ประวัติความเปนมาและหนาที่ความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………..

สวนการใชนํ้าชลประทาน
(Irrigation Water Management Division)

ประวัติความเปนมา
ในป พ.ศ. 2494 ซึ่งเปนระยะเริ่มแรกของการกอสรางโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ เพื่อ
ควบคุมและจัดสรรนํ้าไปยังไรนาเพื่อสงใหแกพืชตามปริมาณและเวลาที่พืชตองการอยางเพียงพอนั้น
เปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญอยางยิ่ง เพื่อใหไดขอมูลทางดานการเกษตรชลประทานที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้น
ที่ กรมชลประทานจึงไดติดตอขอผูเชี่ยวชาญจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO)
มาชวยเพือ่ เริม่ ดําเนินการศึกษา คนควาวิจัยปริมาณการใชนํ้าหรือความตองการใชนํ้าของพืชชนิด
ตางๆอยางจริงจัง โดยไดจัดตั้งสถานีทดลองไรนาผสมตัวอยางแหงแรกขึ้นที่แผนกโครงการชลประทาน
หลวงสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2498 เพื่อศึกษา ทดลอง สาธิตการใชนํ้าชล
ประทานในเขตโครงการเจาพระยาใหญและไดขยายไปในเขตชลประทานภาคตางๆ ทั่วประเทศใน
เวลาตอมา ซึง่ ปจจุบันอยูภายใตการดําเนินงานของสวนการใชนํ้าชลประทาน
หนาที่
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเปนศูนยกลางในการวางแผนและดําเนินการศึกษาทดลอง คนควาวิจัย
ทดสอบ สาธิตและการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานในระดับไรนา
ซึง่ รวมถึงวิธีการสงนํ้า ประสิทธิภาพการใชนํ้า การวิจยั กําหนดและควบคุมคุณภาพนําที
้ ม่ ผี ลตอพืชใหถกู
ตองตามมาตรฐานนําเพื
้ ่อการเกษตร ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสงนําในระบบชลประทาน
้
รวมทัง้ การศึกษาวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับการใชนํ้าในเขตชลประทาน เพื่อ
นํ าไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เผยแพรก ารใชนํ้ าชลประทานใหเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสงู สุด พรอมทัง้ ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งดานการปลูกพืช ประมงและเลี้ยง
สัตวใหเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณนํ้าชลประทาน

อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา

52
479

คน
คน

ภาระกิจหลัก
เปนหนวยงานที่มีผลงานทางดานวิชาการเกี่ยวกับวิธีการใหนํ้าแกพืชอยางถูกตองและเหมาะ
สมกับชนิดของพืชและสภาพภูมิประเทศ รวมถึงการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานเกษตรชลประทาน
สถิติขอมูลการใชนํ้ าชลประทาน การสาธิตการใชนํ้ าชลประทานตลอดจนคุณภาพนํ้ าในระบบชล
ประทาน ซึง่ อยูใ นรูปของขอมูลพื้นฐานสําหรับนําไปใชวางแผนการปลูกพืช การวางแผนการสงนํ้าให
แกพื้นที่เพาะปลูกเพื่อใหการใชนํ้าที่มีอยูอยางจํากัดเปนไปตามความตองการและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด ประกอบกับสามารถนําขอมูลที่มีอยูไปประยุกตใชในการออกแบบโครงการชลประทาน การ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่สงนํ้ าตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการชลประทานทั้ง
ปจจุบันและอนาคต
เบอรโทรติดตอ

0-2241-4794

โทรสาร 0-2241-4794

ปจจุบนั ประกอบดวยหนวยงานทั้งสิ้น 12 หนวยงาน คือ
1. กลุม งานวิจัยการใชนํ้าชลประทาน
2. ฝายสถิติการใชนํ้าชลประทาน
3. ฝายเผยแพรการใชนํ้าชลประทาน
4. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 1 (แมแตง) จ.เชียงใหม
5. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก
6. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 3 (หวยบานยาง) จ.นครราชสีมา
7. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 4 (สามชุก) จ.สุพรรณบุรี
8. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 5 (แมกลองใหญ) จ.นครปฐม
9. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) จ.เพชรบุรี
10. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 7 (ปตตานี) จ.ยะลา
11. สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช
12. ศูนยสาธิตการใชนํ้าชลประทานแมกลอง จ.กาญจนบุรี

กลุมงานวิจัยการใชนํ้าชลประทาน
(Irrigation Water Management Research Group)

หนาที่
มีหนาทีว่ างแผนและดําเนินการคนควาวิจยั การใชนาของธั
ํ้
ญพืช พืชอาหารสัตว พืชไร พืชผัก
ไมผล ไมดอก-ไมประดับและระบบการทําฟารม ในดานปริมาณความตองการใชนํ้า ชวงเวลาการให
นํ้าที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแตละทองถิ่นและชวงการเจริญติบโตของพืช
รวมทัง้ ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิจัยผลของคุณภาพนํ้าที่มีตอการเกษตรตามมาตรฐานขององคการ
อาหารและเกษตร ศึกษาวิธีการใชนํ้าชลประทานตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลนําไปใชในการวางแผน ออก
แบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

15
7

คน
คน

0-2241-4524
0-2241-4794

กลับหนาหลัก

ฝายสถิติการใชนํ้าชลประทาน
(Irrigation Water Management Statistics Branch)

หนาที่
มีหนาทีใ่ นการวางแผน สํารวจพื้นที่เพาะปลูก ติดตามและพยากรณสภาพการใชนํ้าชล
ประทาน กิจกรรมทางการเกษตร เพื่อใชวางแผนการใชพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานใหสอดคลอง
กับปริมาณนําต
้ นทุนและดําเนินการสํารวจผลกาวหนาของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก สํารวจผลผลิตตามประเภทการชล
ประทานและเปนศูนยขอ มูลทางวิชาการสถิตกิ ารใชนาชลประทาน
ํ้
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

2
11

คน
คน

0-2662-4229
0-2241-4794

กลับหนาหลัก

ฝายเผยแพรการใชนํ้าชลประทาน
(Irrigation Water Management Dissemination Branch)

หนาที่
มีหนาทีว่ างแผนและดําเนินการกําหนดหลักการปฏิบัติการสาธิตและเผยแพรผลงานวิจัยและ
สถิตดิ า นการใชนํ้าชลประทานเพื่อใชเปนขอมูลนําไปเผยแพร โดยประสานกับสถานีทดลองการใชนาชล
ํ้
ประทานและสํานักชลประทานตางๆ จัดทําแปลงทดสอบและสาธิตดานการชลประทานใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของแตละทองถิ่น
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

4
6

คน
คน

0-2241-4794
0-2241-4794

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 1 (แมแตง) จ.เชียงใหม
(Irrigation Water Management Experiment Station 1)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2512 โดยกรมชลประทาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนเงินกูจากองคการเงินกู
ระหวางประเทศ เอ.ไอ.ดี เพื่อใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้าของพืชชนิด
ตางๆ ระบบและวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อเปนขอมูลหรือ
แนวทางในการนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขตภาคเหนือตอน
บน หัวงานตัง้ อยูท ี่ กม. 39 ถ.เชียงใหม-ฝาง หมูที่ 8 ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50150
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 1 และ 2 ในดานการใชนาแบบประหยั
ํ้
ด
ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการปรั
ํ้
บใชให
สอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การใชพนื้ ทีช่ ล
ประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

5
80

คน
คน

0-5347-1089

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก
(Irrigation Water Management Experiment Station 2)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2519 เพื่อใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้า
ของพืชชนิดตางๆ ระบบและวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อ
เปนขอมูลหรือแนวทางในการนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขต
ภาคเหนือตอนลาง หัวงานตั้งอยูที่หมูที่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 3 และ 4 ในดานการใชนาแบบประหยั
ํ้
ด
ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการปรั
ํ้
บใชให
สอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การใชพนื้ ทีช่ ล
ประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

4
72

คน
คน

0-5536-9042
0-5536-9040

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 3 (หวยบานยาง) จ.นครราชสีมา
(Irrigation Water Management Experiment Station 3)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2502 โดยเงินชวยเหลือจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชา
ชาติ(FAO) เพือ่ ใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้าของพืชชนิดตางๆ ระบบ
และวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อเปนขอมูลหรือแนวทางใน
การนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขตภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หัวงานตั้งอยูที่เลขที่ 80 หมูที่ 10 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่ เกษตร
กรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 ในดานการใชนาแบบ
ํ้
ประหยัด ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการ
ํ้
ปรับใชใหสอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การ
ใชพนื้ ทีช่ ลประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

3
81

คน
คน

0-4446-5141

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 4 (สามชุก) จ.สุพรรณบุรี
(Irrigation Water Management Experiment Station 4)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2494 โดยเงินชวยเหลือจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) เพือ่ ใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้าของพืชชนิดตางๆ ระบบและ
วิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อเปนขอมูลหรือแนวทางในการ
นําไปใชกบั การเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขตภาคกลาง หัวงานตั้งอยูที่ กม.
38 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท หมูที่ 5 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 10 และ 12 ในดานการใชนาแบบ
ํ้
ประหยัด ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการ
ํ้
ปรับใชใหสอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การ
ใชพนื้ ทีช่ ลประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

2
33

คน
คน

0-3557-1850

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 5 (แมกลองใหญ) จ.นครปฐม
(Irrigation Water Management Experiment Station 5)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2513 เพื่อใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้า
ของพืชชนิดตางๆ ระบบและวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อ
เปนขอมูลหรือแนวทางในการนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขต
ภาคตะวันตกตอนบน หัวงานตั้งอยูที่หมูที่ 1 ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 11 และ 13 ในดานการใชนาแบบ
ํ้
ประหยัด ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการ
ํ้
ปรับใชใหสอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การ
ใชพนื้ ทีช่ ลประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

8
104

คน
คน

0-3420-4283
0-3420-4283

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) จ.เพชรบุรี
(Irrigation Water Management Experiment Station 6)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2508 เพื่อใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้า
ของพืชชนิดตางๆ ระบบและวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อ
เปนขอมูลหรือแนวทางในการนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขต
ภาคตะวันตกตอนลาง หัวงานตั้งอยูที่ กม.192 ถ.เพชรเกษม หมูที่ 1 ต.ดอนขุนหวย อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี 76120
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 14 ในดานการใชนาแบบประหยั
ํ้
ด ผล
ของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการปรั
ํ้
บใชใหสอด
คลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การใชพนื้ ทีช่ ล
ประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

4
36

คน
คน

0-3244-9398

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 7 (ปตตานี) จ.ยะลา
(Irrigation Water Management Experiment Station 7)

ประวัติความเปนมา
กอตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2515 เพื่อใชเปนสถานที่ ศึกษา คนควา วิจัยทางดานปริมาณการใชนํ้า
ของพืชชนิดตางๆ ระบบและวิธีการชลประทานตลอดจนการทดสอบสาธิตการใชนํ้าชลประทานเพื่อ
เปนขอมูลหรือแนวทางในการนําไปใชกับการเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการนํ้าชลประทานในเขต
ภาคใตตอนลาง หัวงานตั้งอยูที่เลขที่ 146 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 16 ในดานการใชนาแบบประหยั
ํ้
ด ผล
ของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการปรั
ํ้
บใชใหสอด
คลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การใชพนื้ ทีช่ ล
ประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

3
44

คน
คน

0-7321-6141
0-7321-2500 ตอ 35

กลับหนาหลัก

สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช
(Irrigation Water Management Experiment Station 8)

ประวัติความเปนมา
ยังอยูระหวางดําเนินการกอสราง
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับความตองการใชนาชลประทานเพื
ํ้
อ่
เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 15 ในดานการใชนาแบบประหยั
ํ้
ด ผล
ของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทานและการปรั
ํ้
บใชใหสอด
คลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวมทั
ํ้
ง้ การใชพนื้ ทีช่ ล
ประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดตามสภาพภูมปิ ระเทศของแตละทองถิน่
อัตรากําลัง
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

กลับหนาหลัก

ศูนยสาธิตการใชนํ้าชลประทานแมกลอง จ.กาญจนบุรี
(Irrigation Water Management Demonstration Center)

ประวัติความเปนมา
ศูนยสาธิตการใชนํ้ าชลประทานแมกลอง เดิมชื่อศูนยสาธิตการเกษตรชิราลงกรณ (Trial
Farm) เริม่ กอสรางเมื่อ ป พ.ศ. 2522 โดยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนและโครงการ JICA ใน
พื้นที่บริเวณ Pilot Project No.1 พืน้ ที่ 1,480 ไร ซึ่งเปนโครงการจัดรูปที่ดินแบบสมบูรณแบบ
(Intensive) ทีต่ าบลม
ํ
วงชุมและตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ไดกอสรางเสร็จในป
2524 อยูใ นเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สวน Pilot Project No.2
พื้น ที่ 3,450 ไร เป น แปลงพั ฒ นาเกษตรชลประทานในแปลงนาแบบจั ดรูปที่ดินเปนบางสวน
(Extensive) กอสรางเสร็จในป 2525 ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลตะครํ้าเอน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษากําแพงแสน
การกอตัง้ ศูนยสาธิตฯ ในเริ่มแรกเพื่อเปนการสาธิตแสดงเครื่องจักร เครื่องมือดานการเกษตร
เกีย่ วกับการทํานาแบบใหม เชน เครื่องปกดํา เครื่องเกี่ยวขาวดวยเครื่องยนต สําหรับเปนตัวอยางให
กับเกษตรกรและผูที่สนใจทั่วประเทศ แตในป พ.ศ. 2539 เปนตนมาไดเปลี่ยนนโยบายมาทํางานดาน
ศึกษา วิจยั ทดลอง ทดสอบและสาธิตการใชนํ้าชลประทานกับพืชทั่วไป โดยมีหัวงานตั้งอยูที่ หมูที่ 5
ตําบลบานใหม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
หนาที่
ทําหนาทีเ่ ปนศูนยปฏิบตั กิ ารในการศึกษา วิจยั และทดสอบสาธิตเกีย่ วกับความตองการใชนาชล
ํ้
ประทานเพือ่ เกษตรกรรมสําหรับโครงการชลประทานซึง่ อยูใ นเขตสํานักชลประทานที่ 11 และ 13 ในดานการใช
นําแบบประหยั
้
ด ผลของคุณภาพนําที
้ ม่ ตี อ การเกษตร วิธกี ารชลประทาน ประสิทธิภาพการใชนาชลประทาน
ํ้
และการปรับใชใหสอดคลองกับผลการศึกษาเพือ่ ใหไดขอ มูลสําหรับเผยแพรและสาธิตการใชนาชลประทานรวม
ํ้
ทัง้ การใชพนื้ ทีช่ ลประทานอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสงู สุดในเขตโครงการชลประทานแมกลองใหญ ได
แก โครงการสงนําและบํ
้
ารุงรักษานครปฐม, โครงการฯ นครชุม, โครงการฯ ราชบุรฝี ง ซาย, โครงการฯ ราชบุรฝี ง
ขวา, โครงการฯ ทามะกา , โครงการฯ ดําเนินสะดวก, โครงการฯ กําแพงแสน, โครงการฯ พนมทวน และโครงการ
ฯ สองพีน่ อ ง

อัตรากําลัง
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
เบอรโทรติดตอ
โทรสาร

5
54

คน
คน

0-3453-1222
0-3453-1222

กลับหนาหลัก

