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ทางเลือกในการจดัการน ้าแบบบูรณาการ 

กรณีไม่ต้องสร้างเข่ือนในอทุยานแห่งชาติแม่วงก ์

โดย ศศิน เฉลิมลาภ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

 

ข้อพิจารณาพ้ืนฐาน 

1. การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศที่เป็นถิ่นที่อยู่

อาศยัของสตัว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่เชื่อมโยงถึงระบบนิเวศ และการกระจายของถิ่นที่อยู่ของสตัว์ป่าในป่า

ตะวนัตก ทีผ่่านการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูประชากรสตัวป์่าจนประสบความส าเรจ็มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี 

2. โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ สามารถบรรเทาปญัหาน ้าท่วมในพื้นที่ราบลุ่มของล าน ้าแม่วงก์ได้เพยีงบางส่วน 

เน่ืองจาก ยงัมสีายน ้าหลากในช่วงฝนตกหนัก ในพื้นที่ลาดชนัและไม่มปี่า และพชืคลุมดนิมากพอ ทีอ่ยู่นอกเหนือจาก

พื้นที่รบัน ้าที่เขื่อนแม่วงก์จะรองรบั รวมถึงการขาดระบบระบายน ้าที่มปีระสทิธภิาพมากพอในเขตเทศบาลเมอืง และ

พืน้ทีเ่กษตรกรรม และสาเหตุดงักล่าวน่าจะเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้พืน้ทีลุ่่มต ่าด้านทา้ยโครงการเขื่อนแม่วงกเ์กดิปญัหา

น ้าท่วม ไม่ใช่จากการทีไ่ม่มเีขื่อนในอุทยานแห่งชาตแิม่วงก์ 

3. โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ คาดว่าจะบรร เทาภัยแล้งได้พอสมควร ในพื้นที่ราวๆหน่ึงในสามของพื้นที่

ชลประทาน ที่ก าหนดไว ้116,545 ไร่ ในช่วงฤดแูลง้ จากพืน้ที่ก าหนดไวท้ัง้หมดถงึ 291,900 ไร่ ซึ่งเป็นการชลประทาน

ในช่วงฤดูฝน ที่ไม่ขาดแคลนน ้า แต่หากต้องการลดภยัแล้งให้ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมดน่าจะมปีรมิาณน ้าไม่ เพียงพอ 

นอกจากน้ีการคาดการที่จะเกบ็น ้าในฤดูฝน อาจจะคลาดเคลื่อนจากความเสี่ยงของความเป็นเขตเงาฝนในพื้นที่เหนือ

เขื่อน ที่มแีนวโน้มฝนตกน้อยกว่าในจุดที่ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน และขนาดของอ่างเกบ็น ้า ที่เมื่อพจิารณาจากเส้นชัน้

ความสูงตามแผนที่ภูมปิระเทศ จะมีพื้นที่เกบ็กกัน ้าเพยีงครึ่งเดียวของพื้นที่อ่างเกบ็น ้าตามโครงการ ดงันัน้การสร้าง

เขื่อนแม่วงกจ์งึมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกบ็น ้าไดน้้อย และบรรเทาภยัแลง้ไดต้ ่ากว่าทีค่าดไว้ 

พ้ืนท่ีปัญหาการจดัการน ้าในโครงการเข่ือนแม่วงก ์

 เป็นที่ทราบกนัดวี่าการจะแกป้ญัหาน ้าท่วม และเพิม่ปรมิาณน ้าเพื่อการเกษตรใหเ้พยีงพอในฤดแูล้งจรงิๆแล้ว

จะต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์ตามโครงการปจัจุบนั ที่บรเิวณกิว่เขาแม่กระทู้และเขาพรกิไท 

(เรยีกว่า “เขาชนกนั”) ซึ่งจะได้ปรมิาณน ้ามากกว่า และรองรบัปรมิาณน ้าหลากจากลุ่มน ้าสาขาได้มากกว่า ตัง้แต่เมื่อ

สามสบิปีที่แลว้ ในสมยัทีย่งัไม่มรีาษฎรอพยพมาอาศยัจ านวนมาก (บรเิวณต าบล แม่เล่ย)์ เช่นในปจัจุบนั ซึ่งเป็นเรื่องที่

น่าเสยีดายโอกาสเป็นอย่างยิง่ และแทบจะไม่สามารถคดิกลบัไปสร้างเขื่อนในบรเิวณนัน้ไดอ้ีกในปจัจุบนัเน่ืองจากต้อง

อพยพชุมชนออกเป็นจ านวนมาก  

ในขณะที่มขีอ้มูลมากมายระบุชดัเจนว่า พื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ในบรเิวณที่จะสร้างเขื่อนในปจัจุบนั

เป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการเกบ็รกัษาไว้เพื่ออนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ และฟ้ืนฟูประชากรสตัว์

ป่า ในระดบัทีส่ามารถมศีกัยภาพในการขอเป็นพืน้ทีม่รดกโลก ขยายจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าหว้ยขาแขง้ซึง่เป็นผนืป่า

ต่อเน่ืองกนั และได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าที่จะถูกท าลายโดยน ้ าท่วมจากเขื่อนที่เสนอโครงการจะสร้างในบรเิวณน้ี 

เน่ืองจากอยู่ในเขตเงาฝน ไม่รองรบัลุ่มน ้าที่มนี ้าหลากมากในฤดฝูน และมปีรมิาณความจุอ่างเกบ็น ้าน้อยกว่าพืน้ทีส่รา้ง

เขื่อนทีเ่ขาชนกนัมาก 
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อย่างไรกด็ ีจากการศกึษาปญัหาเรื่องการจดัการน ้าในพื้นที่ พบข้อเทจ็จรงิที่เป็นปญัหาชดัเจนว่าปญัหาน ้า

ท่วมในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นเพยีงลกัษณะน ้าบ่า น ้าจะท่วมขงัไม่นาน ซึ่งมกัจะเกดิความเสยีหายไม่มากนัก ดงันัน้เพื่อ

การหลกีเลี่ยงการสร้างเขื่อนที่มผีลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติ และบรรเทาปญัหาน ้าท่วม และภยั

แล้งในพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่โดยรอบ อาจจะพิจารณาพื้นที่ลุ่มน ้าแม่วงก ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 4 พื้นที่

ดงัน้ี  

1. พ้ืนท่ีลุ่มน ้าแม่วงก์ตอนบน ได้แก่ พืน้ที่ขอบเขตสนัปนัน ้าทางฝ ัง่ตะวนัตกมาจรดสนัปนัน ้าทางตะวนัออก

เขาชนกนั พื้นที่ในบรเิวณน้ีเป็นพื้นทีร่ะบุในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ว่าหากสรา้งเขื่อนแม่
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วงก์แล้วจะสามารถบรรเทาปญัหาน ้าท่วมไดท้ัง้หมด ซึ่งสภาพความเป็นจรงิเป็นพื้นที่เนินเขาสลบัที่ราบลูกฟูก มทีี่นา

เพยีงเลก็น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มปีญัหาน ้าท่วมอยู่แล้ว จะมพีื้นที่รบัประโยชน์จากชลประทานระบบท่อ 10,000 ไร่ 

แต่จรงิๆ แลว้ พื้นทีแ่ถวน้ี ราวๆ 200,000 ไร่ ไม่ไดป้ระโยชน์จากเขื่อนแม่วงก์  สภาพปญัหาน ้าหลากพบว่า เมื่อฝนตก

หนกัจะมนี ้าหลากจากบรเิวณลุ่มน ้าสาขา มาลงในล าน ้าแม่วงกเ์ป็นจ านวนมากเน่ืองจากไม่มพีชืคลุมดนิ เขา้ใจว่าในช่วง

น ้าหลากจะมีน ้ ามากกว่า 70% ไหลลงมารวมกนัที่บรเิวณเขาชนกนั มีน ้าจากพื้นที่รบัน ้าในอุทยานเพียง 20-30% 

เน่ืองจากมปี่าทีซ่บัน ้าไวไ้ดม้าก 

2. พ้ืนท่ีแม่วงก์ตอนกลาง ได้แก่ พื้นที่ขอบเขตสนัปนัน ้ าลุ่มน ้ าสาขาแม่วงก์ที่เขาชนกนั ไปจนถึงพื้นที่

ประตูน ้าคลองขุนลาด หรอืบรเิวณต าบลเขาชนกนั และต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่วงก ์ต่อเน่ืองถงึต าบลศาลเจา้ไก่ต่อ ส่วน

น้ี แทบไม่มปีญัหาน ้าท่วมเพราะ ความลาดชนัล าน ้าสงู น ้าไหลผ่านเรว็ และมบ่ีอ มฝีาย และ ประตูบงัคบัน ้าเตม็ พื้นที ่

จดัการน ้าง่ายเพราะประสานงานกบัคนสองต าบล น ้าค่อนขา้งพอใช้ เพราะ อยู่ต้นน ้า มศีกัยภาพน ้าใต้ดนิดสีูบมาเสรมิ

ไดใ้นกรณีฝนทิง้ช่วง หรอืในฤดแูลง้ 

3. พ้ืนท่ีแม่วงก์ตอนล่าง ไดแ้ก่ พืน้ทีร่บัน ้าหว้ยแม่วงก ์ทีเ่ปลี่ยนชื่อเป็นหว้ยวงัมา้ ขอบเขตสนัปนัน ้าทีเ่ขาแม่

กระทู ้เขาหลวง สองฝ ัง่ล าน ้าแม่วงก ์เริม่จากพืน้ทีบ่้านวงัแจง อ าเภอลาดยาวต่อเน่ืองกบั ไปถงึทีต่ ัง้อ าเภอสว่างอารมณ์ 

(เปลีย่นชื่อเป็นหว้ยวงัมา้ และแควตากแดด) บรเิวณน้ีมปีญัหาน ้าท่วม-น ้าแลง้พอสมควร แต่มกีารจดัการน ้าในล าน ้าแม่

วงกท์ีด่พีอควร มกีารกัน้ฝายย่อยๆ เกบ็น ้าในล าน ้าไดม้าก มนี ้าจากลุ่มน ้าสาขามาเตมิ ทัง้จากเขาแม่กระทูแ้ละเขาหลวง 

มศีกัยภาพน ้าใต้ดนิพอสมควร 

4.พ้ืนท่ีรบัประโยชน์จากโครงการเข่ือนแม่วงก์อ าเภอลาดยาว และอ าเภอเมือง  ได้แก่ พื้นที่บ้านลาน

ตะแบก บ้านวงัยาง บ้านสร้อยละคร  พืน้ทีร่าบลุ่มรอบเทศบาลลาดยาวต่อเน่ืองจากพื้นทีแ่ม่วงกต์อนกลาง ไปทางดา้น

ตะวนัออก  ทีม่บีางส่วนอยู่ในอ าเภอเมอืงนครสวรรค ์ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพืน้ที่ลุ่มน ้าแม่วงก ์(หรอืขอบเขตลุ่มน ้าสะแก

กรงั) แต่มคีวามเชื่อมต่อกบัระบบทางน ้าแม่วงก ์โดยคลองส่งน ้าคลองใหญ่ และล าน ้าคลองม่วง ทีม่ทีี่ราบน ้าท่วมถงึและ

ทางน ้าที่ถูกขุดให้เชื่อมต่อกบัล าน ้าแม่วงก์ ต่อเน่ืองไปครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ทางตะวนัออกจรดถนนสาย

เอเชยี ตามแนวคูน ้าเลยีบถนนสาย 1072 และล าหว้ยหนิลบั หว้ยวงัยิม้แยม้ ตามพืน้ที่โครงการชลประทานเขื่อนแม่วงก์ 

โดยเมื่อพจิารณาตามขอบเขตลุ่มน ้าพื้นที่น้ีอยู่ในลุ่มน ้าปิง แต่เมื่อมปีรมิาณและระดบัน ้าหลากที่สงูจากลุ่มน ้าแม่วงก์ก็

อาจจะมกีารไหลขา้มลุ่มน ้าโดยธรรมชาต ิและในทางกลบักนัเมื่อมรีะดบัน ้าหลากทุ่งมาจากทีร่าบน ้าท่วมถงึทีส่งูกว่าของ

แม่น ้าปิงกจ็ะไหลมาถงึไดบ้้างเช่นกนั  

แผนที่เพื่อการบรหิารจดัการน ้าแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 พื้นที่ย่อยดงัอธบิาย และประมาณขนาดพื้นที่ทีต่้องการ

น ้าไวด้งัตาราง1  
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ภาพท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีการจดัการน ้าตามลุ่มน ้าแม่วงก ์และลาดยาว 

จากแผนที่เพื่อการจดัการน ้า พื้นที่แม่วงก์ตอนบน เป็นพืน้ที่น ้าหลากผ่านบรเิวณที่ลอนลาด ไม่เป็นที่น ้าท่วม

ขงั (ความลาดชนัล าน ้าประมาณ 1/300) ส่วนพื้นที่แม่วงก์ตอนกลางที่เป็นที่ราบ จะเป็นลกัษณะของพื้นที่น ้าท่วมของ

ธารประสานสาย (Braided Stream) สายน ้าแม่วงกจ์ะแตกออกเป็นร่องน ้าเลก็ๆ ไหลประสานกนัไปมา ทัง้แยกจากกนั 

และเชื่อมโยงเข้าคลา้ยเป็นเปียถกั เกดิจากความตื้นเขนิจากตะกอนกรวดทรายทบัถมมาก ท าให้น ้าไหลไม่สะดวก จงึ

เกดิเป็นการไหลแยกเป็นร่อง ซึ่งเป็นลกัษณะปกตใินบรเิวณทีธ่ารน ้ากดัผ่านพื้นทีธ่รณีสณัฐานทีเ่ป็นเนินตะกอนรปูพดั

เชิงเขา ในที่น้ีเป็นเนินตะกอนรูปพัดของแนวเขาชนกันนัน่เอง ลกัษณะเช่นน้ีทางธรณีวิทยาจ ะเป็นพื้นที่ลาดชัน

พอสมควรและมนี ้าหลากผ่านอย่างรวดเรว็ ความลาดชนัในบรเิวณน้ีจะมคีวามชนัประมาณ 1/ 700   

 ส่วนพืน้ทีแ่ม่วงกต์อนล่าง จะเป็นพื้นที่ของเนินตะกอนรปูพดัเชื่อมกบัที่ราบกวา้ง ทีเ่ป็นธรณีสณัฐานที่ราบน ้า

ท่วมถึงของล าน ้าแม่วงก ์(วงัมา้) ที่เป็นการสะสมตะกอนน ้าหลากของล าน ้าแม่วงกใ์นที่ราบพ้นจากพืน้ทีเ่นินตะกอนรูป

พดั จะมนี ้าท่วมขงัมากกว่าพืน้ที่แม่วงกต์อนกลาง แต่พื้นทีน้ี่มคีวามลาดชนัพอสมควร ท าให้น ้าหลากส่วนใหญ่ไม่ท่วม

ขงัมากนกั (ความลาดชนัล าน ้าประมาณ 1/1,000) 

 พืน้ทีล่าดยาว จรงิแลว้เป็นพืน้ที่ในส่วนของสนัปนัน ้าแม่วงก ์และแม่น ้าปิง แต่เกดิจากการสะสมตวัของตะกอน

แบบทีร่าบน ้าท่วมถงึของเนินตะกอนรปูพดั และธารน ้าประสานสายบางเสน้ของแม่วงกใ์นช่วงน ้าหลาก รวมกบัน ้าคลอง

ม่วง และคลองขุดน าน ้ าไปใช้ที่ลาดยาว เชื่อมต่อกบัที่ราบน ้ าท่วมถึงกว้างใหญ่ของแม่น ้าปิง แต่ เดิมไม่มีทางน ้ า

ธรรมชาติผ่าน ท าเกษตรจากน ้าฝน จงึแห้งแล้งในหน้าแล้ง ขาดแหล่งกกัเกบ็ และไม่มศีกัยภาพน ้าใต้ดนิ มสีภาพน ้า
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ท่วมใกลเ้คยีงกบัพื้นที่แม่วงก์ตอนล่าง (ความลาดชนัประมาณ 1/1000) แต่มปีญัหาการทบัถมของตะกอนขวางกัน้การ

ไหลของน ้ามากกว่า และมกีารจดัการครูะบายน ้าไม่ด ีจงึมกัประสบปญัหาน ้าท่วมในบรเิวณเทศบาลบ่อยๆ การมทีี่ราบ

กวา้งจงึมคีวามต้องการน ้าในการท านามาก เมื่อมกีารเพิม่การท านานอกฤดกูาล  

ตารางท่ี 1 สรปุประมาณการพ้ืนท่ีการจดัการน ้าแม่วงก ์เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีรบัประโยชน์จากเข่ือนแม่วงก ์

พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีป่าต้นน ้า(km2) พ้ืนท่ีเนินเขา 
-ลอนลาด(km2) 

พ้ืนท่ีราบลุ่ม 
(km2) 

รวม 
(km2) 

ประมาณพ้ืนท่ีท่ี
อาจได้รบัประโยชน์

เข่ือนแม่วงก ์
วงกต์อนบน 650 

(406,250 ไร่) 
190 

(118,750 ไร่) 
10 

(6,250 ไร่) 
850 

(531,250 ไร่) 
10,000 ไร่ 
(1.9%) 

วงก์
ตอนกลาง 

20 
(1,250 ไร่) 

180 
(112,500 ไร่) 

100 
(62,500 ไร่) 

300 
(187,500 ไร่) 

62,500 ไร่ 
33% 

ลาดยาว 10 
(6250 ไร่) 

40 
(25,000 ไร่ 

350 
(218,750 ไร่) 

400 
(250,000ไร่ 

218,750 ไร่ 
87.5% 

วงกล่์าง 50 
(31,250 ไร่ 

350 
(218750 ไร่ 

200 
125,000 ไร่) 

600 
(375,000ไร่) 

40,000 ไร่ 
10.6% 

รวม 710 
(443,750 ไร่) 

780 
(487,500ไร่) 

670 
(418,750 ไร่) 

2,160 
(1,350,000ไร่) 

331,250 ไร่ 
22.3% 

(ตามโครงการ 
301,900 ไร่) 

ความต้องการ
น ้า 

(ล้านคิว) 

- 200 
(500 m2//ไร่) 

800 
(2,000 m3/ไร่) 

1,000 ลา้น m3 20% 
(200 ลา้น m3) 

 

ในพื้นที่ย่อยทัง้ 4 พื้นที่ พ้ืนท่ีท่ีต้องการการจดัการแก้ปัญหาน ้าท่วม-น ้าแล้ง คือพ้ืนท่ีท่ี4 (พ้ืนท่ีท่ีรบั

ประโยชน์จากโครงการเข่ือนแม่วงก์บริเวณอ าเภอลาดยาวและอ าเภอเมือง) บรเิวณน้ีมปีญัหามากทัง้น ้าท่วม-น ้า

แล้ง น ้าบ่อตื้นไม่มศีกัยภาพเน่ืองจากอยู่บรเิวณใกลส้นัปนัน ้า เฉพาะส่วนน้ีน่ีเองที่หวงัประโยชน์จากเขื่อนแม่วงกม์าก

ทีสุ่ด 

แต่อย่างไรกด็ ีเมื่อพจิารณาจากขอ้มลูทัง้หมดแล้วจะพบว่าเขื่อนแม่วงก์สามารถบรรเทาปญัหาความต้องการ

น ้าไดป้ระมาณ 20 % ของพืน้ที่เท่านัน้ และหากพจิารณาจรงิๆแล้ว ในฤดแูลง้เขื่อนแม่วงกม์ศีกัยภาพในการกระจายน ้า

ประมาณ 100,000 ไร่ ซึง่ไม่ถงึ 10% ของพืน้ทีก่ารจดัการน ้าเท่านัน้ (พืน้ทีท่ ัง้หมดมคีวามต้องการน ้า 1,000,000 m3 ) 

การขุดคลองคลองใหญ่แบ่งน ้าแม่วงก์ (วงัม้า) จากบ้านสะเดาซ้ายมาเชื่อมกบัคลองม่วง ซึ่งน่าจะเป็นคลอง

หลกัที่แท้จรงิของอ าเภอลาดยาว น ้าจากคลองใหญ่และคลองม่วง จะน าน ้ามาท่วมเทศบาล เน่ืองจากไม่มกีารจดัการ

ประตูน ้า คลองขุนลาด(สะเดาซ้าย)และฝายบ้านดอนปออย่างเป็นระบบ นอกจากน้ีดา้นเหนือของคลองม่วง มเีนินเขาที่

รบัน ้าฝนเทลงมารวม พื้นที่มแีต่ไร่มนัไม่มอีะไรช่วยในการชะลอน ้า พอน ้าถึงเทศบาลลาดยาว กเ็จอสิง่ปลูกสร้างรุกล ้า

เตม็ไปหมด รวมทัง้ตวัที่ท าการเทศบาลเองกร็ุกถมลงมาในล าน ้าด้วย คูระบายน ้า ที่ต้องพาน ้าออกขาดการบ ารุงรกัษา 
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มกีารรุกล ้าโดยกัน้ประตูน ้า ถมดนิปิดเป็นระยะ ขาดระบบสูบน ้าช่วยระบายน ้า และพื้นที่คาบเกีย่วระหว่างต าบลหลาย

ต าบลที่ขาดผูป้ระสานงานกนั ทีป่ลายคมูกีารรุกล ้า และถมกัน้จากอาคารขนาดใหญ่ ท าใหร้ะบบน ้าทีต่้องไหลระบายไป

ทางทศิตะวนัออกไปไม่ได ้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าเป็นอย่างยิง่ (ตามภาพ 2) 

ภาพท่ี 2 แสดงการส ารวจพบส่ิงก่อสร้างในคูระบายน ้าในเทศบาลลาดยาว ช ารดุเสียหาย ไม่มีการใช้งานเป็น

อปุสรรคต่อการระบายน ้าในพ้ืนท่ีลาดยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นวธิกีารมองภาพรวมของทุกพื้นที่ที่ว่ามา เอาความต้องการน ้าของพื้นที่ปญัหามา

เป็นตวัตัง้ ลามไปใหพ้ื้นที่อื่นๆทีไ่ม่ขาดน ้าและมศีกัยภาพที่จะพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ได้มารอพ่วงไปด้วย ทัง้ทีจ่รงิๆ

แล้ว หากแยกพื้นที่ชลประทานโครงการเป็นส่วนย่อยๆ จะพบว่าบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องกบัเขา บางส่วนไม่มีปญัหา 

บางส่วนมปีญัหาบ้างแต่สามารถแกด้ว้ยวธิอีื่นได ้ 

หากแยกส่วนแก้ปญัหา และน าศกัยภาพทีแ่กป้ญัหาแต่ละพื้นที่ย่อยๆมาช่วยพื้นที่ปญัหามากอย่างลาดยาว ก็

อาจจะแกป้ญัหาทัง้หมดไดโ้ดยไม่ต้องสรา้งเขื่อนแม่วงก ์ 

จากการค านวณปรมิาณน ้าท่า โดยใช ้สมการ 

 
 



7 

พบว่า พืน้ทีร่บัน ้าประมาณ 2,000 km2 พืน้ทีก่ารจดัการน ้าน้ีจะม ีน ้าท่ารายปีประมาณ 755 ลา้น m3 ดงัตารางค านวณ 

ตารางท่ี 2 แสดงการประมาณการน ้าท่ารายเดือนในพ้ืนท่ีประมาณ 2,000 km2 

ดงันัน้เมื่อพจิารณาหากจะเกบ็กกัน ้าไว้ใช้ในพื้นที่ ที่มีปรมิาณน ้าท่าเฉลี่ยทัว่ทัง้พื้นที่ จงึอาจจะใช้การสร้าง

แหล่งน ้าขนาดเลก็กระจายให้ทัว่เพื่อรองรบัน ้าฝนและน ้าหลากที่อาจจะไม่ไดไ้หลมาจากพื้นที่รบัน ้าเหนือพืน้ทีโ่ครงการ

เขื่อนแม่วงกเ์ท่านัน้ จะไดผ้ลมากกว่า 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนผงัเส้นทางน ้าแม่วงก ์และสภาพการวิเคราะห์ปัญหาน ้าท่วมน ้าแล้งจากการส ารวจในพ้ืนท่ี 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาน ้าท่วมในลุ่มน ้าแม่วงก-์ลาดยาว 



8 

จากการส ารวจสภาพปญัหาต่างๆ พบสาเหตุทีท่ าใหน้ ้าท่วมลาดยาวดงัแผนผงัในภาพท ี4  

1. การขาดการจดัการพืน้ทีน่ ้าหลาก ลุ่มน ้าย่อยคลองไทร-คลองหนิดาด 

2. ปรมิาณตะกอนในล าน ้าแม่วงก ์และล าหว้ยสาขาทีแ่ตกออก ในพืน้ทีแ่ม่วงกต์อนกลาง  

3.  ขาดการบริหารจดัการประตูน ้ าสะเดาซ้าย ให้น ้ าไหลเฉลี่ยไปวงัม้าให้พอดี จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการ              

โดยท้องถิ่น ได้แก่ ต.มาบแก ต.วงัม้า ต.ลาดยาว ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ และ ต.สร้อยละคร ในการจดัการประตูน ้าด้วยกนั 

โดยมกีรมชลประทานหรอืเจ้าหน้าทีเ่ทคนิคมาช่วยในการบรหิารจดัการน ้าร่วม และพฒันาระบบให้ครอบคลุมตัง้แต่ต้น

น ้าไปจนถงึปลายน ้า 

4.  ปรมิาณน ้าคลองม่วง ทีห่ลากจากเนินเขาบ่อถ ้าต้องจดัการน ้าหลาก และผนัน ้าเขา้บงึหล่ม 

5.  คูระบายน ้า มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน ้า เช่น สะพาน ฝายหรอือาคารระบายน ้าที่ไม่ได้ใช้งาน หรือช ารุด 

รวมถึงการถูกรุกล ้าล าน ้าทัง้จากอาคารของเอกชน วดั และส่วนราชการ ท าให้น ้าไม่สารถระบายและเกบ็กกัไปยงัหนอง

อเีหน่ียงกรณีสิง่ก่อสรา้งในล าน ้ากดีขวางทางน ้า เช่น ฝาย ประตูระบายน ้า หรอืสะพานคอนกรตี ไม่ไดใ้ชง้าน หรอืช ารุด

ใชง้านไม่ได ้ควรมกีารรื้อถอนออกเพื่อไม่ใหก้ลายเป็นเครื่องกดีขวางทางน ้าเสยีเอง ควรน าสิง่ก่อสรา้งที่กดีขวางทางน ้า

ออก จะช่วยบรรเทาน ้าท่วมพืน้ทีล่าดยาว 

6.  มคีลองขนานสองเส้น ที่ไม่ได้ใชใ้นการระบายน ้า เพราะไม่มคีูเชื่อมจากคลองใหญ่ และไม่เชื่อมคลองแม่วงก ์

(วงัมา้) ซึง่คลองสองเสน้น้ีน าน ้าไปถงึอ่างหลวงพ่อจอ้ยได้ 

7. ควรมีการส ารวจเพื่อตรวจสอบแนวเขตทางน ้า ตรวจสอบสิทธกิารครอบครองของผู้รุกล ้าและแนวทางการ

ด าเนินการตามกฎหมาย จดัท ารายชื่อผูรุ้กล ้าเสน้ทางน ้าและก าหนดมาตรการการรื้อถอนหรอืบงัคบัใชม้าตรการที่มอียู่

แล้วโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ รวมทัง้การจดัท าผงัการใชป้ระโยชน์ที่ดนิรวม และจดัท าผงัน ้าเพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจสภาพ

ตามธรรมชาติของล าน ้าและไม่บุกรุกเพิม่ โดยพิจารณาจากลกัษณะการใช้พื้นที่จรงิในปจัจุบันเป็นองค์ประกอบด้วย 

รวมทัง้ต้องสอดคล้องกับฤดูการผลิต วิถีชุมชน และสภาวะอากาศภูมิอากาศโลกที่ เปลี่ยนแปลงในอนาคต                       

ซึง่กระบวนการจดัท าจ าเป็นต้องมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนดว้ย   

ภาพ 4 แสดงแผนผงัศกัยภาพทางเลือกการจดัการน ้าท่วม กรณีไม่สร้างเข่ือนแม่วงก ์
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ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาน ้าแล้งในลุ่มน ้าแม่วงก-์ลาดยาว 

จากการส ารวจสภาพปญัหาต่างๆ พบศกัยภาพทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาน ้าแลง้ในพืน้ทีไ่ดด้งัแผนผงัใน (ภาพที ่5)  

ภาพ 5 แสดงแผนผงัศกัยภาพทางเลือกการจดัการน ้าแล้ง กรณีไม่สร้างเข่ือนแม่วงก ์

 

1. พ้ืนท่ีแม่วงก์ตอนบน ยุทธศาสตร์คอื การจดัการน ้าหลากพื้นที่ปลูกพชืไร่ในพื้นที่แม่วงก์ตอนบน 

โดยในระยะแรกจ าเป็นต้องซ่อมแซมฝาย และประตูระบายน ้าที่ช ารุดในลุ่มน ้าย่อยคลองไทร และคลองหนิดาด เพิม่เติม

โครงการชลประทานที่เป็นฝายและประตูระบายน ้าขนาดเล็กที่จ าเป็น มีการขุดลอกตะกอนสม ่าเสมอ ปลูกหญ้าแฝก

รมิน ้าเพื่อกนัตะกอน โดยในระยะยาวควรมกีารส่งเสรมิการเปลีย่นพชืไรเป็นเกษตรผสมผสาน สรา้งประตูน ้าเพื่อชะลอ

และลดปรมิาณน ้าหลากทีเ่ขาชนกนั ตลอดจนขุดลอกล าน ้าแม่วงก์จากแก่งเกาะใหญ่ ถงึเขาชนกนัใหส้ามารถกกัเกบ็น ้า

ในฤดแูลง้ สะสมน ้าจากล าน ้าในอุทยานแห่งชาตแิม่วงกท์ีม่มีาตลอดปี ทยอยปล่อยไปดา้นแม่วงกต์อนกลาง 

2. พ้ืนท่ีแม่วงก์ตอนกลาง ควรพฒันาอ่างห้วยหนิลบั (คลองแห้ง) ให้กกัเกบ็น ้าเพิม่เติม และเติมน ้า

เข้าสู่แม่วงก์ตลอดปี เพิม่เตมิฝายเกบ็กกัและยกระดบัน ้าในล าห้วยแม่วงก ์ทีบ่้านวงัชุมพร และพื้นที่อื่นๆที่มศีกัยภาพ

ตามหลกัวศิวกรรม รวมถงึการปรบัปรุงระบบฝายเดมิทีบ่้านท่าตาอยู่ ฝายไสง้ ูและวงัซ่าน รวมถงึประตูน ้าคลองขุนลาด

ใหม้ปีระสทิธภิาพสมบูรณ์  ขุดลอกล าหว้ยแม่วงก์ และล าห้วยทีแ่ยกจากแม่วงก์ทุกเส้นเพื่อเกบ็น ้าไวใ้นล าน ้า พื้นที่น้ีมี

ศกัยภาพในการพฒันาระบบการสูบน ้าใต้ดนิด้วยไฟฟ้ามาเสรมิในช่วงฤดูแลง้ นอกจากน้ียงัมพีื้นทีท่ี่มศีกัยภาพในการ
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สร้างเกบ็น ้าขนาดเลก็ บรเิวณบ้านวงัชุมพรเพิ่มเติม ทัง้หมดจะสามารถชะลอน ้าในช่วงน ้าหลาก และกกัเกบ็น ้าเพื่อ

ทยอยแบ่งใหพ้ืน้ทีแ่ม่วงกต์อนล่าง และพืน้ทีล่าดยาวต่อไป 

3. พ้ืนท่ีแม่วงกต์อนล่าง พื้นที่แม่วงกต์อนล่างคอื พื้นที่ทีร่บัน ้ามาเตมิล าน ้าจากล าห้วยตะกวดทีม่ตี้น

น ้าที่บ้านธารมะยม และหว้ยน ้าหอม ทีม่ีต้นน ้าจากบ้านเขาแม่กระทู้ ทางฝ ัง่ตะวนัตก และมพีืน้ทีร่บัน ้าจากฝ ัง่เขาหลวง 

มีศักยภาพในการจดัการต้นน ้าด้วยฝายชะลอน ้าบนพื้นที่ภูเขา และพัฒนาอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็กในพื้นที่ขอบเขา 

มากมายเพื่อกกัเกบ็และเตมิน ้าให้ทีร่าบในช่วงฤดแูลง้ นอกจากน้ีที่ราบกว้างใหญ่ของลุ่มน ้าแม่วงกต์อนล่าง(วงัม้า) น้ีมี

ศกัยภาพในการพฒันาบ่อน ้าตื้น และการขุดบ่อน ้าขนาดเลก็ในไร่นา นอกจากน้ีในล าน ้าแม่วงกย์งัมกีารสร้างฝายกกัเกบ็

น ้าสามแห่งทีม่ปีระสทิธภิาพดอียู่แลว้   

4. พ้ืนท่ีลาดยาว มีศกัยภาพแหล่งน ้าที่ซ่อนอยู่ของลาดยาว คือ บึงหล่ม หนองอีเหน่ียง คลองหินลบั-

คลองยิม้แยม้ รวมถงึอ่างเกบ็น ้าหลวงพ่อจอ้ย ซึง่ยงัไม่ได้น ามาใชป้ระโยชน์ และพฒันาศกัยภาพใหม้ากเท่าทีค่วร หาก

สามารถศกึษาขอ้มลู และฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งน ้าทีก่ระจายน ้าไปกกัเกบ็ในบ่อน ้าในทีส่่วนบุคลให้ทัว่ถงึน่าจะสามารถแกไ้ข

ปญัหาภยัแลง้ไปได้มาก โดยจะต้องกกัเกบ็น ้าส่วนเกนิในช่วงน ้าหลากของคลองม่วง และลุ่มน ้าแม่วงก ์ทีไ่หลแผ่ขา้มลุ่ม

น ้ามาเก็บกกัไว้ในแหล่งน ้าให้ได้ โดยอาจพิจารณาดึงน ้าบางส่วนจากแม่น ้าปิงเข้ามาใช้ด้วย แต่จะต้องสร้างระบบ

กระจายน ้าขนาดเลก็และบ่อเกบ็น ้าขนาดเลก็ทัว่ทัง้พืน้ทีล่าดยาวทีข่าดแคลนน ้า จากแหล่งน ้าเดมิทีม่อียู่แลว้ทัง้ 4 แหล่ง 

 

ภาพรวมของข้อเสนอการจดัการน ้าทางเลือกไม่สร้างเข่ือนแม่วงก ์

สามารถสรุปเป็นแผนภาพรวมขอ้เสนอแนะการจดัการน ้าไดใ้นแผนภาพที ่6 และตารางที ่3 ดงัน้ี 

ภาพ 6 แสดงแผนผงัศกัยภาพทางเลือกการจดัการน ้าลุ่มน ้าแม่วงก-์ลาดยาว 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ การจดัการน ้ าจากการสร้างเข่ือนแม่วงก์ และข้อเสนอทางเลือกในการ

จดัการน ้า 

 

พืน้ท่ี ปัญหา สร้างเข่ือนแม่วงก ์ จดัการน ้าทางเลือก 
แมว่งกต์อนบน น ้าท่วม ไม่ไดเ้ป็นพื้นที่อุทกภยั แต่อาจช่วยลดน ้ าหลากสองฝ ัง่

ล าน ้า ประมาณ 10,000 ไร่ 
ไม่ไดเ้ป็นพื้นที่อุทกภยั แต่การท าฝายชะลอน ้ า
ทัว่พื้นที่ช่วยลดน ้ าหลากทัง้ลุ่มน ้ า ประมาณ 
200,000 ไร่ 

น ้าแลง้ มพีื้นที่ชลประทานระบบท่อ 10,000 ไร่ กระจายน ้าทัว่พื้นที่ 100,000 ไร่ 
อื่นๆ - อาจเกิดปญัหาความเสี่ยงน ้ าล้นทางระบายน ้ าจาก

เขือ่นเมือ่มฝีนหนัก 
- เสีย่งความเสยีหายหากเขือ่นช ารุด 
- ถูกเวนคนืที่ดนิคลองชลประทาน 
 

- ไมม่คีวามเสีย่ง 
- ไมถู่กเวนคนืที่ดนิ 

แมว่งกต์อนกลาง น ้าท่วม ปกตเิป็นพื้นที่น ้าท่วมน้อย มเีขื่อนแม่วงก์ลดน ้ าท่วมได ้
30% 

ขุดลอกล าน ้ า และชะลอน ้ าในฝาย เพิ่มการ
ระบายน ้าไมน่่าจะน้อยกว่า 30% 

น ้าแลง้ ปกติท านาไดส้องครัง้อยู่แลว้ หากมเีขื่อนอาจจะท าได้
มากขึน้ 

หากเพิ่มฝายและระบบสูบน ้ าด้วยไฟฟ้า ที่
ชาวบ้านจดัการเองได้ น่าจะได้ผลไม่ต่างจาก
เขือ่น 

อื่นๆ มพีื้นที่รบัประโยชน์ประมาณ 100,000 ในที่ราบลุม่ 
ถูกเวนคนืที่ดนิคลองชลประทาน 

กระจายการจดัการน ้ าทัว่ทัง้ลุ่มน ้ าย่อย หลาย
แสนไร่ 
ไมถู่กเวนคนืที่ดนิ 

วงกล่์าง น ้าท่วม ปกติมอีุทกภยัอยู่บ้างเป็นน ้ าหลากผ่าน มเีขื่อนแม่วงก์
น่าจะลดน ้ าท่วมได้แต่น้อยกว่า วงก์กลางเพราะมีน ้ า
จากพื้นที่รบัน ้าอื่นๆมากมาย 

กระจายน ้ าหลากกกัเก็บในบ่อ และแก้มลงิ ไม่
น่าจะมีความแตกต่างเรื่องลดน ้ าท่ วม เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัมเีขือ่น 

น ้าแลง้ ปกตทิ านาได ้1-2 ครัง้แลว้แต่ปรมิาณฝน มเีขือ่นอาจจะ
ได้มากขึ้นแต่เป็นพื้นที่ห่างไกล โอกาสที่กระจายน ้ า
มาถงึในช่วงแลง้น่าจะไมม่ากนัก  

องคก์รบริหารสว่นทอ้งถิ่นพฒันาแหล่งน ้าขนาด
เล็กได้เอง กระจายน ้ า ไดทุ้กพื้นที่ มีศักยภาพ
ในการท าบ่อกกัเก็บ และระบบสบูน ้าบ่อตื้นดว้ย
ไฟฟ้า 

อื่นๆ - มพีื้นที่รบัประโยชน์ประมาณ น้อยกว่า100,000 ในที่
ราบลุม่ 
- ถูกเวนคนืที่ดนิคลองชลประทาน 

- กระจายการจดัการน ้ าทัว่ทัง้ลุ่มน ้ าย่อย หลาย
แสนไร่ 
- ไมถู่กเวนคนืที่ดนิ 

ลาดยาว น ้าท่วม มอีุทกภยัใหญ่ ในคาบน ้าท่วม 5-10 ปี ภายหลงัมคีวาม
เสี่ยงน ้าระบายไมท่นัทุกครัง้ที่ฝนหนัก-น ้าหลาก หากมี
เขือ่นคาดว่าลดน ้าท่วมได ้20-30% 

เพิ่มการระบายน ้ า ไปกกัเก็บในแหล่งน ้ า จดัตัง้
คณะท างานบริหารประตูน ้ า จดัการพื้นที่น ้ า
หลากที่เนินเขาเหนือคลองม่วง น่าจะมผีลการ
ลดน ้าท่วมมากกว่าหรอืไมน้่อยกว่ามเีขือ่น 

น ้าแลง้ ท านาได ้1 ครัง้ แต่มเีขือ่นน่าจะไดส้องครัง้ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสว่นๆ พฒันาแหลง่กกัเกบ็น ้ า
ในแต่ละส่วนคอื บึงหล่ม หนองอีเหน่ียง คลอง
ยิ้มแยม้-หินลบั และผันน ้ าจากแม่น ้ าปิง น่าจะ
ไดผ้ลเท่ามเีขือ่น 

อื่นๆ - มคีวามเสีย่งจะไมไ่ดน้ ้ าเพราะอยู่ไกลจากเขือ่น น ้าถูก
น าไปใชพ้ื้นที่ตน้ๆก่อน 
- ถูกเวนคนืที่ดนิคลองชลประทาน 

- บรหิารน ้าไดเ้อง 
- ไมถู่กเวนคนืที่ดนิ 

ระยะเวลา  8-10 ปี 1-3 ปี 
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 จากแนวคิดการจดัการน ้า ได้ทดลองประเมนิความเป็นไปได้ในการเสนอการจดัการน ้าผ่านโครงสร้าง และ

โครงการต่างๆดงัตารางที่ 4  และ 5 และอธบิายแนวคดิในการปฏิบตัิจรงิในแผนภาพ ที ่7 ( โดยคดิพืน้ที ่5%ของพืน้ที่

ราบ ในแต่ละพืน้ทีก่ารจดัการขุดบ่อลกึ 5 เมตร) 

ตารางท่ี 4 ประมาณปริมาณน ้าท่ีมีศกัยภาพเป็นไปได้ในการจดัการน ้าทางเลือก เปรียบเทียบกบัเข่ือนแม่   

วงก*์* 
พืน้ท่ี ประมาณปริมาณน ้าการจดัการน ้าทางเลือก เข่ือนแม่วงก ์

พื้นที่แมว่งก์

ตอนบน 

เกบ็น ้าในล าน ้า 

แมว่งก์ 20 km  20,000*10*1 m 

ล าน ้าสาขา 20 km 20,000*5*1 

 

200,000 m3 

100,000 m3 

300,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000,000-

250,000,000 

อ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ ไมม่ ี - 

บ่อน ้าในทีร่าบ ไมม่ ี - 

พื้นที่แมว่งก์

ตอนกลาง 

เกบ็น ้าในล าน ้า  

ล าน ้า 5 สายๆละ 20 km.  

5*20,000*5*1 m 

 

 

500,000 m3 

25,750,000 

อ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 

อ่างหนิลบั (มแีลว้) 300 m2*5  

อ่างวงัชุมพร          

 

150,000 m3 

100,000 m3 

บ่อน ้าในทีร่าบ    5,000,0000*5 25,000,000 m3 

พื้นที่แมว่งก์

ตอนลา่ง 

เกบ็น ้าในล าน ้า  

แมว่งก์ 20 km. 20,000*10*2 

ล าน ้าสาขา 40 km. 40,000*5*1 

 

400,000 m3 

200,000 m3 

50,700,000 

อ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 100,000 100,000 m3 

บ่อน ้าในทีร่าบ 10,000,000*5 50,000,000 m3 

พื้นที่ลาดยาว เกบ็น ้าในล าน ้า 

คลองใหญ่ 10 km. 10,000*10*1  

คลองมว่ง 5 km. 5,000*5*1 

คนู ้า 15 km. 15,000*5*1 

คลองหนิลบั-วงัยิม้แยม้ 30 km 

30,000*5*1 

 

100,000 

25,000 

75,000 

 

150,000 

108,850,000 

อ่างเกบ็น ้าขนาดเลก็ 

บงึหลม่ 3,000,000 m2*10 

หนองอเีหน่ียง 1,000,000 m2*10 

อ่างหลวงพ่อจอ้ย  

 

        30,000,000 

10,000,000 

1,000,000 

บ่อน ้าในทีร่าบ 17,500,000*5 87,500,000 

รวมศกัยภาพเกบ็น ้าการจดัการน ้าทางเลือก 205,600,000 

หมายเหตุ **จ านวนและงบประมาณเป็นการประมาณการเพื่อแสดงใหเ้หน็ความเป็นไปได ้คาดว่าคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 

20% 
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ตารางท่ี 5 ประมาณการงบประมาณในการจดัการน ้าทางเลือก** 
โครงการ

จดัการน ้า 

แมว่งกต์อนบน แม่วงกต์อนกลาง ลาดยาว แม่วงกต์อนล่าง รวม 

จ านวน งบประมาณ

(ล้านบาท) 

จ านวน งบประมาณ

(ล้านบาท) 

จ านวน งบประมาณ

(ล้านบาท) 

จ านวน งบประมาณ

(ล้านบาท) 

ฝาย/ประตูน ้า 
ในล าน ้าสาขา 

10 150 6 90 6 90 6 90 28 ตวั 

420  

ลา้นบาท 

ฝาย/ประตูน ้า

กัน้ล าน ้าแม่

วงก ์

3 100 2+เก่า 

3 

50 - - เก่า 3 20 8 ตวั 

170 

อ่างเกบ็น ้า 

ขนาดเลก็ 

1 50 1+เก่า

1 

50 3 เก่า+1 50 เก่า 3 +

ใหม ่6 

300 16 แหง่ 

450 ลา้น 

(ซ่อม 7) 

ขดุลอกล าน ้า 50 km. 50 100 

km. 

100 100 km. 100 50 km. 50 200 km. 

200 ลา้น 

บ่อน ้า(ล้านคิว) 6 10 20 50 100 200 60 100 186 ลา้น

m3  

360 ลา้น

บาท 

ฝายแม้ว 50 บ. 500,000 บ. 20 บ. 200,000 บ. 5 บ. 50,000 บ. 100 บ. 1,000,000 บ. 175 ตวั 

1.75 ลา้น 

พฒันา

โครงการสูบ

น ้าด้วยไฟฟ้า  

(ล้านบาท) 

-  200  20  200  420 

 ลา้นบาท 

การฟ้ืนฟปู่า

ต้นน ้า 

(5ไร่) 100,000 บ. (5ไร่) 100,000 บ. (5ไร่) 100,000 บ. (5ไร่) 

 

100,000 บ. 20 ไร่ 

400,000 

ฟ้ืนฟู-ปรบัปรงุ

การชะล้าง

พงัทลายพืน้ท่ี

พืชเชิงเด่ียว 

(ไร่) 

50,000 

 

50 50,000 50 10,000 10 100,000 100 200,050 

ไร่ 

210 ลา้น 

 - 410 - 390 - 480 - 661 1,900  

ลา้นบาท 

 

หมายเหตุ **จ านวนและงบประมาณเป็นการประมาณการเพื่อแสดงใหเ้หน็ความเป็นไปได ้คาดว่าคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 

20% 
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แผนท่ีทางเลือกในการจดัการน ้าแบบบูรณาการ  
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ภาพ 7 แผนผงัสรปุกิจกรรมในการจดัการน ้าทางเลือกในแต่ละพ้ืนท่ีจดัการน ้าเช่ือมโยงกนั 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ลุ่มน ้าคลองไทร และลุ่มน ้าคลองหินดาด 

- ท าฝายและโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

ในล าน ้าสาขาตามความเหมาะสมทาง

วศิวกรรม พรอ้มกบัปรบัการใชท้ี่ดนิเป็นพชื

ผสมผสานในระยะยาว 

- ฝายแมว้ในร่องน ้าส าคญัที่เขาแมก่ระทู ้และ

เขาพรกิไทดา้นตะวนัตก 
 

 

 

 

ป่าต้นน ้าอทุยานแห่งชาติแม่วงก ์

- ท าฝายชะลอน ้าตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 

ลุ่มน ้าคลองปลาอ้าว และคลองแห้ง 

- ฝายชะลอน ้าร่องน ้าส าคญัที่เขาพรกิไท และเขา

แมก่ระทู ้(ดา้นตะวนัออก) 

- ปรบัปรุงอ่างหนิลบั (คลองแหง้) และพจิารณา

สรา้งอ่างวงัชุมพร 

 

ลุ่มน ้าธารมะยม (ห้วยตะกวด) และ ห้วย

น ้าหอม  

- ฝายชะลอน ้าร่องน ้าส าคญัที่เขาพรกิไท 

และเขาแมก่ระทู ้(ดา้นตะวนัออก)  

- ท าฝายและโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

และอ่างเกบ็น ้าในล าน ้าสาขาตามความ

เหมาะสมทางวศิวกรรม พรอ้มกบัปรบัการ

ใชท้ี่ดนิเป็นพชืผสมผสานในระยะยาว 

 
 

 

 

คลองหินลบั และคลองวงัย้ิมแย้ม 

-ขดุลอก และกกัเก็บน ้าในล าน ้า 

-สรา้งระบบระบายน ้าสูอ่่างหลวงพ่อจอ้ย 

-เพิม่เตมิบ่อกกัเกบ็น ้าในพื้นที่เกษตรกรรม 

-ปรบัปรงุอ่างหลวงพ่อจ้อย 

 
 

  

คลองม่วงและบึงหล่ม 

- ระบบกกัเกบ็และชะลอน ้าขนาดเลก็ 

- ปรบัการใชท้ี่ดนิเนินบ่อถ ้าเป็นพชืผสมผสานในระยะ

ยาว 
 

 

 

ขุดลอกและสรา้งฝายและ

ประตูชะลอน ้าในล าน ้าแม่

วงก์เพิ่มเติมจากที่มีอยู่

แลว้ และล าน ้าที่แตกออก

ประสานสาย (braided) 

กนั หลายสาย ตามความ

เหมาะสมทางวศิวกรรม 

-เพิม่เติมระบบสูบน ้าด้วย

ไฟฟ้าจากน ้าบ่อตื้นพื้นที่

นาสองฝ ัง่ล าน ้า 
 

 

ลุ่มน ้าเขาหลวงด้านตะวนัตก  

- ฝายชะลอน ้าร่องน ้าส าคญั  

- ท าฝายและโครงการชลประทานขนาดเลก็ 

และอ่างเกบ็น ้าในล าน ้าสาขาตามความ

เหมาะสมทางวศิวกรรม  

- เพิม่เตมิระบบสบูน ้าดว้ยไฟฟ้าจากน ้าบ่อตื้น 

 
 

 

ขดุลอกและปรบัปรุงฝายและ

ประตูชะลอน ้าในล าน ้าแมว่งก์ 

(มีแล้ว) ตามความเหมาะสม

ทางวศิวกรรม 

-เพิ่ มเติมระบบสูบน ้ าด้วย

ไฟฟ้าจากน ้ าบ่อตื้นพื้นที่นา

สองฝ ัง่ล าน ้า 

 

 

- 

พัฒนาระบบและบุคลากรในการบริหารน ้ า

ส่วน เกิน ในช่วงน ้ าหลากของแม่วงก์ผ่ าน

ประตูน ้ าคลองขุนราษฎร์ ไปทางคลองใหญ่ 

ไป สู่ ร ะบ บ คู น ้ า แ ล ะ บ่ อ กั ก เก็ บ ใน พื้ น ที่

เกษตรกรรม 

-เพิ่มเติมระบบสูบน ้ าด้วยไฟฟ้าจากน ้ าบ่อตื้น

พื้นที่นาสองฝ ัง่ล าน ้า 
 

  

พืน้ท่ีลาดยาว 

-ขุดลอกและปรบัปรงุฝายและประตูชะลอน ้ าในคลองใหญ่ 

และครูะบายน ้า (มแีลว้) ตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม ไปสู่

หนองอเีหน่ียง 

-พฒันาแหลางน ้าหนองอเีหน่ียง และคลองสง่น ้าจากแมน่ ้าปิง 

--เพิม่เตมิบ่อกกัเกบ็น ้าในพื้นที่เกษตรกรรมทัว่พื้นที่ 

-พฒันาระบบสบูน ้าระบายน ้าท่วม กระจายน ้าแกน้ ้าแลง้ 
 

 

 

- 

ระบายน ้าสูเ่ขือ่นวงัรอ ผ่านฝายสว่าง 

สองฝัง่ห้วยแม่วงก ์นอกอทุยาน 

- ขดุลอกล าน ้า กัน้ประตูกกัเกบ็ชะลอน ้า 

แก่งเกาะใหญ่ และเขาชนกนั 

ล าน ้าแม่วงกบ์น 
 

 

 

ล าน ้าแม่วงกก์ลาง 
 

 

 

ลาดยาว 
 

 

 

ล าน ้าแม่วงกล่์าง 

(วงัม้า) 
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โมเดลการจดัการน ้าระดบับุคคล ชุมชน และต าบล 

 จากการลงพื้นที่ศกึษารูปแบบการจดัการน ้าที่มปีระสิทธภิาพในพื้นที่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบรูปแบบการ
จดัการน ้าที่มศีกัยภาพและสามารถประยุกต์ น ามาปรบัใช้ในพื้นที่การจดัการน ้าทางเลอืก ได้แก่ การจดัการน ้านาลุง
กรุ่น ที่เป็นการจดัการน ้าระดบัครอบครวั ในพื้นที่แม่วงก์ตอนกลาง การจดัการของชุมชนธารมะยม ในพื้นที่แม่วงก์
ตอนล่าง และการจัดการน ้ าระดับต าบลหนองหลวง ในพื้นที่แม่วงก์ตอนล่าง โดยการจัดการน ้ าทัง้ 3  รูปแบบ                      
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. ทางออกการจดการน ้าระดบับุคคล  

 ต้นแบบของเกษตรกรท่านน้ี อาศยัอยู่ หมู่ที่3 เขตเทศบาลศาลเจ้าไก่ต่อ อ าเภอลาดยาว จงัหวัดนครสวรรค ์
เกษตรกรในเขตเทศบาลศาลเจ้าไก่ต่อ ประกอบอาชพีการท านาเป็นหลกั เกษตรกรต้นแบบท่านน้ี จงึมีแนวคดิที่จะ
บรหิารจดัการน ้าดว้ยตนเอง โดยความมุ่งมัน่บรหิารจดัการน ้าดว้ยตวัเองเริม่มาจากการที่ทีน่าของตนเองอยู่ไกลกว่าคน
อื่นและไม่อยากไปแย่งน ้ากบัใครใหเ้กดิปญัหา จงึคดิทีจ่ะขุดบ่อบาดาลน าน ้ามาใชด้ว้ยตนเองโดยไม่หวงัพึง่ใคร  

 รปูแบบการจดัการพื้นที่นา คอืการลดต้นทุนการผลติ เช่น การใช้ระบบน ้าหมุนเวยีนโดยการสูบน ้าขึ้นมาจาก
บ่อบาดาลและก่ออิฐบลอ็กเป็นล ารางไล่ไปตามแปลงนาทัง้หมด ถ้าต้องการให้น ้าไปที่นาแปลงไหนกอุ็ดชอ่งรางแปลง
อื่นๆ ไวเ้พื่อน ้าจะไดถู้กส่งต้อไปยงัแปลงทีต่นเองต้องการ 
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โดยเกษตรกรต้นแบบมีพื้นที่ท านา จ านวน 22 ไร่ การท านาต่อครัง้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน                     
ได้ข้าวเปลือก 17 เกวียน มีรายได้ครัง้ละประมาณ 187,000 บาท น ้าพอใช้ในการท านาตลอดทัง้ปีโดยในแต่ละปี 
สามารถท านาได้2-3 ครัง้ มตี้นทุนในการท านาเพียง 2,064 บาท ต่อไร่ ค่าไฟฟ้าในการสูบน ้าเพื่อท านาในแต่ละครัง้ 
10,300 บาท เฉลีย่ค่าไฟทีใ่ช้ในการสูบน ้าแต่ละไร่ใน 1 ฤดกูาลเพาะปลกู คอื 468 บาท ดงันัน้เมื่อหกัลบต้นทุนจากการ
ท านาทัง้หมด เช่น ค่าปุ๋ ยชวีภาพ ค่าจา้งแรงงานในการเกบ็เกี่ยว ค่าขนส่งขา้วเปลอืกฯ เกษตรกรท่านน้ีจะมรีายได้จาก
การท านาต่อ 1 ฤดูกาล ประมาณ 140,000 กว่าบาท และหลงัการเกบ็เกี่ยวก็ยงัมรีายได้จากการปล่อยน ้าในนาไปยงั
สระทีข่ดุไวอ้ยู่ท้ายแปลงนาเพื่อจบัปลาขายเป็นรายได้เสรมิหลงัฤดูเกบ็เกี่ยวปีละ 1 ครัง้ ซึ่งท าใหม้รีายไดเ้พิม่อกีหลาย
พนับาทเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สระน ้าท้ายแปลงนา เป็นรายได้เสริมในการจบัปลาปีละ 1 ครัง้ หลงัจากการเก่ียวข้าวโดยปล่อยน ้าจากนาข้าวทัง้หมดให้ไหลมา
รวมท่ีสระน ้าท้ายแปลงนา 

ล ารางเพื่อปล่อยน ้าไปยงัแปลงนาท่ีต้องการ 
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2. ทางออกในการจดัการน ้าระดบัชุมชน  

 ทางออกในการจดัการน ้าระดบัชุมชน ต้นแบบอยู่ที่บ้านธารมะยม เชงิเขาแม่กระทู้ ต าบลวงัซ่าน อ าเภอแม่
วงก์ เป็นหน่ึงในพื้นที่ที่ รฐับาลอ้างว่าเป็นพื้นที่ประสบภยัแล้ง และจะได้รบัประโยชน์จากโครงการเขื่อนแม่วงก์ แต่
ในทางกลบักนั ชมุชนธารมะยมสามารถพึง่ตนเองได ้โดยมรีะบบประปาของตนเอง รูปแบบการจดัการน ้าโดยชุมชนเริม่
มาจากการที ่แต่เดมิเขาแม่กระทู้เป็นเขาหวัโล้นต้นไม้บนภูเขาถูกตดัโค่นไปหมดไฟป่าเกดิขึน้ทุกปี จะใชน้ ้าแต่ละครัง้
ต้องลงไปแบกน ้าเป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตร ต่อมาปีพ.ศ.2539 การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย หรอื ปตท. 
ในขณะนัน้ เข้ามาท าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรติประมาณ 13,000 ไร่ และหลงัจากนัน้สถาบนัสิง่แวดล้อม
ไทยได้เข้ามาช่วยจดัตัง้กลุ่มชาวบ้านเพื่อดูแลรกัษาป่า ในปี 2543 ป่าเริม่ฟ้ืนตวั ล าธารที่ มาจากป่าเริม่มนี ้าไหลจาก
เดิมที่ เคยแห้งเหือด คนในชุมชนจงึเริ่มขึ้นไปท าฝายชะลอน ้าบนเขาเพื่อกกัเก็บน ้าและได้งบประมาณจากองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดนครสวรรค ์25,000 บาท เพื่อท าฝายชะลอน ้าเพื่อใหช้าวบ้านมนี ้าใช ้และร่วมกนัคดิ วางแผนจดัการ
ระบบน ้าในพื้นที่โดยสร้างฝายเล็กๆ ชะลอน ้าในหมู่บ้านทัง้หมด 6 ตัว และของบประมาณจากโครงการ SIP หรือ
โครงการลงทุนเพื่อสงัคม ต่อท่อประปาจากภูเขาไปยงัทุกบ้าน กว่า 200 หลงั ทุกบ้านจะได้ใช้น ้าโดยไม่ต้องไปรอง
น ้าประปามาใช ้โดยตดิมเิตอรน์ ้าทีบ่้านทกุหลงั และเกบ็ค่าน ้าหน่วยละ 3 บาท ใชง้บประมาณทัง้สิน้ 800,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

นอกจากการบรหิารจดัการน ้าที่ท าให้คนในชุมชนมนี ้าใช้ได้ตลอดแล้ว แต่ยงัมสีิง่ที่นอกเหนือจากการบรหิาร
จดัการน ้าที่ด ีคอื ก าไรที่ได้จากการจดัการน ้าโดยน าเงนิที่ได้จากการเกบ็ค่าน ้าในชุมชน มาตัง้เป็นกองทุนเพื่อใช้เป็น
สวสัดกิารดา้นต่างๆ เช่น ทนุการศกึษาใหเ้ดก็นกัเรยีน คนชรา ใหกู้ย้มืเวลาที ่บ้านใครมคีนเจบ็ป่วยกะทนัหนั ซ่อมแซม
ฝายทอ่น ้าและค่าใชจ่้ายทีเ่ป็นประโยชน์กบัชุมชน ซึง่จะมกีารตกลงกนัในทีป่ระชุม ทกุวนัที ่9 ของเดอืน จะมกีารประชุม
หมู่บ้าน และนอกจากน้ียงัมรีายได้จากนาแปลงรวมของหมู่บ้านที่มอียู่ 2 ไร่ ซึ่งนา 2 ไร่น้ีใช้น ้าที่ล้นจากหอเก็บน ้าที่
สรา้งไว้เพื่อพกัน ้าที่เหลอืจากการใช้สอยทุกปีจะมีน ้าล้นออกมา น ้าที่ล้นน้ีจะใช้ท านา เป็นนาที่เป็นพนัธุ์ข้าวแม่พนัธุ ์
สามารถขายได้เกวยีนละ 20,000 บาท เงนิส่วนน้ีจะเขา้กองทนุสวสัดกิารของหมู่บ้าน และพนัธุข์้าวบางส่วนชาวบ้านจะ
ขอไปปลูก ได้บ้านละ 1 ไร่ต่อปี ซึ่งรบัประกนัว่าปีนัน้เขาจะได้เงนิจากการขายข้าว 20,000 บาท คนในชุมชนมีการ
พดูคุยกนั แบ่งน ้ากนั ใชน้ ้าใหเ้กดิประโยชน์ ท านา ใชใ้นครวัเรอืน ผลทีไ่ดก้ลบัมากค็นืสู่ชุมชน 

               ระบบเกบ็กกัน ้าและแจกจ่ายน ้าของชมุชนธารมะยม 
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3. ทางออกการจดัการน ้าระดบัต าบล  

 ทางออกการจดัการน ้าระดบัต าบลคอืการทีภ่าครฐัเข้ามามสี่วนในการจดัการน ้าร่วมกบัชุมชน เพื่อให้เพยีงพอ
ต่อความต้องการใชน้ ้าทีค่นในชมุชนต้องการ  ทางออกในการจดัการน ้าระดบัต าบล ต้นแบบการจดัการอยู่ในพืน้ทีต่ าบล
หนองหลวง อ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 

 ขอ้มลูพืน้ฐาน ต าบลหนองหลวง มเีน้ือที ่43,462 ไร่ หรอื 69.54 ตารางกโิลเมตร สภาพพืน้ทีโ่ดยทัว่ไปของ ต.
หนองหลวง มลีกัษณะเป็นที่ราบลุ่มและลาดเอียง โดยลาดเท จากทางด้านทศิตะวนัออกต ่าลงมาทางทศิตะวนัตก มี
เทือกเขาหลวงกัน้ระหว่างต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี กับ อ าเภอโกรกพระ จังหวด
นครสวรรค์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท านาบรเิวณที่ราบลุ่ม การท าไร่ และเลี้ยงสตัว์ รวมทัง้
อาชพีรบัจา้งทัว่ไป  

 จ านวนพืน้ที่เพาะปลกู ต.หนองหลวง ในฤดฝูน 6,255 ไร่ พืน้ทีเ่พาะปลกูในฤดแูลง้ 1,650 ไร่ปจัจุบนั ต.หนอง
หลวง มแีหล่งน ้าส าหรบัใชแ้บ่งเป็น บ่อบาดาล 9 บ่อ สระน ้าท่า 12 สระ และอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ 2 อ่างเกบ็น ้า โดยมี
ปรมิาตรรวมทัง้หมด 1,701,200 ลบ.ม. ซึ่งโดยปกติแล้ว การท านาจากการลงเกบ็ข้อมูลภาคสนามใน ต.หนองหลวง 
พบว่า ใน 1 ฤดูกาลสามารถท าการเพาะปลูก ต่อ 1 ไร่ โดยใช้น ้าในปรมิาณ 2,000 ลบ.ม.มนี ้าใช้เพียงพอในฤดูฝน
เท่านัน้ ส่วนบางพื้นที่ในหน้าแล้งที่มนี ้าไม่พอต่อการเพาะปลูกจะท านาเพียงแค่ 1 ครัง้ ต่อ 1 ปี แต่ถ้าพื้นที่ใดมีน ้า
เพียงพออยู่แล้ว จะท านาโดยปกติ ปีละ 2-3 ครัง้ จากการลงพื้นที่ส ารวจยงัพบว่าบางพื้นที่ แค่อยู่คนละฟากฝ ัง่ถนน
เท่านัน้ แต่อีกฝ ัง่หน่ึงมนี ้าใช้เพยีงพอตลอดทัง้ปี สามารถท านาได ้ปีละ 2-3ครัง้ แต่อีกฟากของถนนกลบัมนี ้าไม่พอใช้
ปญัหาไม่ไดเ้กดิจากการมนี ้าไม่เพยีงพอแต่ปญัหาอยู่ทีร่ะบบบรหิารจดัการน ้าไม่มปีระสทิธภิาพ  

 องค์การบรหิารต าบลหนองหลวง มีแผนพฒันา 3 ปี 2556 – 2558 เพื่อให้มนี ้าใช้เพยีงพอต่อความต้องการ 
โดยมกีารวางแผนพฒันาแหล่งน ้าในระดบัต าบล เช่น โครงการขุดสระและสร้างฝายเพื่อการอุปโภคบรโิภค และน ้าเพื่อ
การเกษตรของประชาชน ขุดลอกสระ การพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภคและเพื่อการเกษตรโดยจดัให้มกีาร
ปรบัปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรกัษาให้มคุีณภาพ แหล่งน ้าทีส่ภาพช ารุดเสยีหายได้รบัการพฒันา ปรบัปรุงซ่อมแซมและ
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บ ารุงรกัษาให้มปีระสทิธภิาพพร้อมใชป้ระโยชน์ เพื่อให้มนี ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคและเพื่อการเกษตรของประชาชน 
รวมทัง้ป้องกนัปญัหาอุทกภัย ดงันัน้ถ้ามกีารบรหิารจดัการอย่างสอดคล้องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3 ปี พื้นที่
เพาะปลูกในฤดแูล้ง จ านวน 1,650 ไร่ หากจะให้มนี ้าเพยีงพอเพื่อท าการเกษตรในช่วงฤดแูล้งโดยเฉพาะนาข้าว ต้อง
เพิม่แหล่งกกัเกบ็น ้าอกี 1.6 ลบ.ม. ม.3ซึง่เทา่กบัต าบลหนองหลวงจะมนี ้าเพื่อท าการเกษตร 3,300,000 ลบ.ม.3 

 โดยแผนระยะยาว 3 ปี จะมกีารจดัสรา้ง  โครงการขุดสระเกบ็น ้าเอื้ออาทร ขุดสระน ้า 288 สระ กวา้ง 40 เมตร 
ยาว 50 เมตร ลกึ 3เมตร ใน 1 บ่อ จะไดน้ ้า 6,000 ลบ.ม. จะท าใหไ้ดน้ ้าเพิม่อกี 1,368,000 ลบ.ม. และบวกกบัโครงการ
สร้างอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่พื้นที่ต าบลหนองหลวง อ่างเกบ็น ้า (อ่างมะขาม) ม.7 พื้นที ่30 ไร่ จ านวน 1 แห่ง ความสูง 
9.7 เมตร จะได้น ้า 465,600 ลบ.ม. (ใช้งบประมาณ 80 ล้านบาท) เมื่อน ้าทัง้สองโครงการมารวมกันจะท าให้ได้น ้า
ทัง้หมด 3,534,800 ลบ.ม. เพยีงพอต่อการใชน้ ้าของคนทัง้ต าบลหนองหลวงในฤดแูลง้ 

ทางออกของการจดัการน ้าระดบัต าบล การพฒันาแหล่งน ้าโดยภาครฐั ต.หนองหลวง 

 

 


