ 20 บาท  

     - การเก็บคาใชน้าํ รายละ 10 บาท ตอ 1 รอบ การเพาะปลูก 

     - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจายชั่วโมงละ 90 บาท โดยประธานกลุมผูใชน้ําเปน

ผูรวบรวมเงินใหกับพนักงานประจําสถานีสูบน้ํา และ อบต.  โดยจะเก็บเงินเปนรายเดือน ยกเวนชวงฤดูแลง

จะเก็บเงินเมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 

     - ปจจุบันกลุมผูใชน้ํามีเงินกองทุนสะสมอยู 1,600 บาท โดยมีแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ  

     - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

*สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารรวมประชุมปละ 1 คร้ัง ในชวงกอนฤดูเพาะปลูก 

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการชวยขุดลอกคลองชวงวันสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

* รวมจัดต้ังกองทนุกลุมผูใชน้ํา เพื่อนําเงนิมาเปนแหลงทุนหมนุเวยีนสําหรับสมาชกิภายในกลุม 

ปจจุบัน เงนิกองทนุกลุมยังมีจํานวนนอย เนื่องจากกลุมเพิ่งไดรับการฟนฟ ู

     - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

* วิธีการขอสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สมาชิกกลุมที่ตองการใชน้ําจะลงรายชื่อกับพนักงาน

ประจําสถานี ลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่ตองการ ทั้งนี้การเปด-ปดน้ํา พนักงานประจํา

สถานีจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแกผูที่ตองการ  โดยจะปลอยไปยังผูที่อยูปลายคลองกอน 

* หากเกิดกรณีการลักลอบ กลุมผูใชน้ํามกีฎกติกาการลงโทษดังนี ้

- คร้ังแรก ทาํการตักเตือนผูละเมิด 

- คร้ังที่สอง ดําเนนิการปรับ โดยใหผูละเมดิจายคาน้ําเปนรายช่ัวโมงทีท่ําการเปดใชน้ํา 
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8. พื้นที่รบัประโยชน 
    พื้นที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จํานวน 3 หมูบาน ไดแก  หมู 2, 7 

และ 10 ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

พื้นที่รับประโยชนตามแผนการสงน้ํา จาํนวน 1,567 ไร ราษฎร

จํานวน 120 ครัวเรือน 
 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร เชน  การทํานาป ทาํสวนยาง ทาํนาปรัง ปลูกพืช

หลังนา เชน ขาวโพด แตงโม ถัว่ลิสง และการเล้ียงปลา จํานวน 10 บอ โดยกลุมผูใชน้ํามีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบ สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีความสามัคคี มกีารทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล และ

เจาหนาที่จากกรมชลประทาน เปนอยางดี 
 

10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีสภาพเกา พบปญหาเคร่ืองเสียบอย 

       - แผนซีเมนต ในคลองดาดคอนกรีตชํารุด/แตก จาํนวน 20 แผน 

       - ทอสงน้ําเขาพื้นที่การเกษตรชํารุด เนื่องจากหนูเขาไปทํารัง สงผลใหทออุดตัน ทั้งนี้ไดดําเนินการแกไข

เบ้ืองตนโดยการนํากระสอบปุย ไปกั้นขณะเปดน้ํา เพื่อปองกันปญหาน้ําร่ัวซึม 

       - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํามสีภาพเกา เปนสนิม เนื่องมาจากกอสรางเปนเวลานาน 

       - ทีห่มุนประตูน้ําหาย 
 

11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการใหมีการลดอตัราคาไฟฟา เนื่องจากเปนตนทนุในการเกษตร 

       - ควรเพิม่ทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) และคลองสงน้ําเนื่องจากพื้นทีรั่บน้ํามกีารขยายตัวมากข้ึน 

       - ตองการใหเปล่ียนแพเพราะเปนสนมิ 

       - ตองการใหสนับสนนุเงินกองทุนกลุมเพิ่มเติม เนื่องจากมีเงนิกองทนุไมมากนกั 

       - ตองการใหจัดการอบรมดานการเกษตรเพิ่มเติม เพื่อนาํมาปรับปรุงวิธีการทาํเกษตรใหดียิ่งข้ึน 

       - ตองการใหหาตลาดรองรับผลผลิต 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคําพี้   
ตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,000 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
     เร่ิมกอสรางป 2538  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 
 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 260 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  
 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 

 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้ําก่ํา) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา  เปน

ระยะทาง 500 เมตร 

     - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 2,700  เมตร 

     - ความยาวคลองซอย จาํนวน 1,200 เมตร 

               - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร โดยรับน้ําจากทอสงน้ําเขานา  

(หัวหมู) ไหลผานแนวทอสงน้ําและปลอยน้ําเขาพื้นที่ 

การเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

เนื่องจากประสบปญหาพื้นที่สงน้ํามีความชัน และมีระดับ

ไมสม่ําเสมอ สงผลใหเคร่ืองสูบน้ําตองใชกําลังในการสูบ

และใชกําลังไฟฟามากข้ึน 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟาชํารุดบอย ตองคอยซอมแซม 

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาพที่ใชการได 

     - คลองสงน้ํามีวัชพืชข้ึนรก ทั้งนี้สมาชิกผูใชน้ําเดิมจะ

    รวมกันทาํความสะอาดเพื่อใหการสงน้าํมีประสิทธิภาพ 

โดยจะรวมกันขุดลอกคลองกอนฤดูเพาะปลูก 
 

7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมจํานวน 41 ครัวเรือน ยังไมไดรับการ

ฟนฟูจากกรมชลประทาน โดยเปนการรวมกลุมในรูปแบบ

ของผูใชประโยชนรวมกัน 

     - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจาย

ชั่วโมงละ 110 บาท โดยดําเนินการเก็บเมื่อเสร็จส้ินฤดูกาล

ผลิต 

     

 - การเก็บเงินประธานกลุมจะเปนผูรวบรวม และสงคาไฟฟา ใหแก อบต. ดําเนินการตอไป 

 - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา 

* สมาชิกกลุมมีการรวมประชุมกนัเมื่อเกิดปญหาการสงน้ํา เชน ประชุมเพื่อปรับปรุงคลองสงน้าํ 

และประชุมเมือ่เกิดปญหา ฯลฯ 

* สมาชิกกลุมมีสวนรวมในการขุดลอกคลอง โดยจะดําเนินการกอนเร่ิมฤดูเพาะปลูก 

 - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

    * วิธีการขอใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ผูที่มีความตองการใชน้ําจะไปลงช่ือกับพนักงาน

ประจําสถานีลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่ตองการ ทั้งนี้การเปด-ปดน้ํา พนักงาน

ประจําสถานีจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแกผูใชน้ํา ทั้งนี้ผูที่ไดใชน้ําจะเปนผูที่มีพื้นที่

การเกษตรติดแนวคลองสงน้ําเทานั้น สวนพื้นที่ทําการเกษตรดานในยังไมไดมีการรับน้ํา 

เนื่องจากพื้นที่ดานหนาไมปลอยใหน้ําผานพื้นที่ และไมมีระบบสงน้ําประเภทอ่ืน ๆ 
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* หากเกิดกรณีการลักลอบเปดน้ําโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา    พนกังานประจําสถานีจะ

ไมจายน้ําใหแกผูใชน้ํารายนัน้ แตปจจุบันยังไมไดมีการใชมาตรการดังกลาวเนื่องจากผูใชน้าํ  

มีจํานวนนอยสามารถเจรจาตอรองได 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พื้นที่ รับประโยชนตามเปาหมายกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 2 หมูบาน ไดแก  หมู 1 และ 

9  ตําบลคําพี้ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สวนพื้นที่รับ

ประโยชนตามแผนการสงน้ํา จํานวน 1,000 ไร รวมราษฎร

จํานวน 41 ครัวเรือน 
 
 

 

9. สรุปการใชประโยชน 
     สมาชิกกลุมผูใชน้ําใชประโยชนจากนํ้าเพื่อการเกษตรไดไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากไมมีการจัดต้ังกลุม

ผูใชน้ํา ทําใหการบริหารจัดการไมเปนระบบ ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ประสบปญหามีความลาดชันสูง เปนผลให

เคร่ืองสูบน้ําทํางานหนัก ส้ินเปลืองคาไฟฟา อันสงผลกระทบตอตนทุนทางการเกษตร ปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่

เนนการทํานาปอยางเดียว เนื่องจากการทําการเกษตรในชวงฤดูแลง เกษตรกรตองใชน้ําจากเคร่ืองสูบน้ําสงผล

ใหตนทุนการผลิตสูง ทั้งนี้พบวาสมาชิกกลุมมีความประสงคใหหนวยงานภาครัฐเขามาฟนฟูกลุมผูใชน้ํา 

 
10. ปญหา 
       - คาสูบน้ําดวยไฟฟามีราคาสูง ชั่วโมงละ 110 บาท ซึ่งกระทบตอตนทุนการผลิตของเกษตรกร 

       - คลองสงน้าํสายซอยชํารุดเสียหาย และมีไมเพยีงพอกับความตองการของเกษตรกร 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - เกษตรกรประสงคใหมีการฟนฟูกลุมผูใชน้ํา เพื่อตองการใหมีการจัดการน้ําอยางเปนระบบ และใชน้ํา

เพื่อการเกษตรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

       - เกษตรกรตองการใหเขามาสงเสริมเร่ืองการตลาด เพื่อเปดชองทางในการจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังยาง 
ตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,000 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
    เร่ิมกอสรางป 2537  

    โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 75  แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 
 

 
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํา (ลุมน้ําบัง) เขาสูระบบทอ และ

ปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถึงบอพักน้ําเปนระยะทาง 

700 เมตร 

     - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 2,500 เมตร 

     - ความยาวคลองซอย รวม 980 เมตร 

     - มีบอพกัน้ํา จํานวน 1 บอ 

 

 

 



 30

 

     - การสงน้ําเขาแปลงเกษตรโดยรับน้ําจากทอสงน้ําเขา

นา (หัวหมู)  ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขาพื้นที่

การเกษตร 

    - การสงน้ํา เปนการสงน้ําผานที่นาดานหนา โดยการ

ปลอยใหน้ําไหลผานที่นา ไมมีระบบคลองไสไก และ

ระบบทอ 

    - อบจ. กอสรางระบบสงน้าํแบบคลองดาด เพิม่เติม

ระยะทาง 1,000 เมตร แตปจจุบันสภาพคลองใชการ

ไมไดเนื่องจากคลองสงน้ําอยูในระดับตํ่ากวาที่นาสงผล

ใหคลองจมอยูในดิน 

 

 

 

 
 
6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้าํดวยไฟฟาใชการไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมอเตอรเคร่ืองสูบน้าํ แพ ทอสงน้าํ ไดรับการ

จัดสรรใหมจาก อบต. เมื่อป 2551 

     - ไดรับการปรับปรุงถนนทางเช่ือมไปสูสถานีสูบน้าํดวยไฟฟา 

     - ระบบคลองสงน้าํที่ไดรับการปรับปรุง โดยใชงบประมาณจาก อบจ. ใชการไมไดเนื่องจากแนวคลองสงน้าํไมได

ระดับ จึงไมสามารถสงน้าํได 

    - ความตางระดับของคลองสงน้ําสงผลใหการสงน้ําไมเต็มประสิทธิภาพ 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 

     - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 1 ป และจะ

ดําเนนิการคัดเลือกใหม  

     - ปจจุบันมสีมาชิกจํานวน 180 ครัวเรือน 

     - การเก็บคาใชน้าํ คาธรรมเนียมรายป สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีแผนวาจะดําเนนิการ แตปจจุบันยังไมไดเก็บคา

ดําเนนิการใด ๆ  

     - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจายช่ัวโมงละ 45 บาท โดยเก็บเมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 
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     - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

  * สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารรวมประชุมปละ 1 คร้ัง ในชวงกอนฤดูเพาะปลูก 

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการชวยขุดลอกคลอง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวน

จาก อบต. 

     - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

* วิธีการขอสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สมาชิกกลุมที่มีความตองการใชน้ําจะลงรายชื่อบน

กระดานที่บานพนักงานประจําสถานี กอนลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่ตองการ ทั้งนี้การ

เปด-ปดน้ํา พนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแกผูที่ตองการ 

* สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่ละเมิด กฎ กติกาการใชน้ําแตปจจุบันยังไมได

ใช เนื่องจากยงัไมมีผูกระทําผิด 

* ประธานกลุมเปนผูรวบรวมเงนิ ใหเหรัญญิก และนาํไปสงอบต. โดยจะเก็บเมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
    พืน้ที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสรางสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟา จาํนวน 3 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1, 4 และ 5 

ตําบลทาลาด อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พืน้ที่รับ

ประโยชนตามแผนการสงน้าํ จํานวน 1,000 ไร ราษฎรจํานวน 

60 ครัวเรือน 
 

 
 

9. สรุปการใชประโยชน 
     สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร โดยการทํานาป เทานั้น เนื่องจากในชวงฤดูแลงน้ําใน

ลําน้ําบังมีความเค็ม ไมสามารถนํามาใชทําการเกษตรได ทั้งนี้พบวา อบต. ใหการสนับสนุนกิจกรรมดาน

การเกษตรในเขตพื้นที่สงน้ําเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 



 32

  
10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีสภาพเกา พบปญหาเคร่ืองเสียบอย 

       - แพที่ ต้ั ง เ ค ร่ื อ ง สู บน้ํ า มี ส ภ าพ เ ก า  เ ป น สนิ ม 

เนื่องมาจากกอสรางเปนระยะเวลานาน 

       - ระบบคลองดาดคอนกรีตดานทายชํารุด  

       - น้ําในแมน้าํ ที่สงมาทางลุมน้าํบังมีความเค็ม ไม

สามารถใชทําการเกษตรไดในชวงฤดูแลง 

       - งบประมาณที่ไดรับจาก อบต. ในกรณีซอมแซมระบบ

คลองสงน้ํามีจํานวนนอยไมเพียงพอกับการแกไขปญหา

เนื่องจาก อบต.มีขนาดเล็ก 

       - แนวคลองสงน้ําสวนขยายที่ไดรับการสนับสนนุจาก 

อบจ. เมื่อปงบประมาณ 2551 ชํารุดใชการไมได ปจจุบันมี

ดินทับถมอยูในระบบสงน้ําจํานวนมาก 

       - แนวคลองดาดคอนกรีตมีระยะทางส้ัน สงน้าํไปไมถึง

นา 

                   - เกษตรกรตองการใหทําคลองไสไกเพื่อสงน้ําเขา 

พื้นที่การเกษตร เนื่องจากปจจุบันการสงน้ําไมเต็ม 

ประสิทธิภาพ 
 

11. ขอเสนอแนะ 
       - อบต. มีแนวทางการขยายแนวคลองสงน้ํา ระยะทาง 1,000 เมตร โดยไดเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ

อนุมัติไปยังจังหวัด  

       - ควรมีการสงเสริมอาชีพหลังนา เพื่อลดการอพยพแรงงานในชวงฤดูแลง 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตองนอย-โคกหินแฮ 
ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,000 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2547  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 178 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 

 
 

5. ระบบสงน้าํ 
    - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้าํจากแมน้าํ (ลุมน้าํบัง) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีต  

    - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพกัน้ํา เปนระยะทาง 

700 เมตร 

    - ความยาวคลองดาดคอนกรีต แบงเปน 2 ฝง ฝงซาย 

ความยาว 1,500 เมตร ฝงขวา ความยาว 1,500 เมตร 

    - มีการปลอยน้ําผานระบบประตูน้ํา (Gate Valve)  

      จํานวน 4  จุด ขนาด 4 นิ้ว ปจจุบันชํารุด 1 จุด 

    - การสงน้ําเขาแปลงเกษตร โดยรับน้าํจากทอสงน้าํเขานา 

(หัวหมู) ไหลผานแนวทอสงน้ํา และปลอยน้ําเขาพื้นที่การเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

     - เค ร่ืองควบคุมระบบไฟฟาได รับการเปล่ียนใหม 

เนื่องจากของเดิมชํารุดไมสามารถซอมแซมได 

     - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําไดรับการปรับปรุงใหมทดแทน

ของเดิมที่ชํารุด 

     - ปริมาณน้าํในคลองสงน้าํมีจาํนวนนอย สงผลใหเคร่ือง

สูบน้ําทาํงานหนัก 

     - คลองสงน้ําไมมีทีก่ั้นเพือ่ยกระดับน้าํ สงผลใหการสงน้าํ

ไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 

     - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป และจะดําเนนิการ

คัดเลือกใหม  

     - ปจจุบันมสีมาชิกจํานวน 30 ครัวเรือน 

     - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจายชั่วโมงละ 80 บาท โดยเก็บหลังเสร็จส้ินฤดูกาลผลิต 

     - สมาชิกกลุมผูใชน้าํมีการเก็บเงินกองทุนประจํากลุม ในรูปแบบหุน จํานวนหุนละ 20 บาท ปจจุบัน 

มีเงนิกองทนุอยู 2,800 บาท 

     - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารรวมประชุมปละ 2 คร้ัง โดยจะประชุมหารือในเร่ืองการใชน้ําภายใน

กลุม 

  * สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการขุดลอกคลองในวันสําคัญ เชน วันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 

* รวมจัดต้ังกองทนุกลุมผูใชน้าํ เพื่อนาํเงนิมาเปนแหลงทนุหมนุเวียนสําหรับสมาชกิภายในกลุม 

ปจจุบัน เงนิทนุประจํากลุมมีจํานวนนอยเนื่องจากกลุมเพิ่งไดรับการฟนฟ ู
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   - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

* วิธีการขอสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สมาชิกกลุมที่มีความตองการใชน้ําจะลงรายชื่อ

บนกระดานที่บานพนักงานประจําสถานี กอนลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่

ตองการ ทั้งนี้การเปด-ปดน้ํา พนักงานประจําสถานีจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแกผูที่

ตองการ 

* บทลงโทษประจํากลุมผูใชน้ํา ปจจุบันยังไมมีการนํามาใชเนื่องจากสมาชิกกลุมผูใชน้าํมี

ความสามัคคี และมีจํานวนสมาชิกนอย สามารถควบคุมได 

* การเก็บเงนิ ประธานกลุมผูใชน้ําจะเปนผูรวบรวมเงนิ แลวนําสงให อบต. ตอไป 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พืน้ที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมกีารกอสราง

สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จาํนวน 2 หมูบาน  ไดแก หมู 2 

และ 11 ตําบลโคกหินแฮ  อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

พื้นที่รับประโยชนตามแผนการสงน้าํ จาํนวน 1,000  ไร 

ราษฎรจํานวน 25 ครัวเรือน 
 
 
9. สรปุการใชประโยชน 
    สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร

อยางเต็มประสิทธิภาพ เชน  การทํานาป ทําสวนยางพารา 

การปลูกพืชหลังนา เชน ยาสูบ และผักสวนครัว  ทั้งนี้ 

สมาชิกกลุมผูใชน้ํายังมีจํานวนนอย ทําใหการบริหารจดัการ

กลุมสามารถดําเนินการได ทั้งนี้ปญหาของกลุมมาจาก

ปริมาณน้ําในลําน้ํามีนอย  หากมีการสงน้ําสน ับสนุน

เกษตรกรยินดีทําการเกษตรอยางตอเนื ่องเพื ่อใหเกิด

      ประสิทธิภาพสูงสุด 
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10. ปญหา 
       - ปริมาณน้ําในลําน้ํามนีอย 

       - พื้นที่รับน้ําอยูหางไกลจากระบบสงน้าํ 

       - สภาพคลองดาดคอนกรีตชํารุดเสียหาย ยงัไมไดรับ

การซอมแซม 

       - ทอสงน้าํและประตูน้าํ (Gate Valve) ชํารุด เนื่องจาก

การกอสรางไมไดมาตรฐาน (จุดจายน้าํกับระบบไมสัมพนัธ

กันสงผลใหเปด-ปดน้ําไดไมเต็มประสิทธิภาพ) 

      - บานพักของพนกังานประจําสถานีไมมีน้ําใช เนื่องจาก

พื้นที่อยูไกลจากแนวเขตสงน้ําประปาหมูบาน 

      - พื้นที่การเกษตรของกลุมผูใชน้ํา ต้ังอยูในลําน้ําบัง มี

ปญหาเร่ืองน้ําเค็มในชวงฤดูแลง 

      - จุดรับน้ําในพื้นที่มีนอย ทําใหเคร่ืองสูบน้ําทํางานได 

ไมเต็มประสิทธิภาพ 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการใหมีการทําคลองไสไกเพิ่มเติม เนื่องจากพื้นที่การเกษตรขยายตัวเพิม่ข้ึน 

       - ตองการใหเจาหนาที่เขามาซอมแซมคลองที่ชาํรุด 

       - ประชาชนตองการใหภาครัฐเขามาชวยเร่ืองระบบสงน้าํ เพราะเดือดรอนมาก (เนื่องจากระบบสงน้าํที่

ออกแบบไวสงน้ําไปในพื้นทีท่ี่ไมตองการใชน้ํา) 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาบัว 
ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สงน้าํเพื่อการเกษตรในพื้นที่ 1,500 ไร 

 
2. ปที่ติดต้ัง   
     เร่ิมกอสรางป 2535  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 55 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ 

  
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้าํจากแมน้าํ (ลุมน้าํบัง) เขาสูระบบทอ 

และปลอยลงสูระบบคลองดาดคอนกรีตเขาบอพัก 

     - ความยาวทอสงน้ําจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา 

จํานวน 80 เมตร 

    - ความยาวคลองดาดคอนกรีต รวม 6,000 เมตร 

    - บอพักน้ํา จํานวน 1 บอ 
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    - มีการสงน้าํผานระบบทอสงน้าํเขานา (หัวหมู) 

           * เปดจากทอสงน้ําเขานาและปลอยใหเขาที่นา 

           * หากพื้นที่อยูไกลจะใชวิธีการเปดน้าํผานที่นา 

ไมมีคลองไสไก ไมมทีอสงน้าํ 

     - ระบบคลองดาดไดรับการสนบัสนนุเพิม่เติมจาก อบต.  

เปนระยะทาง 700 เมตร เมือ่ป 2552 

 
 

6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
    - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

    - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาพที่ใชการได  แตสภาพ

ภายนอกแพมีสนิมเกาะ 

    - คลองสงน้าํใชการไดดี ไมมีปญหาคลองชํารุด 

 

 
 

7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
    - กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟ ูเมื่อป 2551 

    - การคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระคราวละ 2 ป และจะดําเนนิการ

คัดเลือกใหม  

    - มีการรวมกลุมรูปแบบสหกรณรวมกับกลุมผูใชน้าํ โดยมีสมาชิกทัง้ส้ิน 104 ราย ซึ่งเปนสมาชิกกลุมผูใชน้าํ 

จํานวน 92 ราย 

     - การรวมกลุมเปนรูปแบบสหกรณ มกีารใหบริการกูยมืในรูปแบบตาง ๆ ทั้งดานเงินสด และปุยเพือ่การเกษตร 

   * ยืมเงิน คิดดอกเบ้ีย รอยละ 9 ตอป 

* ใหซื้อปุย โดยคิดเพิ่มกระสอบละ 20 บาท 

     - การเก็บคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกแรกเขา เก็บเปนหุน ๆ ละ 10 บาท ไมกําหนดจํานวนหุน และมีเงินปนผล 

รอยละ 10 บาท 

     - กลุมไดรับเงินสนับสนนุจากกรมสงเสริมสหกรณ ในการจัดต้ังกลุมเร่ิมแรกจํานวน 200,000 บาท 

     - ปจจุบันสมาชิกกลุมมีเงนิกองทนุสะสม 35,000 บาท  

     - อัตราคาไฟสําหรับการสูบน้ํา คิดในอัตราเหมาจายชั่วโมงละ 60 บาท โดยเก็บเมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 
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    - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามกีารรวมประชุมปละ 2-3 คร้ัง ในชวงกอนฤดูเพาะปลูก 

* สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการชวยขุดลอกคลอง โดยไดรับการสนับสนนุงบประมาณ

จาก อบต. ในเร่ืองการทําความสะอาดคลอง 

* กลุมผูใชน้ําไดรับการฟนฟู ในรูปแบบกลุมพื้นฐานรวมกับกลุมสหกรณ 

  - กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

* วิธีการขอสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา สมาชิกกลุมที่มีความตองการใชน้ําจะลงรายชื่อ

บนกระดานที่บานพนักงานประจําสถานี กอนลวงหนา 1 วัน โดยกําหนดจํานวนช่ัวโมงที่

ตองการ ทั้งนี้การเปด-ปดน้ํา พนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะเปนผูควบคุมการปลอยน้ําใหแก

ผูที่ตองการตามลําดับ โดยจะปลอยน้ําใหแกผูที่อยูปลายคลองสงน้ํากอน 

* การเก็บเงินยังไมเปนระบบ ข้ึนอยูกับอัตราการใชน้ํา อาจเปนรายสัปดาห รายเดือนก็ได เพื่อ

ไมใหคาน้ําสะสมในสัดสวนที่สูงกวาความสามารถในการจายของเกษตรกร โดยกรรมการจะ

เปนผูเก็บเงิน และรวบรวมใหประธานกลุมสงตอไปยัง อบต. เพื่อจายเปนคาใชน้ําตอไป 

* บทลงโทษกรณีเกิดการลักลอบใชน้ําโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ทางกลุมมีแนวทาง

ดําเนนิการดังนี ้

- คร้ังแรก ตักเตือน 

- คร้ังที่สอง งดการจายน้าํใหแกเกษตรกรรายน้ัน เปนระยะเวลา 1 ป 

* หากเกษตรกรผูเปนสมาชิกไมยอมใหปลอยน้ําผานที่นาไปยังแปลงถัดไป ทางสมาชิกกลุมจะ

ถือวาไมใหความรวมมอืในการสงน้ํา และไมอํานวยความสะดวกแกเพื่อนสมาชิกที่อยูดานทาย โดย

จะงดการจายน้ําใหแกเกษตรกรที่มีที่นาอยูดานหนา  

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
    พื้นที่รับประโยชนตามเปาหมายแรกกอนมีการกอสราง

สถานีสูบน้าํดวยไฟฟา จํานวน 5 หมูบาน ไดแก  หมู 3, 5,  

6, 14 และ 16  ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัด

นครพนม พื้นที่รับประโยชนตามแผนการสงน้าํ จํานวน 

1,500 ไร ราษฎรจํานวน 76 ครัวเรือน 
 

 
 
 
 



 40

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    สมาชิกกลุมผูใชน้ําไดใชประโยชนจากน้ําเพื่อการเกษตร เชน การทํานา และการปลูกพืชหลังนา เชน 

ขาวโพด ยาสูบ แตงโม และฟกทอง  

 
10. ปญหา 
       - เคร่ืองสูบน้ํามีขนาดเล็ก สงผลใหการสูบน้ําไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร 

       - คลองสงน้าํยงัไมสามารถสงน้ําไดครอบคลุมพื้นทีก่ารเกษตร 

       - ในชวงฤดูแลงปริมาณน้ําในพืน้ที่ลุมน้ําบังมีความเค็ม ไมสามารถนํามาใชทําการเกษตร 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ แตควรสนับสนุนเครื่องสูบน้ําที่มีขนาดใหญ

ข้ึน เนื่องจากเคร่ืองสูบน้ําเดิมมีขนาดเล็ก สูบน้ําไดนอย 

       - ตองการใหทําระบบคลองสงน้ําเพิ่มเติม เพื่อใหเพยีงพอกับความตองการของเกษตรกร 

       - สมาชิกกลุมตองการใหมีการขยายพื้นที่คลองไสไก ในระบบทอสงน้ํา เนื่องจากจะไดรับน้ําอยางเต็มที่ 

ในขณะที่การปลอยน้ําขณะไหลบาผานที่นาดานหนาสงผลใหไดรับน้ําไมเต็มประสิทธิภาพ 

       - ตองการไดรับการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมในชวงหลังฤดูทาํนา เพื่อเปนอาชีพเสริม 

       - ตองการใหมีนักวิชาการเขามาใหความรูดานการเกษตร 

       - ตองการไดเงินกองทนุหมนุเวียนเพิม่เติม 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแกงโพธ์ิ  
ตําบลน้ํากํ่า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 

ติดตามเม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552 
 

1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา จํานวน 267 ราย 

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2520  

     โดย กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน       

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 110 กิโลวตัต จํานวน 1 เคร่ือง 

     - อัตราการสูบน้ํา 4,000 แกลลอนตอนาท ี

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ขนาด 3x6 เมตร ไดรับการถายโอน

เมื่อป 2547 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถงึบอพกัน้าํเปนระยะทาง  

400 เมตร และมีบอพักน้าํ 1 บอ 

     - ระบบสงน้ําม ี4 สาย  

       สาย a ความยาว 4,400 เมตร  สาย b ความยาว 1,500 เมตร  

         สาย c ความยาว 2,400 เมตร  สาย d ความยาว 2,000 เมตร 

     - การนาํน้ําเขาแปลงโดยการเปดฝาทอสงน้าํเขานา (หวัหมู) 

และมีประตูน้าํ (Gate Valve) จํานวน 2 ตัว 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายงัใชการไดดี ยกเวนในสวนของ

ตูควบคุมไฟฟาที่เปนสนิม ตองมีการซอมบํารุง 

     - คลองสงน้ําบางชวงเกิดชํารุดเสียหาย เนื่องจากกอสราง

มาเปนเวลานาน 

 

 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - เปนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการจัดต้ังมาพรอมกับการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา มีสมาชิกจาํนวน 267 ราย  

     - มีการเปล่ียนรูปการรวมกลุมมาเปน “สหกรณผูใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแกงโพธิ์”  เมือ่ป 2531 

โดยกอนหนานี้เปนเพียงกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการจัดต้ังแบบหลวม ๆ เทานั้น 

     - มีการประชุมกลุมผูใชน้ําปละ 3 คร้ัง ในเร่ืองการพัฒนาคลองสงน้ํา  (เดือน ม.ค.-มี.ค.) การใชปุย และ

การสูบน้าํ 

     - มีการเรียกเก็บคาสูบน้ํายูนิตละ 80 สตางค (60 สตางคเปนคาไฟฟา อีก 20 สตางคเปนเงินสวนตางที่เก็บไว

เปนเงินหมุนเวียนของสหกรณ สวนหนึ่งเพื่อใชดําเนินการพัฒนาแหลงน้ํา)  

     - กรณีที่งบประมาณในการพัฒนาแหลงน้ําไมเกิน 2,000 บาท สหกรณผูใชน้ํามีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อ

รองรับการซอมแซมพัฒนาคลองสงน้าํไดในเบ้ืองตน 

     - อบต. ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการซอมแซมเปนประจําทุกป 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน เชน ทํานา ขาวโพด มะเขือเทศ 

ขาวเมา (ทําปละ 1 ครั้ง ใชเวลา 3 เดือน คือ มี.ค.-พ.ค.  

ในพื้นที่ 400-500 ไร) 

 

 

 
 
9. สรุปการใชประโยชน 
     รูปแบบการใชประโยชนมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยแตเดิมกลุมผูใชน้ําปลูกขาวโพด ถั่วลิสง ถั่วฝกยาว 

ปจจุบันปลูกขาวโพด มะเขือเทศ ขาวเมา   
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10. ปญหา 
       - ตูไฟ  ตูควบคุมไฟฟาเปนสนมิ 

       - คลองดาดคอนกรีตบางชวง มีสภาพชํารุดเสียหาย 

       - ฝาทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) ถูกขโมย 

       - งบประมาณที่ไดรับจากองคการบริหารสวนตําบล 

มีไมเพียงพอกับความตองการ 

 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝงแดง  
ตําบลฝงแดง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

 
2. ปที่ติดต้ัง  
    เร่ิมกอสรางป 2534  

    โดย กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน     

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา  
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 150 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้ํา ไดรับการถายโอน  

เมื่อป 2547 

 
         

5. ระบบสงน้าํ 
    - คลองดาดคอนกรีต ยาว 5,000 เมตร จํานวน 3 สาย 

แยกเปนสายหลัก 1 สาย ความยาว 2,300 เมตร และ

สายซอย 2 สาย ความยาว 1,259 เมตร และ 1,500 เมตร 

มีบอพัก 1 บอ 

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 820 เมตร 

     - การนําน้าํเขาแปลงโดยรับน้ําผานคลองซอย และ 

                                                             ดําเนินการเปด-ปดฝาทอสงน้าํเขานา (หัวหมู)  เพื่อปลอย 

            เขาสูแปลงเกษตร  
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     สภาพโดยทั่วไปทั้งแพและเคร่ืองสูบน้ํายังใชการไดดี แตมีปญหาเร่ืองทอสงน้ํา 

  
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - มีกลุมผูใชน้ํา  จํานวน 6 กลุม ๆ ละ 7-8 คน ที่กอต้ังมาต้ังแตป 2534 เวลามีปญหาเร่ืองการใชน้ํากลุม

ผูใชน้ําจะทําเร่ืองสงฝายโยธาของอบต. แลว อบต. จะออกไปตรวจสอบ  

     - ถาจะใชน้ําเมื่อรวมตัวกันไดประมาณ 4 ทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) ก็แจงพนักงานประจาํสถานใีหเปดน้าํ 

จากนั้นพนักงานประจําสถานีจะจดเลขมิเตอร โดยเก็บคาไฟฟาในการสูบน้ําช่ัวโมงละ 65 บาท 

     - อบต. ต้ังงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงแตละปไมเกิน 200,000 บาท กรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ

สามารถโอนหมวดคาใชจายได  

  
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พื้นที่รับประโยชนมีการทาํนาป นาปรัง มะเขือเทศ ถั่ว  

  
9. สรุปการใชประโยชน 
     เครื่องสูบน้ํายังใชการไดดี แตทอสงน้ํามีปญหา

การร่ัวซึมเล็กนอย 

 
 

10. ปญหา 
       - เคยถูกขโมยสายไฟฟา ปจจุบันเปลีย่นจากทองแดงเปนอลูมเินยีม 

       - การปด-เปดทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) ที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาซ่ึงยังไมแลวเสร็จ ไมมีการแจง

พนักงานประจําสถานีสูบน้ําทําใหน้ําข้ึนลงเร็ว จึงเกิดปญหาแพลม 

       - มีปญหาการลักขโมยน้ํา 

 
11. ขอเสนอแนะ  
       การปด-เปดทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) ควรแจงพนักงานประจําสถานีที่อยูใตประตูระบายนํ้า เพื่อ

ควบคุมไมใหเกิดปญหาแพลม 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวดอนนอย  
ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง  
    เร่ิมกอสรางป 2526  

    โดย กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 
 

3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 150 กิโลวตัต จํานวน 1 เคร่ือง 

  
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
    เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2547 

 
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถงึบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 200 เมตร มีบอพกั 1 บอ 

     - คลองสงน้ํา ความยาวประมาณ 8,000 เมตร 

จํานวน 3 สาย แยกเปน คลองสายหลัก 1 สาย ยาว 

5,714 เมตร และสายซอย 2 สาย ความยาว 1,050 

เมตร และ 1,350 เมตร    
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใชการไมได มาประมาณ 2 ป 

เนื่องจาก 

 * แพผุพงั 

 * หมอแปลงไฟ/เคร่ืองปนไฟใชการไมได 

 * คลองสงน้ําความยาว 8,000 เมตร  สามารถ

สงน้ําไดบริเวณตนคลองเพียง 1,000 เมตร สวนที่เหลือ

ไมสามารถสงน้ําไดเพราะคลองดาดคอนกรีตแตกราว  

ร่ัว ฐานพัง  

     - ปจจุบันไดมีการถมบอพักน้ําไปแลว 
  

7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - เดิมทีมีผูใชน้ํา 100 คน มีการเรียกเก็บคาสูบน้ํายูนิตละ 60 สตางค ปจจุบันไมมีการรวมกลุมผูใชน้ํา 

และไมมีพนักงานประจําสถานี  

     - หลังจากไดรับการถายโอนจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน อบต. ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ซอมแซมจํานวนหลายแสนบาท  นอกจากนี้ อบต. ยังไดจัดสรรงบประมาณในการขุดบอบาดาล จํานวน 

8 บอ (แมจะไมสามารถสงน้ําไดไกลเทาการสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และเสียคาไฟฟาแพงกวา

การใชน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา แตชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไดสวนหนึ่ง) โดย

ในป 2552 มีแผนจะขุดบอเพิ่ม 3-4 บอ ๆ ละ 70,000 บาท  พรอมกันนี้ อบต. ยังไดของบประมาณจาก

หลายแหลงเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีน้ําใช 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน  เชน  การทํานาป  

ปลูกขาวโพด  

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    ปจจุบันไมมีการสูบน้ําจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสงให

เกษตรกรแลว 
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10. ปญหา 
      - มีปญหาการขโมยน้ํา  

      - คลองสงน้ําชํารุดหลังจากใชงาน 7-8 ป เนื่องจาก

ผูรับเหมาบดอัดดินคลองสงน้ําไมไดคุณภาพ 

      - เคยมีการขอเชาเครื่องปนไฟ /หมอแปลงไฟ 

ในป 2551 จากการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อสงน้ําให

เกษตรกร แตเสียคาใชจายมากกวาผลประโยชนที่

ไดรับ  
 

11. ขอเสนอแนะ 
       - 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาคอย  
ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2537  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
    - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 160 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ขนาด 3x4.5 เมตร 

 
 
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - มีคลองสงน้ําดาดคอนกรีต 1 สาย ความยาว 

2,300 เมตร  

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถงึบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 1,800 เมตร มีบอพักน้ํา 1 บอ มปีระตูน้ํา 

(Gate Valve) 7 จุด 

     - การนําน้ําเขาแปลงโดยรับน้ําผานคลองซอย 

และดําเนินการเปด-ปดฝาทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) 

เพื่อปลอยน้ําเขาสูแปลงเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ไดรับการเปล่ียนตัวแพมอเตอร 

พรอมเคร่ืองสูบน้าํใหม  เมื่อป 2551 โดยไดงบประมาณ

สนับสนนุจาก สส. ในพืน้ที่   

     - ทอตอจากเคร่ืองสูบน้ําอยูระหวางการรอเปล่ียน

ใหม  เนื่องจากทอสงน้ําเดิม ประสบปญหาแตกร่ัว  

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟา และระบบคลองดาด 

คอนกรีต ไมมปีญหา 
 

7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - ไมมีกลุมผูใชน้ํา มีเพยีงผูที่ตองการใชน้ํา จํานวน 20 คน 

     - การจัดสรรน้ํา 

           * พนักงานประจําสถานีจะเปนผูจัดคิว และปลอยน้าํตามลําดับการขอ 

   * คาไฟฟา คิดอัตราเหมาจายช่ัวโมงละ 80 บาท โดยพนักงานประจําสถานีจะเปนผูเก็บ

และดําเนินการจายใหกับ อบต. 

           * ผูใชน้าํมีสวนรวมในการพฒันาคลองสงน้ํา โดย อบต. จะเปนผูแจงขาวใหผูใชน้าํทราบ 

      - การขอใชน้ํา 

           * เกษตรกรจะไปแจงความตองการใชน้ํากบัพนกังานประจําสถาน ีซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการ

แจงเปด-ปดน้ํา ใหแกผูใชน้าํ 
 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน เชน การทํานา  ฤดูแลง 

ปลูกขาวโพด ปลูกมันฝร่ัง 

  
9. สรุปการใชประโยชน 
     เคร่ืองสูบน้าํใชการไดเต็มประสิทธิภาพ แตมีปญหา

ทอสงน้ําแตกร่ัว 
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10. ปญหา 
       - ตล่ิงพงั เนื่องจากอยูใกลประตูระบายน้ําบานนาขาม 

       - ทอสงน้าํร่ัว เนื่องจากชํารุด 

       - จํานวนผูใชน้ํามีไมมากสงผลใหไมสนใจในการรวมกลุมผูใชน้าํเทาที่ควร 

       - พนักงานประจําสถานอีาย ุ19 ป ไมทราบขอมลูเกีย่วกับสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาและกลุมผูใชน้าํทีช่ัดเจน 

เนื่องจากไดรับตําแหนงสืบตอจากบิดา 

        
11. ขอเสนอแนะ   
       - 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสามแยก  
ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2534  โดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
    - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 215 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  

     - อัตราการสูบน้ํา 5,000 แกลลอนตอนาท ี

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ขนาด 3x4.5 เมตร 

 
5. ระบบสงน้าํ 
    - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 1,000 เมตร 

     - ระบบสงน้ําเปนคลองดาดคอนกรีต จํานวน 2 สาย 

ความยาวรวม 2,000 เมตร 

    - นําน้ําเขาแปลงโดยรับน้ําผานคลองซอย และ

ดําเนนิการ เปด-ปดฝาทอสงน้ําเขานา (หวัหมู) เพื่อปลอย

เขาสูแปลงเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ทั้งแพ เคร่ืองสูบน้ํา และทอตอจากเคร่ืองสูบน้ํา ไดรับการเปล่ียนทั้งชุดยกเวน

มอเตอรที่นําไปพันสายไฟใหม เนื่องจากประสบปญหาแพลมทําใหระบบตาง ๆ  ใชการไมได ซึ่งได

ดําเนินการเปล่ียนแปลงในป 2549 โดยใชงบ อบต. 

      - มีประตูน้ํา (Gate Valve) จํานวน 3 จุด 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - สมาชิกกลุมผูใชน้ําปจจุบันมีจาํนวน 50 คน แตเปนการรวมตัวกันในลักษณะของกลุมพื้นฐาน 

     - คาไฟฟา คิดอัตราเหมาจายช่ัวโมงละ 105-110 บาท โดยมีพนกังานประจําสถานีเปนผูเก็บและ

ดําเนนิการจายใหกับ อบต. ชวงหลังฤดูเกบ็เกี่ยว 

      - การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ําจะดําเนินการผาน อบต.  

      - การขอใชน้ํา 

  * หากตองการใชน้ําจะตองลงชื่อลวงหนาประมาณ 3 วนั กับพนักงานประจําสถานีสูบน้ํา 

  * พนักงานประจําสถาน ีจะเปนผูรับผิดชอบในการแจง และเปด-ปดน้ําใหแกผูใชน้าํ 

     - พนักงานประจําสถานีเปนลูกจาง อบจ. ยงัไมไดโอนมาอยูในความรับผิดชอบของ อบต. 
 

8. พื้นที่รบัประโยชน 
     พื้นที่รับประโยชน จาํนวน 1,660 ไร โดยกิจกรรมที่

ไดใชประโยชน เชน การทํานา ฤดูแลงปลูกดอก

ดาวเรือง ถั่วลิสง ขาวโพด 

 

 

 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    เคร่ืองสูบน้าํ คลองสงน้าํ และทอสงน้ํา สามารถใชงานไดตามปกติ 

 
10. ปญหา 
      คลองสงน้าํในบางชวงมีสภาพรก 

 
11. ขอเสนอแนะ   
 - 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวภูธร  
ตําบลวังยาง อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2523  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน     

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 150 แรงมา  จาํนวน 1 เคร่ือง  

     - อัตราการสูบน้ํา 4,000 แกลลอนตอนาท ี

 
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2545  

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถงึบอพกัน้าํ เปนระยะทาง 

100 เมตร 

     - มีระบบสงน้าํ จาํนวน 3 สาย รวมความยาวคลองดาด

คอนกรีต ประมาณ 4,000 เมตร  

               * สาย MR 1+ 800 เมตร 

               * สาย MC 1+ 700 เมตร 

               * สาย ML 0+ 500 เมตร 

            - นําน้ํา เขาแปลงโดยรับน้ําผานคลองซอย  และ  

ดําเนินการเปด-ปดฝาทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) เพื่อปลอยน้ํา 

เขาสูแปลงเกษตร 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
    มีการเปล่ียนอุปกรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาทั้งชุด ต้ังแตตัวแพ ปมพ ทอหัวกะโหลก ยกเวนมอเตอร

ที่นําไปพันสายไฟใหม  

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 95 คน มีความสามัคคีดี ไมมีปญหาการลักขโมยน้ํา 

     - คาไฟฟา คิดเปนยูนิต ๆ ละ 70 สต. โดยมีการจัดสรรเงิน 10 สต. เขาสหกรณกลุมผูใชน้ํา (จัดต้ังมาแลว 20 ป) 

เพื่อนําเงนิดังกลาวมาบํารุงรักษาซอมแซมระบบสงน้าํ ซึ่งในแตละปจะมเีงินสวนตางประมาณ 4,000 บาท 

     - สมาชิกมกีารประชุมปละ 2 คร้ัง 

     - สงคําขอใชน้ําลวงหนา 3 วนั 

     - อบต. มีการต้ังงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําไวในงบซอมแซม โดยในป 2550 ไดปรับปรุงแพและ

เคร่ืองสูบน้ําพรอมโครงสราง ตลอดจนตอทอสูบน้ํา โดยใชงบประมาณ 1,000,000 บาท 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     - พืน้ที่รับประโยชน จํานวน 1,150  ไร 

     - กิจกรรมที่ไดใชประโยชน เชน การทาํนาปรัง ถั่วลิสง   

  
9. สรุปการใชประโยชน 
     เคร่ืองสูบน้าํ ทอสูบน้าํและคลองสงน้ํา สามารถใชงาน

ไดตามปกติ 
 

 

10. ปญหา   
       -  

 
11. ขอเสนอแนะ    
       - 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแคน-ยอดชาด  
ตําบลยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตร 

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2545  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง  

     - ขนาดเครื่อง 270 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง และ 180 

แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

               * มี 2 เครื่อง เพราะเดิมมีการวางแผนใหเปน

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่มีเคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 2 เคร่ือง มี

หัวทอคู แตมีการสงมอบให อบต. รับผิดชอบกอน ขณะท่ี

ระบบสงน้ําดําเนินการแลวเสร็จเพียงจุดเดียว  

  
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้ํา อยูในลําน้ําก่ํา 1 แพ (แพสํารองอยู

บนบก 1 แพ) 
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5. ระบบสงน้าํ 
    - มีระบบสงน้ําจํานวน 3 สาย สงน้ําไปบานยอดชาด 

บานหนองแคน และบานหนองบึง 

    - ความยาวทอจากเครื ่องสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 1,170 เมตร  

   - คลองดาดคอนกรีต ยาว 2,600 เมตร 

   - การนําน้ําเขาแปลงโดยรับน้ําผานคลองซอย และ 

ดําเนินการเปด-ปดทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) เพื่อปลอยน้ําเขาสู 

แปลงเกษตรและมีประตูน้ํา (Gate Valve หรือ ทอเขา-ควาย) 

จํานวน  2  ตัว เพื่อจายน้ําใหเกษตรกรรายท่ีไมมีคลองสงน้ํา 

ผาน 

 
6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมี 2 เคร่ือง เมื่อเครื่องตัวหนึ่งมีปญหา

สามารถใชเคร่ืองที่เปนตัวสํารองไดทันที 

     - เคร่ืองควบคุมระบบไฟฟา แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ํา และทอตอจากเคร่ืองสูบน้ํา ไมมีปญหา 

     - ระบบคลองดาดคอนกรีต ไมมีปญหา และอบต. ยังไดเสริมคันจากคลองเดิมใหสูงข้ึน (เพราะคลองตํ่า แต

เคร่ืองมีกําลังแรง ทําใหสูบน้ําไดปริมาณมาก) 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - มีกลุมผูใชน้ํา แตเปนกลุมด้ังเดิมที่ไดรับการกอต้ังเมื่อป 2545  สมาชิกปจจุบันมีจํานวน 51 คน 

     - การจัดสรรน้ํา 

        * จะแบงโซนการจายน้ํา และแบงตามเวลา 

     - คาไฟฟา คิดอัตราเหมาจายช่ัวโมงละ 112 บาท 

     - การมีสวนรวมกลุมผูใชน้ํา 

      * มีบาง แตไมสม่ําเสมอ เชน การประชุมเมื่อมีปญหาเฉพาะกิจ 

      * มีการขุดลอกคลอง ทาํความสะอาดแนวคลอง โดยไดรับงบประมาณสนับสนนุจาก อบต. คร้ังละ 

3,000 บาท เพื่อเปนคาอาหารและน้าํด่ืม 
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      - การขอใชน้ํา 

      * เกษตรกรจะไปแจงความตองการใชน้ํากบัพนักงานประจําสถาน ี

      * พนักงานประจําสถาน ีเปนผูรับผิดชอบในการแจง และเปด-ปดน้ํา ใหแกผูขอใชน้าํตามลําดับการขอ 

      - แมไมมีกฎระเบียบ แตไมประสบปญหาการแยงน้ํา ลักขโมยน้ํา 

      - สมาชิกมีความรวมมือดี มีความสามัคคี มีแนวทางในการปรับปรุงคลองไสไกดวยตนเอง โดยไมตองรอ

ความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ 

      - มีการต้ังงบประมาณของ อบต. ไวรองรับทุกป สําหรับการซอมแซมระบบสงน้ํา 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     - พืน้ที่รับประโยชน จํานวน 2,000 ไร 

     - กิจกรรมที่ไดใชประโยชน เชน การทาํนา  สวนฤดูแลง 

ปลูกมะเขือเทศ ขาวโพด ถัว่ฝกยาว 

  

 

 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    เคร่ืองสูบน้าํใชการไดเต็มประสิทธิภาพ 

 
10. ปญหา 
       - ตองการใหปรับลดคาสูบน้ํา (คาไฟฟา) เนื่องจากมีอัตราแพง เมื่อเทียบกับสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาแหงอ่ืน ๆ 

       - ประสบปญหาตล่ิงพงั เนื่องจากน้าํในลําน้ําก่ําเปลีย่นทิศทาง 

       - คลองสายซอยยังไมครอบคลุมพื้นทีก่ารเกษตรทั้งหมด 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ควรมีการเสริมตล่ิงทีพ่ังทลายใหมคีวามแข็งแรงมากข้ึน 

       - ตองการใหอบต. เขามาสนับสนนุการขุดคลองไสไก 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกานเหลือง  
ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2544  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน      

     กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

 
 

3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง  

     - ขนาดเคร่ือง 90 แรงมา จํานวน 1 เคร่ือง  

  
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2547 

 
 

5. ระบบสงน้าํ 
     - ระบบสงน้ํามีคลองสงน้าํ 2 สาย ระยะทางประมาณ 

2,400 เมตร   

     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา  เปน

ระยะทาง 400 เมตร   

     - มีบอพัก 1 บอ   
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใชการไดดี โดยมีการเปล่ียนสายไฟฟาแทนสายที่ถูกลักขโมยในป  2550 รวม

งบประมาณดําเนนิการจํานวน 120,000 บาท 

  
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - มีสมาชิกผูใชน้ํา 5 กลุม รวม 64 คน  

     - ถาตองการใชน้ําก็สงใบขอน้ําลวงหนา 1-2 วัน โดยคิดคาสูบน้ําชั่วโมงละ  65 บาท  และเก็บสวนตาง 3 

บาท เขากลุมเพื่อพัฒนากลุมผูใชน้ํา ในแตละปไดสวนตางประมาณ 1,000 บาท เพื่อใชเปนคาเบ้ียประชุม คา

น้ํามัน โดย 3 เดือนจะเก็บคาน้ํา 1 คร้ัง      

     - อบต. จัดสรรงบประมาณในการซอมแซม ลอกคลอง ถางปาในปที่ผานมา จาํนวน 12,000 บาท  

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
    กิจกรรมที่ไดใชประโยชน ในพืน้ที่ประมาณ 1,100-1,800  

ไร  มีการทํานาป นาปรัง สวนยางพารา พริก  แตง ขาวโพด 

บวบ ถัว่ฝกยาว  

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     สามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ  

 
 
10. ปญหา 
       - คลองสงน้าํบางชวงแตก 

       - งบประมาณที่ไดรับจาก อบต. ไมทันกับความ

ตองการ 

       - มีการลักขโมยฝาทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) และ

สายไฟฟา 

 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       เกษตรกรตองการใหทําคลองไสไก ขยายเพิ่มอีก 2 กโิลเมตร  
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดอนคราม  
ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2536  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 100 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง  

   
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ขนาดของแพ 3x4 เมตร ไดรับการ

ถายโอนเมื่อป 2546  

 
 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถึงบอพักน้าํ เปน

ระยะทาง 90 เมตร 

     - ระบบสงน้าํมีคลองสงน้าํ 2 สาย ความยาวคลอง 

2,100 เมตร  

     - มีบอพกัน้ํา 1 บอ   
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - แพร่ัวเมื่อป 2548-2549 ทาํใหแพลม 

     - ขอตอของทอร่ัว หอยโขงเสีย  

     - ตูคอนโทรลใชการไดแตสภาพไมคอยดีนัก โดยมีการ

ซอมแซม จนใชงานไดเมื่อเดือนมิ.ย. 2552 

     - เคร่ืองสูบน้ําอยูในสภาพใชการไมไดเปนประจํา

  
 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - กรณีตองการใชน้ํา กลุมผูใชน้ํา 30-40 คน สงใบขอน้ําก็สามารถเปดน้ําใชไดเลย โดยคิดอัตราคาใชไฟฟา

ชั่วโมงละ 30 บาท ซึ่งผูใชน้ําจะเก็บคาน้ํากันเองแลวสงให อบต.   

     - อบต. จัดสรรงบประมาณในหมวดคาซอมแซมเพื่อเปนงบสนับสนุนใหผูใชน้ําในการบํารุงรักษาซอมแซม 

ลอกคลอง ถางปา และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ซึ่งในปที่ผานมามีการซอมแซมคลองชํารุด โดยใชงบประมาณ 20,000-

30,000 บาท 

      - หากมีน้ําทําการเกษตรที่เพียงพอเกษตรกรตองการทําเกษตรผสมผสาน เพราะรายที่ไมมีระบบสงน้ําผาน

พื้นที่ก็มีการขุดบอบาดาลเพื่อนําน้ํามาใชทําการเกษตร แมจะตองเสียคาใชไฟฟาแพงกวาการสูบน้ําจากสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟาก็ตาม 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชนในเนื้อที่ประมาณ 500 ไร โดย

การทาํนาป ทาํสวนยางพารา ปลูกยาสูบ (พืชหลังนา) พริก   

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     สถานีและอุปกรณที่ใชในการสูบน้ําใชการไดไมดีนัก 

เพราะเครื่องสูบน้ํามีขนาดเล็กแตถูกใชงานตลอดเวลา โดย

ในปหนึ่งใชงานต้ังแตเดือนพ.ค.-มี.ค. (เวนชวง 2 เดือน)  ซึ่ง 

ในแตละเดือนมีปญหาตองซอมแซม 3-4 คร้ัง 
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10. ปญหา 
       - ขาดเจาหนาที่ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้าํ กรณีที่

เกิดปญหาตองเสียเวลารอนานกวาจะมีเจาหนาที่เขามา

ดําเนินการแกไขให 

       - ผูใชน้ําตองการจายคาสูบน้าํเปนงวด ๆ ขณะท่ีการไฟฟา

ตองการใหจายแบบเดือนตอเดือน 

       - เคร่ืองสูบน้ําใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
       - 

 

- พนักงานประจําสถานีขาดความรูในการดูแลรักษา เพราะไมไดเปนบุคลากรที่ถายโอนมาจากกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน สังเกตไดวาในชวง 3-4 ปที่ผานมา ใชงบซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาถึง 

760,000 บาท 

 - คลองสงน้ําเกิดชํารุดเสียหาย ทําใหน้ําไหลกระจายไปทั่วพื้นที่จนมีการแอบลักน้ําไปใช  

 - เกิดการลักขโมยฝาทอสงน้าํเขานา (หัวหมู) ฝาปดชองระบายน้ํา 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - มีการนาํกระสอบหรือดินมาอุดรองน้ําที่ร่ัว  

       - เปล่ียนแพและอุปกรณในการสูบน้าํใหมทั้งชุด เพื่อใหสามารถสูบน้ําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหมากเฟอง  

ตําบลหนองบอ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
 

ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 
 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2538  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 110 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง 

   
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2547  

 
 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 300 เมตร 

    - ระบบสงน้าํมีคลองสงน้าํ 2 สาย ความยาวคลอง 1,900 เมตร 

มีประตูน้ํา (Gate Valve) 7 จุด 

    - มีบอพกัน้าํจํานวน 2 บอ หางกนัประมาณ 500-600 เมตร  
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดดี โดยมีการเปลี่ยน

มอเตอรในป 2551 จากงบ อบต. จํานวน 200,000 บาท

ปจจุบันประสบปญหาทอร่ัวและอยูระหวางการของบ 

อบต.  

 

 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
    - ปจจุบันมีผูใชน้าํจาํนวน 100 คน การใชน้าํตองแจงลวงหนาประมาณ 2-3 วัน สาเหตุที่ตองแจงลวงหนา

เพื่อพนักงานประจําสถานีจะไดมีเวลาเตรียมการวาเคร่ืองสูบน้าํพรอมใชการหรือไม   โดยคิดอัตราคาใชไฟฟา

ชั่วโมงละ 72 บาท และเรียกเก็บ 2 คร้ัง ในชวงการเกี่ยวขาวนาปและนาปรัง   

      - เดิมทีมีกลุมผูใชน้ํา ที่ไดรับการจัดต้ังมาพรอมกับการสรางสถานสูีบน้ําดวยไฟฟา แตหลังการถายโอนมา

อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ในป 2547 ก็ไมเคยมกีารประชุมกลุมผูใชน้าํอีก  

       - อบต. สนับสนุนคาไฟฟาชวยเหลือผูใชน้ําปละ 200,000-300,000 บาท นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณ

หมวดคาบํารุงรักษาและซอมแซมส่ิงกอสราง เพื่อการลอกคลอง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของผูใชน้ํา 

  
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชนของบานหมากเฟอง รวมพื้นที่

ประมาณ 300 ไร โดยการทาํนาป ปลูกยาสูบ ดอกดาวเรือง 

ขาวโพด มนัฝร่ัง และถ่ัวลิสง เปนพืชหลังนา  

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     สถานีและอุปกรณที่ใชในการสูบน้ํายังคงใชการไดดี 
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10. ปญหา 
       - อบต. ไมมีเจาหนาที่ซึ่งมีความรูเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้ํา กรณีที่เกิดปญหาตองเสียเวลารอนานกวาจะมี

เจาหนาที่เขามาดําเนินการแกไข 

       - สมาชิกกลุมผูใชน้ําเดิมไมมีการรวมกลุมที่เขมแข็งพอ เมื่อไมมีแกนกลางในการประสานการดําเนินงาน

ของกลุม สมาชิกก็ไมไดดําเนินกิจกรรมใด ๆ ใหเกิดความตอเนื่อง นอกจากการเสียคาสูบน้ําดวยไฟฟาเทานั้น 

นอกจากนี้ ยังมีการเปล่ียนหัวหนากลุมผูใชน้ําเนื่องจากพบปญหาการทุจริตในกลุมผูใชน้ํา  

       - ประสบปญหาทอร่ัว โดยอยูระหวางการรองบ อบต.  

       - มีปญหาการลักขโมยน้ํา 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ควรมีแกนกลางในการเรียกประชุมกลุมผูใชน้ํา โดยเฉพาะให อบต. เขามามีสวนฟนฟูใหกลุมผูใชน้ํา

เขมแข็งข้ึน 

       - การหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  

       - การทาํแพใหมใหมีขนาดใหญกวาเดิม โดยทําเร่ืองของบจังหวัด เพื่อรองรับการทาํงานของสถานีสูบน้าํ

ดวยไฟฟาไดมากข้ึน 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกนาดี  
ตําบลแมคนาทม อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 17 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2545   

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 150 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง 

  
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     - เปนแพลอยกลางนํ้า ไดรับการถายโอนเมื่อป 2548  

 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา  เปน

ระยะทาง 1,300 เมตร 

     - ระบบสงน้ํามีคลองสงน้ํา 2 สาย สงน้ําไปยงัหมู 6 และ 

7 ความยาวคลอง 4,200 เมตร  

     - เคร่ืองสูบน้ําสูบน้ําเขาสูระบบทอและปลอยลงสูระบบ

คลองดาดคอนกรีต  

                - การนําน้าํเขาแปลงโดยใชประตูเปด-ปดฝาทอสงน้ํา 

เขานา (หวัหม)ู  
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดดี เพราะมกีารเปลี่ยน 

แพเนื่องจากแพลมในป 2551  ใชงบประมาณ 80,000 บาท 

จากงบซอมแซมของ อบต. เพื่อเปล่ียนประเก็นยาง หลังคา 

สายไฟ และติดต้ังโคมไฟระบบอัตโนมัติ  

     - การใชงานเปนลักษณะแพคู แตเมื่อประสบปญหา

แพลมจึงนํามอเตอรที่เปนชุดสํารองมาใสแทน สวนแพที่ลม 

ยังไมไดซอมมอเตอร ตูแผงไฟและเคร่ืองสูบน้ํา 

     - มีตาน้ํา 2 จุด คูกัน  

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - มีผูใชน้ําที่รวมตัวกันกลุมละ 4-5 คน เพื่อขอใหเปดน้ํา ซึ่งสามารถเปดไดทันทีที่รองขอมา โดยจะเรียกเก็บ

คาน้ําทันทีที่ใชน้ําในแตละวัน ในอัตราคาใชไฟฟาช่ัวโมงละ 60 บาท โดยพนักงานประจําสถานีจะทําหนาที่

รวบรวมเงินคาใชไฟฟาสงให อบต. ทุกเดือน 

      - เดิมทีมีกลุมผูใชน้ํา ที่ไดรับการจัดต้ังมาพรอมกับการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา โดย อบต. เรียกประชุม

ปละ 2 คร้ัง แตพอประสบปญหาแพลมในป 2551 กิจกรรมของกลุมก็ยุติทันที โดยซอมแพเสร็จเมื่อเดือนมี.ค. 

2552  

      - อบต. จัดสรรงบประมาณใหผูใชน้าํในการพัฒนาคูคลองเปนคาเบ้ียเล้ียงวันละประมาณ 100 บาท  

ซึ่งในป 2551 ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 30,000 บาท ในการถางปาตามคันคลอง  

      - อบต. มีความพรอมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงน้ําหากมีการรองขอ แตที่ผานมาไมมี

ผูเสนอขอโครงการ 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
    กิจกรรมที่ไดใชประโยชน เปนการทาํนาปเปนหลัก มกีาร

ปลูกพชืไร พืชสวน ยางพาราเพียงเล็กนอย รวมพื้นที่ประมาณ 

500 ไร  
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9. สรุปการใชประโยชน 
     มีผูใชน้ําประมาณ 80 คน โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และอุปกรณที่ใชในการสูบน้ํายงัคงใชการไดดี 
  
10. ปญหา 
       - แพที่จมยังไมไดรับการซอมแซม  

       - การเปด-ปดน้ําโดยขาดการแจงประสานระหวางพนักงานประจําสถานีแตละแหงสงผลใหเกิดปญหาแพลม 

เนื่องจากฝงทีต้ั่งแพอยูตํ่า แตสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาอยูหลังประตูระบายน้าํ 

        - ไมมีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ทั้งที่มกีารใชงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหลงน้าํจาํนวนมาก 

       - ประสบปญหาการลักขโมยสายไฟฟา 

       - อบต. จดัสรรงบประมาณจํานวนมากในการซอมบํารุง แตเกษตรกรใชประโยชนจากน้าํไมคุมคาเทาที่ควร 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ควรติดตามการข้ึนลงของนํ้าวันละ 4 คร้ัง  

       - ควรติดต้ังไฟสองสวางอัตโนมัติ เพือ่ปองกันการถกูลักขโมยสายไฟฟา 

       - ควรสงเสริมอาชีพเสริมใหเกษตรกร เพราะฤดูแลงเกษตรกรไมไดประกอบอาชพีใด ๆ เนื่องจากขาดตลาด

รับซื้อผลผลิต 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคําเม็ก-หนองไฮ  
ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2545  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 180 แรงมา จาํนวน 2 เคร่ือง  

   
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2546 

 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถงึบอพักน้ํา เปนระยะทาง 

2,000 เมตร  

     - ระบบสงน้ําม ี5 สาย ความยาวรวม 3,000 เมตร โดยมี 

การสงน้าํใหบานหนองสังข 1 และบานคําเม็ก  
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     - ใชทอสงน้าํเขานา (หัวหมู) ปด-เปด เพื่อบังคับทางน้าํ และมีเกษตรกรที่ลงทุนตอทอเองจุดละประมาณ 

6,000 บาท โดยการทาํเร่ืองขออนุญาตเขาทาํประโยชนในพืน้ที่กับอบต. 

     - มีประตูน้าํ (Gate Valve) 13 จุด ที่กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานดําเนินการให โดยมีวาลวที่เกษตรกร

ดําเนนิการเองประมาณ 3 จุด และ อบต. จัดสรรงบประมาณใหเกษตรกรที่อยูละแวกใกลเคียงกันอีก 1 จุด

  
6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - มีแพ 2 หลัง ทอสงน้ํา 2 ทอ มีบอพักน้ํา 2 บอ คูกัน แตไมสามารถนําแพ 2 หลังลงทํางานพรอมกันได 

เพราะกําลังไฟฟาไมเพยีงพอ  

     - มีการเปล่ียนพัดลมไดมอเตอร ในป 2552 โดยใชงบประมาณของ อบต. จํานวน 10,000 บาท  

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - เปนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการจัดต้ังมาพรอมกับการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในป 2545 และมีกิจกรรม

กลุมเร่ือยมา ทั้งการประชุมกลุม ขุดลอกคลอง และถางปา แตการดําเนินงานของกลุมยุติลงมาประมาณ 3 ป  

ขณะนี้ อบต. จัดสรรงบประมาณเพื่อจางแรงงานพัฒนาคลองสงน้ํา ปจจุบันมีผูใชน้ําประมาณ 80 ราย 

      - เก็บคาใชน้ําชั่วโมงละ 85 บาท โดยผูใชน้ําแตละรายจายคาใชน้ําใหพนักงานประจําสถานี หลังสูบน้ําใน

แตละวัน เมื่อตองการใชน้ําผูใชน้ําจะโทรแจงพนักงานประจําสถานี เพื่อสงน้ําตามลําดับที่ขอมา 

      - ผูใชน้ํายังไมสามารถรวมตัวกันได แตมีจุดเดนเร่ืองของการลงทุนทําระบบสงน้ําเขาพื้นที่ทํากินของตนเอง 

สังเกตไดจากมีการลงทุนทําวาลว และทอลอด โดยมีอบต. จัดสรรงบประมาณเปนคากระแสไฟฟาเพื่อสมทบ

ใหแกเกษตรกรปละประมาณ 100,000 บาท  ทั้งนี้ มีการประมาณการคาใชไฟฟาของสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟา ชั่วโมงละ 250 บาท (ข้ึนกับขนาดของเคร่ืองสูบน้ํา) 

      - มีการอบรมเรื่องการรักษาแพ สงผลใหพนักงานประจําสถานีบานหนองสังข 1 และบานนาทุงมั่ง มี

ความรูพื้นฐานดานไฟฟา สามารถซอมแซมระบบเคร่ืองสูบน้ํา และอุปกรณในเบ้ืองตนได 

      - อบต. ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการซอมแซม ขุดลอกคลองสงน้ํา ถางปา เปนประจําทุกป ปละประมาณ 

12,000 บาท 

  
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน ประมาณ 3,300 ไร โดยการทํา

นาป ปลูกมะเขือเทศ ขาวโพด พริก แตง เผือก เปนพืชหลังนา 
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9. สรุปการใชประโยชน 
     การใชประโยชนจากสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   

 
10. ปญหา 
       - ในบางคร้ังเคร่ืองสูบน้ํามีปญหาไฟฟาตก ฟวสขาด 

หลัง 18.00 น. ไปแลว 

       - ผูใชน้ําไมมีการดําเนนิกิจกรรมกลุมมาประมาณ 3 ป 

เพราะกรรมการกลุมผูใชน้าํไมไดคาตอบแทน 

       - ฝาทอสงน้าํเขานา (หวัหมู) ถูกขโมย 

       - คลองสงน้าํมปีญหาแตกราวประมาณ 20 แผง 
 

 

11. ขอเสนอแนะ 
       - กรณีมปีญหาเกี่ยวกบัไฟฟาไดแจง อบต. หรือการไฟฟาเขามาดําเนนิการ 

       - นําฝาทอสงน้าํเขานา (หัวหมู) มารักษาไวเอง 

       - ตองการใหทําระบบสงน้าํ คลองไสไก/ทอลอดเพิ่ม 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองหอย  

ตําบลนาคู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 
 

1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2545   

     โดย กรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 132 แรงมา จาํนวน 2 เคร่ือง  

  
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2548 

 
       

 5. ระบบสงน้ํา 
      - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 2,520 เมตร มีบอพกัน้าํ 2 บอ 

      - ระบบสงน้ํามี 2 สาย รวมความยาว 3,386 เมตร แยก

เปนสายหลัก ความยาว 2,761 เมตร สายซอย ความยาว 1,625 

เมตร  โดยในป 2549 อบต. สนับสนุนงบประมาณในการทํา

คลองไสไกความยาวประมาณ 1,000 เมตร 

     - มีประตูน้ํา (Gate Valve)  จํานวน 5 จุด ที่ 

กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานสรางข้ึนไวเดิม และในป 2552 อบต. สนับสนนุงบประมาณในการทําวาลว

เสริมแยกน้าํใหเกษตรกรอีก 3 จุด 
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 3 แพ เคร่ืองสูบน้ํา 3 เคร่ือง (ใชการได 2 เคร่ือง) มีทอสงน้าํ 2 ทอ โดยใน

ป 2548 ไดรับการถายโอนมาในลักษณะแพคู ปจจุบันแพสํารองใชการไดดี ขณะที่แพเกามีรอยร่ัว ยางแตก 

นอกจากนี้ในเดือน เม.ย. 2552 ยังไดรับการสนับสนุนแพใหมจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยใชงบ

เฉพาะกิจจากการทําโครงการสวนโยธาธิการของ อบต.   

     - คลองสงน้ําบางชวงเกดิชํารุดเสียหาย เนื่องจากกอสรางมาเปนเวลานาน  

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - อบต. มีการวางแผนเพื่อกระตุนในเร่ืองของการพัฒนากลุมอาชีพภาคเกษตร และการใชน้ําของเกษตรกร 

ซึ่งสอดคลองกับนโยบายพื้นที่สีเขียว โดยใหเกษตรกร 10 ราย ทดสอบปลูกขาวโพดประมาณ 40-50 ไร  ในป 

2551 ซึ่งผลการทดสอบปรากฏวาการปลูกชา และวิธีการปลูกไมดี ทําใหไมไดผลเทาที่ควร โดย อบต. เสียคา

ไฟฟาสนับสนุนประมาณ 10,000 บาท สวนป 2552 วางแผนปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ประมาณ 100 ไร เนื่องจากมี

ตลาดสงสินคาที่แนนอน โดยวางแผนการทํางานรวมกับกลุมถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใชเปนสถานที่ศึกษาดูงาน 

ในอนาคตตองการสงเสริมใหปลูกดอกทานตะวัน 

      - อบต. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาแหลงน้ําไวในงบซอมแซม โดยมีงบในการขุดลอกคูคลองปละ

ประมาณ 4,000 บาท และมีงบประมาณคาใชไฟฟาเพื่อสนับสนุนการสูบน้ําปละประมาณ 40,000 บาท 

      - มีผูใชน้ํา 80 คน คิดคาสูบน้ําดวยไฟฟาชั่วโมงละ 85 บาท โดยผูใชน้ําสงใบขอใชน้ําลวงหนา ซึ่ง

พนักงานประจําสถานีจะสงน้ําใหตามใบคิว และเรียกเก็บคาใชกระแสไฟฟาทุก 6 เดือน   

      - มีการจัดประชุมผูใชน้าํปละ 1 คร้ัง ในชวงการพัฒนาคูคลอง       

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร โดย

การทาํนาป ในฤดูแลงปลูกขาวโพด  

 
9. สรุปการใชประโยชน 
    สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาอยู ในสภาพที่ ใชงานได เต็ม

ประสิทธิภาพ 
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10. ปญหา 
       - ในอดีตพนักงานประจําสถานีไดรับการอบรมเกี่ยวกับ

วิธีการดูแลรักษาสถานีสูบน้ําเดือนละคร้ัง แตหลังจากการ

ถายโอนมาอยูกับ อบต. แลว ไมไดรับการอบรมใด ๆ  

       - มีปญหาคันดินบริเวณคลองดาดคอนกรีตพังเปน

ชอง เนื่องจากน้ําลนคลอง โดยดินบริเวณนี้อุมน้ําไดไมนาน 

       - มีการลักลอบตัดสายไฟฟาเมื่อป 2549 โดยไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจาก อบต. เพื่อการซอมแซมจํานวน 

30,000 บาท 

       - การบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบ 
 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ควรติดไฟฟาสองสวางเพื่อปองกันการลักลอบตัดสายไฟ 

       - ควรฟนฟูกลุมผูใชน้ําข้ึนใหม เพื่อตรวจสอบจํานวนผูใชน้าํทีม่ีทัง้หมดวาปลูกอะไร มีพื้นที่รวมทัง้หมด

เทาไร 

       - อบต. มแีผนจะขยายคลองซอยออกไปเพื่อใหเกษตรกรสามารถใชน้ําไดอยางทัว่ถงึยิ่งข้ึน 
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาทุงมั่ง  
ตําบลบานแกง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  
 

2. ปที่ติดต้ัง 
     เร่ิมกอสรางป 2545  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 125 แรงมา จาํนวน 1 เคร่ือง   
  

4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
    เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2548 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้าํถึงบอพักน้าํ เปน

ระยะทาง 2,800 เมตร  

     - ระบบสงน้ําม ี2 สาย รวมความยาว 2,150 เมตร แยก

เปนคลองสาย 10 ความยาว 1,200 เมตร รับน้ํา 100 ลิตร

ตอวินาที คลองสาย 05 ความยาว 950 เมตร รับน้ํา 50 ลิตร

ตอวินาท ี  

     - มีประตูน้าํ (Gate Valve) 10 จุดที่กรมพัฒนาและสงเสริม

พลังงานดําเนินการให และเกษตรกรดําเนินการเพิ่มเติม

ประมาณ 3 จดุ  
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6. ผลการศกึษาดานกายภาพ 
     - สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในปจจุบันใชการไดดี เนื่องจากป 2552 มีการเปลี่ยนแพใหม และกอนหนานั้นเคย

ใชงบประมาณ 80,000 บาท ซอมแซมแพสวนที่ร่ัวซึม โดยมีการซอมแซมหมอแปลงที่โดนฟาผาในป 2551 ใช

งบประมาณ 60,000 บาท 

     - การออกแบบคลองสงน้ําเปนรูปตัวทีสามารถสงน้ําไปไดพรอมกัน 2 สาย แตมีปญหาคลองสาย 05 เปน

คลองเล็ก ทําใหน้ําลน/น้ําซึมเขาบาคลอง เพราะความแรงของนํ้าไหลบาไดแรงและเร็วกวาขนาดคลอง สงผลให

ตองซอมคลองทุกป 
 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - เปนกลุมผูใชน้ําจํานวน 60 ราย ที่จัดต้ังมาพรอมกับการสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในป 2545  แต

ปจจุบันไมมีการทํากิจกรรมใด ๆ  

     - เก็บคาใชไฟฟาชั่วโมงละ 65 บาท ในทุกส้ินเดือน โดยมีการกันเงินสวนตางประมาณ 2,000 บาท เพื่อ

สํารองเวลาเปล่ียนซอมแซมอุปกรณการใชน้ํา 

     - ระยะเวลาที่ใชเคร่ืองสูบน้ําปละประมาณ 9 เดือน ซึ่งจะสังเกตไดวาหลังเก็บเกี่ยวขาวแลว น้ําในแมน้ําก่ํามี

ปริมาณสูง ทําใหตองมีการถอดตัวหนอนออก   

     - อบต. จัดสรรงบประมาณจายคากระแสไฟฟาเพื่อสมทบใหแกเกษตรกรปละประมาณ 100,000 บาท 

     - อบต. ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการซอมแซม ขุดลอกคลองสงน้ํา ถางปา เปนประจําทุกป ปละประมาณ 

12,000 บาท 

    - พนักงานประจําสถานีบานหนองสังข 1 และบานนาทุงมั่ง มีความรูพื้นฐานดานไฟฟา สามารถซอมแซม

ระบบเคร่ืองสูบน้ํา และอุปกรณในเบ้ืองตนได 

  
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน ประมาณ 1,500 ไร โดยการ

ทํานาป และปลูกแตงโม มะเขือเทศ แตงกวาเปนพืชหลังนา 

 
9. สรุปการใชประโยชน 
     การใชประโยชนจากสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาสามารถ

ใชงานไดอยางเต็มประสิทธภิาพ   
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10. ปญหา 
       - คลองดาดคอนกรีตมีสภาพชํารุดเสียหาย เพราะ

น้ําซึมเขาบาคลอง 

       - มีการลักขโมยสายไฟฟาในป 2550 ใชงบประมาณ 

ดําเนินการซอมแซม 40,000 บาท  

 
 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ควรมีการทุบประตูระบายน้ําเพื่อใหน้ําไหลไดสะดวกข้ึน 

       - ควรเปดทอสงน้ําเขานา (หวัหมู) พรอมกันหลาย ๆ จุด เพื่อลดระดับความแรงของกระแสน้าํ 

       - ควรทําคลองไสไก/ทอลอดใหเขาถึงพื้นที่มากข้ึน และทําทอสงน้ําเขานา (หัวหมู) สําหรับเปด-ปดน้ําเขานาเพิม่ 

เนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอ  
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สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกุง  
ตําบลหนองสังข อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 
ติดตามเม่ือวนัที่ 18 มิถุนายน 2552 

 
1. วัตถุประสงค 
     สูบน้ําเพื่อการเกษตรใหผูใชน้ํา  

 
2. ปที่ติดต้ัง  
     เร่ิมกอสรางป 2545  

     โดยกรมพฒันาและสงเสริมพลังงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอม 

 
3. ลักษณะเครื่องสูบน้ํา 
     - ประเภทหอยโขง 

     - ขนาดเคร่ือง 180 แรงมา จาํนวน 2 เคร่ือง   

   
4. อาคารต้ังเครื่องสูบน้ํา 
     เปนแพลอยกลางน้าํ ไดรับการถายโอนเมื่อป 2546 

 
 

 
5. ระบบสงน้าํ 
     - ความยาวทอจากเคร่ืองสูบน้ําถึงบอพักน้ํา เปน

ระยะทาง 2,500 เมตร  

     - ระบบสงน้ําม ี2 สาย ความยาวรวม 2,000 เมตร   

     - มีประตูน้าํ (Gate Valve) 20 จุด  

 
 

 
 
 
 



 80

 
6.ผลการศึกษาดานกายภาพ 
    - มีแพ 2 หลัง เปนแพสํารอง 1 หลัง มีทอสงน้ํา 2 ทอ 

และมีบอพัก 2 จุด หางกันประมาณ 1 กิโลเมตร  

    - สภาพโดยทั่วไปของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟายังใชการไดดี 

โดยมีการเปล่ียนอุปกรณในตูควบคุมไฟฟา 2 ตัว ซึ่ง อบต. 

จางเจาหนาที่จากอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

มาแกไขให  

     - อบต. เสริมทอลอดฝงพื้นบริเวณที่นาของเกษตรกร

ความยาวประมาณ 194 เมตร ในป 2551 โดยใชงบประมาณ 

80,000 บาท เพื่อสงน้ําใหเกษตรกรจํานวน 10 ราย 

 

 

 

 

 
7. ผลการศกึษาดานการบริหารจัดการ 
     - เมื่อมีผูที่ประสงคจะใชน้ําแจงความตองการเขามาก็สามารถสูบน้ําใชไดทันที ไมตองรอคิวโดยมีการเรียก

เก็บคาไฟฟาทุก 6 เดือน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ปจจุบันมีผูใชน้ําประมาณ 60 คน แตไมไดดําเนินการใน

ลักษณะกลุมผูใชน้ําแลวเพราะคณะกรรมการไมไดรับคาตอบแทน   

     - เดิมเก็บคาใชน้าํช่ัวโมงละ 85 บาท แตในป 2551 เก็บคาใชน้าํเพิม่ข้ึนเปนชั่วโมงละ 90 บาท   

     - ผูตองการใชน้ําประมาณ 20 คน ทําเร่ืองขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการสรางทอลอด/คลองไสไก 

 
8. พื้นที่รบัประโยชน 
     กิจกรรมที่ไดใชประโยชน โดยการทํานาป และปลูกดอก

ดาวเรือง ดาวกระจาย กระดุมทอง ไสไก ยาสูบ เปนพืชหลังนา 
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9. สรุปการใชประโยชน 
     การใชประโยชนจากสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาสามารถใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ และมีชุดสํารองดวย 

  
10. ปญหา 
       - มิเตอรไฟฟาทํางานโดยที่ไมไดเปดเคร่ืองสูบน้ํา ทําใหพนักงานประจําสถานีตองออกคาใชจายสวนตาง

ดังกลาว โดยไดแจงการไฟฟาใหเขามาตรวจสอบแลว แตมิเตอรกย็ังเดินเหมือนเดิม 

       - คลองสงน้าํแตกชํารุด จํานวน 4 แผง ยาว 8 เมตร 

       - การบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบเทาที่ควร 

 
11. ขอเสนอแนะ 
       - ตองการทอ/วาลว ที่สามารถเปด-ปด เพื่อเปล่ียนทิศทางเดินของน้าํใหไปตามทอซาย-ขวา 

       - ตองการใหมีการลงประชามติรวมกนัในกลุมคนทีใ่ชน้ําวาควรต้ังกฎกติกาผูใชน้ําอยางไร 

       - ควรทําเร่ืองถึงการไฟฟา เพื่อแจงเปล่ียนมิเตอร  

       - อบต. ควรใหการอบรมความรูเบ้ืองตนแกพนักงานประจําสถานีในการบํารุงรักษาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
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บทที่ 3 

บทสรุป ปญหา ขอเสนอแนะ 
 

 

1.  การติดตามผลโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ  
 

โครงการพัฒนาลุมน้ําก่าํฯ ผลการดําเนนิงาน 

1.  พัฒนาหนองบึงขนาดใหญ จํานวน 15 แหง  

ซึ่งจะเปนแกมลิงสําหรับเก็บกักน้าํจากลําน้ําก่าํที่มี

ปริมาณมากในชวงฤดูฝน สํารองไวใชในชวงฤดูแลง 

1. ดําเนินการปรับปรุงหนองบึงแลวเสร็จ  

13 แหง รวมปริมาณน้ําที่เกบ็กักได 

11,630,000 ลูกบาศกเมตร 

2.  กอสรางประตูระบายน้ํา (ปตร.) 7 แหง  ไดแก 

ปตร. บานหนองบึง ปตร. บานนาขาม  ปตร.บานนาคู  

ปตร. บานตับเตา และปตร. บานนาบัว  ปตร. น้าํก่ํา

ตอนลาง และปตร. หวยแคน 

2. กอสรางแลวเสร็จและรับมาบํารุงรักษาแลว 

5 แหง ไดแก (ปตร. บานหนองบึง  

ปตร. บานนาขาม ปตร. บานนาคู  

ปตร. บานตับเตา ปตร. บานนาบัว) และ 

อยูระหวางดําเนินการกอสราง 2 แหง ไดแก 

ปตร. น้าํก่ําตอนลาง และปตร. หวยแคน 

3.  กอสรางสถานีสูบน้าํดวยไฟฟาและระบบ 

คลองสงน้าํ 

3. กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา พรอม 

คลองสงน้าํแลวเสร็จ 24 แหง 

    - สถานีสูบน้ําจากลําน้าํก่าํ 20 แหง 

    - สถานีสูบน้ําจากลําน้าํบัง 4 แหง 

 
2. ผลการติดตามการดําเนินงานสถานีสูบน้าํดวยไฟฟา และระบบคลองสงน้ํา 
 สถานีสูบน้าํดวยไฟฟาและระบบคลองสงน้ําในเขตโครงการพัฒนาลุมน้ําก่าํฯ มีจาํนวนทัง้ส้ิน 24 

สถาน ีมีรายละเอียดของแตละสถานีดังตารางที ่1 และรายละเอียดของการบริหารจัดการน้าํในแตละสถานี

ดังตารางที่ 2  

 จากตารางที่ 1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาที่จัดต้ังตามโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ มีรายละเอียดดังนี้  

  - เคร่ืองสูบน้ําที่ใชการไดดี (ใชงานไดเต็มที่โดยไมตองต้ังงบประมาณในการซอมบํารุง) 

จํานวน 5 แหง ไดแก เครื่องสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกนาดี สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานหัวภูธร สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสามแยก สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาทุงมั่ง และสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาบานหนองหอย  
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  - เคร่ืองสูบน้ําที่ใชการได (ใชงานไดแตตองมีการต้ังงบประมาณในการซอมบํารุง) จํานวน 

16 แหง ไดแก เครื่องสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแคน-ยอดชาด สถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟาบานนาคอย สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคําพี้ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหมากเฟอง สถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบานบอน (บานจําปา) สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกานเหลือง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสมปอย 

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสังข  สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสังข 2 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานคําเม็ก-หนองไฮ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองกุง สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝงแดง สถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาบานแกงโพธ์ิ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานนาบัว สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานตองนอย-โคกหินแฮ 

และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังยาง  

  - เคร่ืองสูบน้ําที่ใชการไดแตไมดี (ใชงานไดแตไมเต็มที่และตองมีการต้ังงบประมาณในการ

ซอมบํารุง) จาํนวน 1 แหง คือ เคร่ืองสูบน้าํของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดอนคราม 

  - เคร่ืองสูบน้าํที่ใชการไมได (ใชงานไมไดเลย) จํานวน 2 แหง ไดแก เคร่ืองสูบน้ําของสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟาบานหัวดอนนอย และสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองยอ  

  จากตารางที่ 2 พบวาสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาทุกแหงมีการต้ังกลุมผูใชน้ําซึ่งแตเดิมกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน (พพ. เดิม) เปนผูดําเนินการ  ซึ่งกลุมผูใชน้ําที่สามารถรวมตัวกันไดอยางเขมแข็ง

มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหกรมชลประทานสามารถเขาดําเนินการฟนฟูได

จํานวน 8 กลุม แยกเปนกลุมบริหารผูใชน้ํา 3 กลุม (มีการแตงต้ังคณะกรรมการ) และกลุมพื้นฐาน 5 กลุม 

(ยังไมมีการต้ังคณะกรรมการ แตเร่ิมดําเนินกระบวนการกลุมเพื่อปรับเปนกลุมบริหารผูใชน้ําตอไป) โดยมี

กลุมผูใชน้ําที่พรอมรับการฟนฟูในระยะตอไป จํานวน 5 กลุม กลุมผูใชน้ําที่รวมตัวในลักษณะสหกรณ

ผูใชน้ํา จํานวน 2 กลุม และกลุมผูใชน้ําที่ยุติกิจกรรมของกลุมไปแลว ปจจุบันมีเพียงผูใชน้ําที่รวมตัวกัน

แบบหลวม ๆ จํานวน 9 กลุม     
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3. ลักษณะทางกายภาพ 
 3.1 เครื่องสบูน้ําดวยไฟฟา 
  เคร่ืองสูบน้ําดวยไฟฟาของสถานีสูบน้ําทั้ง 24 แหง มีขนาดแรงมาที่แตกตางกันข้ึนอยูกับ

พื้นที่สงน้ํา โดยเฉล่ียหนึ่งหมูบานมีเคร่ืองสูบน้ํา จํานวน 1 เคร่ือง แตมีเพียง 5 หมูบาน ที่มีเคร่ืองสูบน้ํา

จํานวน 2 เคร่ือง ปจจุบันเคร่ืองสูบน้ําสวนใหญอยูในสภาพใชการได ทั้งนี้หากเคร่ืองสูบน้ําชํารุด พนักงาน

ประจําสถานีสูบน้ําจะทําการตรวจสอบและแกไขในเบ้ืองตน หากไมสามารถแกไขไดจะแจงไปยัง อบต. 

ที่รับผิดชอบ เพื่อจัดต้ังงบประมาณในการซอมแซม 

เคร่ืองสูบนํ้ามีขนาดแรงมาต้ังแต 75–265 แรงมา ขึ้นอยูกบัขนาดพื้นท่ีรับประโยชน 

โดยเคร่ืองสูบนํ้าดวยไฟฟาจะตั้งอยูบนแพลอยนํ้า และสูบนํ้าผานทอสงนํ้า  

ไปยังบอพักนํ้าเพื่อสงไปตามคลองดาดคอนกรีตเขาสูพื้นท่ีการเกษตร 
 

3.2 แพที่ต้ังเครื่องสูบน้าํ 
  แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําเปนแพที่ทําจากวัสดุที่เปนเหล็กมทีุนลอยน้ําอยูดานลางเพื่อการทรงตัว

ของแพ พรอมกับมีลวดสลิงในการยึดแพใหอยูกับที ่ปจจุบันพบสภาพแพเปนสนิม บางจุดเปนรอยแตก โดย

สวนใหญยังไมไดรับการซอมแซมหรือเปล่ียนแพใหม 

สภาพแพท่ีต้ังเคร่ืองสูบนํ้ามีสภาพเกา เปนสนิม โดยแพสวนใหญยังไมไดรับการซอมแซม  
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3.3 ทอสงน้าํ 

  ทอสงน้ําเช่ือมตอกับเคร่ืองสูบน้ําเพื่อสงน้ําไปยังบอพักน้ํากอนเขาระบบคลองดาด

คอนกรีตตอไป ทอสงน้ําที่เชื่อมตอกับเคร่ืองสูบน้ําจะมีหลายระดับ โดยจะปรับข้ึน-ลงตามระดับของน้ําใน

แมน้ํา เพื่อปองกันไมใหแพลม ความยาวทอสงน้ําโดยเฉล่ีย 500-700 เมตร ทอสงน้ําสวนใหญอยูในสภาพ

ใชการได แมบางสถานีจะมีปญหาทอสงน้ําร่ัวซึมบาง แตยังใชการได 

 

 
 

3.4 ตูควบคุมระบบไฟฟา 
  ตูควบคุมระบบไฟฟาเพื่อการเปด-ปดเคร่ืองสูบน้ํา ซึ่งมีพนักงานประจําสถานีสูบน้ําเปน

ผูรับผิดชอบดูแลการเปด-ปด พรอมระบบมิเตอร ปจจุบันอยูในสภาพเกาแตยังใชการได มีเพียงบางหมูบาน

ประสบปญหาตูควบคุมระบบไฟฟาชํารุดแตไดดําเนินการแกไขเรียบรอย ทั้งนี้ หากตูควบคุมระบบไฟฟา

เกิดปญหาใชการไมได  พนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะแจงเร่ืองไปยัง อบต. เพื่อใหเจาหนาที่ประจําศูนย

สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาจังหวัดนครพนมเขามาดําเนินการแกไข เนื่องจากตูควบคุมระบบไฟฟามีการ

ทํางานที่ซับซอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอสงนํ้าท่ีชํารุด เกิดนํ้าร่ัวซึม สงผลใหแรงดันนํ้าลดลง ทอสงนํ้าท่ีไดรับการปรับปรุงใหม  

สงผลใหการสงนํ้ามีประสิทธิภาพเต็มท่ี 

ตูควบคุมระบบไฟฟา  

ประเภทต้ังพื้นซึ่งเปนตูขนาดใหญ  

เจาหนาท่ีกําลัง

เปดสวิทซไฟฟา  

ท่ีตูควบคุม

ระบบไฟฟา 

ประเภทติดกับ

เสาไฟฟาซึ่งอยู

ในระดับสูง  



 89 
 
 

3.5 ระบบคลองดาดคอนกรีต 
  คลองดาดคอนกรีตมีความยาวเฉล่ีย 2,000-3,000 เมตร ทําการรับน้ําจากบอพักน้ํา เพื่อ

สงตอไปยังพื้นที่การเกษตร ผานทอสงน้ําเขานา (Farm Turn Out) ซึ่งภาษาที่เกษตรกรในพ้ืนทีเ่รียกคือ “หวัหม”ู 

โดยจะต้ังกระจายอยูหลายจุดตามแนวคลองสงน้ําและพื้นที่รับประโยชน เมื่อเกษตรกรตองการใชน้ําจะทํา

การเปดทอสงน้ําเขานา หรือ “หัวหมู” ใหน้ําเขาแปลงนา โดยผลจากการติดตามพบวาเกษตรกรนําน้ําเขา

แปลงนาดวยวิธีที่แตกตางกัน เชน การรับน้ําจากคลองไสไก การรับน้ําจากทอสงน้ําที่ฝงอยูใตดิน การรับน้ํา

ดวยวิธีการปลอยใหน้ําไหลผานจากนาดานหนาสงตอไปยังดานทาย สําหรับสภาพของระบบคลองดาด

คอนกรีตในปจจุบันพบวาสวนใหญชํารุด บานก้ันน้ําแตก มีวัชพืชข้ึนปกคลุมบริเวณแนวคลองสงน้ํา และ

คลองสงน้ําเกิดการทรุดตัวในบางชวง ซึ่งปญหาดังกลาวลวนสงผลใหประสิทธิภาพในการสงน้ําลดลงทั้งส้ิน 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.6 ประตูน้ํา (Gate Valve) 

  ประตูน้ํา มีลักษณะเปนหัวจายน้ํา 2 หัว ดานซาย-ขวา มีขนาดหนากวาง 2–4 นิ้ว ข้ึนอยู

กับพื้นที่รับประโยชน ดานบนมีวาลวหมุนสําหรับควบคุมการเปด-ปด โดยเกษตรกรในพื้นที่จะเรียกวา 

“คาราบาว” เปนจุดจายน้ําที่จะตั้งกระจายตามจุดตาง ๆ เพื่อสงน้ําใหกับพื้นที่เกษตรที่อยูหางจาก

แนวคลองดาดคอนกรีต โดยพบประตูน้ําจํานวน 3-4 จุดตอหมูบาน ซึ่งประตูน้ําจะรับน้ําจากระบบทอสงน้ํา

และปลอยน้ําเขาพื้นที่เกษตรโดยตรง ทั้งนี้ผลจากการติดตามพบวา ประตูน้ํามีปญหาชํารุด ใชการไมได 

วาลวหมุนสําหรับควบคุมการเปด-ปดหาย ทําใหใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพหรือใชการไมไดเลย 
 
 
 
 
 
 
 

    การสงนํ้าผานระบบคลองดาดคอนกรีตท่ีชํารุด 

ทําใหเกษตรกรใชประโยชนจากนํ้าไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

การทรุดตัวของดินสงผลใหระบบคลองดาด

คอนกรีตชํารุด ไมสามารถสงนํ้าได  
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4. ผลการติดตามดานบรหิารจัดการกลุมผูใชน้ํา 
 การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟามี 2 ลักษณะ คือ กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมที่

จัดต้ังข้ึนโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (พพ. เดิม) เมื่อติดต้ังสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และกลุมผูใชน้ําที่

ไดรับการฟนฟูโดยกรมชลประทาน ซึ่งมีการบริหารกลุมแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 4.1 กลุมผูใชน้ําด้ังเดิม 
  เปนกลุมผูใชน้ําที่ดําเนินการจัดต้ังโดยกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน รวมกับกรม

สงเสริมสหกรณ ซึ่งมีการสนับสนุนเงินกองทุนประจํากลุม ทั้งนี้กลุมผูใชน้ํามีแนวทางการบริหารจัดการและ

จัดสรรน้ําตามมติของกลุม ดังตอไปนี้ 

 1.สมาชิกกลุมผูใชน้ําเปนการรวมกลุมต้ังแตติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา และยัง 

ไมไดรับการปรับปรุงกลุม โดยเฉล่ียกลุมไดดําเนินการมาแลว 8-9 ป 

2. อัตราการใชน้ําเหมาจายคิดเปนรายช่ัวโมงข้ึนอยูกับมติของกลุมผูใชน้าํ 

 3.การเก็บคาสูบน้ําข้ึนอยูกับมติของกลุม สวนใหญจะเก็บหลังฤดูเพาะปลูก 

โดยพนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะเปนผูรวบรวมและนําเงินสงใหแก อบต. 

 4. การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

    - เนนการรวมประชุมกรณีทีเ่กิดปญหา 

    - เนนกิจกรรมขุดลอกคูคลอง ขุดตะกอน ในระบบคลองสงน้ํา  โดยจะ

ดําเนินการกอนเร่ิมฤดูเพาะปลูก  

 5. บทลงโทษขึ้นอยูกับมติของกลุม เชน หากพบการลักน้ําจะยุติการสงน้าํให

ผูที่ละเมิด หรือใหรับผิดชอบเปนจํานวนเงินที่ใชน้าํไป 

 6. ลักษณะการใชน้ํา 

- สมาชิกที่ตองการใชน้ําสวนใหญจะไปลงชื่อขอใชน้ํากบัประธานกลุม 

หรือพนกังานประจําสถานีสูบน้ํา เพื่อจัดรอบเวรการจายน้ํา โดยพนกังานประจําสถานีสูบน้ําจะดําเนนิการ

เปด-ปดน้ํา 

- การไดรับประโยชนจากน้ําจะเนนเฉพาะผูที่มีพืน้ที่อยูติดระบบสงน้าํเทานัน้ 

พื้นทีท่ี่ไกลระบบสงน้ําจะประสบปญหาการใชน้ํา เนื่องจากยงัไมมีการจดัการการใชน้าํรวมกนัอยางเปนระบบ 

 7. การเก็บเงิน 

 - การเก็บเงนิข้ึนอยูกับมติของกลุม  วาจะจายเปนรายเดือน  หรือส้ินสุด

ฤดูเพาะปลูก 

 - ผูรับผิดชอบการเก็บคาสูบน้ําข้ึนอยูกับมติของกลุมวาจะใหประธาน

กลุม หรือพนักงานประจําสถานีสูบน้ําเปนผูรวบรวมและนําสงใหแก อบต. 
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 4.2 กลุมผูใชน้ําที่ไดรับการฟนฟ ู
  เปนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการฟนฟูจากฝายสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําฯ 

กรมชลประทาน โดยไดดําเนินการจัดทําแผนฟนฟูกลุมผูใชน้ํา ต้ังแตป 2551 เปนตนมา ปจจุบันได

ดําเนินการฟนฟูแลว 8 กลุม แบงเปนกลุมบริหารผูใชน้ํา (เกิดจากการรวมกลุมพื้นฐานหลายกลุมที่ผานการ

ดําเนินกิจกรรมกลุมมาแลว 2-3 ป) จํานวน 3 กลุม และกลุมพื้นฐาน จํานวน 5 กลุม ซึ่งกระบวนการฟนฟู

จะเร่ิมจากการสงเจาหนาที่ภาคสนามเขาไปสํารวจกลุมผูใชน้ําเดิมและสํารวจพื้นที่ใชประโยชน พรอมกับ

ทํากิจกรรมมวลชนกับสมาชิกกลุมผูใชน้ําเดิม โดยอาศัยความรวมมือระหวางกรมชลประทานและอบต. ซึ่งมี

วิธีการดําเนินงานบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําดังตอไปนี้ 

 1. เปนกลุมผูใชน้ําที่ไดรับการฟนฟูจากกรมชลประทาน ต้ังแตป 2551 จนถงึปจจุบัน 

 2.  มีการสํารวจพืน้ที่รับประโยชนจริง และรวบรวมสมาชิกกลุมผูใชน้าํข้ึนอยางเปนระบบ 

 3. มีการคัดเลือกคณะกรรมการประจํากลุม โดยประธานและกรรมการจะมีวาระ

คราวละ 2 ป เพื่อใหมกีารคัดเลือกใหม  

 4. การเก็บคาใชน้ํา  

 - สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีการแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับอัตรา

การใชน้าํและการเก็บคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกแรกเขาเพื่อนํามาเปนเงนิกองทนุสํารองของกลุม 

 - คาใชน้ํา กลุมผูใชน้ําจะดําเนินการจัดเก็บในอัตราเหมาจายคิดเปน

ชั่วโมง ข้ึนอยูกับขอตกลงของแตละกลุม  

 - การเก็บเงนิข้ึนอยูกับมติของกลุมผูใชน้ํา โดยสวนใหญจะเรียกเกบ็เงนิ

เมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิต 

 5. การมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา  

 - สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการประชุมกลุมปละ 1 คร้ัง 

 - สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีสวนรวมในการขุดลอกคลอง ทําความสะอาดแนว 

คลองสงน้ํา และหากสมาชิกทานใดไมสามารถรวมดําเนินการได จะเสียสละเงินเพื่อสมทบทุนคาน้ําด่ืม 

คาน้ําแข็ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแนวทางของแตละกลุม 

 6. กฎ กติกา ประจํากลุมผูใชน้ํา 

 - สมาชิกกลุมผูใชน้าํมกีารกาํหนด กฎ กติกาการใชน้าํรวมกนัอยางเปนระบบ 

 - วิธีการขอใชน้ํา สมาชิกทีม่คีวามตองการใชน้ํา จะมาลงชื่อ เวลา และ 

จํานวนช่ัวโมงที่ตองการกับประธานกลุมผูใชน้ํา ลวงหนา 1 วัน  

   - การจัดเก็บคาสูบน้ํา พนักงานประจําสถานีสูบน้ําจะเปนผูคิดคาสูบน้ํา 

โดยรวบรวมจากรายช่ือของสมาชิกที่ขอใชน้ํา 
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 7. บทลงโทษ 

 - หากสมาชิกกลุมผูใชน้าํติดคางคาสูบน้าํ พนักงานประจําสถานีสูบน้าํ

จะไมเปดใหใชน้ําในคร้ังตอไป 

 - หากเกิดกรณีการลักน้ํา สมาชิกกลุมผูใชน้ําจะใชมาตรการลงโทษผาน

ความเห็นชอบจากมติของกลุม เชน ใหผูที่ละเมิดรับผิดชอบคาสูบน้ําของวันนั้นทั้งหมด โดยผูใชน้ํารายอ่ืน ๆ 

ไมตองเสียคาสูบน้ํา แตไดรับน้ําตามปกติ 

 8. เงินกองทนุ 

 สมาชิกกลุมผูใชน้ํามีเงินกองทุนประจํากลุม ซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากกรม

พัฒนาและสงเสริมพลังงาน เพื่อนํามาบริหารจัดการอยางเต็มประสิทธิภาพ ปจจุบันสมาชิกกลุมผูใชน้ําได

นําเงินกองทุนมาจัดสรรเพื่อประโยชนของกลุมเพิ่มข้ึน โดยจัดทําในรูปแบบตาง ๆ เชน กองทุนปุย กองทุน

เงิน และอ่ืน ๆ 

 
5.  ปญหา/อุปสรรคที่พบ 
 5.1 ดานกายภาพ 
  - เคร่ืองสูบน้าํดวยไฟฟามีสภาพเกา พบปญหาชํารุดบอย 

  - ทอสงน้ํามีการร่ัวซึม สงผลใหแรงดันน้ําลดลง ไมสามารถสงน้าํไดเต็มประสิทธิภาพ 

  - แพที่ต้ังเคร่ืองสูบน้ําเกาและเปนสนิม ในฤดูน้ําหลากความเช่ียวของนํ้าอาจสงผลตอแพ 

และทําใหเคร่ืองสูบน้ําเสียหายได 

  - ระบบสงน้าํทีเ่ปนคลองดาดคอนกรีตชาํรุดบานระบายน้าํแตก พบปญหาดินทรุดตัวสงผลให

การสงน้ําไมไดผลเทาที่ควร  

  - ทอสงน้าํเขานา “หัวหม”ู และประตูน้ํา “คาราบาว” ในสวนของหัวหมุนวาลวเพื่อเปด-ปด 

ถูกถอดออกไปขาย เนื่องจากเปนวัสดุทีท่าํจากแผนเหล็ก 
 5.2 ดานการบริหารจัดการ 
  - กลุมผูใชน้าํด้ังเดิมตองการใหดําเนินการฟนฟกูลุมข้ึนมาใหม เพื่อใหการจัดสรรน้ําเปนระบบ 

เนื่องจากปจจบัุนมพีืน้ที่รับประโยชนเพิ่มข้ึนจํานวนมาก  

  - กลุมผูใชน้าํขาดเงินทนุสนบัสนุนใหการดําเนนิงานของกลุมมีความเขมแข็ง 

  - ประสบปญหาการลักขโมยน้ําในบางพืน้ที ่

  - สมาชิกกลุมผูใชน้ําบางพื้นที่ตองการใหปรับลดอัตราคาสูบน้ํา เนื่องจากประสบปญหา

คาสูบน้ําแพง 

  - พนักงานประจําสถานีสูบน้ํารุนใหมขาดความรูเร่ืองการดูแลรักษาอุปกรณของสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟาในเบ้ืองตน เนื่องจากไดรับตําแหนงสืบทอดมาจากบิดา  
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6.  ขอเสนอแนะ 
 6.1 ดานกายภาพ 
  1. เจาหนาที่ของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน อบต. และศูนยสูบน้าํดวยพลังงานไฟฟาจังหวัด

นครพนม ควรเขามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองสูบน้าํ  ตูควบคุมระบบไฟฟาเปนระยะ ๆ 

เพื่อตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ใหสามารถทาํงานไดอยางตอเนื่อง  

  2. ควรขยายพื้นที่ทําระบบสงน้าํเพิ่มเติม ทั้งคลองดาดคอนกรีต คลองไสไก และประตูน้าํ 

เพื่อใหครอบคลุมพื้นทีท่ําการเกษตรมากข้ึน 

  3. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาดําเนินการซอมแซมระบบสงน้าํที่ชํารุดเสียหาย ใหใช

การไดตามปกติ  
 

 6.2 ดานการบริหารจัดการ 
  1. กลุมผูใชน้ําด้ังเดิมควรไดรับการฟนฟูข้ึนใหม เพื่อใหการบริหารจดัการการใชน้าํเปนระบบ 

และชวยลดปญหาความขัดแยงจากการใชน้ํา โดยพบวากลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ที่ควรจะ

ไดรับการฟนฟูในระยะตอไป  คือ  กลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแคน-ยอดชาด  สถานี

สูบน้ําดวยไฟฟาบานสามแยก สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคําพี้ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานกานเหลือง 

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานฝงแดง  ซึ่งการดําเนินงานของกลุมจะเขมแข็งไดตองอาศัยองคประกอบ     

3 ประการ คือ  

- การเปนองคกร ซึ่งจะอยูในลักษณะหนึง่ลักษณะใดก็ได เชน เปนกลุมพื้นฐาน 

กลุมบริหารผูใชน้ํา หรือสหกรณผูใชน้ํา    

   - การรวบรวมสมาชิกกลุมทีต่องการใชประโยชนจากน้าํ 

   - การดําเนนิกจิกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง 

 ทั้งนี้ กรมชลประทานไดวางแผนการฟนฟูกลุมผูใชน้ําใหครบ 24 สถานี ภายในป 

2555 โดยขณะนี้ดําเนนิการไปแลว 8 กลุม  เนื่องจากกระบวนการฟนฟูกลุมผูใชน้ําสามารถดําเนินการได

ปละไมเกิน 5 สถานี เพราะประสบปญหาขาดบุคลากร  นอกจากนี้ กระบวนการสรางกลุมตองใชระยะเวลา 

เพื่อใหกลุมสามารถดําเนนิการไดตอเนื่องและย่ังยนื 

  2. สมาชิกกลุมผูใชน้ําควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม

ผูใชน้ําที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อเปนแบบอยางในการบริหารจัดการกลุมตอไป 

  3. ควรใหเกษตรกรในพ้ืนที่ไดอบรมความรูดานการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เนื่องจากปจจุบัน

ไดใชน้ําในชวงฤดูแลง ทําใหสามารถเพาะปลูกพืชไดหลากหลายชนิดยิ่งข้ึน เกษตรกรจึงตองการความรู

เร่ืองการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามาปรับใชในการทําเกษตรของตนเองได 
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  4. พนักงานประจําสถานีสูบน้ําทุกคนควรไดรับการถายทอดความรูเร่ืองการดูแลรักษา

อุปกรณในเบ้ืองตนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจระบบการทํางานของสถานีสูบน้ําและสามารถซอม

บํารุงอุปกรณที่ชํารุดเสียหายอยางงาย ๆ ได 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
1.  นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร. 

2.  นายสุวัฒน  เทพอารักษ  รองเลขาธิการ กปร. 

3.  นายโกวิทย   เพงวาณิชย  รองเลขาธิการ กปร. 

4.  นายสายเมือง   วิรยศิริ   รองเลขาธิการ กปร. 

5.  ม.ล.จิรพันธุ   ทววีงศ   ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ 

 
ผูบริหารโครงการ 
1.  นางสุวรรณา   พาศิริ   ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล 

2.  นายชัชชัย              ภูวิชยสัมฤทธิ ์  ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการพืน้ที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.  นายนรินทร               กาญจนฤกษ  ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล 

 
ผูทําการติดตาม 
1.  นายสมศักด์ิ   เพิ่มเกษร  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชาํนาญการพิเศษ 

2.  นางสาวกาญจนา   โนรี   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชาํนาญการ 

3.  นางสาวฉัตตริน  บุญเกิด   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชาํนาญการ 

4.  นายธวัชชยั    ไพรบูรณ  นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

5.  นางสาวอรัญญา   นาคพรรณ  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

6.  นางสาวนวพร   รัตนสมบัติทว ี  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

7.  นางสาวแสงเพ็ญ   คุณภัทรสกุล  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  
  
ผูประสานงานโครงการพัฒนาลุมน้าํก่าํอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
1.  นายกิตติชยั  กระตายทอง  หัวหนาโครงการฯ 

2.  นายเฉลิมชัย  จันทรวงษา  หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน 

3.  นายภานพุง  วรรณษา  หัวหนาฝายสงน้าํและบํารุงรักษาที่ 2 

4.  นายสุโข  ชิงชนะ   หัวหนาฝายสงน้าํและบํารุงรักษาที่ 3 

5.  นายทวีสุข  ดวงสา   ผูรักษาอาคารชลประทาน 

6.  นายกาศ  วงศคะชุม  ชางฝมือสนามช้ัน 2 

7.  นายสมคิด  คูณหลาย  นายชางชลประทาน 
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8.  นายเปรมชัย  ปรีแผว   ชางชลประทาน 

9.  นายพิศาล  บุญรักษา  ชางชลประทาน 

10. นายอุทยั  นาดี   พนกังานสงน้าํ 

11. นางสาววราภรณ ดาบภูเขียว  เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

12. นางสาวจุฑาลักษณ เทศศรีเมือง  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 
 
ผูจัดพิมพรายงาน 
1.  นางสาวนวพร   รัตนสมบัติทว ี  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  

 




