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  น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั  และจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  ปัจจุบนัความตอ้งการใช้
น ้ ามีมากข้ึน  ในขณะท่ีน ้ ามีอยู่อยา่งจ ากดั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งน ้ าเพื่อการเกษตร  ซ่ึงมีความตอ้งการ
มากข้ึนเร่ือย ๆ  ปัญหาการขาดแคลนน ้ ามกัพบในฤดูแล้ง ในขณะปัญหาอุทกภยัก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร (โดยเฉพาะนาขา้ว) มกัเกิดในฤดูฝน  งานวิจยัน้ีศึกษาต าแหน่งอ่าง
เก็บน ้ า   ท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกันน ้ าท่วม  กรณีศึกษา  ต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จังหวดั
นครราชสีมา        ท่ีสามารถเก็บกกัน ้าท่ีมีมากในฤดูฝน  และเก็บกกัน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้     
  งานวิจยัน้ี ด าเนินการเก็บขอ้มูลระดบัน ้ าท่วม และลกัษณะภูมิประเทศ จากการลงส ารวจ
พื้นท่ีศึกษา  และจากขอ้มูลท่ีทางหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวแ้ลว้ โดยมีพื้นท่ีศึกษาใน
เขตเกษตรกรรมของต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน  9 หมู่บา้น พื้นท่ี
เพาะปลูก 4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว.  จากนั้นขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก็บรวบรวม  น ามาวิเคราะห์เพื่อหา
ต าแหน่งอ่างเก็บน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกนัน ้ าท่วมในพื้นท่ีต าบลพะเนา  ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและชุมชน   
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ป้องกนัน ้ าท่วม  โดยเลือกส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมใชใ้นการเก็บกกัน ้ าท่วมส่วนเกินความตอ้งการ
เอาไวใ้ชใ้นฤดูแลง้  3 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 เลือกสร้างอ่างดินเก็บน ้ าขนาดเล็ก บริเวณพิกดั  
48P  N 0198477  E 1659779  ซ่ึงเหมาะสมในการสร้างอ่างเก็บน ้ าจุดเดียว  สามารถเก็บปริมาณน ้ า
ท่วมส่วนเกินในพื้นท่ีทั้งหมดได ้ แต่ตอ้งใช้งบประมาณในการก่อสร้างและเวนคืนท่ีดินสูงถึง 105 
ลา้นบาท  ทางเลือกท่ี 2 สร้างสระเก็บน ้าประจ าพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกรทั้ง 365 ครัวเรือน ทั้งน้ี 
ค่าใชจ่้ายในการขุดอ่างเก็บน ้ าทั้งหมดประมาณ 84 ลา้นบาท ทางเลือกท่ี 3 การขุดลอกล าตะคองเก่า
และล าตะคองใหม่ มีค่าใชจ่้ายประมาณ 16 ลา้นบาท  ซ่ึงทุกทางเลือกสามารถขอรับการสนบัสนุน
จากหน่วยงานของรัฐ 
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 Water is the natural resource that is significant for human life.  Currently, 

water demand is increasing but water resource is limited. However, it is flooding in a 

wet season while it is insufficient water in a dry season. These problems affect many 

agricultural areas and agricultural yields especially rice. The objective of  this study is 

to determine the locations of reservoir that are suitable for Phanao Sub-District, 

Muang District, Nakhon Ratchasima Province.  The these reservoirs  have  to  both  

storage the exceeded water in the wet season and support water demand in the dry 

season. 

 To achieve the purpose of  this study, the data of  flood level and topography 

from surveying  is important. Also, the data from many royal institutes are required  

for this  study. The study area located  in Phanao Sub-District, Muang District, 

Nakhon Ratchasima Province is included nine villages or approximately 4,986 Rai.  It 

is in Lamtakhlong sub-basin. Thereafter, all data are analyzed to determine the suitable 

locations of  reservoir.  

 There are three options to storage the exceeded  water.  Firstly, a reservoir is in  

N 0198477  E 1659779 and it can storage all exceeded  water in the wet season. The 

expense of  this option is about 105 million Baht.  Secondly, the  small  reservoirs  are 

in the agricultural area of 365 famers.  The expense of  this option  is about 84 million 

Baht.  Lastly, Lamtakhlong River is dredged to increase water storage in a river.  The 

expense of this option is about 16 million Baht. It is possibly supported by the 

government for all three options.   
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 มุ่งสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”  
และยงัยึดหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณา
การเป็นองคร์วมท่ียดึ  “คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา”  เพื่อให้พฒันาประเทศ  ไปในทางสายกลาง           
บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวตัรของการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการทั้งมิติ คน  
สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลกั “ความ
พอประมาณ” มีความสมดุลทั้งสังคมเมืองและชนบท  เป้าหมายการสร้างความมัน่คงของทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้มตอ้งการรักษาพื้นท่ีท าการเกษตรในเขตชลประทานไม่นอ้ยกวา่ 31,000,000 ไร่ และ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวติท่ีดี ไม่ใหเ้ป็นภยัคุกคาม
ต่อระบบนิเวศโดยรักษาคุณภาพน ้ าในลุ่มน ้ าต่าง ๆ และแหล่งน ้ าธรรมชาติให้อยูใ่นเกณฑ์พอใชแ้ละ
ดีรวมกนัในเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่  ร้อยละ 85 
  การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในแปลงไร่นา  เป็นวิธีการหน่ึงของระบบการจดัการน ้ า        
ในระบบชลประทานซ่ึงช่วยให้การเกษตรของประเทศไทยพฒันามากข้ึน  มีปริมาณผลผลิตท่ีสูงข้ึน   
แต่ในขณะเดียวกันต้องมีการบริหารจดัการน ้ าท่ีดีเพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเกิดประโยชน์      
ต่อเกษตรกรอยา่งสูงสุดซ่ึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรเพื่อให้ประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกร
เพื่อเล้ียงคนทั้งประเทศตลอดไป 
  ประชาชนในต าบลพะเนาส่วนหน่ึงยงัคงยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาขา้ว       
ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  แต่มกัพบปัญหาอยู่เสมอในเร่ืองการขาดน ้ าในฤดูแล้ง  
น ้าท่วมในฤดูฝน การแยง่ชิงน ้ าเพื่อการเกษตร ประกอบกบัพื้นท่ีต าบลพะเนาเป็นพื้นท่ีหน่ึงในหลาย
ต าบลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท่ีตอ้งเป็นพื้นท่ีรับน ้าจากตวัเมืองนครราชสีมา กรณีในตวัเมืองเกิด
น ้ าท่วมจะระบายลงมาในพื้นท่ีต าบลพะเนา  ท าให้การท าการเกษตรมีปัญหาเพิ่มมากข้ึน  จึงตอ้งมี
การแกไ้ขเพื่อใหผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีออกมามีคุณภาพและปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน และเกษตรกรไม่ตอ้ง
ละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงสืบทอดจากบรรพบุรุษ  โดยการจดัการเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝน  
เพื่อเอาไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้งท่ีขาดแคลนน ้ า  ให้เกษตรกรผูใ้ช้ประโยชน์จากล าตะคองเก่าและ           
ล าตะคองใหม่  สามารถจดัสรรแบ่งปันการใช้น ้ าเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดการ          
แยง่ชิงน ้า  และมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน  การแกไ้ขปัญหาน้ีจะตอ้งมีการ 
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วางแผนบริหารจดัการน ้ าท่ีดีให้สามารถมีน ้ าใช้ตลอดปี  และมีการประสานกนัของเกษตรกรเพื่อ
ช่วยเหลือกนัในกลุ่มและเพื่อรักษาอาชีพกระดูกสันหลงัของชาติเอาไวใ้หย้ ัง่ยนื   
  ส าหรับการบริหารจดัการน ้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครราชสีมา  เม่ือประมาณ 30 ปีท่ีผ่านมา  จ านวนเกษตรกรมีมาก  และปริมาณผลผลิตก็มีมากดว้ย 
แต่ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาดว้ยสภาพอากาศท่ีแปรปรวนเปล่ียนแปลงไปมากท าให้เกษตรกรโดยเฉพาะ
ผูท้  านาขา้วเลิกท าอาชีพเกษตรกรรม  ประกอบกบัสังคมการศึกษาท่ีมีการพฒันามากข้ึน  ท าให้ผูค้น
หันไปประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน เช่น รับจ้าง พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ท าให้อาชีพเกษตรกรรมมีจ านวนเพียงเล็กนอ้ย  ดงันั้นจึงตอ้งหาวิธีการ  ในการบริหาร
จดัการน ้าเพื่อใหมี้ปริมาณน ้าท่ีพอพียงในแต่ละฤดูกาล เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรท่ีมีคุณภาพและ
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  ไม่ตอ้งละทิ้งอาชีพเกษตรกรรม งานวจิยัมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาการบริหารจดัการน ้ าเพื่อ
การเกษตรพื้นท่ีต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  อนัไดแ้ก่  การจดัการเก็บกกัน ้ าท่ีมี
มากในช่วงฤดูฝน  เพื่อเอาไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า   
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาหาต าแหน่งอ่างเก็บน ้าท่ีเหมาะส าหรับป้องกนัน ้าท่วมท่ีมีมากในช่วงฤดูฝน  และเก็บ
กกัน ้าส าหรับการใชใ้นช่วงฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า  
 
1.3 ขอบเขตและการศึกษา  
 งานวิจยัน้ี จะด าเนินการเก็บขอ้มูลน ้ า ลกัษณะภูมิประเทศ และอ่ืน ๆ จากการลงส ารวจพื้นท่ี
ศึกษาและจากขอ้มูลท่ีทางหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลไวแ้ลว้ โดยมีพื้นท่ีศึกษาในเขต
เกษตรกรรมของต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน  9 หมู่บา้น พื้นท่ีเพาะปลูก 
4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว.  ท่ีมีส่วนไดเ้สียจากล าตะคองเก่า และล าตะคองใหม่ จากนั้นขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เก็บรวบรวมมาจะถูกน ามาวิเคราะห์  เพื่อหาต าแหน่งอ่างเก็บน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกนัน ้ าท่วม
ในพื้นท่ีต าบลพะเนา  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและชุมชน  และ
เกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในแนวทางดงักล่าวน้ีดว้ย 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  ต าแหน่งอ่างเก็บน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกนัน ้ าท่วม  และมีน ้ าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแลง้ท่ีขาด
แคลนน ้า  และมีความเหมาะสมกบัต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การศึกษาคน้ควา้เร่ือง  การศึกษาหาตาํแหน่งอ่างเก็บนํ้ าท่ีเหมาะสมสําหรับป้องกนันํ้ าท่วม  
กรณีศึกษา  ตาํบลพะเนา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาจาก
แนวคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปต าบลพะเนา อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 
  ตาํบลพะเนา เป็นตาํบลหน่ึงใน 25 ตาํบลของอาํเภอเมืองนครราชสีมา ซ่ึงแยกจากตาํบลมะ
เริงและไดรั้บการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตาํบลพะเนา  มีผลเม่ือ
วนัท่ี 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งช่ือตาํบลตามช่ือหมู่บา้น ซ่ึงมีพื้นท่ี
ของหมู่บา้นตั้งอยูศู่นยก์ลางของตาํบล ปัจจุบนัแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น และไดรั้บยก
ฐานะจากสภาตาํบลพะเนาเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพะเนา เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2540 

2.1.1 ลกัษณะทัว่ไป 
  ตาํบลพะเนา  มีอาณาเขตพื้นท่ีอยูติ่ดกนัทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 4 ส่วน คือ ตาํบลบา้นโพธ์ิ  ตาํบล
พระพุทธ  ตาํบลมะเริง และตาํบลหนองระเวยีง  ดงัรูปท่ี  2.1 
  ทิศเหนือ   จรดตาํบลบา้นโพธ์ิ 
  ทิศตะวนัออก   จรดตาํบลพระพุทธ 
  ทิศตะวนัตก   จรดตาํบลมะเริง 
  ทิศใต ้   จรดตาํบลหนองระเวยีง 
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รูปท่ี  2.1  แผนท่ีขอบเขตตาํบลพะเนา  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

  ตาํบลพะเนาอยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  ไปทางทิศ
ตะวนัออกเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เขตปกครองรวม 9 หมู่บา้น คือ 
 หมู่ท่ี 1 บา้นมะเริงนอ้ย    หมู่ท่ี 2 บา้นพุดซา 
 หมู่ท่ี 3 บา้นหนองสายไพร    หมู่ท่ี 4 บา้นคอนอินทร์ 
 หมู่ท่ี 5 บา้นพะเนา    หมู่ท่ี 6 บา้นพะเนา  
 หมู่ท่ี 7 บา้นมะเริงใหญ่    หมู่ท่ี 8 บา้นยองแยง 
 หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่ยองแยง     
  ทิศเหนือ  ติดต่อกบัตาํบลบา้นโพธ์ิ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีแนวเขตเร่ิมตน้
จากลาํเหมืองธรรมชาติ ฝ่ังลาํตะคองใหม่ด้านทิศเหนือ บริเวณพิกดั  SB 961598 ไปทางทิศ
ตะวนัออกตามแนวลาํตะคองใหม่ฝ่ังทิศเหนือ  ผ่านสะพานคอนกรีต ถนน รพช.นม.3017 บริเวณ
พิกดั SB 994612 ไปตามลาํตะคองใหม่ฝ่ังทิศเหนือ ส้ินสุดท่ีบริเวณพิกดั TB 015611 รวมระยะ
ทางดา้นทิศเหนือประมาณ 5.5 กิโลเมตร 
 

 ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัตาํบลพระพุทธ   อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา   
โดยมีแนวเขตเร่ิมตน้ท่ีลาํตะคองใหม่ บริเวณพิกดั TB 015611 ไปทางทิศใต ้ผ่านลาํตะคองเก่า 
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บริเวณพิกดั  TB 011608 ผา่นคลองชลประทาน บริเวณพิกดั TB 011603 ไปตามทาง  สาธารณ 
ประโยชน์ จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณพิกดั TB 013596 ตดัลงมาจนถึงทางรถไฟสาย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส้ินสุดท่ีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ดา้นทิศเหนือ บริเวณพิกดั    
TB 013592 รวมระยะทางดา้นทิศตะวนัออกประมาณ 2 กิโลเมตร 
  ทิศใต ้ ติดต่อกบัตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยมีแนวเขตเร่ิมตน้
ท่ีทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี ดา้นทิศเหนือบริเวณพิกดั TB 013592 ไปทางทิศ
ตะวนัตก ตามแนวทางรถไฟ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร ถึงบริเวณพิกดั TB 009590 แลว้ข้ึน
ไปทาง     ทิศเหนือตามแนวร้ัวหลงัโรงเรียนบา้นยองแยง ตาํบลหนองระเวียง ข้ึนไปทางทิศเหนือ
ตามแนวร้ัวบา้นนางพึ่ง ทิศทองคาํ ผา่นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 226 บริเวณพิกดั TB 008593 
ตรงข้ึนทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงก่ึงกลางลาํตะคองใหม่ บริเวณพิกดั TB 
007610 ไปทางทิศตะวนัตกตามแนวลาํตะคองใหม่ ถึงบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขา้มลาํตะ
คองใหม่ บริเวณพิกดั SB 998608 แลว้ลงไปทางทิศใตต้ามแนวถนนลาดยาง รพช.นม หมายเลข 
3107 ผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บริเวณพิกัด TB 000593 ไปตามทาง
สาธารณประโยชน์ขา้มทางรถไฟ บริเวณพิกดั SB 995586 ลงไปทางทิศใต ้ถึงบริเวณพิกดั SB 
995583 เล้ียวซ้ายไปทางทิศตะวนัตกถึงจุดมุมร้ัวโรงฆ่าสัตวน์ายเลิศ ทางทิศเหนือแลว้ลงทางทิศใต้
ตามแนวร้ัวถึงมุมทางสาธารณะประโยชน์แลว้เล้ียวไปทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 0.20 
กิโลเมตร แลว้ลงมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตต้ามแนวถนนลาดยางสายบา้นพะเนา  บา้นโตนด
ระยะทางประมาณ  0.30 กิโลเมตร แล้วลงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ตามแนวทาง
สาธารณประโยชน์ ผ่านทางทิศเหนือของหนองสองห้อง แล้วลงไปทางทิศใต้ตามแนวทาง
สาธารณประโยชน์ ถึงหนองไพฑูรย ์(มุมทางทิศตะวนัออก) บริเวณพิกดั  SB 980560 แลว้ตรงไป
ตามแนวทางสาธารณะทางทิศตะวนัตก ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร แลว้ออ้มทางทิศเหนือของ
หนองไทร ถึงมุมร้ัวราชมงคล (ศูนยฝึ์กเทคโนฯ) ตามแนวร้ัวรวมระยะทางประมาณ 8.00 กิโลเมตร 
ส้ินสุดบริเวณบา้นคอนอินทร์ SB 973560 รวมระยะทางดา้นทิศใต ้ประมาณ 8.00 กิโลเมตร 
 

  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัตาํบลมะเริง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเร่ิมตน้บริเวณมุมร้ัวราชมงคล ดา้นทิศเหนือ (ศูนยฝึ์กเทคโนฯ) ระหวา่งบา้นบึงสารตาํบลมะ
เริง และบา้นคอนอินทร์ ตาํบลพะเนา บริเวณพิกดั SB 973560 ข้ึนไปทางทิศเหนือตามแนวเขตพื้นท่ี    
ทาํการเกษตรของประชาชน ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ถึงทางรถไฟสายกรุงเทพ – 
อุบลราชธานี บริเวณพิกดั SB 965576 ไปทางทิศเหนือ ผา่นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 226 บริเวณ
พิกดั SB 965584 ตรงไปทางทิศเหนือ  ตามแนวเขตพื้นท่ีทาํการเกษตรของประชาชน  ระยะทาง
ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ส้ินสุดท่ีบริเวณก่ึงกลางลาํตะคองใหม่ บริเวณพิกดั SB 962595 รวม
ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร 
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2.1.2 เนือ้ที ่
  ตาํบลพะเนา มีพื้นท่ีตาํบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 12,140 ไร่ หรือ 18.16 
ตารางกิโลเมตร เป็นตาํบลค่อนขา้งเล็ก โดยมีเน้ือท่ีแยกเป็นรายหมู่บา้นดงัตารางท่ี 2.1  และมีการใช้
ประโยชน์พื้นท่ีดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี  2.1  พื้นท่ีหมู่บา้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน เนือ้ที ่(ตร.กม.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บา้นมะเริงนอ้ย 
บา้นพุดซา 
บา้นหนองสายไพร 
บา้นคอนอินทร์ 
บา้นพะเนา 
บา้นพะเนา 
บา้นมะเริงใหญ่ 
บา้นยองแยง 
บา้นใหม่ยองแยง 

1.29 
1.15 

3.26 
2.53 
1.14 
2.11 
2.09 
2.28 
2.31 

รวม  18.16 
 

ตารางท่ี 2.2 การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินตาํบลพะเนา  
     

ล าดับที ่ ประเภทการใช้ทีด่ิน พืน้ที ่(ตร.กม.) ร้อยละ 
1 ท่ีพกัอาศยั 2.25 12.39 
2 เกษตรกรรม 11.94 65.75 
3 ธุรกิจการคา้ / พาณิชยกรรม 1.64 9.03 
4 สถานศึกษา 0.04 0.22 
5 ศาสนาสถาน 0.25 1.37 
6 สถานท่ีราชการ 0.35 1.93 
7 ถนนและท่ีสาธารณะ 0.98 5.40 
8 อุตสาหกรรม 0.12 0.66 
9 แหล่งนํ้า 0.57 3.14 

10 อ่ืน ๆ 0.02 0.11 
 รวม 18.16 100 
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2.1.3 ประชากร   
  จาํนวนประชากร จากขอ้มูลหมู่บา้นท่ีไดรั้บการประมวลผล จปฐ.1  เป็น จปฐ.2 สําหรับปี 
พ.ศ.2553  สรุปขอ้มูล  ณ วนัท่ี 5  มีนาคม 2553  ซ่ึงเป็นขอ้มูลประชากรและครัวเรือนท่ีอาศยัอยูจ่ริง
จากการสาํรวจ  ดงัตารางท่ี 2.3  และ  2.4  และขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียในแต่ละหมู่บา้น  ดงัตารางท่ี  2.5 
 

ตารางท่ี 2.3 ขอ้มูลประชากรตาํบลพะเนา 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บา้นมะเริงนอ้ย 
บา้นพุดซา 
บา้นหนองสายไพร 
บา้นคอนอินทร์ 
บา้นพะเนา 
บา้นพะเนา 
บา้นมะเริงใหญ่ 
บา้นยองแยง 
บา้นใหม่ยองแยง 

80 
299 
233 
376 
105 
260 
334 
250 
222 

101 
332 
270 
441 
117 
299 
372 
254 
231 

181 
631 
503 
817 
222 
559 
706 
504 
453 

รวม  2,159 2,417 4,576 
 

ตารางท่ี  2.4  จาํนวนครัวเรือนตาํบลพะเนา 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บา้นมะเริงนอ้ย 
บา้นพุดซา 
บา้นหนองสายไพร 
บา้นคอนอินทร์ 
บา้นพะเนา 
บา้นพะเนา 
บา้นมะเริงใหญ่ 
บา้นยองแยง 
บา้นใหม่ยองแยง 

45 
135 
132 
192 
59 

138 
150 
125 
117 

 รวม 1,093 
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ตารางท่ี  2.5  รายไดเ้ฉล่ียแต่ละหมู่บา้น 

 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวน บาท/คน/ปี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บา้นมะเริงนอ้ย 
บา้นพุดซา 
บา้นหนองสายไพร 
บา้นคอนอินทร์ 
บา้นพะเนา 
บา้นพะเนา 
บา้นมะเริงใหญ่ 
บา้นยองแยง 
บา้นใหม่ยองแยง 

33,225 
22,941 
24,784 
24,673 
26,189 
38,968 
24,252 
25,075 
23,151 

 

2.1.4 ศาสนา   
  ประชาชนในตาํบลพะเนา นบัถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่  มีศาสนสถาน 4 แห่ง คือ วดั
บา้นมะเริงนอ้ย  ตั้งอยูท่ี่บา้นมะเริงนอ้ย หมู่ท่ี 1 วดับา้นพุดซา ตั้งอยูท่ี่ บา้นพุดซา หมู่ท่ี 2  วดัหนอง
สายไพร ตั้งอยูท่ี่ บา้นหนองสายไพร หมู่ท่ี 3 และวดับา้นมะเริงใหญ่ ตั้งอยูท่ี่บา้นมะเริงใหญ่  หมู่ท่ี 7  

2.1.5 ระบบสาธารณูปโภค   
 ดา้นโทรคมนาคม มีตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 10 ตู ้   ไฟฟ้าเขตตาํบลพะเนาเป็นชุมชนชนบท 
ระบบการไฟฟ้าขยายทัว่ถึงทั้งตาํบล  และดา้นสาธารณูปโภค  ระบบประปา  ประชาชนในตาํบล    
พะเนา ส่วนใหญ่ไดรั้บการบริการดา้นการประปาจากการประปาหมู่บา้น จาํนวนประมาณ 1,000 
ครัวเรือน และอีกบางส่วนไดรั้บการบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคนครราชสีมา  

2.1.6 การศึกษา 
  มีโรงเรียนในพื้นท่ีระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นพะเนา  

2.1.7 การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมี 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมะเริง
นอ้ย  ตั้งอยูท่ี่บา้นมะเริงนอ้ย  หมู่ท่ี 1 

2.1.8 สถานีต ารวจ 
  สถานีตาํรวจประจาํตาํบลมี 1 แห่ง คือ สถานีตาํรวจภูธรมะเริง ตั้งอยูท่ี่บา้นพะเนา หมู่ท่ี 6 

2.1.9 สถานีรถไฟ 
  สถานีรถไฟประจาํตาํบลมี 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟบา้นพะเนา ตั้งอยูท่ี่บา้นพะเนา หมู่ท่ี 6 
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2.1.10   เส้นทางคมนาคม  
  ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางตาํบลในแนวตะวนัออก – ตะวนัตก เป็นเส้นทางรถไฟสาย
นครราชสีมา–อุบลราชธานี มีสถานีรถไฟ 1 แห่ง คือสถานีบา้นพะเนา หมู่ท่ี 6   
 

  ทางรถยนต์ เป็นเส้นทางท่ีสําคญัท่ีสุด ตดัผ่านจากหมู่บา้น ถนนทางหลวงหมายเลข 226 
(ถนนเพชรมาตุคลา) เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร กวา้ง 12 เมตร เป็นถนนท่ีเกษตรกร และประชาชน
ใช้   ขนสินคา้และเดินทางมายงัตวัอาํเภอเมืองและจงัหวดั ห่างจากอาํเภอ 8 กิโลเมตร (องค์การ
บริหารส่วนตาํบลพะเนา, 2544) 
  ขอ้มูลการลงทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี 2552/2553  จาํนวน  365  ครัวเรือน  คิดเป็น
พื้นท่ี  4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  ไดผ้ลผลิต  4,620,145 กิโลกรัม  หรือ  926  กิโลกรัม/ไร่  และ
ขอ้มูลการลงทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปรัง 2552/2553  จาํนวน  12  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นท่ี  
99 ไร่ 3 งาน ไดผ้ลผลิต  73,040 กิโลกรัม  หรือ  735  กิโลกรัม/ไร่ (ระบบฐานขอ้มูลเกษตรกร          
กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 
2.2 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารจัดการน า้ 

2.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ  ใหค้าํจาํกดัความไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงัน้ี 
  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มนุษย์
สามารถนาํทรัพยากรเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ได ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Nonenewable Resources) ไดแ้ก่ ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้   
หมดไป หรือไม่สามารถทดแทนข้ึนหรือใช้ระยะเวลาในการทดแทนข้ึนใหม่ เช่น แร่ธาตุ นํ้ ามนั 
ก๊าซธรรมชาติ  และทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถทดแทนใหม่ได ้(Renewable Resources) เช่น ป่า
ใช ้ดิน สัตวป่์า นํ้ า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ีหากมีการจดัการในการใชอ้ยา่งถูกวิธีจะสามารถ
เกิดข้ึนหรือทดแทนข้ึนใหม่ได ้(สาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 11 นครราชสีมา, 2553) 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ (ส่ิงแวดลอ้ม) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  และ
มนุษย์ สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน นํ้ า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า แร่ธาตุ 
พลงังาน และกาํลงัแรงงานมนุษย ์เป็นตน้ โดยคาํนิยามแลว้จะเห็นไดว้า่ ทรัพยากรธรรมชาติทุก
ประเภทนั้น จะเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้ม แต่ส่ิงแวดลอ้มทุกชนิดไม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมด ซ่ึงอาจกล่าวสรุปไดว้า่การท่ีจะจาํแนกส่ิงแวดลอ้มใด ๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ (1)  เกิดจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะนาํส่ิงแวดลอ้มมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัตนเอง (2)  เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ถา้ยงัไม่นาํมาใช้ก็เป็นส่ิงแวดลอ้ม แต่ถา้
นาํมาใชป้ระโยชน์ไดก้็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้น ๆ (3) สภาพภูมิศาสตร์และ
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ความห่างไกลของส่ิงแวดลอ้ม  ถา้อยูไ่กลเกินไปคนอาจไม่นาํมาใชก้็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติได ้ นอกจากน้ี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มคละ
กนัไป  โดยอยู่ร่วมกนัอย่างมีกฎ ระบบ ขอ้บงัคบัทั้งท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ  และทั้งท่ีมนุษย์
กาํหนดข้ึนมา  การอยูเ่ป็นกลุ่มของสรรพส่ิงเหล่าน้ี จะแสดงพฤติกรรมร่วมกนัภายในขอบเขตและ
แสดงสรรพส่ิงเหล่าน้ี       จะเรียกวา่ ระบบนิเวศ หรือระบบส่ิงแวดลอ้ม  นัน่เอง (นพชยั  ธรณธรรม 
และจินตนา ทวมีา, 2550) 
  ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีธรรมชาติสร้างมาบนพื้นโลก         
ซ่ึงรวมถึงระบบนิเวศวิทยา     และส่ิงแวดล้อมอนัเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย ์   
ภายใตส้ถานภาพทางเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และสังคมนั้น  ทรัพยากรธรรมชาติหลกัไดแ้ก่  ท่ีดิน
เพื่อการเกษตร  ท่ีดินเพื่อป่าไม ้ รวมถึงสินคา้ บริการ และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากป่า  ท่ีดิน 
ธรรมชาติท่ีสงวนไวเ้พื่อความสวยงามหรือเพื่อนนัทนาการ  ปลาในแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ทั้งปลานํ้ า
จืดและปลานํ้าเคม็  ทรัพยากรเหมืองแร่ต่าง ๆ  ทรัพยากรนํ้ าซ่ึงรวมถึงนํ้ าใตดิ้น  และพลงังานในรูป
ต่าง ๆ  ซ่ึงได้แก่  พลงังานแสงแดด  กระแสนํ้ า  และลม  เป็นตน้  ทรัพยากรธรรมชาติเม่ืออยู่ใน
แหล่งท่ีตั้งในธรรมชาติ  เรียกวา่ทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ส่วนทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดรั้บ
การสํารวจและคน้พบในแหล่งธรรมชาติ  เรียกว่าทรัพยากรทุน  เช่น แหล่งแร่ธาตุ  สําหรับตวั
ทรัพยากรท่ีไดก้ารนาํมาจากแหล่งกาํเนิดตามธรรมชาติเราเรียกวา่  ผลผลิตทรัพยากร (สมพร  อิศวิ
ลานนท,์  2538)   
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ได ้เช่น ดิน นํ้า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สัตวป่์า  แร่ธาตุ อากาศ มนุษย ์เป็นตน้ ทรัพยากรธรรมชาติ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) ทรัพยากรธรรมชาติใชแ้ลว้ไม่หมดไป (Non-Exhausting Natural 
Resource) และยงัคงอยูใ่นสภาพเดิม เช่น อากาศ พลงังานจากดวงอาทิตย ์  บางอยา่งใชแ้ลว้สภาพ
เปล่ียนแปลงไป  เช่น ดิน นํ้ า  (2) ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป (Exhausting Natural Resource) ไดแ้ก่ 
แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่เหล็ก นํ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ  (3) ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมด
ไป (Renewable Natural Resource) เป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้ สามารถเกิดทดแทน ได ้เช่น ป่าไม ้สัตว์
ป่า ทุ่งหญา้ มนุษย ์เป็นตน้ (ยตุติกร กอพยคัฆินทร์  และคณะ, 2553) 
  จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้างข้ึนมา  มีทั้ งทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป  และทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สามารถทดแทนใหม่ได ้ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ  (1)  เกิดจากความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะ
นาํส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัตนเอง  (2) เปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ถา้ยงัไม่นาํมาใชก้็
เป็นส่ิงแวดลอ้ม แต่ถา้นาํมาใช้ประโยชน์ไดก้็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้น ๆ           
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(3) สภาพภูมิศาสตร์  และความห่างไกลของส่ิงแวดลอ้ม  ถา้อยูไ่กลเกินไปคนอาจไม่นาํมาใชจ้ะไม่
สามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได ้

2.2.2 ทรัพยากรน า้  ใหค้าํจาํกดัความไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงัน้ี   
  ทรัพยากรนํ้ า  หมายถึง  ของเหลวเกิดจากการรวมตวักันของก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซ
ออกซิเจนในภาวะท่ีเหมาะสม หรือความหมายในลกัษณะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ี
นาํมาใช้อุปโภค บริโภค ชาํระล้างร่างกาย ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม       
การคมนาคมทางนํ้า  การผลิตพลงังาน  ทรัพยากรนํ้ายงัเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีสามารถเกิดข้ึน
ทดแทนอยูต่ลอดเวลา เป็นวฎัจกัร (ศุจินนัท ์ ชิณเทศ  และหน่ึงฤทยั ส้มภา, 2552) 
  ทรัพยากรนํ้ า  หมายถึง ของเหลวท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซ
ออกซิเจน นํ้ าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  มีการหมุนเวียนเคล่ือนท่ีจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีก
แห่งหน่ึง  และเปล่ียนแปลงจากสถานะหน่ึงไปเป็นอีกสถานะหน่ึง เช่น เป็นของแข็ง ของเหลว  
เป็นตน้ การหมุนเวยีนเปล่ียนไปของนํ้าน้ีเรียกวา่ วฎัจกัรของนํ้า  (สันทดั สมชีวติา,  2553) 
  ทรัพยากรนํ้ า  หมายถึง แหล่งตน้ตอของนํ้ าท่ีเป็นประโยชน์  หรือมีศกัยภาพท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มนุษย ์  ทรัพยากรนํ้ ามีความสําคญั  นํ้ าเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต    
ทุกชนิด  ไดมี้การนาํนํ้ามาใชใ้นดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บา้นเรือน นนัทนาการและกิจกรรม
ต่าง ๆ  นํ้ าท่ีมนุษยน์าํมาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวนั้นจะเป็นนํ้ าจืด  แต่นํ้ าจืดในโลกเรามีเพียง 
ร้อยละ 2.5 เท่านั้น  และปริมาณ 2 ใน 3 ของนํ้ าจืดจาํนวนน้ีเป็นนํ้ าแข็งในรูปของธารนํ้ าแข็ง และ
นํ้ าแข็งท่ีจบัตวักนัอยูท่ี่ขั้วโลกทั้งสองขั้ว  ปัจจุบนัความตอ้งการนํ้ ามีมากกว่านํ้ าจืดท่ีมีอยู่ในหลาย
ส่วนของโลก และในอีกหลายพื้นท่ีในโลกกาํลงัจะประสบปัญหาความไม่สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานของนํ้ าในอนาคตอนัไม่ไกลนกั  กรอบปฏิบติัเพื่อการจดัสรรทรัพยากรนํ้ าให้แก่ผูใ้ช้นํ้ า     
(ในพื้นท่ีท่ีมีกรอบปฏิบติัแลว้) เรียกว่า "สิทธิการใชน้ํ้ า"  (Water rights)  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กาํแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน, 2553) 
  นํ้ า  เป็นทรัพยากรท่ีสําคญั  และเป็นทรัพยากรท่ีเรียกวา่  Renewable  คือไม่สามารถท่ีจะ
หมดไป  ดงันั้น  ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เหมาะสมแลว้สามารถมีนํ้ าใช้ตลอดปี  นํ้ ามีวฏัจกัร
หรือการหมุนเวียนทางอุทกวิทยา  คือ  ฝนตกลงมา  นํ้ าส่วนหน่ึงซึมลงไปในดิน  ลงมาในแม่นํ้ า  
จากแม่นํ้ าไหลลงสู่ทะเล  ระหวา่งทางก่อนท่ีจะไหลลงสู่ทะเลบางส่วนขงัในห้วยหนองคลองบึง มี
การระเหยคายนํ้ าของพืช  เม่ืออากาศรับความเยน็จนถึงจุดนํ้ าคา้งกลัน่ตวักลายเป็นหยดนํ้ า  เป็นฝน
ตกทรัพยากรนํ้ าธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น  3 ประเภทไดแ้ก่  นํ้ าฟ้า  นํ้ าผิวดิน  และนํ้ าใตดิ้น (กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,  2548) 

http://www.watermis.com/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://www.watermis.com/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.watermis.com/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
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  ทรัพยากรนํ้ า  เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  การดาํเนินชีวิตของ
มนุษย ์ และความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แมว้่านํ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ไดต้ลอดเวลา  แต่ก็สามารถสร้างปัญหาให้กบัประเทศเสมอมา  อาทิเช่น  ภาวการณ์ขาดแคลน
นํ้ า  และภาวะนํ้ าท่วม  ทั้งน้ี  เน่ืองจากสาเหตุท่ีสําคญัหลายประการท่ีก่อให้เกิดความไม่สมดุลทาง
ธรรมชาติ  จนกระทัง่มีฝนตกน้อยเกินไป  บางคร้ังมากเกินความจาํเป็น  ตลอดจนเปล่ียนแปลง
ความถ่ี  ช่วงเวลาของการตกของฝน  ก่อให้เกิดปัญหาดงักล่าว  สาเหตุท่ีสําคญัซ่ึงไดแ้ก่  สภาพป่า
ไมต้น้นํ้าลาํธาร    ถูกทาํลายอนัเป็นตน้กาํเนิดนํ้า (ธรรมรักษ ์ การพิศิษฎ,์  2540) 
  จากแนวคิดขา้งตน้  สรุปได้ว่า   ทรัพยากรนํ้ า  หมายถึง   แหล่งตน้ตอของนํ้ าท่ีเป็น
ประโยชน์หรือมีศกัยภาพท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย ์    ทรัพยากรนํ้ ามีความสําคญัเน่ืองจาก
นํ้ าเป็นส่ิงจาํเป็นเน่ืองจากแก่การดาํรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด  เป็นของเหลวเกิดจากการรวมตวั
กนัของก๊าซไฮโดรเจน  และก๊าซออกซิเจนในภาวะท่ีเหมาะสม หรือความหมายในลกัษณะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง  ส่ิงท่ีนาํมาใชอุ้ปโภค บริโภค ชาํระลา้งร่างกาย ใชใ้นการเพาะปลูก 
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางนํ้า  การผลิตพลงังาน ทรัพยากรนํ้ายงัเป็นทรัพยากร
ประเภทหน่ึงท่ีสามารถเกิดข้ึนทดแทนอยูต่ลอดเวลา เป็นวฎัจกัร 

2.2.3 น า้ท่า  ใหค้าํจาํกดัความไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงัน้ี 
  นํ้ าท่า (Runoff) หมายถึง นํ้ าท่ีไหลในลาํนํ้ า (Stream  flow) ซ่ึงรับนํ้ าจากลุ่มนํ้ า (Basin หรือ 
Watershed) ท่ีมีขอบเขตกาํหนดไวช้ดัเจน  ขอบเขตโดยธรรมชาติของลุ่มนํ้ า ไดแ้ก่ แนวสันปันนํ้ า
ของเทือกเขาซ่ึงลาดเทลงสู่ลาํนํ้า  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบันํ้าท่ามีความสาํคญัมากสําหรับการวิเคราะห์  และ
การออกแบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของงานพฒันาแหล่งนํ้ า เช่น อาคารควบคุมนํ้ า  อ่างเก็บนํ้ า  และ
คลองส่งนํ้ า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีสามารถทาํการวดัไดต้รงจุดกวา่ขอ้มูลอ่ืน ๆ ของทางอุทกวิทยา 
เช่น ปริมาณนํ้ าฝน  อตัราการระเหย  ซ่ึงตอ้งวดัขอ้มูลเป็นจุด  และสมมติให้มีค่าเป็นตวัแทนของ
ขอ้มูลทั้งหมดในพื้นท่ีกวา้ง (ชุมพร  ยวุรี, 2553) 
  นํ้าท่า หมายถึง  นํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2550) 
  นํ้ าท่า  หมายถึง  นํ้ าท่ีถูกเก็บหรือกกัขงัเป็นนํ้ าในแม่นํ้ า  ลาํธาร  หนอง  บึง  บ่อ  สระ และ
ทะเลสาบ  นํ้ าจากผิวดินบางส่วนจะไหลลงสู่แม่นํ้ าและทะเล  นํ้ าท่าเป็นนํ้ าท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับ
นาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  อุปโภคบริโภค  อุตสาหกรรม  การท่องเท่ียว  การเกษตร  
ผลิตไฟฟ้า  และรักษาระบบนิเวศน์ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,  2548) 
  จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ นํ้ าท่า หมายถึง นํ้ าท่ีไหลในลาํนํ้ า (Stream flow) ซ่ึงรับนํ้ า
จากลุ่มนํ้า (Basin หรือ Watershed)  นํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง ท่ีมีขอบเขตกาํหนดไวช้ดัเจน ขอบเขตโดย
ธรรมชาติของลุ่มนํ้ า ไดแ้ก่ แนวสันปันนํ้ าของเทือกเขา ซ่ึงลาดเทลงสู่ลาํนํ้ า ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบันํ้ าท่า    
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มีความสําคญัมากสําหรับการวิเคราะห์  และการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานพฒันา     
แหล่งนํ้า 

2.2.4 น า้ฝน  ใหค้าํจาํกดัความไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงัน้ี 
  นํ้ าฝน หมายถึง  นํ้ าจาก เมฆท่ีตกลงมาแล้วรองไว้ใช้ ด่ืม กิน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน, 2550) 
  นํ้าฝน (Rain Water) นํ้าฝนเป็นนํ้ากลัน่โดยธรรมชาติ  มีอยูใ่นบรรยากาศจากการระเหยของ
นํ้าผวิดิน  การคายนํ้าของพืชและการหุงตม้ นํ้าจะกลายเป็นไอลอยสู่บรรยากาศเบ้ืองสูง  แลว้ตกลงสู่
พื้นโลก  ปริมาณของนํ้ าฝนไม่แน่นอนข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ  ฤดูกาล  ประเทศไทยอยู่ในแถบ
มรสุม  ทาํใหป้ริมาณฝนตกเฉล่ียตลอดปีมีมาก (นิธิ  ปรัสรา, 2553) 
  นํ้าฝน (Rainfall) นํ้าในบรรยากาศหรือมวลไอนํ้ าจากอากาศท่ีตกลงมาสู่พื้นดินทั้งหมด  ไม่
วา่จะเป็นในลกัษณะของฝน หิมะ หรือลูกเห็บก็ตาม จะเรียกรวมกนัวา่ นํ้ าจากอากาศ (Precipitation) 
ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดท่ีสําคญัของนํ้ าบาดาลในประเทศท่ีมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนเช่นเดียวกบั
ประเทศไทย  นํ้ าจากอากาศท่ีตกลงท่ีสําคญัท่ีสุด  ไดแ้ก่  นํ้ าฝน (Rainfall) ในขณะท่ีประเทศท่ีมี
สภาพภูมิอากาศแบบหนาว  นํ้ าจากอากาศท่ีสําคญั  ไดแ้ก่  หิมะ และฝน การเกิด ฝนตกแต่ละคร้ังมี
ความสาํคญัอยู ่ 2 ประการคือ  (1) กลุ่มหรือมวลอากาศท่ีมีความช้ืนอยู ่และ (2) กระบวนการท่ีจะยก
กลุ่มของมวลอากาศช้ืนน้ีข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ  และให้สูงพอท่ีความช้ืนจะเกิดการกลัน่ตวั และตกลง
มาเป็นฝน  เม่ืออากาศไม่สามารถพยุงมนัไดอี้กต่อไป  การกลัน่ตวัของหยดนํ้ าน้ีโดยทัว่ ๆ ไปจะอยู่
รอบ ๆ  นิวเคลียสเล็ก ๆ ท่ีลอยปะปนอยูใ่นอากาศ  อาทิ ฝุ่ นละออง ผลึกเกลือขนาดเล็ก ละอองเกสร
ของดอกไม ้เป็นตน้ (ทวศีกัด์ิ  ระมิงคว์งศ,์  2546) 
  นํ้ าฟ้า (Precipitation)  คือ  ในต่างประเทศมีปริมาณนํ้ าจากหิมะละลาย ธารนํ้ าแข็งละลายท่ี
มีส่วนหน่ึงท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย  แต่ในประเทศท่ีอยูเ่ขตร้อนช้ืนนั้นไม่มี  จะมีก็แต่เพียงปริมาณนํ้ าฟ้า
ท่ีประกอบดว้ย นํ้ าฝน นํ้ าคา้ง ลูกเห็บ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปริมาณนํ้ าฝน (Rainfall) เป็นปริมาณท่ีถือ   
ได้ว่าเกือบจะเป็นตวัแทนนํ้ าฟ้าไดส้ําหรับประเทศไทย มีการเกิดข้ึน อย่างหมุนเวียนเป็นคาบ 
(period) ตามฤดูกาลในรอบปี (annually season) (เอกวิทย ์ จรประดิษฐ์  และสุวฒันา จิตตลดากร,  
2551)  
  จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ นํ้าฝน หมายถึง เป็นรูปแบบหน่ึงของการตกลงมาจากฟ้าของ
นํ้า  นอกจากฝนแลว้ยงัมีการตกลงมาในรูปหิมะ เกล็ดนํ้ าแข็ง ลูกเห็บ นํ้ าคา้ง นํ้ าฝนเป็นนํ้ ากลัน่โดย
ธรรมชาติ  มีอยูใ่นบรรยากาศจากการระเหยของนํ้ าผิวดิน  การคายนํ้ าของพืช  และการหุงตม้ นํ้ าจะ
กลายเป็นไอลอยสู่บรรยากาศเบ้ืองสูง แลว้ตกลงสู่พื้นโลกปริมาณของนํ้าฝน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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2.2.5 แนวคิดการบริหารจัดการน า้ของนานาประเทศ 
  การจดัการนํ้ าในสหรัฐอเมริกาอยู่ในอาํนาจรัฐบาลกลาง (Federal government) และของ
รัฐบาลในมลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 50 รัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางจะกาํหนดหลกักวา้ง ๆ และปล่อยให ้   
มลรัฐต่าง ๆ กาํหนดรายละเอียดว่าด้วยการบริหารจดัการนํ้ าในเขตอาํนาจของตน สําหรับการ
บริหารจัดการทั้งท่ีเป็นนํ้ าใต้ดิน  และนํ้ าผิวดินนั้ น ปรากฏว่ามลรัฐต่าง ๆ มีระบบการจัดการ
หลากหลายมาก ส่วนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพนํ้ า  หรือมลพิษทางนํ้ านั้น มีรูปแบบท่ี
ค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั  และเป็นไปตามกรอบท่ีวางไวโ้ดยรัฐบาลกลาง 
  เช่นเดียวกนักบัในประทศอ่ืน ๆ สิทธิการใช้นํ้ าในสหรัฐอเมริกาจะถูกกาํหนดบนพื้นฐาน
ของหลกัสองประการคือ Riparian doctrine และ Prior appropriation doctrine ตามหลกั Riparian 
doctrine  ของเจา้ของท่ีดินท่ีอยูริ่มนํ้ามีสิทธิท่ีจะใชน้ํ้าจากสายนํ้าไดต้ามความจาํเป็น ดงันั้น นํ้ าจึงถือ
เป็นทรัพยากรสาธารณะ  ซ่ึงรัฐเป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
มลรัฐนั้น ๆ  การกาํหนดสิทธิการใช้นํ้ าในลกัษณะน้ีจึงมีความเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีไม่มีปัญหาเร่ือง
ปริมาณนํ้า  
  รากฐานของกฎหมายท่ียึดหลกั Prior appropriation doctrine ในการจดัสรรนํ้ าคือ แนวคิด
เก่ียวกบัสิทธิในการใชน้ํ้า (Water right) ในรัฐต่าง ๆ ทางตะวนัตกของประเทศ  นํ้าถูกบญัญติัให้เป็น
สมบติัของสาธารณะ (The public) หรือของประชาชน (The people) หรือของรัฐ (The state) แต่ไม่
วา่นํ้ าจะถูกกาํหนดให้เป็นของรัฐหรือประชาชน  ตามแนวคาํพิพากษาของศาลในคดีต่าง ๆ ก็ถือว่า
รัฐในฐานะผูดู้แล (Trustee) ผลประโยชน์ของประชาชน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อการจดัสรรนํ้ าและ
แจกจ่ายนํ้าอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการใชสิ้ทธิในการท่ีไดม้าภายใตร้ะบบน้ีถือเป็นสิทธิในทรัพยสิ์น
อย่างหน่ึง กล่าวคือ เป็นสิทธิในการใช้ทรัพยากร (Usufructory  right) ในฐานะท่ีเป็นสิทธิใน
ทรัพยสิ์น  จึงเป็นสิทธิในท่ีมีมูลค่าหรือราคา สามารถซ้ือขาย โอน จาํนอง หรือตกทอดทางมรดกได ้
  การจดัการนํ้ าในประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึงออสเตรเลียเป็นทวีปท่ีแห้งแล้งท่ีสุดในโลก 
ปริมาณฝนท่ีตกโดยเฉล่ียในแต่ละปี  คือ 465 มิลลิเมตร  ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบั    ทวีปอ่ืน  ออสเตรเลียมีสภาพภูมิประเทศมีความผนัผวนมาก  โดยอาจมีสภาวะแห้งแล้งท่ี
เกิดข้ึนในบางพื้นท่ี  และเกิดสภาวะฝนตกหนกัพร้อมกบัมีนํ้ าไหลหลากมากในช่วงเวลาท่ีติดต่อกนั 
สภาพเช่นน้ีทาํให้นํ้ าท่าและการไหลของแม่นํ้ าสายต่าง ๆ มีความผนัผวนและความเปล่ียนแปลงสูง 
จึงทาํให้มีความจาํเป็นตอ้งจดัสร้างระบบเก็บกกันํ้ าขนาดใหญ่ในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ นํ้ าถือว่า
เป็นทรัพยากรท่ีหายาก  และมีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศออสเตรเลีย  มีการก่อสร้างเข่ือน
เพื่อเก็บกกันํ้าจาํนวนมากเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการจดัหานํ้าเพื่อใชส้ําหรับประชาชน
ในเขตเมือง  การผลิตไฟฟ้าพลงันํ้า  การชลประทาน  การป้องกนันํ้าท่วม และเพื่อการเอนกประสงค์
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อ่ืน ๆ นอกเหนือจากนํ้ าผิวดินแลว้  นํ้ าใตดิ้นถือว่าเป็นแหล่งนํ้ าท่ีมีความสําคญัมากในพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีแหง้แลง้ ในบริเวณเกือบร้อยละ 60 ของประเทศ 
  การบริหารจดัการนํ้ า รัฐส่วนใหญ่พยายามให้มีการกระจายอาํนาจมากข้ึนด้วยการจดัตั้ง
หน่วยงานในระดบัภูมิภาค (Regional boards) ในเขตชลประทานเพื่อให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชน้ํ้ าแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการนํ้า นอกจากน้ี  ไดมี้การศึกษา
เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการแปรรูปการบริหารจดัการนํ้าในเขตชลประทานให้ไปเป็นของเอกชน
มากข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปบริษทั (Company) เขตชลประทานเอกชน (Private irrigation 
district) และรูปแบบสหกรณ์ (Cooperative) ปัญหาท่ีได้มีการถกเถียงกันคือ ภาระรับผิดชอบ
เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการบูรณะระบบสาธารณูปโภคนั้นไปเป็นของเอกชน  แนวโนม้คือ รัฐบาลของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นผูแ้บกภาระในส่วนน้ีเป็นส่วนใหญ่  แต่หลงัจากการโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ องคก์ร
ท่ีรับโอนกรรมสิทธ์ิจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาเอง 
  การจดัการนํ้าในประเทศเม็กซิโก  ประเทศเม็กซิโกมีพื้นท่ีประมาณ 2 ลา้นตารางกิโลเมตร     
มีลกัษณะภูมิอากาศค่อนขา้งแห้งแล้ง  ปริมาณนํ้ าฝนมีความแตกต่างกนัมาก  เม็กซิโกได้ปฏิรูป
องคก์ร  หรือสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการนํ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และการจดัองคก์ารท่ีไดก้ระทาํไป
แลว้จะเป็นรากฐานสาํคญัสําหรับการบริหารจดัการนํ้ าของเม็กซิโกในอนาคตเท่าท่ีผา่นมา ไดมี้การ
เร่ิมมาตรการต่าง ๆ อาทิเช่น การกระจายอาํนาจในการจดัการนํ้าจากรัฐบาลกลางไปให้รัฐบาลระดบั
ทอ้งถ่ิน  มีการตั้งองค์กรในระดบัลุ่มนํ้ าเพื่อเป็นเวทีสําหรับการมีส่วนร่วมของผูใ้ช้นํ้ า  และการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้เร่ืองนํ้ า  การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในการชลประทาน คาดวา่การ
ปฏิรูปการบริหารจดัการนํ้ าในเม็กซิโกในช่วงเวลาต่อไปจะประกอบดว้ย การเพิ่มสมาคมผูใ้ช้นํ้ า             
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะไดรั้บอาํนาจหน้าท่ีในการจดัการนํ้ ามากข้ึน  การก่อให้เกิด
การประสานงานมากข้ึนระหวา่งสมาคมผูใ้ชน้ํ้ ากบัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การขยายการปฏิรูป
ท่ีกระทาํอยู่ให้ครอบคลุมไปถึงการจัดการนํ้ าใต้ดิน  การใช้นํ้ าในเขตเมือง  และการใช้นํ้ าใน
อุตสาหกรรม  การพฒันาสถาบนัสําหรับทาํหน้าท่ีจดัสรรนํ้ าระหว่างภาคการผลิตและระหว่าง
ภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนพฒันาระบบการข้ึนทะเบียนผูใ้ชน้ํ้ า  เพื่อเป็นฐานขอ้มูลสําหรับการจดัสรร
นํ้ าในระดบัต่าง ๆ  การสร้างองคก์รในระดบัต่าง ๆ  เพื่อจดัการปัญหาการลดลงของระดบันํ้ าใตดิ้น
และความเส่ือมโทรมของคุณภาพนํ้ า  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปของการ
ลงทุนในกิจกรรมชลประทานและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  การจดัการนํ้าในประเทศชิลี  ชิลีเป็นประเทศชายฝ่ังท่ีมีลกัษณะทอดเป็นแนวยาวทางชายฝ่ัง 
แปซิฟิคในทวีปอเมริกาใต ้มีพื้นท่ี  750,000 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรประมาณ 14 ลา้นคน 
ปริมาณฝนท่ีตกในประเทศมีความแตกต่างกนัมากนั้น  ตั้งแต่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในพื้นท่ีแห้ง
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แลง้ทางตอนเหนือของประเทศ  มาจนถึง 1,250 มิลลิเมตร ในพื้นท่ีทางตอนใต ้ การดาํเนินนโยบาย
ท่ีใชก้ลไกตลาดสําหรับการจดัสรรนํ้ าน้ี  รัฐบาลไดใ้ชม้าตรการการปกป้องเกษตรกร และผูใ้ชน้ํ้ าท่ี
ยากจนในเขตเมืองควบคู่กนัไปดว้ย  วธีิท่ีใชคื้อ  การให้เงินอุดหนุน (Subsidy) แก่ผูท่ี้มีฐานะยากจน
เพื่อใช้ในการชาํระค่านํ้ าส่วนท่ีเกินสิทธิในการใช้นํ้ าท่ีตนเองไดรั้บการจดัสรร นอกจากน้ี  ให้มี
มาตรการลงโทษผูท่ี้ถือสิทธิในการใชน้ํ้ าแต่ไม่ใชสิ้ทธิของตนเอง โดยจะให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม
รายปี    (ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่มีการเรียกเก็บจากผูถื้อสิทธิการใชน้ํ้า) แมม้าตรการเช่นน้ีจะถูกคดัคา้นวา่
จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อความมัน่คงของสิทธิ  และการโอนสิทธิการใช้นํ้ า แต่ในทรรศนะของ
รัฐบาลเห็นว่าเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการจดัสรรนํ้ าสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกนัการผกูขาดการใชน้ํ้า  ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดห้ากปล่อยให้มีการซ้ือขายนํ้ าโดยเสรี  อีกทั้งน่าจะ
เป็นมาตรการท่ีก่อใหเ้กิดการใชน้ํ้าใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดมากกวา่  
  การจดัการนํ้ าในประเทศอิสราเอล  ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศท่ีเล็กตั้งอยู่ชายฝ่ังทะเล    
เมดิเตอร์เรเนียน มีพื้นท่ี  2,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5.7 ลา้นคน  ปริมาณฝนตก
โดยเฉล่ียมีตั้งแต่ 355.6  มิลลิเมตร  ทางตอนเหนือไปจนถึงเพียง 25.42 มิลลิเมตร ในแถบทะเลทราย 
ตอนใต ้ ปริมาณนํ้าท่ีจดัหาไดใ้นแต่ละปีคือ 1,930 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ประกอบดว้ยนํ้ าจืด ร้อยละ 82 
นํ้ าท่ีผ่านระบบบดัแลว้ร้อยละ 12  และนํ้ ากร่อยร้อยละ 6  อิสราเอลจดัเป็นประเทศท่ีมีระบบการ
จดัการนํ้ากา้วหนา้ประเทศหน่ึง  ทั้งน้ีเพราะนํ้ าจืดและแหล่งนํ้ าใหม่เป็นส่ิงท่ีหายาก ทาํให้เกิดความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการจดัสรรนํ้ าจืดท่ีมีคุณภาพดีนั้น มีการตั้งระบบ
การจดัสรรแบบโควตาใชม้าจนปัจจุบนั  เน่ืองจากนํ้ าถือวา่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  การโอนโควตา
ระหว่างผูใ้ช้นํ้ าจึงถือว่าเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  แมจ้ะมีการบริหารจดัการนํ้ าท่ีกา้วหน้า
พอสมควร  การจดัการนํ้ าในอิสราเอลในอนาคตยงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีทา้ทายอีกหลายประการ   
ซ่ึงรวมถึง  การจดัการกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากการนาํเอานํ้ ากร่อยและนํ้ าเสียท่ีผา่น
การบาํบดัแลว้มาใชม้ากข้ึน  ความเป็นไปไดท่ี้จะนาํเอาระบบกลไกตลาดเขา้มาใชใ้นการจดัการนํ้ า
มากข้ึนโดยการใหมี้การซ้ือสิทธิการใชน้ํ้าโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม  การลดบทบาท
รัฐลงเพื่อใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการนํ้ ามากข้ึน เป็นตน้ ในสถานการณ์ท่ีแหล่งนํ้ า
จืดไดถู้กพฒันาเตม็ศกัยภาพแลว้  และมีการประมาณการวา่ความตอ้งการนํ้ าใชจ้ะเพิ่มในอตัราปีละ 
300 ล้านลูกบาศก์เมตร  อิสราเอลคงไม่อาจหลีกเล่ียงหนทางในการจดัการนํ้ าท่ีมีราคาแพง ซ่ึง
รวมถึง  การตั้งโรงงานบาํบดันํ้ ากร่อยและนํ้ าทะเล   ตลอดจนการแสวงหาความตกลงและร่วมมือ
กบัประเทศเพื่อนบา้นในการจดัการแหล่งนํ้าใตดิ้นร่วมกนั 
  การจดัการนํ้ าในประเทศตุรกี  ตุรกีเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ริมสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ทวีปยุโรป  หรือในบริเวณท่ีเรียกกนัวา่ เอเชียไมเนอร์   ตุรกีจดัเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
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ในด้านนํ้ า  โดยมีปริมาณนํ้ าให้ใช้ได้ประมาณ 3,900 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อหัว  พื้นท่ีสําหรับการ
เพาะปลูก   มีประมาณ 28 ลา้นเฮกแตร์ อีก 20 ลา้นเฮกแตร์ เป็นป่า และส่วนท่ีเหลืออีก 15 ลา้นเฮก
แตร์ เป็น     ทุ่งหญา้  มีปริมาณฝนตกโดยเฉล่ีย 643 มิลลิเมตร  และปริมาณนํ้ าท่ีสามารถแสวงหา
ประโยชน์ได้ แต่ละปีประมาณ 110,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร โดย 95,000 ลา้นลูกบาศก์เมตรมีท่ีมา
จากจากนํ้ าท่า    ผิวดิน 12,000 ลา้นลูกบาศก์เมตร จากนํ้ าใตดิ้น และ 3,000 ลา้นลูกบาศก์เมตรจาก
แม่นํ้ าระหวา่งประเทศ  ในการใชน้ํ้ าสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ นั้น การใชน้ํ้ าเพื่อการชลประทานใน
ภาคเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมท่ีใช้นํ้ ามากท่ีสุดถึงประมาณร้อยละ  75  ของปริมาณนํ้ าทั้ งหมด    
แมว้่าการชลประทาน จะครอบคลุมพื้นท่ีเพาะปลูกเพียงส่วนน้อยคือ กว่าร้อยละ 20  และพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีอยู่นอกเขตชลประทานตอ้งอาศยัฝนท่ีตกตามธรรมชาติ   รัฐมีนโยบายท่ีจะขยายเขต
ชลประทานต่อไป  และพื้นท่ีชลประทานไดข้ยายอยา่งต่อเน่ือง  นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา ใน
อตัราร้อยละ 4 ต่อปี และนบัจนถึงปี ค.ศ.1995  ตุรกีมีการเพาะปลูกในเขตพื้นท่ีชลประทานคิดเป็น
ร้อยละ 4.3 ล้านเฮกแตร์  และมีการใช้นํ้ าใตดิ้นเพื่อชลประทานในพื้นท่ีเพียง 0.45 ล้านเฮกแตร์  
แมว้่าคลองส่งนํ้ าในเขตชลประทานเกือบทั้งหมดเป็นคลองคอนกรีต  แต่ประสิทธิภาพโดยเฉล่ีย
ของการชลประทานมีเพียงประมาณร้อยละ 41 ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคลองส่งนํ้ากบัความตอ้งการ
ใช้นํ้ าในฤดูกาลเพาะปลูก  การจดัการนํ้ าท่ีหย่อนประสิทธิภาพ  ระบบคูคลองย่อยท่ีมีไม่เพียงพอ 
สภาพพื้นท่ีท่ีไม่เอ้ืออาํนวยและความไม่พร้อมของเกษตรกรท่ีเปิดพื้นท่ีรับนํ้าในเวลากลางคืน 
  การจดัการนํ้ าในประเทศจีน ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ถึง 9.6 ลา้นตาราง
กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,200 ลา้นคน มีปริมาณฝนตกเฉล่ีย 648 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้ าท่ี
สามารถแสวงประโยชน์ไดมี้ประมาณปีละ 3,540-2,711 พนัลา้นลูกบาศก์เมตร  จากนํ้ าผิวดิน และ 
829 ลา้นลูกบาศก์เมตร  จากแหล่งนํ้ าผิวดิน  ทรัพยากรนํ้ าในจีนมิไดก้ระจายตวัอยา่งสมํ่าเสมอใน
พื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ   ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมกัประสบปัญหาภยัธรรมชาติ  ทั้งท่ีเป็นภาวะ
แหง้แลง้และภาวะนํ้าท่วมค่อนขา้งบ่อยคร้ัง  และรุนแรง 
  มาตรการการสําคญัท่ีใช้สําหรับการจดัสรรนํ้ าในจีนคือ  การกาํหนดให้ผูใ้ช้นํ้ าต้องขอ
อนุญาตเพื่อการใช้นํ้ าในกิจกรรมต่าง ๆ บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจะชกันํ้ ามาจากแม่นํ้ า 
ทะเลสาบ และจากใตดิ้น จะตอ้งยื่นคาํขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะเป็นผู ้
พิจารณาออกใบอนุญาตให้  โดยคาํนึงถึงปริมาณนํ้ าท่ีมีและความตอ้งการใช้นํ้ าของพื้นท่ีนั้น ๆ 
กฎหมายไดบ้ญัญติัยกเวน้การใชน้ํ้ าในบางกิจกรรมไม่ตอ้งขออนุญาต ไดแ้ก่  การใชน้ํ้ าในครัวเรือน  
การเล้ียงสัตว ์    การใช้นํ้ าในกิจการสาธารณูปโภค  การเดินเรือ และการใชน้ํ้ าในกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
ใช้นํ้ าน้อย อย่างไรก็ตาม การจดัสรรนํ้ าโดยทัว่ไปไม่เป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรใน
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บางพื้นท่ี มีการออกใบอนุญาตซํ้ าซ้อนทั้งโดยองค์กรจดัการลุ่มนํ้ า  และโดยหน่วยงานรัฐสังกดั
มณฑล 
  การจดัการนํ้ าในประเทศฟิลิปินส์  ประเทศฟิลิปินส์เป็นประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นหมู่เกาะ          
มีพื้นท่ีรวมประมาณ 30 ลา้นเฮกแตร์   เป็นประเทศท่ีจดัวา่มีนํ้าค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์  ปริมาณฝนตก
มีประมาณ 2,360  มิลลิเมตร  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีชลประทานเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การผลิตอาหารสําหรับเล้ียงประชากรท่ีกาํลงัเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ี การเพิ่มข้ึนของมานิลา เซบู และ   
บาเกียว  ไดมี้ปัญหาการขาดแคลนนํ้ าถึงจุดวิกฤต  เน่ืองจากการเพิ่มของประชากร การพฒันาทาง
เศรษฐกิจ การขาดแคลนแหล่งเก็บกกันํ้ า  และระบบจดัส่งนํ้ าท่ีขาดประสิทธิภาพ ความตอ้งการใช้
นํ้าท่ีเพิ่มข้ึนในกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ ากลุ่มต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาการจดัหานํ้าใหเ้พียงพอสาํหรับผูใ้ชน้ํ้ า
ทุกกลุ่ม  ซ่ึงเป็นสาเหตุความขดัแยง้เก่ียวกบัการใช้นํ้ าในช่วงฤดูแล้ง (ม่ิงสรรพ ์ขาวสะอาด  และ
คณะ, 2544) 
  บทสรุป  การจดัการนํ้ าในประเทศต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการจดัการนํ้ า
เป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศกาํลงัประสบอยูไ่ม่วา่จะเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์  และประเทศท่ีขาดแคลน
นํ้ า ในทุก ๆ ประเทศไดมี้ความพยามยามท่ีปรับปรุงระบบการบริหารจดัการนํ้ าให้มีประสิทธิภาพ     
มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเชิงสถาบนัหรือองคก์รท่ีเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า หรือการแสวงหา
กลไกท่ีก่อให้เกิดการใชน้ํ้ าอยา่งประหยดัอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประเทศส่วนใหญ่ไดมี้
การตรากฎหมายออกมาใช้ในการบริหารจดัการนํ้ าโดยตรงแลว้  มีการกาํหนดสิทธิในการใช้นํ้ า 
และในหลายประเทศกาํหนดให้การใช้นํ้ าตอ้งขออนุญาตการใช้นํ้ า  ตลอดจนการเก็บค่านํ้ า  เพื่อ
นาํมาใชใ้นการบริหารจดัการนํ้ าและบาํรุงรักษาระบบส่งนํ้ า   ระบบชลประทานให้สามารส่งนํ้ าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.2.6 ความหมายการบริหารจัดการน า้ 
  การบริหารจดัการนํ้ า  คือ เร่ิมตั้งแต่บนยอดเขา  เม่ือฝนตกบนเขา  นํ้ าฝนก็ทาํหนา้ท่ีในการ
ปลูก “ป่า”  ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรับสั่งวา่ “ปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก” เป็นการปลูกป่าตน้
นํ้า     ลาํธาร  ปลูกป่าอนุรักษ ์(Conservation forest area)  หลงัจากทาํหนา้ท่ีแรก คือ การปลูกป่าตน้
นํ้ า     ลาํธาร ปลูกป่าอนุรักษ์แล้ว  นํ้ าหยดเดียวกันน้ีจะถูกเก็บไวอ้ยู่ท่ีกลางภูเขา เป็นแอ่งนํ้ า
ธรรมชาติ  (Mid-mountain reservoir) เพื่อทาํหนา้ท่ีปลูกป่าท่ีสอง คือ ป่าเศรษฐกิจ (Economic forest 
area) เช่น ล้ินจ่ี  ลาํไย  แมกคาเดเมีย  ตามแต่ละทอ้งถ่ิน  เม่ือมาถึงตีนเขา นํ้ าจะลงมาถูกเก็บท่ีแอ่งนํ้ า  
เชิงเขา (Foothill reservoir) และเข่ือน เม่ือมีนํ้าทาํใหเ้กิดผลพลอยได ้ คือ มีปลา  มีสัตวน์ํ้ านานาชนิด
จากแอ่งนํ้าเชิงเขา  ส่งเขา้ทุ่งนา  ไร่นา  ผา่นหมู่บา้น แลว้รวมกนัเป็นอ่างเก็บนํ้ าใหญ่ข้ึนมา ไหลเป็น
แม่นํ้ าไหลส่งผา่นเขา้ไปในเขตเมือง (Residential area) และเขตอุตสาหกรรม (Industrial area) ดว้ย        
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เม่ือผา่นการใชท้ั้งหมดแลว้  ผา่นเมือง  ผา่นการใชข้องมนุษย ์ ก็จะกลายเป็นนํ้ าเสีย (Waste water)  
เม่ือนํ้ าเสียก็ตอ้งบาํบดั โดยใช ้“ธรรมะ” คือ “ธรรมชาติ”  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรับสั่งว่า 
ธรรมชาตินั้นไดอ้อกแบบมาให้แกไ้ขกนัเองอยูแ่ลว้  เม่ือเกิดนํ้ าเสียก็ใชผ้กัตบชวาเอา “อธรรม” สู้
กบั “อธรรม” ไดรั้บสั่งไวว้า่  สองส่ิงท่ีเราไม่ตอ้งการให้มนัมาสู้กนั ผลสุดทา้ยทาํให้นํ้ าสะอาดข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีตน้ธูปฤาษี  ตน้พุทธรักษา  มีพืชพรรณอีกหลายชนิดท่ีสามารถดูดซึมซบัโลหะหนกั 
เอาตน้ตอความเน่าเหม็นต่าง ๆ เขา้มาในตวั  ผลสุดทา้ยดว้ยกระบวนการธรรมชาติน้ี จากนํ้ าเสีย       
ก็กลายเป็นนํ้ าสะอาดนํ้ าท่ีได้จากการบาํบดันํ้ าเสีย  ก็นาํไปเล้ียงป่าชายเลน (Mangrove Forrest)       
ทาํให้เจริญเติบโตข้ึนมา มีดินงอกเพิ่มข้ึน เช่น ท่ีแหลมผกัเบ้ีย  มีดินงอกข้ึนมาปีละหลายเมตรจาก 
ตะกอนท่ีทบัถมลงไป  จุลินทรียเ์ล้ียงดูเกิดเป็นตน้ตอของป่าเล็ก  ป่านอ้ย  ท่ีไปเล้ียงทะเล 
แหล่งเพาะพนัธ์ุปลา กุ้ง ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงแสดงให้เห็นการบริหารจดัการ
ตั้งแต่บนทอ้งฟ้า คือ ฝนหลวง ผา่นมายอดเขา กลางเขา ตีนเขา  จนถึงท่ีราบ ลงไปท่ีชายทะเล ลงไป
จรดทะเล รวมถึงลงไปทาํปะการังเทียม คือภาพบริหารจดัการท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุ ด (สถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร องคก์ารมหาชน, 2551)   
  ระบบบริหารจดัการนํ้ า  คือ ส่วนท่ีจะขบัเคล่ือนให้ระบบชลประทานสามารถทาํหนา้ท่ีส่ง
นํ้ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ (1) กฎ ระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการบริหารจดัการนํ้า หรือส่วนท่ีเรียกวา่ Softwares  และ (2) บุคลากรท่ีทาํ
หน้าท่ีในการบริหารจดัการนํ้ า และรูปแบบการจดัองคก์รการบริหารจดัการนํ้ า (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2548) 
  การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดอ้ธิบายความหมายครอบคลุมถึง
ความรู้ มโนทัศน์ ความเช่ือ ประเพณี ระเบียบ ข้อห้าม วิธีการ และความสามารถ  ตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็นผลผลิตของปัจเจกบุคคลหรือชุมชน ท่ีถูกนาํมาใช้เพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่  การจดัการแหล่งนํ้ า/การใช้
ประโยชน์  การอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูแหล่งนํ้ า  การจดัการองค์กร/กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า ไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  สังคม  และวฒันธรรมชุมชน  ซ่ึงเกิดข้ึนจากความเฉลียวฉลาด
ของแต่ละคน  การปฏิบติั/การทดลองในชีวิตประจาํวนัและการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์และ
ถ่ายทอดสืบต่อกนั (สาํนกัวจิยั พฒันาและอุทกวทิยา,  2550) 
  แนวคิดการจดัการนํ้ าแบบบูรณาการ มองการจดัการนํ้ าในแง่ท่ีเก่ียวพนัไปถึงทรัพยากร   
อ่ืน ๆ ในลุ่มนํ้ าเช่นเดียวกบัแนวคิดเร่ืองลุ่มนํ้ า  ถือเป็นการประสานงาน พฒันา และบริหารจดัการ
นํ้าร่วมกบัทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม  และเป้าหมายให้ไดผ้ลตอบแทนสูงสุด
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมทั้งให้ความสําคญักบั  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ดา้นต่าง ๆ 
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ใน   ลุ่มนํ้ า โดยการเปิดโอกาสให้เขา้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการลุ่มนํ้ า และถือเป็นแนวคิดท่ี
เรียกร้อง  ให้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการทาํงานของคณะกรรมการลุ่มนํ้ า รวมถึงการกาํหนด
สิทธิในการใชน้ํ้า และการใชน้ํ้า (ศรีสุวรรณ  ควรขจร และคณะ,  2548)   
  จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า คือ การบริหารจดัการนํ้ าท่ีมี
อยูใ่นธรรมชาติ เพื่อนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกบั คน สัตว ์ส่ิงมีชีวิต และพืชพรรณต่าง ๆ 
อยา่งมีระบบ โดยมีระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการในการจดัการนํ้ าท่ีเรียกกนัวา่ Software และบุคลากรท่ี
ทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการนํ้า 

2.2.7 การบริหารจัดการน า้จากเขื่อนล าตะคอง 
  โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง มีพื้นท่ีโครงการฯ 183,316 ไร่ เป็นพื้นท่ีส่งนํ้ าเพื่อ
การเกษตร 164,186 ไร่ ครอบคลุมในเขต 5 อาํเภอของจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ อาํเภอสีคิ้ว  
อาํเภอสูงเนิน  อาํเภอขามทะเลสอ  อาํเภอเมือง  และอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ ดงัรูปท่ี 2.1 มีตน้นํ้ าอยู่
บริเวณเทือกเขาดงพญาเยน็กบัเทือกเขาสันกาํแพงในทอ้งท่ีอาํเภอปากช่อง ความยาวของลาํนํ้ าไป
บรรจบกบัแม่นํ้ ามูลรวม 220 กิโลเมตร ช่วงไหลผา่นอาํเภอขามทะเลสอ เขา้สู่อาํเภอเมือง จะไหล
แยกออกเป็น 2 ลาํนํ้ า คือ ลาํตะคองตอนล่าง มีเข่ือนทดนํ้ าและระบายนํ้ าท่ีสร้างในลาํนํ้ าน้ีจาํนวน 6 
แห่ง และ  ลาํบริบูรณ์มีเข่ือนทดนํ้าและระบายนํ้าท่ีสร้างในลาํนํ้าน้ีจาํนวน 5 แห่ง  ดงัรูปท่ี  2.3 
  โครงการส่งนํ้ าและบํารุงรักษาลําตะคอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านการวางแผน 
ควบคุมดูแลดาํเนินการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาในเขตพื้นท่ีของโครงการฯ  มีอาคารชลประทานขนาด
ใหญ่  อาคารชลประทานขนาดกลาง  และอาคารชลประทานขนาดเล็ก  คลองส่งนํ้า  คลองระบายนํ้ า 
ควบคุมการจดัสรรนํ้ า การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งนํ้ าและระบายนํ้ า ให้สามารถส่งนํ้ าแก่
พื้นท่ีเพาะปลูกในเขตโครงการฯได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติขอ้มูล
เก่ียวกบันํ้าท่า-นํ้าฝน คุณภาพของนํ้าลกัษณะดินและการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ควบคุมและบริหารงาน
ทัว่ไปดา้นธุรการ การเงิน พสัดุ ให้คาํปรึกษาและร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการวาง
แผนการส่งนํ้ าให้พื้นท่ีเพาะปลูก  แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้เร่ืองการใชน้ํ้ า ให้คาํแนะนาํและเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกบัการส่งนํ้ า  การซ่อมบาํรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผูใ้ช้นํ้ า ดาํเนินการ
จดัตั้งกลุ่มผูใ้ชน้ํ้ า อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จกัใช้นํ้ าชลประทานอยา่งถูกวิธี รวมทั้งงาน
บริหารเข่ือนทดนํ้า  และระบายนํ้าในเขตรับผดิชอบ 
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รูปท่ี  2.2  แผนท่ีโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง 
ท่ีมา  โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง สาํนกัชลประทานท่ี  8  กรมชลประทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2.3  แผนผงัแสดงท่ีตั้งเข่ือนลาํตะคองและทางเดินนํ้ า 
           ของโครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง 

ท่ีมา  โครงการส่งนํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง สาํนกัชลประทานท่ี  8  กรมชลประทาน 
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2.2.7.1 เป้าประสงค ์
 เพิ่มศกัยภาพนํ้าตน้ทุนของลุ่มนํ้าลาํตะคอง 
 เพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานในพื้นท่ีใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
 ใหเ้กษตรกรและผูใ้ชน้ํ้ าทุกกลุ่มในโครงการไดรั้บนํ้าอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  
 ใหมี้ระบบป้องกนัภยัจากนํ้าอยา่งทัว่ถึง 

2.2.7.2 ยทุธศาสตร์   
 พฒันาและปรับปรุงระบบเก็บกกันํ้าตน้ทุน 
 พฒันาและปรับปรุงระบบส่งนํ้า  
 พฒันาและปรับปรุงระบบระบายนํ้า  
 พฒันาและปรับปรุงระบบป้องกนัภยัจากนํ้า  
 พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการนํ้า 

2.2.7.3 กลยทุธ์  
 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงระบบเก็บกกันํ้ าตน้ทุน  ไดแ้ก่  ปรับปรุงระดบั

เก็บกกัและ     ขุดลอกบริเวณอ่างลาํตะคอง  และก่อสร้างระบบผนันํ้ าจากลุ่ม
นํ้าอ่ืนมาลงลาํตะคอง 

 ด้านการพฒันาและปรับปรุงระบบส่งนํ้ า  ได้แก่  ปรับปรุงระบบส่งนํ้ า
ชลประทาน  อาคารประกอบ  และปรับปรุงก่อสร้างระบบกระจายนํ้ าในพื้นท่ี
เพาะปลูก 

 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงระบบระบายนํ้ า  ไดแ้ก่  ปรับปรุงระบบระบายนํ้ า
และอาคารประกอบ  และปรับปรุงเข่ือนระบายนํ้ าท่ีใช้งานมานานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงระบบป้องกนัภยัจากนํ้ า  ไดแ้ก่  ปรับปรุงก่อสร้าง
อาคารเพื่อป้องกนัและบรรเทาภยัจากนํ้ า และปรับปรุงติดตั้งระบบเตือน
ภยั  (Telemetering) 

 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการนํ้ า  ไดแ้ก่  จดัสรรนํ้ าให้
เกษตรกรและผูใ้ชน้ํ้ าทุกกลุ่มอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ   ให้เกษตรกรและผูใ้ช้
นํ้ าทุกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการนํ้ า  พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจดัการนํ้ าอย่างรวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์  
เร่งรัดประชาสัมพนัธ์งานชลประทานในเชิงรุก   พฒันาบุคลากรของโครงการ
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และกลุ่มผูใ้ช้นํ้ า วางระบบการควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลงาน   และ
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาระบบส่งนํ้าให ้  ใชง้านไดต้ลอดเวลา 

2.2.7.4 ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง (ตามยทุธศาสตร์กรมชลประทาน)  
 จาํนวนพื้นท่ีบริหารจดัการนํ้าในเขตชลประทาน (ไร่)   
 จาํนวนพื้นท่ีชลประทานไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน (ไร่)     
 จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนของอาคารป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั (แห่ง)   
 ร้อยละของจาํนวนพื้นท่ีชลประทานท่ีไดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก  อุทกภยั

ต่อพื้นท่ีชลประทานทั้งหมด 
2.2.7.5 คุณประโยชน์ของเข่ือนลาํตะคอง   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน    
 ช่วยป้องกนั และบรรเทาภยัจากปัญหานํ้าท่วม   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อรักษาสภาพลาํนํ้า และระบบนิเวศ   
 ช่วยป้องกนั  และบรรเทาภยัจากปัญหาขาดแคลนนํ้า   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรฤดูฝน และฤดูแลง้   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม   
 เป็นแหล่งนํ้าเพื่อการท่องเท่ียว  และการประมง   

2.2.7.6 สัดส่วนการใชน้ํ้าของเข่ือนลาํตะคองในปัจจุบนั   
 ใชน้ํ้าเพื่อการเกษตร  85%   
 ใชน้ํ้าเพื่อการประปา  12%   
 ใชน้ํ้าเพื่ออุตสาหกรรม  3% 

2.2.7.7 ขอ้มูลในอดีตท่ีผา่นมา พ.ศ.2512-2551 
  ปริมาณนํ้ าฝนสะสมรายปี วดัท่ีหัวงานเข่ือนลาํตะคอง ข้อมูลปี 2512-2551 ฝนตํ่าสุด             
(ปี 2532)   666.40 มิลลิเมตร  ฝนเฉล่ียจงัหวดันครราชสีมา 935.69  มิลลิเมตร/ปี  และฝนสูงสุด      
(ปี 2550) 1,317.10 มิลลิเมตร 
  ปริมาณนํ้ าส่งออกจากอ่างฯ ลาํตะคองสะสมรายปีขอ้มูลปี 2512 – 2551 นํ้ าส่งออกตํ่าสุด           
(ปี 2536)  95.32 ลา้นลูกบาศก์เมตร  นํ้ าส่งออกเฉล่ีย 218.91 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี  และนํ้ าส่งออก
สูงสุด (ปี 2539)  376.96.32 ลา้นลูกบาศกเ์มตร   



 24 

  ปริมาณนํ้ าไหลเขา้อ่างฯ ลาํตะคอง  สะสมรายปีขอ้มูลปี 2512 – 2551  นํ้ าไหลเขา้ตํ่าสุด           
(ปี 2535)  86.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ปริมาณนํ้าไหลเขา้อ่างเฉล่ีย  259.44 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี  และ
นํ้าไหลเขา้สูงสุด (ปี 2515)   477.28  ลา้นลูกบาศกเ์มตร   
  ปริมาณนํ้ าไหลลงอ่างฯ ลาํตะคองเฉล่ียต่อปี ขอ้มูลปี 2512 – 2551  ช่วงปี 2512 – 2524 
เฉล่ีย 270.60 ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี   ช่วงปี 2525 – 2537 เฉล่ีย 234.45 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี และช่วง
ปี 2538 – 2551 เฉล่ีย 280.05 ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี 
  ปริมาณนํ้ าส่งออกจากอ่างฯ ลาํตะคองเฉล่ียต่อปี  เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ธันวาคม – 
เมษายน)  ปี 2513 – 2551  ช่วงปี 2513 – 2522  เฉล่ีย 55.39 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี ,ช่วงปี 2523 – 
2532 เฉล่ีย 57.24 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี  และช่วงปี 2533 – 2551 เฉล่ีย 60.21 ลา้นลูกบาศก์เมตร/ปี  
ความตอ้งการใชน้ํ้าเพิ่มข้ึน 
  ปริมาณฝนตกเฉล่ียต่อปี  วดัท่ีหวังานเข่ือนลาํตะคองปี 2512 – 2551  ช่วงปี 2512 – 2524  
เฉล่ีย 899.77  มิลลิเมตร/ปี  ช่วงปี 2525 – 2537 เฉล่ีย 873.64 มิลลิเมตร/ปี  และช่วงปี 2538 – 2551 
เฉล่ีย 1,016.39 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนไม่แน่นอน 

2.2.7.8 ปัญหาและขอ้จาํกดัในการส่งนํ้ าฤดูแลง้ของเข่ือนลาํตะคอง  ไดแ้ก่  ปัญหา
ทาํนบกั้นนํ้ าใน ลาํตะคอง  ปัญหาสภาพนํ้ าลน้ออกลาํแยกลาํสาขาของลาํตะ
คอง  และปัญหาเกษตรกรปิดกั้นนํ้ าทาํนาปรังสองฝ่ังลาํตะคอง (โครงการส่ง
นํ้าและบาํรุงรักษาลาํตะคลอง สาํนกัชลประทานท่ี 8  กรมชลประทาน,  2553)   

 
2.3 สาเหตุและปัญหาทีพ่บเกีย่วกับน า้ 
  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนเหนือเส้นศูนยสู์ตรเล็กน้อย ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกบน
พื้นดินไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมต่าง ๆ ดงัน้ี  
  ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  
  พายุหมุนจากอ่าวเบงกอล ในเดือนมิถุนายน พายุจรท่ีพดัผ่านไดแ้ก่ พายุไตฝุ้่ น พายุโซน
ร้อน และพายุดีเปรสชัน่ แต่ละภาคของประเทศไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม ในช่วงระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั  

  ภาคใต ้ ไดรั้บอิทธิพลจากพายใุนช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม  
  ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ได้รับอิทธิพลพายุในช่วงเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายน และกนัยายน  
  ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดรั้บอิทธิพลพายุในช่วงเดือนสิงหาคม โดยปกติ  
ฝนท่ีตกเกิดมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงฝนเร่ิมตกในช่วงเดือนพฤษภาคมและ 
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มิถุนายน เป็นฝนตน้ฤดูกาลเพาะปลูกขา้วประจาํปี บางปีเป็นปีฝนแลง้อาจมีฝนตกน้อยหรือไม่มี    
ฝนตก เป็นเหตุใหก้ารปลูกขา้วไดรั้บความเสียหาย  
  ส่วนพายุหมุนจากอ่าวเบงกอลเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว นาํฝนมาตกในบริเวณพื้นท่ีลุ่มนํ้ า 
ตอนบนของแม่นํ้ าต่าง ๆ เช่น  แม่นํ้ าเพชรบุรี  แม่นํ้ าแม่กลอง  แม่นํ้ าสะแกรัง ฯลฯ  บางปีถา้พายุ
หมุนมีกาํลงัแรงมากจะทาํใหเ้กิดอุทกภยั  
  ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม (กลางฤดูฝน) จะมีฝนทิ้งช่วงนานประมาณ 3–4 
สัปดาห์ ปีใดฝนทิ้งช่วงนานจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อเกษตรกรอยา่งมาก  พืชท่ีกาํลงัเติบโตจะขาดนํ้ า 
สภาวะฝนแลง้จะเกิดข้ึนเฉพาะแห่ง หรือบางบริเวณ บางปีอาจครอบคลุมเป็นบริเวณกวา้งเกือบทัว่
ประเทศ เช่น  ในปี พ.ศ. 2536  ฤดูฝน ฝนท่ีตกในภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณนอ้ย ตํ่ากว่า
เกณฑ์เฉล่ีย    ท่ีเคยตก นํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนภูมิพลและอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนสิริกิต์ิ  ซ่ึงเก็บกกันํ้ าไว้
สาํหรับใชง้านในฤดูแลง้เหลืออยูน่อ้ยเป็นประวติัการณ์  เป็นเหตุใหพ้ื้นท่ีในเขตลุ่มนํ้ าเจา้พระยาตอ้ง
ประสบกบัสภาวะแหง้แลง้มาก ผดิปกติในฤดูแลง้  เป็นผลกระทบทาํใหเ้กิดสภาวะขาดแคลนนํ้ าเพื่อ
การเกษตร (พินิติ  รตะนานุกุล  และคณะ, 2542) 

2.3.1 ปัญหาความแห้งแล้ง 
2.3.1.1 ปัญหาภยัแลง้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

 จากการรายงานขอ้มูลปริมาณนํ้ ากกัเก็บในอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ช่วงเดือนเมษายน 2553 
พบวา่  อ่างเก็บนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้าตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ ไดแ้ก่  อ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล   สิริกิต์ิ   แม่งดั  ก่ิวลม  
แม่กวง  ลาํตะคอง  ลาํพระเพลิง  นํ้ าอูน  อุบลรัตน์  จุฬาภรณ์  ห้วยหลวง  ลาํนางรอง  มูลบน นํ้ าพุง  
ลาํแซะ  ป่าสัก  วชิราลงกรณ์  กระเสียว  ทบัเสลา  หนองปลาไหล  คลองสียดั  คลองท่าด่าน ประ
แสร์    รัชชประภา  และบางลาง โดยอ่างเก็บนํ้ าท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีอ่างเก็บนํ้ าท่ีปริมาณนํ้ ากกัเก็บ
คงเหลือ ตํ่ากวา่ช่วงท่ีเกิดภยัแลง้ปี 2548  คือ อ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล  สิริกิต์ิ  แม่งดั  แม่กวง นํ้ าอูน  สิ
รินธร    ห้วยหลวง  นํ้ าพุง อุบลรัตน์  ป่าสัก  ปริมาณฝนสะสมรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2552 จนถึงเดือนเมษายน  2553  พบวา่พื้นท่ีประเทศไทยมีปริมาณฝนนอ้ยมากโดยเฉพาะตอนบน
ของประเทศ โดยช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน มีฝนบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ภาค
ตะวนัออก  และภาคใต ้  และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณฝนรวมช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือน
เมษายน 2552 กบัปริมาณฝนรวมช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 จะพบว่า
ปริมาณฝนรวมช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 มีค่าตํ่ากวา่ค่อนขา้งมาก  (สถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร องค์การมหาชน,  2553)  ภยัแลง้จงัหวดันครราชสีมาทวี
ความรุนแรงต่อเน่ือง ชาวบา้น“ด่านขุนทด” ดินแดน“หลวงพ่อคูณ”   ขาดแคลนนํ้ าอุปโภคบริโภค 
ประกาศงดปล่อยนํ้ าเพื่อการเกษตร โครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาลาํตะคอง  กล่าววา่ ไดป้ระกาศ
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แจง้เตือนใหป้ระชาชนงดการทาํนาปรังและเล่ือนการทาํนาปีออกไปหลงัวนัท่ี 15 ก.ค. 2553 เพื่อรอ
นํ้ าฝน เน่ืองจากเข่ือน      ลาํตะคองจะไม่ปล่อยนํ้ าให้เพื่อการเกษตรเด็ดขาด  พร้อมประสานหน่วย
ปฏิบติัการฝนหลวงเร่งทาํฝนหลวงในพื้นท่ีเหนือเข่ือน เพื่อให้ฝนตกลงมาเติมนํ้ าท่ีมีเหลืออยู่ใน
ปัจจุบนั  เน่ืองจากท่ีผา่นมา  ฝนตกในพื้นท่ีทา้ยเข่ือนเป็นส่วนใหญ่ จึงทาํให้ระดบันํ้ าในเข่ือนลาํตะ
คอง ลดระดบัลงอยา่งต่อเน่ือง (ASTVผูจ้ดัการออนไลน์,  2553)  ผอ.สํานกัชลประทานท่ี 8  จงัหวดั
นครราชสีมา ระบุภาพรวมนํ้าจงัหวดันครราชสีมายงัคงอยูใ่นระดบัท่ีน่าเป็นห่วงในการกกัเก็บนํ้ าไว้
ใชช่้วงฤดูแลง้น้ี ดา้นเกษตรสภาพอากาศร้อนและแลง้จดัเพล้ียแป้งชุกชุมอาละวาดระลอกใหม่  จาก
สภาพอากาศท่ีร้อนและแล้งจัดในช่วงน้ีส่งผลให้เกษตรกรในจังหวดันครราชสีมาเร่ิมได้รับ
ผลกระทบ และมีการระบาดของศตัรูพืชบา้งแลว้ โดยเฉพาะเพล้ียแป้งในมนัสําปะหลงัและเพล้ีย
กระโดดสีนํ้ าตาล ท่ีระบาดกดักิน  ตน้ขา้ว แต่ยงัไม่ส่งผลเสียหายรุนแรงมากนกั  ทางสํานกังาน
เกษตรจงัหวดันครราชสีมา ได้เร่งออกรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชอย่าง
เร่งด่วนแลว้ โดยเฉพาะการกาํจดัเพล้ียแป้งในมนัสําปะหลงัท่ีคาดวา่จะระบาดหนกัในสภาพอากาศ
แหง้แลง้  ในขณะน้ีสถานการณ์ระดบันํ้าในอ่างเก็บนํ้าภายในจงัหวดันครราชสีมา วา่ วนัน้ีท่ีอ่างเก็บ
นํ้าลาํตะคลองจากความจุเดิม 314.49 ลา้น ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบนัน้ีมีปริมาณนํ้ าเหลือเพียง 143.910 
ลา้นลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บนํ้ าลาํพระเพลิงท่ีมีความจุของระดบันํ้ าอยูท่ี่ 109.63 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงปัจจุบนัมีปริมาณนํ้าเหลืออยูเ่พียง 56.770 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.78 ของความจุ 
สาเหตุท่ีทาํให้มีระดบันํ้ าเพิ่มจากเดิม เน่ืองจากในพื้นท่ีไดมี้ฝนตกลงมาบนพื้นท่ีเหนือเข่ือน แต่อ่าง
เก็บนํ้ามูลบน ซ่ึงมีพื้นท่ีความจุอยูท่ี่ 141.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  แต่มีปริมาณระดบันํ้ าท่ีเหลือ 84.995 
ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.28  ของความจุ  และอ่างเก็บนํ้ าลาํแชะท่ีมีปริมาณนํ้ าท่ี
เหลืออยูเ่พียง 191.732 ลา้น ลูกบาศก์เมตร จากความจุเดิมอยูท่ี่ 275.00 ลา้นลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น
ร้อยละ 69.72  ดงันั้นในภาพรวมระดบันํ้ าในจงัหวดันครราชสีมา ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีน่าเป็นห่วง    
ในการท่ีจะกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นช่วงหนา้แลง้ท่ีใกลจ้ะมาถึงน้ี (ไทยรัฐออนไลน์,  2553) การช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัแลง้ยงัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง เพราะชาวบา้นขาดแคลนนํ้ าเพิ่มข้ึน  และจงัหวดัประกาศ
พื้นท่ีประสบภยัพิบติัแลว้ 28 อาํเภอ 222 ตาํบล 2,571 หมู่บา้น ล่าสุด (13 มิถุนายน) พ.อ.อนุชา วงศ์
ศรีใส หวัหนา้กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกท่ี 21 (มทบ.21 ) กองทพัภาคท่ี 2 นาํกาํลงัพล
ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลหินดาด  อาํเภอด่านขุนทด ออกแจกจ่ายนํ้ าอุปโภคบริโภคแก่
ชาวบา้น ตามโครงการ "ราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภยัแลง้" ของกองทพัภาคท่ี 2 ซ่ึง อาํเภอด่านขุนทด ได้
อนุมติังบประมาณช่วยเหลือเบ้ืองตน้ไปแลว้ 500,000 บาท แต่ยงัไม่เพียงพอตอ้งร้องขอให้จงัหวดั
มาช่วยเหลือ (สํานกัข่าวไทย MCOT,  2553) นายสวสัด์ิ   บึงไกร  เกษตรจงัหวดันครราชสีมา   
เปิดเผยถึงความเสียหายของพื้นท่ีการเกษตรทั้ง  32 อาํเภอในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีไดรั้บ
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ผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแลง้ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบนั พบวา่มีรายงานพื้นท่ี
การเกษตรไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ อาทิ  ออ้ย  และมนัสําปะหลงั จาํนวน 
13,000 ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการท่ีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน  ทาํให้พนัธ์ุมนัสําปะหลงั
และพนัธ์ุออ้ยท่ีเพาะปลูกไวร้อฝนเห่ียวเฉาและแห้งตายจนตอ้งทาํการไถเพาะปลูกใหม่ทั้งหมด  ซ่ึง
ทางสาํนกังานเกษตรจงัหวดัไดส่้งเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจขอ้มูลความเสียหายอยา่งละเอียดเพื่อ
ดาํเนินการให้ความช่วยเหลือเร่ืองของเงินค่าชดเชยภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนแล้ว  (ประสิทธ์ิ ตั้ ง
ประเสริฐ,  2553)  สถานการณ์ความแล้งในจงัหวดันครราชสีมาเร่ิมท่ีจะทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง ขา้วนาปรังท่ีชาวนาในพื้นท่ีปลูกไวก้ว่า 200 ไร่กาํลงัยืนตน้แห้งตายเสียหายแลว้กวา่คร่ึง  
ขณะท่ีชาวนาส่วนหน่ึงท่ีมีผืนนาอยู่ติดคลองละลม ซ่ึงเป็นลาํนํ้ าธรรมชาติสายหลกัของ ตาํบลพล
กรัง ต่างพากนัสูบนํ้ าเขา้ท่ีนา เพื่อหล่อเล้ียงตน้ขา้ว  จนทาํให้ลาํคลองเร่ิมแห้งขอดเน่ืองจากอ่างเก็บ
นํ้ าลาํตะคองซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ าตน้ทุน ไม่สามารถระบายนํ้ าออกมาให้เกษตรกรไดใ้ช้ทาํการเกษตร
แลว้เน่ืองจากระดบันํ้าในอ่างเก็บนํ้าลาํตะคองเหลือไม่ถึงคร่ึงอ่าง ล่าสุดระดบันํ้ าเหลือเพียง 145.340 
ลา้นลูกบาศก์เมตร จากความจุกกัเก็บทั้งหมด 314.49 ลา้นลูกบาศก์เมตร  หรือประมาณร้อยละ 
44.75  ซ่ึงเพียงพอแค่ใชใ้นการอุปโภค-บริโภค  ผลิตประปา  และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น  หาก
สถานการณ์ยงัคงเป็น  อย่างน้ีต่อไปก็คงไม่สามารถแกไ้ขอะไรไดอี้กคงจาํใจตอ้งปล่อยทิ้งและรอ
เร่ิมใหม่ในฤดูกาลปลูกขา้วนาปีอีกคร้ัง ส่วนหน้ีสินท่ียืมมาก็คงตอ้งหารายไดจ้ากทางอ่ืนมาเพื่อขอ
ผอ่นผนัขดัดอกจากเจา้หน้ีไปก่อน (ภูมิภาค  ประชาคมทอ้งถ่ิน,  2553)  เกษตรกรชาวนาทั้ง 32 
อาํเภอ ปลูกขา้วกนัทุกอาํเภอ ตอนน้ีเป็นช่วงท่ีเจา้หนา้ท่ีของเราร่วมกบัฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน กาํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น และเกษตรหมู่บา้น เฝ้าระวงัวา่  จุดไหนท่ีมนัจะเสียหายจากนํ้ าไม่พอ และขอให้พูดคุย
ทาํความเขา้ใจกนั ส่วนนํ้ าท่ียงัพอเหลืออยู่ ก็ประสานไปยงัชลประทาน  ให้ช่วยสูบนํ้ าในเขต
ชลประทานข้ึนใส่บ่อไวก่้อน เพราะยงัพอจะช่วยไดอ้ยูใ่นขณะน้ี  จากประกาศแจง้ให้เกษตรกรงด
ทาํนาปรังชาวบา้นไม่ค่อยเช่ือฟัง และการประชาสัมพนัธ์อะไรไป  เขาเช่ือฟังค่อนขา้งจะยาก  และ
หลายคนไม่เช่ือฟัง แลว้ยงัปลูกอยู ่ เขาบอกวา่ขอเส่ียงปลูกไปก่อน เพราะทุกปีฝนจะตกลงมาในช่วง
น้ีบา้ง  ส่วนเร่ืองการสํารวจพี่นอ้งเกษตรกรคนยากคนจนท่ีประสบปัญหาภยัแลง้รุนแรง  แลว้มีการ
ทิ้งถ่ินฐานอพยพไปขายแรงงานในกรุงเทพ ฯ นั้ น  เร่ืองน้ีมีทุกปีอยู่  เพราะหน้าแล้งการทํา
การเกษตรก็ลดพื้นท่ีลง  ทาํให้จาํเป็นตอ้งไปหางานทาํท่ีอ่ืน  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้ไม่ว่าจะเป็น
กรุงเทพ ฯ เมืองอุตสาหกรรม หรือเมืองท่องเท่ียวใหญ่  ส่วนตวัเลขจาํนวนผูค้นท่ีอพยพละทิ้งถ่ิน
ฐานตอนน้ียงัไม่ชดัเจน  แต่โดยรวมการออกมาขายแรงงงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงขณะน้ีน่าจะมีมากกว่า 
100,000 คน (สถาบนัวจิยัการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้า,  2553) 
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 สรุปสาเหตุหลกัท่ีทาํใหจ้งัหวดันครราชสีมาเกิดภยัแลง้ 
 ปริมาณฝนตกเหนือเข่ือนลดลง   
 อากาศท่ีร้อนมากข้ึนปริมาณฝนโดยรวมตกนอ้ย 
 ชาวนาทาํนาปรังเพิ่มข้ึน  ทาํใหต้อ้งใชป้ริมาณนํ้าเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 การแผว้ถางพื้นท่ีป่าเพื่อทาํไร่ ท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีชุ่มนํ้าลดลง 

2.3.1.2 การเกิดภยัแลง้กบัพื้นท่ีจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 แพร่วิกฤติ อ่างเก็บนํ้ าแห้งขอด  อ่างเก็บนํ้ าไทรพร้าว หมู่ 1 ตาํบลไผ่โทน 

อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ เกิดภยัแล้ง อ่างเก็บนํ้ าแห้งสนิท ไม่มีนํ้ าเหลือ
แมแ้ต่นอ้ย  ชาวบา้นไม่สามารถ  ทาํการเกษตรได ้ เพราะเกิดภยัแลง้อยา่งหนกั 
นํ้ าในอ่างไม่มีจนดินแตก  ปีน้ีเพิ่งมีฝนตกลงมาเพียงคร้ังเดียว แต่ก็ไม่มากนกั  
อ่างเก็บนํ้ าแห่งน้ีรับนํ้ าจากลาํห้วยแม่คาํมี แต่เด๋ียวน้ีลาํห้วยไม่มีนํ้ าเลย  ทาํให้
อ่างเกิดแล้งหนักอย่างท่ีเห็นน้ี ทุกวนัน้ีนอกจากนํ้ าท่ี องค์การบริหารส่วน
ตาํบลเอามาแจกจ่ายแลว้ ชาวบา้นใชน้ํ้าจากสระในหมู่บา้นท่ีแห้งลงทุกวนั จน
เกือบไม่มีนํ้ าแล้ว  นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นลาํห้วย  บ่อนํ้ าต้ืน หรือตามลาํ
คลองต่าง ๆ ไม่มีนํ้ าแมแ้ต่นิดเดียว ขณะน้ีชาวบา้นเดือดร้อนภยัแลง้ร่วม 10 
หมู่บา้น อยา่งไรก็ดีชาวบา้นท่ีเดือดร้อนต่างเผยว่า ปีน้ีทางจงัหวดัไม่ไดใ้ห้
ความสนใจเร่ืองสถานการณ์ความแห้งแล้ง  โดยให้ความสนใจเร่ืองการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวมากจนลืมไปว่าชาวบ้านอดอยากปากแห้ง แถม
การเกษตรก็ไม่มีท่ีจะเอานํ้ ามาทาํ วอนให้หน่วยงานราชการจงัหวดัแพร่ ลงมา
สนใจเร่ืองนํ้าใชน้ํ้ากินบา้ง เพราะเป็นความเดือดร้อนท่ีชาวบา้นตอ้งใชทุ้กวนั 

 ระดบันํ้าโขงวดัท่ีส่วนอุทกวทิยาหนองคาย กรมทรัพยากรนํ้า วดัได ้0.32 เมตร 
โดยเป็นระดบันํ้ าโขงท่ีเคยตํ่าท่ีสุด  เกิดข้ึนเม่ือเดือนเมษายน  2538  ขณะนั้น
นํ้ าโขงมีปริมาณ 0.33 เมตร เป็นสถิตินํ้ าโขงตํ่าสุดในรอบ 50 ปี แต่ในวนัน้ี
ปริมาณนํ้าโขงลดลงเกินกวา่สถิติรอบ 50 ปี จนทาํสถิติใหม่ และคาดวา่นํ้ าโขง
จะลดลงเร่ือยๆ ไปจนถึงเดือนเมษายน  ซ่ึงขณะน้ีนํ้าโขงลดระดบัลงเฉล่ีย   วนั
ละ 1-2 เซนติเมตร  ความแห้งแล้งดงักล่าวส่งผลให้พืชผลเร่ิมแห้งเห่ียว  
เทศบาลเมืองหนองคายได้ขุดบ่อซึมนํ้ าโขง จาํนวน 13 บ่อ ขนาด กวา้ง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ซ่ึงจะมีนํ้ าซึมออกมาเป็นนํ้ ากกัไวใ้ห้
เกษตรกรนําไปใช้ในการเกษตรได้จนถึงฤดูนํ้ าหลาก เป็นการแก้ปัญหา
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เบ้ืองตน้ให้กบัเกษตรกรก่อนท่ีผลผลิต เช่น พริก มะเขือ ขา้วโพด ท่ีเกษตรกร
ปลูกไวริ้มฝ่ังโขงตลอดแนวกวา่ 300 ไร่ จะยนืตน้ตายหมด 

 สภาพนํ้ าในแม่นํ้ าวงัในพื้นท่ี  อาํเภอวงัเหนือ  จงัหวดัลาํปาง  ถือเป็นแหล่ง
ตน้กาํเนิดแม่นํ้ าวงัมีสภาพนํ้ าเร่ิมแห้งขอดแลว้ ขณะเดียวกนั ชาวบา้นท่ีอาศยั
ในช่วงนํ้าลด ไดน้าํเคร่ืองมือลงจบั   สัตวน์ํ้าตามทา้ยผนงักั้นนํ้ ากนัเป็นจาํนวน
มาก ส่วนเกษตรกรในพื้นท่ียงัไดมี้การกกัเก็บนํ้ าเพื่อทาํการเพาะปลูกพืชฤดู
แลง้ เช่น ทาํนาขา้ว  ปลูกถัว่เหลือง  ขา้วโพด  และผกักาด  โดยชาวบา้นยงัได้
นาํกระสอบทรายบรรจุทรายมาขวางกั้นลาํนํ้ าวงัไวอี้กดว้ย  ส่วนพื้นท่ีทั้ง 13 
อาํเภอของ จงัหวดัลาํปางไดป้ระกาศ เป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัภยัแลง้ไปแลว้ 
และ จงัหวดัลาํปางจะไดอ้อกทาํการสํารวจประชาชนท่ีประสบภยัแลง้เพื่อจะ
ไดท้าํการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป  (สถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร องคก์ารมหาชน,  2553) 

 ฤดูแลง้จงัหวดัปราจีนบุรีภาวะนํ้าเคม็หนุนสูง ในช่วงฤดูแลง้สําหรับเกษตรกร 
จงัหวดัปราจีนบุรี ว่า ช่วงฤดูแลง้ จงัหวดัปราจีนบุรี จะมีปัญหากระทบ
เกษตรกรคือภาวะนํ้ าเค็มหนุนแม่นํ้ าปราจีนบุรี  ท่ีผลกระทบคือเกษตรกรจะ
ไม่สามารถนาํมาใช้ในการเกษตรได้ และยงัมีรายงานว่าภาวะนํ้ าเค็มหนุน
แม่นํ้ าปราจีนบุรีขณะน้ี   ผ่านข้ึนมาจากเหนือเข่ือนทดนํ้ าบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ถึงโครงการส่วนพระองค์บางแตน ตาํบลบางแตน อาํเภอบา้น
สร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี แลว้ ดา้นเขตพื้นท่ีตวัอาํเภอเมืองปราจีนบุรียงัไม่มี
ปัญหา  ท่ีผา่นมาปัญหานาปรังในฤดูหนา้แลง้ท่ีมีการสูบนํ้ า    ทาํนาปรังใน
ปริมาณสูง   ท่ีจงัหวดัปราจีนบุรีปีน้ียงัไม่พบปัญหาเน่ืองจากปีน้ีไม่มีนํ้ าท่วม 

เกษตรกรเร่ิมเก็บเก่ียวแลว้ และไดร้ณรงคไ์ม่ให้เกษตรกรปลูกขา้วนาปรังรอบ 
2 ในภาวะนํ้าเคม็หนุนดงักล่าวเพราะจะเร่งทาํให้นํ้ าหนุนสูงเร็วยิ่งข้ึน (ภูมิภาค  
ประชาคมทอ้งถ่ิน,  2553) 

 สาเหตุท่ีทาํใหภ้าคอีสานมีปัญหาวกิฤติการณ์นํ้าแลง้ 
  ปัญหาเร่ืองนํ้ าของภาคอีสาน  สามารถแบ่งได้ดังน้ี  (1) การกระจายของปริมาณนํ้ าฝน          
ไม่เพียงพอ  ลกัษณะการแพร่กระจายฝนต่างกนัมาก  กล่าวคือ  ปริมาณฝนเฉล่ียทั้งภาคอยูใ่นเกณฑ ์
1,400  มิลลิเมตรต่อปี  จึงเกิดภาวะขาดแคลนนํ้าและแหง้แลง้อยูเ่สมอบริเวณตอนกลางและตอนล่าง
ของภาคอีสาน (2) สภาพป่าลดนอ้ยลง  ป่าไมท้าํใหเ้กิดความชุ่มช้ืนแก่พื้นท่ีโดยรอบ  จากการสํารวจ
ของกรมป่าไมภ้าคอีสานเหลือป่าสงวน 14.7  ลา้นไร่หรือประมาณร้อยละ 14 ของพื้นท่ี  ส่งผลให้
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เกิดความร้อนอบอา้ว  เกิดความแห้งแลง้ทัว่ไป  (3) การพฒันาแหล่งนํ้ าและระบบชลประทานยงัมี
นอ้ย  การพฒันาแหล่งนํ้าไม่ทัว่ถึงทุกพื้นท่ี  เพราะสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออาํนวย  เป็นดินร่วน  กกั
เก็บนํ้ าไม่ได้  การสนบัสนุนงบประมาณพฒันาแหล่งนํ้ าในภาคอีสานคิดเป็น 1 ใน 10  จาก
งบประมาณพฒันาแหล่งนํ้าทัว่ประเทศ (ชชั  สาริกะภูมิ,  2536) 
  นอกจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงจะก่อให้เกิดนํ้ าท่วม  และพายุไซโคลนได้มากข้ึน            
ยงักระตุน้ให้เกิดความแห้งแลง้และคล่ืนความร้อนอีกดว้ย   เป็นปัญหาของความมากเกินไปหรือ
นอ้ยเกินไป  และสุดขีดของทั้งสองขั้วต่างก็เป็นอนัตรายต่อความอยูร่อด  ผลกระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด
ของปรากฏการณ์โลกร้อน  คือ  การละลายของยอดเขานํ้าแขง็และธารนํ้ าแข็ง   ถึงแมส้ภาพอากาศมี
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ   ผูท่ี้ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน   สภาพ
ภูมิอากาศ ความแหง้แลง้  ธารนํ้าแขง็ละลาย  และระดบันํ้าทะเลมีผลต่อชาวนา  เกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ 
และชุมชน (วนัทนา  ศิวะ,  2546) 
  สรุปการเกิดภยัแลง้ในประเทศไทย  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภทหลกัคือ  โดยธรรมชาติ  
และโดยการกระทาํของมนุษย ์ สําหรับโดยวิธีธรรมชาติ ไดแ้ก่ (1) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก          
(2)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (3)  การเปล่ียนแปลงระดบันํ้ าทะเล  (4)  ภยัธรรมชาติ  เช่น 
วาตภัย  แผ่นดินไหว ฯลฯ  โดยการกระทําของมนุษย์   ได้แก่   (1)  การทําลายโอโซน                     
(2)  ผลกระทบของภาวะเรือนกระจก  (3)  การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม  (4)  การตดัไมท้าํลายป่า  
สาํหรับในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และทิ้งช่วง  ซ่ึงฝนทิ้งช่วงเป็นภาวะปริมาณฝนตก
น้อยกว่าปกติหรือฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ภยัแล้งโดยทัว่ไปเกิดข้ึน 2 ช่วง  คือ ช่วงฤดูหนาว
ระหว่างเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพนัธ์  และในฤดูฝนระหวา่งเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
(สาํนกัสาํนกัเลขานุการคณะกรรมการลุ่มนํ้ามูล  สาํนกังานทรัพยากรนํ้าภาค 5,  2553) 

2.3.2 ปัญหาน า้ท่วม 
2.3.2.1 ปัญหานํ้าท่วมจงัหวดันครราชสีมา 

 ปัญหานํ้าท่วมโคราชคร้ังน้ี  อยา่โทษวา่ฝนตกหนกัเกินไป  แต่ตอ้งรู้ปัญหาท่ี “ลึก” กวา่นั้น 
เพราะนัน่คือ  สาเหตุของนํ้ าท่วมใหญ่ “เมืองโคราช”  สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองโคราชแต่เดิม
นั้น เป็นดงัน้ี (1) บริเวณถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ลงสะพานขา้มทางรถไฟ เขา้มาถึงสามแยกบ๊ิกซี 
รวมทั้งบริเวณมิตรภาพ ซอย 4 ตะคองเก่า บุมะค่า ท่าตะโก บริเวณน้ีทั้งหมด คือ สวนผกัเก่า มี
สภาพเป็นท่ีราบลุ่ม  เป็นแหล่งรับนํ้ า  เวลาหนา้นํ้ าหลาก  นํ้ าก็จะไหลมาตามสภาพสู่พื้นท่ีบริเวณน้ี  
(2) บริเวณถนนเลียบคลองส่งนํ้ า ซ่ึงในปัจจุบนักลายเป็นย่านบ้านพกัอาศยั และแหล่งร้านค้า 
ร้านอาหารท่ีสําคญัไปแลว้  ไล่มาทางหมู่บา้นวีไอพี  โรงพยาบาลเซนต์เมร่ี  โรงเรียนอสัสัมชัญ  
เป็นหนา้กระดานไปทาง บ.ข.ส.ใหม่  บา้นประโดก  โคกไผ ่บริเวณน้ีก็คือบริเวณทอ้งนา และสวน
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ผกัเก่า เช่นเดียวกนั (3) ขา้มฟากมาทางหมู่บา้นประปา โรงพยาบาลมหาราช บริเวณสวนหม่อน
ทั้งหมด  แลว้ไล่ขา้มไปทางสาํนกัทางหลวงท่ี 8  ถนนสุรนารายณ์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  รวมไปทาง รพช.เก่า (ยกเวน้บา้นเก่าแห่งเดียว) พวกน้ีก็คือ
พื้นท่ีท่ีเป็นทอ้งนาเก่าเช่นเดียวกนั  ซ่ึงหมายความวา่ เป็นพื้นท่ีรับนํ้ าทั้งส้ิน แต่ปัจจุบนัน้ี  พื้นท่ี
เหล่าน้ีมีส่ิงก่อสร้าง เช่น ถนน อาคารบา้นเรือน ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัมาก ท่ีทาํให้นํ้ าท่วมเมืองโคราช 
และแนวโนม้ต่อไป  ก็คือ  เมืองโคราชจะกลายเป็นเมือง  “จมบาดาล”  อยา่งในปีน้ีต่อไป   อยา่งไม่
ส้ินสุดแน่นอน (ชุบ ชยัฤทธิไชย,  2553)  นํ้ าท่วมจงัหวดันครราชสีมา  คร้ังน้ี นบัวา่หนกัสุดในรอบ 
50 ปี  หลายปีท่ีผา่นมา จงัหวดันครราชสีมา ก็เกิดนํ้ าท่วมบ่อย ระยะหลงัถ่ีข้ึนแทบทุกปี   ตั้งแต่ปี   
2550   ปี  2551 คร้ังหลงัสุด ปี 2552  พายกิุสนาพาดผา่นประเทศไทย  จงัหวดันครราชสีมาเป็นหน่ึง
ใน 36 จงัหวดัถูกนํ้ าท่วม  ท่ีอาํเภอพิมายทุกคร้ังระดบันํ้ าสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร ก่อนหน้าน้ี                  
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ออกมาช้ีแจงวา่ เหตุผลเป็นเพราะปีน้ีฝนตกหนกั
ติดต่อกนัหลายวนั  มีปริมาณนํ้าฝนสะสมเกินกวา่ 100 มิลลิเมตร  แต่ก็น่าสงสัยวา่ฝนตกก่อนหนา้มา
ตั้งหลายวนัเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าแล้วว่าเข่ือนต้องเร่งจัดการนํ้ าไม่ให้เกิดปัญหา หาก
หน่วยงานดา้นนํ้ าและกรมอุตุนิยมวิทยารีบแจง้เตือน กรมป้องกนัสาธารณภยัประเมินสถานการณ์
รับมือล่วงหน้าทนัปัญหาอาจไม่เกิดข้ึนก็ได ้  กรมชลประทาน ระบุว่า ไดแ้จง้เตือนประชาชน
ต่อเน่ือง แต่ก็ยอมรับว่าข่าวสารอาจไม่ทัว่ถึงชาวบา้นทุกพื้นท่ี ขณะเดียวกนัตั้งขอ้สังเกตว่า  คน
โคราชเองก็เพิกเฉยกบัการเตือนภยั  เพราะไม่คิดวา่มนัจะเกิดข้ึนได ้  เน่ืองจากอดีตท่ีผา่นมาไม่เคยมี
ประวติัจึงน่ิงนอนใจ   ไม่เตรียมขนยา้ยขา้วของจนกระทัง่  กลางดึกวนัศุกร์ท่ี 15 ตุลาคม นํ้ าทะลกั
ท่วมตลาดปากช่อง       จนจงัหวดัตอ้งเร่งสั่งอพยพชาวบา้นกนักลางดึก  นํ้ าท่วมคร้ังน้ีอีกประเด็นท่ี
ไม่ควรมองขา้ม คือ "นํ้าจากป่า" ตน้เหตุทาํใหท่ี้ราบสูงอยา่งอาํเภอปากช่อง และปักธงชยั ถูกนํ้ าท่วม
หนกั นกัอนุรักษธ์รรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   เปิดเผยขอ้มูลแมต้อนหลงัปัญหาตดัไมบ้นเขา
ใหญ่จะลดลงแลว้ แต่ลกัษณะการทาํเกษตรเนน้ปลูกพืชไร่ พวกขา้วโพด ออ้ย ยคูาลิปตสั ก็เป็นเหตุ
ใหผ้นืดินส่วนใหญ่ไม่กกัเก็บนํ้ า  แถมร่องนํ้ าลาํธารตอนหลงัก็ต้ืนเขิน พอนํ้ าป่าลงมาก็เลยไหลพร่ัง
พรูลงมาแบบไม่มีอะไรคอยซบั  และแทนท่ีนํ้ าจะไหลลงทางระบายนํ้ าธรรมชาติ  คูคลอง ก็กลบัมี
ส่ิงก่อสร้าง ทั้งถนน  อาคารบา้นเรือน ไปขวางทางนํ้า นํ้าป่าก็เลยเอ่อท่วมในเมืองรวดเร็วท่ีสุดจนทาํ
ให้เกิดอุทกภยัหนกัคร้ังน้ี แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ ต่อไปตอ้งเตรียมพร้อมรับมือ   ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดว้่า 
"มนุษย"์ เราเอง มีส่วนเพิ่มดีกรีความรุนแรงของภยัธรรมชาติดว้ยเช่นกนั (BBTV Channel 7,  2553)  
“เมืองปักธงชยั” โคราช จมบาดาลทั้งเมือง ซ่ึงทางเข่ือนลาํพระเพลิงวกิฤต นํ้าลน้เร่งระบายทะลกัเขา้
ท่วมระดบันํ้าสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบ 50 ปี ส่วนถนน 304 ราชสีมา-กบินทร์บุรี จมนํ้ าหนกั
กวา่ ถ.มิตรภาพ ดา้นผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา แจง้ประชาชนในพื้นท่ี 4 อาํเภอ ตามแม่นํ้ าลาํ
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ตะคอง  เตรียมขนส่ิงของอพยพหนีนํ้ าท่วมรับมือนํ้ าจาก อาํเภอสีคิ้ว-สูงเนิน ไหลบ่าลงไป  ล่าสุด
เอ่อท่วมเขตตวัเมืองโคราชแลว้ ผูส่ื้อข่าวรายงานความคืบหนา้สถานการณ์นํ้ าจากเข่ือนลาํพระเพลิง 
อาํเภอปักธงชยั       วา่ระดบันํ้ าไดล้น้เข่ือนไหลทะลกัเขา้ท่วม ถนน อาคารบา้นเรือนประชาชน ใน
เขตเทศบาลตาํบล   ปักธงชยั อาํเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงถือไดว้า่วิกฤตท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี
มา  ทาํใหเ้มืองทั้งเมืองของปักธงชยัจมอยูใ่ตน้ํ้ าระดบัสูงกวา่ 1-2 เมตร และยงัคงเพิ่มระดบัข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง   มีประชาชนติดอยู่ภายในบ้านเรือนไม่สามารถติดต่อกับข้างนอกได้เป็นจาํนวนมาก 
ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งกาํลงัทหาร  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ศูนย์
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั  และหน่วยกู้ภยัมูลนิธิภาคเอกชน เร่งนาํเรือทอ้งแบน 
รถบรรทุกขนาดใหญ่เขา้ไปช่วยเหลืออพยพส่ิงของ  และประชาชนข้ึนไปอยู่ในพื้นท่ีท่ีปลอดภยั    
ซ่ึงมีรถยนต์    รถจกัรยานยนต ์ของประชาชนติดอยูบ่นถนนในเขตเทศบาลตาํบลปักธงชยั และถูก
กระแสนํ้ าพดัตกถนนเสียหายหลาย 10 คนั รวมถึงบริษทั จิม ทอมสัน ผูผ้ลิตผา้ไหมปักธงชยัราย
ใหญ่ของไทยถูกนํ้าท่วมเสียหายเช่นกนั อีกทั้งนํ้ายงัไหลเขา้ท่วมถนนทางหลวงหมาย 304  ราชสีมา-
กบินทร์บุรี ช่วงเขตเทศบาลตาํบลปักธงชยั ระดบัสูงวา่ 50 เซนติเมตร ทั้งดา้นฝ่ังขาเขา้- ขาออก เป็น
ระยะทางกว่า 4-5 กิโลเมตร โดยเฉพาะฝังขาเขา้ จงัหวดันครราชสีมา นํ้ าท่วมสูง รถทุกชนิดไม่
สามารถผ่านได ้มีเพียงช่องจราจรทางดา้นขาออกจงัหวดันครราชสีมาเท่านั้นท่ีรถยนต์ขนาดใหญ่
สามารถผ่านได้  เจา้หน้าท่ีจึงแนะนาํให้รถยนต์ของประชาชนหันกลบัไปใช้ ถนนมิตรภาพ 
นครราชสีมา-กรุงเทพฯ เป็นหลกัแทน เพราะสถานการณ์นํ้าท่วมอยูภ่าวะวิกฤตนอ้ยกวา่ ดา้นนายระ
พ ีผอ่งบุพกิจ ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา เปิดเผยวา่ ล่าสุด สถานการณ์นํ้ าท่วมในพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา ยงัอยู่ในขั้นวิกฤต และไดป้ระกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติัดา้นอุทกภยัเพิ่มเป็น 15 
อาํเภอแลว้ โดยพื้นท่ีประสบภยันํ้ าท่วมหนกัสุด คือ อาํเภอปากช่อง  อาํเภอสีคิ้ว  อาํเภอสูงเนิน  
อาํเภอเมือง และ อาํเภอปักธงชัย ซ่ึงในช่วงคํ่าวานน้ีไดมี้การใช้รถแห่ประชาสัมพนัธ์แจง้เตือน
ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  โนนไทย  โนนสูง และอาํเภอพิมายให้เตรียม
อพยพขนส่ิงของข้ึนไวใ้นท่ีสูง เพื่อเตรียมพร้อมรับนํ้ าท่ีจะไหลลงมาจากพื้นท่ี อาํเภอสีคิ้ว อาํเภอ  
สูงเนิน และอาํเภอเมืองนครราชสีมา  ร่วม 76 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซ่ึงส่งผลให้ในพื้นท่ีดงักล่าวเกิด 
นํ้ าท่วมฉับพลัน พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีเขา้ไปดูแลฟาร์มจระเข  ้  ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตตวัเมือง
นครราชสีมาท่ีมีอยูก่วา่ 300 ตวั ใหเ้ฝ้าระวงัป้องกนัไม่ให้ถูกนํ้ าท่วมและเล็ดลอดออกมาได ้ สําหรับ
ในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลปักธงชยั  อาํเภอปักธงชยั สถานการณ์นํ้ าท่วมอยู่ในขั้นท่ี  น่าเป็นห่วงมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากเข่ือนลาํพระเพลิง อาํเภอปักธงชยั ไม่สามารถรองรับนํ้ าได ้ขณะน้ีมีปริมาณนํ้ าเกิน
ระดบักกัเก็บ 110 ลา้นลูกบาศก์เมตร แลว้ตอ้งระบายนํ้ าท่ีเกิดจากฝนตกลงมาพื้นท่ีใตเ้ข่ือนอีก 420 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 40.6 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซ่ึงเป็นการปล่อยนํ้ าปริมาณมากท่ีสุด
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ตั้งแต่ก่อสร้างเข่ือนลาํพระเพลิงมากวา่ 50 ปี จะส่งให ้เขตเทศบาลตาํบลปักธงชยั มีนํ้ าท่วมระดบัสูง
ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา และนํ้ าจะไหลลงแม่นํ้ ามูล ลงสู่  อาํเภอโชคชยั  อาํเภอจกัราช และ อาํเภอพิมาย 
ต่อไป (KCTV NEWS, 2553) 
 

 สรุปสาเหตุหลกัท่ีทาํให ้ จงัหวดันครราชสีมานํ้าท่วมหนกัท่ีสุดในรอบ  50  ปี 
 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน  จากพื้นท่ีลุ่ม  ทอ้งนา  แหล่งรับนํ้ าเดิมถูกเปล่ียนเช่น 

บริเวณถนนมิตรภาพ ตั้งแต่ลงสะพานขา้มทางรถไฟ เป็นสวนผกัเก่า มีสภาพเป็นท่ีราบ
ลุ่ม เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัมาก 

 มีฝนตกหนกัท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัระบายนํ้ าไม่ทนั และมีส่ิงก่อสร้างกีด
ขวางทางนํ้าไหลในเขตเมือง 

 กระแสนํ้าลาํตะคองเปล่ียนทิศทาง  
 ความเจริญท่ีเกิดข้ึนบริเวณเทศบาลโคราชฝ่ังเหนือ  
 ผงัเมืองท่ีดูไร้ทิศทาง 
 ปัญหาสุดทา้ยคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีช่ือวา่ “อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่” หรือเดิมนิยมเรียกว่า “ดงพญาเยน็” ปัจจุบนัป่าไมใ้นเขาใหญ่ถูกบุกรุกแผว้
ถาง ตดัโค่นปรับเปล่ียนธรรมชาติใหก้ลายเป็นรีสอร์ทหรู   

2.3.2.2 สถิติเหตุการณ์นํ้าท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทย 
 นํ้าท่วมกรุงเทพฯ คร้ังใหญ่ ปี  2526 

  พ.ศ. 2526 เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมกรุงเทพอยา่งหนกั สาเหตุจากมีพายุพดัผา่นภาคเหนือ-ภาค
กลาง  ส่งผลกระทบเกิดปัญหาวิกฤตนํ้ าท่วมในปี 2526 โดยเฉพาะปัญหาจราจรท่ีรถกบัเรือใช้
เส้นทางเดียวกนั 

 ภยัพิบติักะทูน ปี 2531 
  เวลาตีสองของวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2531 ชาวบา้น ตาํบลกะทูน อาํเภอพิปูน จงัหวดั 
นครศรีธรรมราช  ตอ้งประสบชะตากรรมเลวร้ายท่ีสุดในชีวิต เม่ือจู่ ๆ นํ้ าป่าจากภูเขาเหนือหมู่บา้น
ได้ซัดเอาดินโคลน  หิน  และท่อนซุงขนาดใหญ่เขา้ถล่มบา้นเรือนชั่วขา้มคืน หมู่บา้นแห่งน้ี
กลายเป็นทะเลโคลน ซากปรักหกัพงัของบา้นเรือนนบัพนัหลงัถูกทบัถมอยู่ใตท้่อนซุงกองมหึมา 
ชาวบา้นมากกวา่ 700 ชีวติ ตอ้งสังเวยใหแ้ก่ภยัพิบติัคร้ังน้ี 

 นํ้าท่วมกรุงเทพฯ คร้ังใหญ่ ปี  2538 
  ปี พ.ศ. 2538 เป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีกรุงเทพฯ ประสบกบันํ้ าท่วม ในช่วงท่ี พล.ต.จาํลอง ศรี
เมือง ยงัเป็นผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  นํ้ าเหนือหลากท่วมอยุธยา ปทุมธานี หมู่บา้น white 
house ตอนเหนือของกรุงเทพฯ นํ้าท่วมร่วม 2 เดือน 
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 นํ้าท่วมอาํเภอหาดใหญ่ ปี 2543   
  วนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา เกิดฝนตกหนกั 3 วนั 3 
คืน ทาํใหน้ํ้าจากเขตเทือกเขาสันกาลาคีรี  บริเวณพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัมาเลเซียไหลบ่า
เขา้ท่วมตวัเมืองชั้นในซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งกะทะอยา่งรวดเร็ว  และถือเป็นเหตุการณ์นํ้ าท่วมเมือง
คร้ังท่ีเลวร้ายท่ีสุด  สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามากกวา่ 10,000 ลา้นบาท  จาํนวนผูเ้สียชีวิตตาม
ประกาศจากทางราชการ 35 คน  แต่จาํนวนผูเ้สียชีวิตจริง  ขอ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการสูงถึง 233 คน 
ไม่รวมชาวต่างประเทศ   เกิดอุทกภยัซํ้ าอีกคร้ังใน 16 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา และเขตรอบนอก
ของตวัเมืองหาดใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี 13-20 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงผลไม่รุนแรงเท่าในปี พ.ศ. 2543 
แต่มี      ผูป้ระสบความเดือดร้อนเป็นจาํนวนมาก 

 นํ้าป่าถล่ม อาํเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ ปี 2544 
  กลางดึกของวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2544 นํ้ าป่าจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกศยั ไหลทะลกัเขา้
ถล่มใส่หมู่บา้นหลายตาํบลของ อาํเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ มีผูเ้สียชีวิต 23 ราย สูญหาย 16 คน 
บาดเจ็บ 58 คน  ถือเป็นเหตุการณ์นํ้ าท่วมรุนแรงท่ีสุดในรอบ 100 ปี ของ  จงัหวดัแพร่ จาํไดจ้นข้ึน
ใจเลยวา่     ฝนตกติดต่อกนัถึง 3 วนั 3 คืน  กระทัง่ประมาณตีหน่ึงก็ไหลทะลกัเขา้มาในพื้นท่ีอยา่ง
รุนแรงจนถนน-สะพานถูกตดัขาด บา้นเรือนถูกนํ้าพดัหายไป 45 หลงัคาเรือน 

 นํ้าท่วม-ดินถล่มบา้นนํ้ากอ้ เพชรบูรณ์ ปี  2544 
  ขณะท่ีฝนกาํลงัตกลงมาราวฟ้าร่ัวในคืนวนัท่ี 11 สิงหาคม 2544 ณ บา้นนํ้ ากอ้ ตาํบลนํ้ ากอ้ 
อาํเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์  โดยไม่มีใครรู้สึกตวัวา่นํ้าป่าบนภูเขาสูงกาํลงัเคล่ือนตวัถาโถมเขา้
ใส่หมู่บา้นท่ีอยู่ในรัศมีทางนํ้ าอย่างรวดเร็วดว้ยความบา้คลัง่ของนํ้ าป่าท่ีหอบเอาทั้งดินโคลน และ
ตน้ไม ้ ไดซ้ดัเอาบา้นเรือนหลายสิบหลงัหายไปในพริบตาในกลางดึกของวนันั้น เชา้วนัรุ่งข้ึนหลงั
ส้ินฤทธ์ิของนํ้ าป่า  บา้นนํ้ ากอ้เหลือแต่ส่ิงปรักหักพงั และซากศพ  เหตุการณ์คร้ังน้ีไดก้ลืนชีวิตคน
หนุ่มสาว ไม่เวน้แมเ้ด็กและคนชราไปถึง 147 คน 

 ซุง-โคลนถล่มจมแม่ระมาด  จงัหวดัตาก ปี 2547 
  วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2547 ฝนกระหนํ่าลงมาอยา่งไม่ลืมหูลืมตา นํ้ าป่าจากบนเขาไดพ้ดัเอา
โคลนและท่อนซุงท่ีมีคนลกัลอบตดัไว ้ ลงมาถล่มเขตเทศบาลแม่ระมาด  จงัหวดัตาก ผูค้นหายไป
กับสายนํ้ าและจมอยู่ใต้ทะเลโคลนจาํนวนมาก บ้านถูกพดัหายไปทั้ งหลังนับร้อย เบ้ืองต้นมี
ผูเ้สียชีวิต  4  ราย และสูญหายอีกนบั 10 ชาวบา้น 6,019 คน จาก 2,113  ครอบครัวไดรั้บความ
เดือดร้อน 

 เชียงใหม่นํ้าท่วมหนกั ปี  2548 
  วนัท่ี 14 สิงหาคม  2548  ภายหลงัฝนถล่มหนกัในภาคเหนือตอนบน  ทาํใหห้ลายจงัหวดั       
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ถูกนํ้ าท่วมจมบาดาล  กระแสนํ้ าเหนือท่ีไหลลงสู่แม่นํ้ าปิงได้ทะลักเข้าท่วมตวัเมืองเชียงใหม่       
อย่างรวดเร็ว  มีระดบัสูงเป็นประวติัการณ์ในรอบ 50 ปี  บา้นเรือนราษฎรในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่นบัพนัหลงัถูกนํ้ าท่วมไดรั้บความเสียหาย  ตลาดวโรรส  ตลาดลาํไย  ตลาดไนทบ์าซาร์
ระดบันํ้าสูงร่วม  70  เซนติเมตร พื้นท่ีบางแห่งระดบันํ้าสูงเกือบ 2 เมตร 

 ฝนถล่ม-นํ้าท่วมภาคใต ้ปี  2548 
  ขอ้มูลจากกระทรวงมหาดไทย   รายงานสถานการณ์นํ้ าท่วมในภาคตั้งแต่วนัท่ี 14-24 
ธนัวาคม  2548 มีพื้นท่ีประสบภยัรวม 8 จงัหวดั คือ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี  นราธิวาส 
พทัลุง ตรัง  ยะลา และสตูล  มีประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน 1.6 ลา้นคน มีผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 25 
ราย แบ่งเป็น  จงัหวดัสงขลา 13 ราย  จงัหวดัตรัง  2 ราย  จงัหวดัปัตตานี 1 ราย  จงัหวดัพทัลุง  3 ราย 
จงัหวดัยะลา 4   ราย จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัสตูลจงัหวดัละ 1 ราย และยงัมีผูสู้ญหายไป
อีก 1 ราย           ท่ีจงัหวดัยะลา มูลค่าความเสียหายประมาณ 600 ลา้นบาท 

 นํ้าท่วมกรุงเทพฯ คร้ังใหญ่ ปี  2549 
  ปี พ.ศ.2549 นั้นเกิดอุทกภยัทางภาคเหนือ ทาํให้นํ้ าเหนือไหลเขา้สู่แม่นํ้ าเจา้พระยา จงัหวดั
ท่ีโดนหนกั ๆ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค ์อ่างทอง แต่สําหรับกรุงเทพฯ นั้นนํ้ าท่วมเฉพาะบางส่วน
ท่ีติดกบัแม่นํ้าเจา้พระยาซ่ึงไม่รุนแรงเท่าปี พ.ศ. 2538 

 อุทกภยัและโคลนถล่ม  5  จงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปี 2549 
  เหตุการณ์ท่ีฝนตกผิดปกติในพื้นท่ีเป็นเวลาหลายวนั ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ทาํให้ดินบนภูเขาไม่สามารถอุม้นํ้ าฝนท่ีตกลงมาได ้ ส่งผลให้เกิด
ภาวะนํ้าท่วม  และดินถล่มในช่วงกลางคืนของวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2549  ต่อเน่ืองถึงเชา้มืดของวนัท่ี 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัอุตรดิตถ์  ท่ีมีพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีมากท่ีสุด              
มีผูเ้สียชีวิตถึง 75 คน จากจาํนวนผูเ้สียชีวิตและสูญหายทั้งหมด 116  ราย ใน 5 จงัหวดัท่ีประสบ
เหตุการณ์อุทกภยัและโคลนถล่มคร้ังน้ี 

 "น่าน"วกิฤติ! นํ้าท่วมหนกัสุดในรอบ 43 ปี  เม่ือปี พ.ศ. 2549 
  อิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้กาํลงัปานกลาง  ท่ีพดัปกคลุมทะเลอนัดามนัและ
ประเทศไทยตอนบน  ประกอบกบัร่องความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบน  
ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนกัถึงหนกัมากในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะ จงัหวดัน่าน 
เกิดนํ้าท่วมหนกัจนสถานการณ์เขา้สู่ขั้นวกิฤติ 
  นํ้าในแม่นํ้าน่านมีระดบัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  จนเอ่อลน้เขา้ท่วมพื้นท่ีริมตล่ิง  โดยเฉพาะ
พื้นท่ี  อาํเภอท่าวงัผา ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด  จากการวดัปริมาณนํ้ าในแม่นํ้ าน่านท่ีจุด อาํเภอ     
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ท่าวงัผา เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2549  ท่ีผา่นมา พบวา่ปริมาณนํ้ าข้ึนสูงถึง  9.30  เมตร ซ่ึงเลยจุด
วกิฤติท่ี  7 เมตร  ทาํใหน้ํ้าไหลทะลกัเขา้ท่วมในพื้นท่ีลุ่มและพื้นท่ีริมฝ่ัง 2 ตาํบล รวม 6 หมู่บา้น คือ 
ตาํบล   ป่าคา และตาํบลศรีภูมิ  บา้นเรือนกวา่ 3,000 หลงัคาเรือนจมอยูใ่ตบ้าดาล ระดบันํ้ าสูงถึง 3 
เมตร   เรียกวา่ท่วมเกือบมิดหลงัคาบา้น  ชาวบา้นตอ้งอพยพหนีตายข้ึนไปอยูบ่นท่ีสูง  (ทีมข่าว
กรุงเทพธุรกิจ,  2553) 
 
2.4  แนวคิดในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม  และน า้แล้ง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  เป็นภาคท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  
ครอบคลุมพื้นท่ี 170,128  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106.4 ล้านไร่  ปัญหาในการพฒันาอีสาน
นอกจากปัญหาเร่ืองคนอีสานแล้ว  ปัญหาท่ีกล่าวถึงกันมากอย่างต่อเน่ืองคือ  ปัญหาเร่ืองนํ้ า 
โดยเฉพาะนํ้าเพื่อการเกษตร  เพราะชาวอีสานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรซ่ึงทาํนานํ้ าฝนเป็นหลกั  แนวคิด
ท่ีจะจดัหานํ้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอสําหรับชาวอีสานเป็นเร่ืองท่ีน่านิยมชมช่ืน
อยา่งยิง่ แต่ดว้ย   วธีิคิดและวธีิการดงักล่าว  ซ่ึงตอ้งใชเ้งินนบัหลายหม่ืนลา้นบาทจะไดผ้ลและคุม้ค่า
การลงทุนเพียงใด   แมปั้จจุบนัน้ีขา้วจะราคาแพงเกวียนละกวา่หม่ืนบาท  แต่การทาํนาของชาวนา
อีสานในสภาพท่ีตอ้งจา้งทุกขั้นตอนยงัคงขาดทุน  หรือจะทาํเกษตรกรรมอยา่งอ่ืนก็คงถามวา่ใครจะ
เป็นคนทาํ  เพราะสังคมชนบทอีสานไดแ้ตกสลายแลว้  เหลือแต่คนแก่และเด็ก  หนุ่มสาววยัแรงงาน
อพยพเขา้เมือง  กรุงเทพฯ และต่างประเทศ  จึงไม่แปลกท่ีแรงงานอีสานจะแทรกซอนเขา้ไปอยู่ใน
ระบบการผลิตและการบริการในกรุงเทพฯ  และเมืองบริวารทุกอยา่ง  
  หลกัคิดในการบริหารจดัการนํ้ าเพื่อการพฒันาอีสาน  ก่อนท่ีจะนาํเสนอวิธีการบริหาร
จดัการนํ้ าเพื่อการพฒันาอีสาน  ขอนาํเสนอหลกัการและวิธีคิด   ท่ีสรุปจากประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการพฒันาอีสาน  ดงัน้ี 

 ทาํจากเล็กไปหาใหญ่ ไดแ้ก่ การคิดหานํ้าอุปโภคบริโภคของแต่ละครอบครัวในชุมชน 
คือ นํ้าด่ืม – นํ้าใช ้ สู่การพฒันาแหล่งนํ้าประจาํผนืนาแต่ละแปลง (บ่อปลา) 

 พัฒนาจากฐานภู มิ ปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาในการบริหารจัดการนํ้ า ซ่ึง เ ป็น
ปัจจยัพื้นฐานเร่ืองนํ้ าย่อมมีอยู่อย่างแน่นอน เช่น การทาํบาราย (ขอม) ตะพงั (สะพงั) 
บ่อปลา (หลุมปลา) นํ้าซ่าง   (บ่อนํ้า) ถงัเก็บนํ้าแบบไงกบ (ภูมิปัญญาในการเก็บนํ้ าของ
หลวงปู่ ชา) การทาํทด การทาํฝาย          ห่องเหมืองตอ้น  การจดัการนํ้าในไร่นาเป็น ไห่
นา (แบ่งผนืนาเป็นแปลงเล็ก ๆ เพื่อบริหารจดัการนํ้า) การปลูกตน้ไมใ้นไร่นา 

 ยดึหลกัประชาชนมีส่วนร่วมหรือราษฎร์ร่วมแรงรัฐพฒันา  การจะบริหารจดัการนํ้ าใน
รูปแบบใดก็ตามจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํา
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โครงการท่ีจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 กระจายไม่กระจุกโครงการบริหารจดัการนํ้ าให้สามารถกระจายถึงไร่นาทุกแปลง หาก
รัฐตดัสินใจสร้างบ่อปลาตามความตอ้งการของประชาชน 

 ผสมผสานและเช่ือมโยงกบัการพฒันามิติอ่ืน ๆ การจดัทาํโครงการบริหารนํ้ า นอกจาก
ความตอ้งการและความจาํเป็นของชุมชนแลว้ ควรคาํนึงถึงมิติทางวฒันธรรมชุมชน 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

 ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เทคโนโลยีท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาแหล่งนํ้ าในทุกขั้นตอน
ตอ้งเหมาะสม  

 ความยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะสงครามนํ้ า ควรพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมใน
การจดัการลุ่มนํ้าและแหล่งนํ้าต่าง ๆ มิใหเ้กิดความขดัแยง้ในการแยง่ชิงนํ้า 

 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายเก็บกกันํ้ าไวอุ้ปโภคบริโภค  ทาํอย่างไรจะสามารถบริหาร
จดัการนํ้ าฝนอีกกว่าร้อยละ 90 ให้คงเหลือขังอยู่มากพอท่ีจะสามารถนํามาใช้ได้
เพียงพอในการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ย ัง่ยนื (ประจกัษ ์  บุญอารีย,์  2553)   

  จากการท่ีหลายฝ่ายมีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์นํ้ า ท่ีอาจไม่เพียงพอต่อภาค
เกษตรกรรมในอนาคต   ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ภายใต้
แผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง โดยในสาขาทรัพยากรนํ้ าและเกษตรไดม้อบหมายให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดาํเนินโครงการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้ าเพื่อการเกษตร  ดว้ยการเร่งรัดจดัหา
แหล่งนํ้าใหท้ัว่ถึงและเพียงพอ  เพิ่มพื้นท่ีชลประทานทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เพื่อ
เพิ่มปริมาณแหล่งนํ้าตน้ทุน  ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานทางการผลิตภาคเกษตร อีกทั้งเป็นการป้องกนัและ
บรรเทาปัญหาจากอุทกภยัและภยัแลง้  เช่น นายปรีชา ธรรมะสุนทร เกษตรกรผูใ้ชน้ํ้ าเกษตรกรรม 
บา้นหนองกบ      หมู่ท่ี  2  ตาํบลตะพง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง กล่าววา่ “โครงการของภาครัฐ
คร้ังน้ี  ทาํใหต้นและเพื่อนเกษตรกรผูป้ลูกไมผ้ลมีความเป็นอยูท่ี่ดี  และมีนํ้ าเพื่อการเกษตรใชต้ลอด
ปี ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองจากเดิมตอ้งขุดบ่อเพื่อสูบนํ้ ามาใชก้นัเอง  นอกจากน้ีผลผลิตท่ีไดก้็
ไม่ไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้เหมือนเช่นทุกปี”  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  
2553)   

2.4.1 การแก้ไขปัญหาน า้แล้ง 
  เน่ืองจากความตอ้งการการใช้นํ้ าท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนทุกปี  เพราะการขยายตวัทางภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งการขาดจิตสํานึก  การใชน้ํ้ าอยา่งประหยดัของผูใ้ชน้ํ้ า ไดแ้ก่ 
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การใช้นํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  การใช้นํ้ าเพื่อการเกษตร  การใช้นํ้ าเพื่อการอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ  ประกอบกบัปัญหาความไม่สามารถเก็บกกันํ้าและการรวมนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  ขาดการพฒันาแหล่งนํ้ า  หรือการบริหารจดัการอย่างมีแบบแผน 
ภาวะการณ์เปล่ียนแปลงฤดูกาล  หรือการกระจายไม่สมํ่าเสมอ  ภาวะฝนนอ้ย และการขาดแคลน
แหล่งเก็บกกันํ้ าผิวดิน เน่ืองจากภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการจดัเก็บนํ้ า ทาํให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้า  
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระราชทานแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  และการประกอบอาชีพเพื่อ
แกไ้ขปัญหาภยัแลง้  ดงัน้ี  

 ตาํราฝนหลวง  ดว้ยพระอจัฉริยะภาพในการทาํฝนหลวง จึงสามารถกาํหนดบงัคบัฝน
ใหต้กลงมาสู่พื้นท่ีเป้าหมายไดส้าํเร็จ 

 อ่างเก็บนํ้ า เป็นการเก็บกกันํ้ า โดยการสร้างเข่ือนปิดกั้นระหวา่งหุบเขาหรือเนินสูง 
เพื่อ    กั้นนํ้าท่ีไหลมาตามร่องนํ้าหรือลาํนํ้าธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนนํ้าในพื้นท่ี ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ฝายทดนํ้ า ในพื้นท่ีทาํกินท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่าลาํห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง
อาคารปิดขวางทางนํ้ าไหล  เพื่อทดนํ้ าท่ีไหลมาให้มีระดบัสูงข้ึนจนสามารถผนัเขา้ไป
ตามคลองหรือคูส่งนํ้าใหแ้ก่พื้นท่ีเพาะปลูก 

 ขุดลอกหนอง บึง เป็นวิธีการขุดลอกดินในหนองหรือบึงธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน หรือถูก
มนุษยบุ์กรุกทาํลายเพื่อเพิ่มพื้นท่ีรองรับนํ้ าฝนให้ไดป้ริมาณมากข้ึน   เม่ือมีฝนตกมาก
นํ้าก็จะไหลลงไปในหนองนํ้า 

 ประตูระบายนํ้ า เป็นวิธีการปิดกั้นลํ้านํ้ า ลาํคลองท่ีมีขนาดใหญ่และมีนํ้ าไหลในฤดูนํ้ า
หลากเป็นจาํนวนมาก  โดยมีวตัถุประสงคเ์ก็บกกันํ้าในฤดูนํ้าหลากไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

 สระเก็บนํ้ าตามทฤษฎีใหม่ เป็นแหล่งเก็บนํ้ าฝน ส่วนใหญ่มีการสร้างในทอ้งท่ีท่ีไม่มี
ลาํนํ้าธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออาํนวยใหท้าํการก่อสร้างแหล่งนํ้ าประเภท
อ่ืน ทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระราชดาํริเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีดินและนํ้ า เพื่อแกไ้ข
ปัญหานํ้าแลง้ซํ้ าซากของเกษตรกร 

 อุโมงค์ผนันํ้ า เป็นการบริหารจดัการนํ้ าจากพื้นท่ีท่ีมีปริมาณนํ้ ามากไปยงัพื้นท่ีท่ีไม่มี
นํ้ า โดยการผนันํ้ าส่วนท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเป้าหมาย ผนัไปสู่พื้นท่ีท่ี
ไม่มีแหล่งนํ้าสาํรองสาํหรับการเพาะปลูก (สถาบนัทรัพยากรนํ้าและการเกษตร,  2546) 
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  มูลนิธิเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ เดินหนา้โครงการสระนํ้ าร่วมใจตา้นภยัแลง้ ขุดสระนํ้ าชุมชน
ตน้แบบแห่งแรกของประเทศ  ท่ีจงัหวดันครราชสีมาตา้นภยัแลง้ของมูลนิธิเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ    
ท่ีมีโอกาสเขา้มาแนะนาํใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินการขดุสระนํ้าชุมชนเพื่อกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชใ้นยาม
ฤดูแลง้ ซ่ึงหากทาง ดร.สมิทธ  ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิ และนายปราโมทย ์ไมก้ลดั รองประธาน
มูลนิธิฯ  ไดม้องเห็นถึงปัญหาของพื้นท่ีอาํเภอขามสะแกแสง  และไดเ้ขา้มาแนะนาํโดยการเป็นศูนย์
ช่วยประสานงานระหวา่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ    และภาคเอกชน    รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีได้
มีความรู้ความเขา้ใจ  และมองเห็นประโยชน์จากการสร้างแหล่งนํ้ าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา และ
อาสาเป็นผูอ้อกแบบการขุดสระให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  จึงไดรั้บความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย
เป็นอยา่งดี  โดยมีการบริจาคเงินจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี และการ
สนบัสนุนเคร่ืองจกัรจากองคก์ารปกครองส่วนจงัหวดันครราชสีมาลงมาให้ความช่วยเหลือ โดยไม่
ตอ้งเพิ่งงบประมาณราชการ  ซ่ึงการดาํเนินการต่าง ๆ ก็สามารถเดินหน้าจนเกือบแลว้เสร็จอยา่งท่ี
เห็นในขณะน้ี (ประสิทธ์ิ  โคราชเดลินิวส์,  2553) 

2.4.2 การแก้ไขปัญหาน า้ท่วม 
  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เน่ืองจากฝนตกในพื้นท่ีลุ่มมีปริมาณมาก  และตก
ติดต่อกนัเป็นเวลานาน  จนเกิดนํ้ าไหลบ่ามาตามผิวดินลงสู่ร่องนํ้ า  ลาํธารและแม่นํ้ านั้น หากลาํนํ้ า
ตอนใดไม่สามารถรับปริมาณนํ้ าไดก้็จะบ่าท่วมตล่ิงเขา้ไปท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ หรือชุมชนท่ีไม่มีการ
ระบายนํ้ าท่ีสมบูรณ์ และการกระทาํของมนุษย ์ดงันั้น เม่ือเกิดฝนตกหนกัเป็นเวลานาน ๆ ในแต่ละ
คร้ังมกัประสบปัญหาทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมขงับนพื้นท่ี หรือท่ีเรียกวา่ อุทกภยั ซ่ึงทาํความเสียหายให้แก่
พื้นท่ีเพาะปลูก  และทรัพยสิ์นต่าง ๆ มีแนวทางการแกไ้ขปัญหานํ้าท่วม  ดงัน้ี 

 เข่ือนกกัเก็บนํ้ า  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดาํริ ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แกไ้ขปัญหานํ้าท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรม และชุมชนต่าง ๆ ดว้ยการ
ก่อสร้างเข่ือนกกัเก็บนํ้า หลายพื้นท่ีดว้ยกนั เช่น เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  จงัหวดัลพบุรี  ซ่ึง
ทาํหนา้ท่ีเก็บกกันํ้ าไวน้ี้จะระบายนํ้ าออกจากแหล่งกกัเก็บนํ้ าทีละนอ้ย ๆ เพื่อนาํมาใช้
ประโยชน์ไดอี้กหลายดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเพาะปลูกในช่วงเวลาฝนไม่ตก 
หรือช่วงฤดูแลง้ 

 ทางผนันํ้า การก่อสร้างทางผนันํ้ าหรือขุดคลองสายใหม่เช่ือมต่อกบัแม่นํ้ าท่ีมีปัญหานํ้ า
ท่วมมีหลกัการอยูว่า่จะผนันํ้าในส่วนท่ีไหลลน้ออกไปจากลาํนํ้ าโดยตรง ปล่อยนํ้ าส่วน
ใหญ่ท่ีมีระดับ   ไม่ล้นตล่ิงให้ไหลอยู่ในลาํนํ้ าเดิมตามปกติ  วิธีการน้ีจะต้องสร้าง
อาคารเพื่อควบคุม บงัคบันํ้ าบริเวณปากทางให้เช่ือมกบัลาํนํ้ าสายใหญ่  และกรณี
ตอ้งการผนันํ้าทั้งหมดไหลไปตามทางนํ้าท่ีขดุใหม่ 
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 ปรับปรุงสภาพลาํนํ้ า  โดยการขุดลอกลาํนํ้ าในบริเวณท่ีต้ืนเขิน ตกแต่งติดตามตล่ิงท่ี
ถูก    กดัเซาะ กาํจดัวชัพืชหรือทาํลายส่ิงกีดขวางทางนํ้าไหลออกไปจนหมด 

 คนักั้นนํ้ า  เป็นวิธีป้องกนันํ้ ามิให้ไหลลงตล่ิงเขา้ไปท่วมพื้นท่ีให้ไดรั้บความเสียหาย
ดว้ยการเสริมขอบตล่ิงของลาํนํ้ าให้มีระดบัสูงมากข้ึนกว่าเดิม เช่น  การทาํคนัดิน
ป้องกนันํ้าท่วมบริเวณต่าง ๆ 

 การระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีลุ่ม ทรงให้ขุดคลองระบายนํ้ าภายในบริเวณพื้นท่ีลุ่มให้
สามารถระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีลุ่มหรือพื้นท่ีท่ีมีนํ้ าท่วมขงัอยูเ่ป็นประจาํ  เพื่อแกไ้ข
ปัญหาอุทกภยัใหส้ามารถเพาะปลูกได ้ และก่อสร้างประตูระบายนํ้ า  ทาํหนา้ท่ีควบคุม
การเก็บกกันํ้าในคลอง (สถาบนัทรัพยากรนํ้าและการเกษตร,  2546) 

 
2.5 แนวคิดการจัดการน า้ในระบบชลประทาน 

2.5.1 ความหมายของระบบชลประทาน 
  การชลประทาน หมายถึง การให้นํ้ าแก่พืชโดยการเพิ่มความช้ืนให้แก่ดินนั้นมีความชุ่มช้ืน
พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และรวมถึงความตอ้งการจดัหานํ้ า  การส่งนํ้ าเพื่อวตัถุประสงค์
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (อภิชาต  อนุกูลอาํไพ,  2524)  ระบบชลประทานสามารถแบ่งเป็น  4  ระบบหลกั  
ระบบแหล่งนํ้ าตน้ทุน (Water sources)  ระบบส่งนํ้ า (Water delivery)  ระบบแปลงนา (Farm)  และ
ระบบการหมุนเวยีนนํ้า (Water removal) 
  ระบบแปลงนานั้น ถือไดว้่าเป็นหัวใจสําคญัของการชลประทานทั้งหมด กล่าวคือ ระบบ
แปลงนาเป็นตวัสร้างปัจจยัเบ้ืองตน้ของระบบ อนัไดแ้ก่  การปลูกพืชสําหรับคนและสัตว ์โดยมี
ระบบส่งนํ้าและระบบการหมุนเวยีนนํ้าคอยเสริมระบบแปลงนาเขา้มาอีกทีหน่ึง 
  ถึงแม้ว่าระบบชลประทานหลกัท่ี 4 ได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมแล้ว แต่การขาด
เทคโนโลยอียา่งพอเพียง  และรูปแบบในการปฏิบติัของระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ
ออกแบบ  อาจนําไปสู่ความล้มเหลวของระบบ  หรือให้ผลผลิตทางการเกษตรในระดับตํ่ า 
โดยทัว่ไปแลว้การปฏิบติัการของระบบส่งนํ้ าไม่เก่ียวขอ้งในการท่ีให้ผลผลิตทางการเกษตรแบบ
ยัง่ยืนในระยะยาว   แต่แทจ้ริงแล้วความสามารถในปฏิบติัการของระบบส่งนํ้ าจะนาํมาซ่ึงความ
น่าเช่ือถือ และความยดืหยุน่ในการส่งนํ้าใหก้บัเกษตรกร (กอบเกียรติ  ผอ่งพุฒิ,  2542) 
  การชลประทาน  หมายถึง  ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้ าไปใช้ในการ
เพาะปลูกพืช  ดงันั้น  การชลประทานจึงเก่ียวกบัการพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร  การก่อสร้าง
ระบบส่งนํ้ า  ชลประทานซ่ึงอาจเป็นระบบคลองหรือท่อส่งนํ้ า การให้นํ้ าแก่พืช และการระบายนํ้ า
ออกจากแปลงเพาะปลูก ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตมรสุม โดยแต่ละปีมีฝนตกเฉล่ียกว่า 1,000  
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มิลลิเมตร แต่นํ้ าฝนท่ีตกลงมาเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้ ช่วงตน้ฤดูฝนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และ
ช่วงปลายฤดูฝน เดือนกนัยายน-ตุลาคม  มกัมีฝนตกมากเกินความตอ้งการ และก่อให้เกิดปัญหานํ้ า
ท่วม แต่ช่วงฤดูแลง้ เดือนธนัวาคม-เมษายน ฝนจะตกนอ้ยมาก  ไม่เพียงพอกบัการเพาะปลูก จึง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแหล่งนํ้ าเพื่อการชลประทาน ซ่ึงอาจเป็นอ่างเก็บนํ้ า  บ่อหรือสระนํ้ า  แม่นํ้ าท่ีมีนํ้ า
ไหลตลอดปี หรืออาจเป็นนํ้าใตดิ้นก็ได ้  แหล่งนํ้ าจะทาํให้มีนํ้ าชลประทานเสริมในกรณีท่ีนํ้ าฝนไม่
เพียงพอ หรือช่วยให้สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย,  2548) 

2.5.2 ลกัษณะของการพฒันาระบบชลประทานในแปลงไร่นา  
  ระบบชลประทานในแปลงไร่นาจาํแนกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ คือ งานคนัคูนํ้ า  และงานจดัรูป
ท่ีดิน 
  งานคนัคูนํ้ า  กรมชลประทานไดรั้บการแนะนาํ และสนบัสนุนจากคณะผูเ้ช่ียวชาญของ
องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งชาติ (F.A.O.) เม่ือปี พ.ศ. 2491 ให้จดัทาํคนัคูและคูนํ้ าเพื่อรับนํ้ าจาก
คลองส่งนํ้าชลประทานไปยงัแปลงนา   เพื่อจะไดส่้งนํ้าไดร้วดเร็วและทัว่ถึงอนัจะทาํให้ผลผลิตขา้ว
เพิ่มข้ึนและสมํ่าเสมอทุกปี  และสามารถจะเปล่ียนนาหวา่นใหเ้ป็นนาดาํไดอี้กดว้ย   
  การดาํเนินงานคนัคูนํ้ าโดยใช้พระราชบญัญติัคนัและคูนํ้ า พ.ศ. 2505 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
แบบ คือ  คนัคูนํ้ าแบบเส้นตรง  คูส่งนํ้ าแยกออกจากคลองทุกระยะห่างประมาณ 300 – 400 เมตร  
สร้างอาคารบงัคบันํ้ าในคูส่งนํ้ าเท่าท่ีจาํเป็น  และคนัคูนํ้ าแบบลดัเลาะแนวเขตแปลง คูส่งนํ้ าและ               
คูระบายนํ้าลดัเลาะแนวเขตแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  สร้างทางลาํเลียงขนานคูส่งนํ้ าเฉพาะเท่าท่ีจาํเป็น
และราษฎรยนิยอม 
  งานจดัรูปท่ีดิน  เม่ือมีความจาํเป็นตอ้งเร่งเพิ่มผลผลิตให้ทนักบัความตอ้งการอยา่งเร่งด่วน 
ดงันั้น  การปรับปรุงโครงการชลประทานท่ีมีอยูเ่ดิมให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จึงมีความสําคญัเพราะไดผ้ล
เร็วและลงทุนเพิ่มจากเดิมอีกเพียงเล็กนอ้ย  เพื่อให้สามารถใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกโดยมีประสิทธิภาพสูง 
จึงตอ้งมีการจดัรูปท่ีดิน โดยปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ถึงระดับไร่นา  การส่งนํ้ า  การ
ระบายนํ้ า  การขนส่ง   และทาํให้ดินมีประสิทธิภาพดีข้ึน  ซ่ึงเป็นหลกัประกนัอย่างแน่นอนว่า
สามารถใชดิ้นทาํการเพาะปลูกไดดี้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง้ ดงันั้น  เขตท่ีทาํการปรับปรุงดงักล่าว
แลว้ซ่ึงรวมเรียกวา่ จดัรูปท่ีดิน จึงเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่   และเพิ่มผลิตต่อปีไดอ้ยา่ง          
แน่นอนตลอดปี  
  การดาํเนินการงานจดัรูปท่ีดิน โดยใช้พระราชบญัญติัจดัรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 
2517 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  จดัรูปท่ีดินสมบูรณ์แบบ (Intensive development)  คูส่งนํ้ า  คูระบาย
นํ้ า และทางลาํเลียงถึงทุกแปลงเพาะปลูก  จดัรูปแปลงเพาะปลูกใหม่โดยการเปล่ียนแปลงรูปร่าง 



 42 

โยกยา้ยเขต  แปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  หรือรวมท่ีดินหลายแปลงเจา้ของเดียวกนัให้เป็นแปลงเดียวกนั
และจดัรูปแปลงใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  ปรับระดบัพื้นดินในแปลงเพาะปลูก  และจดัรูปท่ีดินแบบ
พฒันาบางส่วน (Extensive development) คูส่งนํ้ าและคูระบายนํ้ าลดัเลาะตามแนวเขตแปลง
กรรมสิทธ์ิเดิม ตามความลาดเทของพื้นท่ีผา่นทุกแปลงหรือเกือบทุกแปลง (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 )  
สร้างทางลาํเลียงสายหลกั หรือสายรองตามความจาํเป็น ไม่ปรับระดบัพื้นท่ีในแปลงเพาะปลูก  

2.5.3 การบริการส่งน า้ในระบบชลประทาน 
2.5.3.1 การส่งนํ้าสาํหรับฤดูฝน  

  หลกัการส่งนํ้ าสําหรับฤดูฝนจะตอ้งคาํนึงถึงการใช้นํ้ าฝนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ี      
จะทาํได ้  เม่ือนํ้าฝนไม่พอจึงใชน้ํ้าชลประทานเสริม  เน่ืองจากนํ้ าชลประทานมีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
การส่งนํ้าชลประทานในช่วงฤดูฝน จึงจาํเป็นตอ้งรู้สถิติการตกของฝนวา่ฝนเร่ิมตกเม่ือไรเดือนไหน
ฝนตกมาก  เดือนไหนฝนตกนอ้ย  ฝนทิ้งช่วงเวลาไหน  แลว้วางแผนการปลูกพืชและการส่งนํ้ า
ชลประทานในลกัษณะท่ีจะทาํให้มีการใชน้ํ้ าฝนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  และใชน้ํ้ าชลประทาน
ให้น้อยท่ีสุด ช่วงฤดูฝนโดยทัว่ไปจะยอมให้เกษตรกรเพาะปลูกไดเ้ต็มพื้นท่ี   แต่ควรมีการวาง
แผนการปลูกพืชให้ช่วงท่ีพืชตอ้งการนํ้ ามากตรงกบัช่วงท่ีฝนตกมาก  เพื่อประหยดันํ้ าชลประทาน             
แลว้วิเคราะห์วา่ช่วงเดือนไหนขาดนํ้ าตอ้งให้นํ้ าชลประทานเสริมตามท่ีกล่าวมาแลว้ อยา่งไรก็ตาม
ฝนท่ีตกลงในแปลงเพาะปลูกนั้นมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีพืชดูดเอาไปใช้ประโยชน์ได้  ฝนท่ีมี
ประโยชน์ต่อพืช เรียกวา่  ฝนใชก้ารหรือ Effective  rainfall ฝนท่ีตกลงมาจะเป็นฝนใชก้ารมากนอ้ย
เพียงใดข้ึนอยูก่บัลกัษณะแปลง ความสามารถอุม้นํ้ าของดินในเขตราก  และการให้นํ้ าชลประทาน             
ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกบัฝนใชก้ารจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

2.5.3.2 การส่งนํ้าสาํหรับฤดูแลง้  
 การเพาะปลูกในฤดูแลง้ จะใชน้ํ้ าชลประทานเป็นหลกั  จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนการปลูก
พืชฤดูแลง้ โดยดูจากนํ้ าตน้ทุนในแหล่งนํ้ าท่ีมีอยู ่  ถา้มีนํ้ ามากจะสามารถใชเ้พาะปลูกในพื้นท่ีมาก  
แต่ถา้มีนํ้ าตน้ทุนนอ้ยจะตอ้งจาํกดัพื้นท่ีเพาะปลูกตามปริมาณนํ้ าตน้ทุนท่ีมีอยู ่ และโดยปกติจะตอ้ง
เผื่อนํ้ าส่วนหน่ึงสําหรับการเตรียมแปลงช่วงตน้ฤดูฝน โดยทัว่ไปฤดูแลง้จะมีนํ้ าไม่พอสําหรับการ
เพาะปลูกเต็มพื้นท่ี   ดงันั้น  ก่อนเร่ิมการเพาะปลูกในฤดูแลง้ประมาณ 1 เดือน เจา้หน้าท่ีตอ้ง
ประเมินวา่มีนํ้ าตน้ทุนเท่าใด  จะยอมให้เกษตรกรเพาะปลูกไดค้นละก่ีไร่ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ขาดนํ้าตอนช่วงกลางหรือปลายฤดู   ถา้นํ้ าไม่พอจะจาํกดัพื้นท่ีเพาะปลูก ตอ้งมีการประชุมช้ีแจงให้
เกษตรกรทราบสถานการณ์นํ้า   และเหตุผลความจาํเป็นในการจาํกดัพื้นท่ีเพาะปลูกและการกาํหนด
วา่เกษตรกรจะปลูกพืชไดค้นละก่ีไร่ในฤดูแลง้ท่ีมีนํ้ าจาํกดั จาํเป็นตอ้งมีการปรับระบบการส่งนํ้ า
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เป็นแบบรอบบริเวณเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการส่งนํ้ าให้เกษตรกรในแต่ละคลองหรือแต่ละช่วง
คลอง และช่วยลดปัญหาการขโมยนํ้า 

2.5.4 การบริหารจัดการน า้แบบบูรณการ 
 

  การบริหารจดัการนํ้าจะบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวก้็ต่อเม่ือ  มีระบบการบริหารจดัการท่ี
เหมาะสม นัน่คือมีกฎ  ระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ และวธีิการท่ีเหมาะสม มีบุคลากรตลอดจนรูปแบบการ
จดัองคก์รท่ีเหมาะสม  การบริหารจดัการนํ้าอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ การบริหารจดัการนํ้า
ระดบัลุ่มนํ้า  การบริหารจดัการนํ้าระดบัโครงการ  และการบริหารจดัการนํ้าระดบัไร่นา 
  การบริหารจดัการนํ้ าระดบัลุ่มนํ้ า   การบริหารจดัการนํ้ าระดบัลุ่มนํ้ า  มีความหมาย
ครอบคลุมถึงการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าร่วมกบัทรัพยากรอ่ืน ๆ ในลุ่มนํ้ า ในลกัษณะของ
การบูรณาการ เพื่อให้การใช้นํ้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน  สํานกังานคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้ าแห่งชาติ ไดใ้ห้นิยามคาํวา่ การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในลุ่มนํ้ า(River basin water 
resources management) ไวด้งัน้ี 
  การบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าในลุ่มนํ้ า  หมายถึง  การท่ีจะดาํเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอย่างรวมกนัเก่ียวกบัทรัพยากรนํ้ าในลุ่มนํ้ า เพื่อให้มีการจดัหานํ้ า (พฒันาแหล่งนํ้ า)  
ตลอดจนการแก้ปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรนํ้ าในทุกพื้นท่ีของแต่ละลุ่มนํ้ า โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของทุก ๆ ส่ิงในสังคม ทั้งคน สัตว ์และพืช  อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และใหมี้การใชน้ํ้าอยา่งย ัง่ยนื การจดัการทรัพยากรนํ้าในแต่ละลุ่มนํ้า จึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีสําคญัดงัน้ี      (1) การพฒันาแหล่งนํ้ า (จดัหานํ้ า) เพื่อประโยชน์ดา้นต่าง ๆ (2) การจดัสรรและใช้
ทรัพยากรนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การอนุรักษแ์หล่งนํ้ า  (4) การแกปั้ญหานํ้ าท่วม และ (5) การ
แกปั้ญหาดา้นคุณภาพนํ้า 
  ในปัจจุบนัแนวคิดของการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า จะมีลกัษณะเป็นการบริหารจดัการ
นํ้ าแบบผสมผสาน หรือแบบบูรณาการ ซ่ึง Global water partnership (GWP) (1996) ไดนิ้ยามวา่ 
การบริหารจดัการนํ้ าแบบผสมผสานหรือบูรณาการ (Integrated water resources mnagement, 
IWRM) คือ กระบวนการในการส่งเสริมการประสานการพฒันาและจดัการนํ้ า  ดิน  และทรัพยากร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมอย่าง
ทดัเทียมกนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืนของระบบนิเวศท่ีสําคญั (โครงการส่งนํ้ าและ
บาํรุงรักษาบรมธาตุชยันาท กรมชลประทาน,  2552) 
 
2.6 การพฒันาแหล่งน า้เพือ่การเกษตร 
 การพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรเป็นการจดัหาและนาํนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติมาใชใ้ห ้
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เป็นประโยชน์ในดา้นการเกษตรดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  โดยเฉพาะการนาํนํ้ามาใชเ้พื่อการเพาะปลูก
และการเล้ียงสัตว ์ การเพาะปลูก อาศยัเพียงนํ้ าฝนและนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติเป็นหลกั ทาํให้พืช
ไดรั้บนํ้าไม่สมํ่าเสมอตามท่ีพืชตอ้งการ  เป็นผลใหผ้ลิตผลท่ีไดรั้บไม่ดีเท่าท่ีควร อีกทั้งความผนัแปร
เน่ืองจากฝนตกไม่พอเหมาะกบัความตอ้งการเสมอ ๆ เป็นเหตุใหก้ารเพาะปลูกเสียหายอยูบ่่อย ๆ  

2.6.1 สาเหตุของการขาดแคลนน า้เพือ่การเกษตร 
  ประชาชนขาดการอนุรักษ ์“นํ้ า” อยา่งจริงจงั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตามแถบตน้นํ้ าลาํธาร และ
ยงัไม่มีความเขา้ใจเร่ืองการอนุรักษ์นํ้ าอย่างแทจ้ริง  ดงันั้นระบบนิเวศน์ของลุ่มนํ้ าต่าง ๆ จึงถูก
ทาํลายและเปล่ียนแปลงไป  ป่าไมถู้กทาํลาย  ประชาชนบุกรุกเขา้ไปตั้งถ่ินฐานทาํมาหากินทัว่
บริเวณตน้นํ้า ลาํนํ้าต่าง ๆ ทาํใหไ้ม่มีนํ้าไหลตามธรรมชาติ   
  ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล  ฝนตกไม่กระจายอยา่งสมํ่าเสมอ  ฝนตกทิ้งช่วงยาวนานหรือบาง
ปีฝนตกนอ้ย  
  แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีเคยใช้เป็นแหล่งนํ้ าสําหรับเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เช่น ห้วย 
หนอง คลอง บึง อยูใ่นสภาพต้ืนเขินและถูกบุกรุก ทาํใหห้มู่บา้นต่าง ๆ มีนํ้าใชไ้ม่เพียงพอ  
  เน่ืองจากมีประชากรอาศยัอยู่ตามลุ่มนํ้ าต่าง ๆ เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามลุ่มนํ้ า
เศรษฐกิจของประเทศไดแ้ก่  ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ประกอบกบัมีความเจริญและการพฒันาทางการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  และดา้นอ่ืน ๆ มากข้ึน ลว้นแต่ตอ้งการนํ้ า เพราะนํ้ าเป็นปัจจยัและความ
ตอ้งการพื้นฐานทางการพฒันา  
  มีแหล่งเก็บกกันํ้ าไม่เพียงพอสําหรับเก็บนํ้ าปริมาณมากในฤดูฝน ขาดการจดัการนาํนํ้ าจาก
ลุ่มนํ้าท่ีมีมากไปใชใ้นลุ่มนํ้าท่ีขาดแคลน  
  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งนํ้ า  มกัไม่บาํรุงรักษาแหล่งนํ้ าท่ีมีอยู ่   
มกัง่าย  ทาํให้แม่นํ้ าลาํคลองเกิดความสกปรกดว้ยการทิ้งขยะ นํ้ าเสีย ลงในแม่นํ้ าลาํคลอง ทุกภาค
ของประเทศไทยมีปัญหาเก่ียวกบันํ้าท่ีใชเ้พื่อการเกษตรใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี  
  ภาคเหนือ ภาคเหนือขาดแคลนนํ้ าเฉพาะบางพื้นท่ีและตามฤดูกาล ภูมิภาคน้ีตอ้งการให้
ขยายระบบชลประทานเพิ่มข้ึน  และบางพื้นท่ีตอ้งการการป้องกนัภยัเน่ืองจากนํ้ าท่วม ซ่ึงมีสาเหตุ
มาจากป่าไมบ้ริเวณตน้นํ้าลาํธารถูกทาํลายไปมาก  
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นภูมิภาคท่ีมีนํ้ าไหลตามธรรมชาตินอ้ยในช่วงฤดูแลง้ มีลาํนํ้ า
สายสําคญัได้แก่  แม่นํ้ าชี  แม่นํ้ ามูล  แม่นํ้ าเลย  แม่นํ้ าสงคราม  และลาํนํ้ าสาขาของแม่โขงไม่
สามารถก่อสร้างแหล่งเก็บกกันํ้ าขนาดใหญ่ เพื่อเก็บนํ้ าท่ีมีมากในฤดูฝนไดเ้น่ืองจากภูมิประเทศไม่
เอ้ืออาํนวยและภูมิภาคน้ี  มีอตัราการระเหยและการซึมของนํ้ าลงในดินสูงมากกว่าภาคอ่ืน ๆ มี



 45 

ปัญหาดินเค็มและฝนทิ้งช่วงเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี   ในฤดูฝนเกิดนํ้ าท่วมสองฝ่ังของลาํนํ้ า ในลุ่ม
นํ้าชี นํ้ามูล     นํ้าสงคราม  
  ภาคกลาง  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม   มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น    และมีพื้นท่ี
เพาะปลูกมากกว่าภาคอ่ืน ๆ พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกขา้ว  ดงันั้นภาคกลางจึงตอ้งการนํ้ าเพื่อใช้ทาํ
การเกษตรเป็นจาํนวนมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเพาะปลูกในฤดูแลง้  ภูมิภาคน้ีมีแหล่งนํ้ าจาํกดัไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการในปัจจุบนัซ่ึงตอ้งการนํ้ ามากข้ึนทุกปี  นํ้ าท่ีเก็บกกัไวใ้นอ่างเก็บนํ้ าขนาด
ใหญ่ของ    ลุ่มนํ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ าเข่ือนภูมิพล   และเข่ือนสิริกิต์ิ   ไดเ้กิดการขาดแคลน
นํ้ ามาหลายปีแลว้ บางคร้ังการระบายนํ้ าออกมาใชง้านเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สอดคลอ้งกบัการ
บริหารและการจดัการนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เป็นเหตุให้นํ้ าในอ่างเก็บนํ้ า
ทั้ง 2 ดงักล่าวลดลงอยา่งรวดเร็วมากกวา่ปกติเสมอทุกปี จนเกิดการขาดแคลนนํ้า  
  ภาคตะวนัออก เป็นภาคท่ีมีฝนตกเฉล่ียทั้งปีมากกวา่ภาคอ่ืน ๆ แต่ก็มีปัญหานํ้ าไม่พอกบั
ความตอ้งการ  เน่ืองจากไม่มีแหล่งเก็บกกันํ้ าตามลาํนํ้ าต่าง ๆ ภาคตะวนัออกเป็นแหล่งชุมชนริมฝ่ัง
ทะเลซ่ึงมีการขยายตวัเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว เช่น มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง โดยเฉพาะท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี และตราด  จึงตอ้งมีการใชน้ํ้าบาดาลเพื่อเพาะปลูกสวนผลไม ้ 
  ภาคใต ้ มีปัญหาการขาดแคลนนํ้าในบางทอ้งท่ีและปัญหาดา้นคุณภาพนํ้ า  เน่ืองจากเป็นดิน
เปร้ียวและดินเคม็   ปัญหาเร่ืองนํ้าท่ีสาํคญั  คือ  ภยัอนัเน่ืองมาจากนํ้ าท่วมฉบัพลนั ท่ีอาจเกิดข้ึนตาม
จงัหวดัต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีทาํการเกษตร   ทั้งน้ีเน่ืองจากฝนตกชุก และป่าไมบ้ริเวณตน้นํ้ าลาํธาร
ถูกบุกเบิกทาํลายไปมากนัน่เอง 

2.6.2 ประเภทของงานพฒันาแหล่งน า้เพือ่การเกษตร  
  งานพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรท่ีนิยมก่อสร้างกนัทัว่ไปมีหลายประเภท  

2.6.2.1 การสร้างอ่างเก็บนํ้า 
  อ่างเก็บนํ้า  คือ  บริเวณหรือแหล่งเก็บนํ้ าท่ีไหลมาตามร่องนํ้ า หรือลาํนํ้ าธรรมชาติ โดยการ
สร้างเข่ือนปิดกั้นระหวา่งหุบเขา หรือเนินสูง อ่างเก็บนํ้ าสร้างข้ึนเพื่อนาํนํ้ ามาใช้เพื่อการเกษตร   
ส่วนใหญ่   นํ้าในอ่างเก็บนํ้าสามารถส่งออกไปตามท่อส่งนํ้ า   เพื่อใชท้าํนา  ปลูกพืชไร่  ปลูกพืชผกั
และเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในหมู่บา้น   นอกจากน้ี  ยงัใชเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา
และกุ้งนํ้ าจืด   ตลอดจนช่วยป้องกนัและบรรเทานํ้ าท่วมแก่พื้นท่ีเพาะปลูก   อ่างเก็บนํ้ าเพื่อ
การเกษตรสามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนํ้ าในทอ้งท่ีต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การเก็บนํ้าไวใ้ชต้ลอดฤดูแลง้  
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2.6.2.2 การสร้างสระเก็บนํ้า 
  สระเก็บนํ้ า  คือ  แหล่งเก็บขงันํ้ าฝนหรือนํ้ าท่ีไหลออกมาจากดิน  ขนาดความยาว  ความ
กวา้งและความลึกของสระข้ึนอยูก่บัปริมาณของนํ้ าท่ีตอ้งการไวใ้ชง้าน  นิยมสร้างในทอ้งท่ีซ่ึงไม่มี
ลาํนํ้ าธรรมชาติ   หรือในสภาพภูมิประเทศท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการสร้างอ่างเก็บนํ้ า  สระเก็บนํ้ า
สามารถนาํนํ้ ามาใช้เพื่อการปลูกพืชผกัสวนครัว   เล้ียงสัตว ์   ตลอดจนใชอุ้ปโภคบริโภคภายใน
หมู่บา้น  

2.6.2.3 การขดุลอกหนองและบึง  
  เป็นงานขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน ให้มีความลึกจนสามารถเก็บนํ้ าได้
เพิ่มมากข้ึน หนองและบึงโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะแบนและต้ืน   เน่ืองจากนํ้ าท่ีไหลลงหนองและบึง
จะ   ชะพาดินลงไปตกตะกอนทบัถมกนัอยูทุ่กปี  จึงทาํให้เก็บนํ้ าไวไ้ดไ้ม่ลึกและไม่มีนํ้ าเพียงพอ
ตลอดฤดูแลง้ การเพิ่มปริมาณนํ้ าเก็บกกัในหนองและบึงท่ีต้ืนเขินให้มากข้ึนอาจจะกระทาํไดโ้ดย
การสร้างเข่ือนดินขนาดเล็กใหปิ้ดกั้นช่องตํ่าท่ีเป็นทางระบายนํ้ า วิธีน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายถูกแต่มีปัญหา 
กล่าวคือ  นํ้าจะแผก่วา้งไปท่วมพื้นท่ีเพาะปลูก  การขุดลอกดินท่ีกน้หนองและบึงจึงเป็นวิธีการเพิ่ม
ปริมาณนํ้าใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการวธีิหน่ึง โดยมีระดบันํ้าเก็บกกัเท่าเดิม  

2.6.2.4 ฝายทดนํ้า 
  เป็นวสัดุท่ีสร้างข้ึนเพื่อปิดขวางทางนํ้ าไหล  เพื่อทดนํ้ าท่ีไหลมาให้มีระดบัสูงข้ึนจน
สามารถผนันํ้าเขา้ไปตามคลองหรือคูส่งนํ้าให้กบัพื้นท่ีเพาะปลูกตามบริเวณสองฝ่ังริมนํ้ า  ส่วนนํ้ าท่ี
เหลือจะไหลลน้ขา้มสันฝายไปเอง  ถา้ลาํนํ้ ามีขนาดใหญ่และมีนํ้ าไหลมากในฤดูฝนจะนิยมสร้าง
เป็นเข่ือน ทดนํ้า ซ่ึงมีลกัษณะไม่ทึบตนัเหมือนฝาย เรียกวา่ “เข่ือนระบายนํ้ า” โดยเข่ือนสามารถทด
นํ้ าให้สูงข้ึนไดทุ้กระดบัตามท่ีตอ้งการ ในฤดูนํ้ าหลากเข่ือนระบายนํ้ าสามารถระบายนํ้ าให้ผา่นไป
ไดท้นัที        ในปริมาณท่ีมากกวา่ฝาย คลา้ยกบันํ้ าซ่ึงไหลมาตามลาํนํ้ าธรรมชาติ นอกจากน้ี  ยงัมี
งานเก่ียวกบัการเกษตรไดแ้ก่ งานสูบนํ้า คลองส่งนํ้า  

2.6.3 การเลอืกประเภทงานพฒันาแหล่งน า้เพือ่การเกษตร 
 การเลือกประเภทของงานพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 ความตอ้งการใช้นํ้ าเพื่อการเกษตร  สําหรับพืชแต่ละชนิดจะมีความตอ้งการ
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว ในระยะเร่ิมปลูกตอ้งการนํ้ าจาํนวนไม่มาก  และ
ตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ๆ จนมากท่ีสุดในระยะท่ีตน้ขา้วออกรวง  จนถึงระยะท่ีเมล็ด
ขา้วเร่ิมแก่จึงระบายนํ้าออก ระดบัท่ีสูงท่ีสุดท่ีขา้วตอ้งการคือ 1.30 เมตร 
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 การปลูกพืชไร่  ผกั  และตน้ไมผ้ล  พืชชนิดดงักล่าวมีความตอ้งการนํ้ ามากหรือ
นอ้ยในปริมาณท่ีแตกต่างกนั แต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของพืชตอ้งการนํ้ าใน
อตัราท่ีไม่เท่ากนั โดยทัว่ไประยะแรกปลูกพืชมีความตอ้งการนํ้ าน้อย  และจะ
ตอ้งการนํ้ ามากท่ีสุดในระยะท่ีพืชออกดอกและมีผล  จนกระทัง่ผลเร่ิมแก่เต็มท่ีจึง
ตอ้งการนํ้านอ้ยมาก 

 สภาพแหล่งนํ้ า  เป็นตวักาํหนดประเภทของงานพฒันาแหล่งนํ้ า ไดแ้ก่ อ่างเก็บนํ้ า   
แหล่งนํ้ า  จะเป็นนํ้ าผิวดินท่ีมีนํ้ าไหลตลอดปี  หรือมีนํ้ าไหลเฉพาะในฤดูฝน หรือ
ลาํนํ้ าซ่ึงไม่มีนํ้ าไหลในฤดูแลง้  ส่วนสระเก็บนํ้ าแหล่งนํ้ าเป็นนํ้ าบนผิวดินเช่นกนั 
เก็บนํ้ าไดน้อ้ยตามจาํนวนดินท่ีขุดข้ึนเป็นสระ ควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้ าใตผ้ิวดิน
อยูต้ื่น ถา้เป็นการสร้างฝายทดนํ้ า สภาพแหล่งนํ้ าควรเป็นลาํนํ้ าหรือลาํห้วยท่ีมีนํ้ า
ไหลตลอดปีหรือเกือบตลอดปี  

 สภาพภูมิประเทศของบริเวณท่ีจะก่อสร้างประเภทของงานพฒันาแหล่งนํ้ า มี
ความสําคญัท่ีจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบัสภาพแหล่งนํ้ า  เช่น  การสร้างอ่างเก็บ
นํ้าควรมีสภาพภูมิประเทศท่ี      อยูร่ะหวา่งหุบเขาหรือเนินสูง  

2.6.4 หลกัการด าเนินงานในการพัฒนาแหล่งน า้เพือ่การเกษตร 
  หลกัการดาํเนินงานในการพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
ทรงพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี  

 ความเหมาะสมเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศการซกัถามขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการ
นํ้ า บริเวณท่ีตอ้งการนํ้ าอยู่ในเขตหมู่บา้นใด  สภาพการขาดแคลนนํ้ าในแต่ละปี
เป็นผลเสียต่อการเพาะปลูกมากนอ้ยอยา่งไร  จากนั้นจึงบนัทึกขอ้มูลลงในแผนท่ี
มาตราส่วน 1 : 50,000 แลว้จึงพิจารณาสภาพภูมิประเทศจากขอ้มูลท่ีแสดงในแผน
ท่ี รวมกบัขอ้มูลจากเกษตรกร บางคร้ังใชภ้าพถ่ายทางอากาศ     เพื่อพิจารณาวา่จะ
จดัทาํโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าในรูปใด ขนาดเล็กหรือใหญ่ และพิจารณาร่วมกบั
เจา้หน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาลู่ทางท่ีเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ เพื่อการ
มอบหมายงานต่อไป  

 ความเหมาะสมเก่ียวกบัสภาพแหล่งนํ้ า การพิจารณาวางโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า
จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาพแหล่งนํ้ าร่วมกบัสภาพภูมิประเทศ และ
ความตอ้งการของราษฎรดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเหมาะสมกบัสภาพแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติท่ีมีในแต่ละทอ้งถ่ินเสมอ การสร้างเข่ือนเก็บกกันํ้ า  หรือฝายแต่ละแห่ง
จะตอ้งคาํนวณสภาพนํ้ าของลาํห้วยว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าใดก่อนทุกคร้ัง  และ
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เม่ือไปถึงทอ้งท่ีจริงจะศึกษาสภาพท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัการไหลของนํ้ า และขนาดของ
ลาํนํ้า เพื่อประกอบการวางโครงการท่ีเหมาะสมกบัสภาพแหล่งนํ้า  

 

 ความเหมาะสมในดา้นเศรษฐกิจและสังคม  การดาํเนินโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติต่าง ๆ  จะตอ้งพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายในการลงทุนก่อสร้าง  วา่จะคุม้ค่า
และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในทอ้งถ่ินนั้นมากน้อยเพียงใด  หากต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากอาจจะตอ้งระงบั  หรือชลอการก่อสร้าง หรือให้ส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งนาํไปวางโครงการอยา่งละเอียดใหเ้หมาะสมเสียก่อน  

  ดา้นสภาพทอ้งถ่ินและสังคมจะตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กบั
คนกลุ่มหน่ึง  โดยสร้างประโยชน์ให้กบัคนอีกกลุ่มหน่ึง ไม่วา่ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบั
การลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใด  ดว้ยเหตุน้ีการดาํเนินงานของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ าทุก
แห่งจึงตอ้งให้เกษตรกรในหมู่บา้นซ่ึงไดรั้บประโยชน์   ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีดิน เพื่อให้ทาง
ราชการสามารถเขา้ไปใช้ท่ีดินทาํการก่อสร้างไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นการให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมกบัรัฐบาล  และช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในสังคมของตนเองและมีความหวงแหนท่ีจะตอ้ง
ดูแลบาํรุงรักษาส่ิงก่อสร้างนั้นต่อไปดว้ย  

2.6.5 ผลทีไ่ด้รับของโครงการพฒันาแหล่งน า้เพือ่การเกษตร 
  การพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดาํริสามารถให้ประโยชน์แก่เกษตรกร
และประเทศชาติส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
  พื้นท่ีเพาะปลูกจาํนวนมากในเขตโครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร มีนํ้ าอุดมสมบูรณ์
สามารถทาํการเพาะปลูกไดท้ั้งฤดูฝนและฤดูแลง้  ช่วยให้ราษฎรในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงแต่เดิมทาํการ
เพาะปลูกไม่ค่อยไดผ้ลแมก้ระทัง่การทาํนาปี  ส่วนในฤดูแลง้ทาํการเพาะปลูกไม่ไดเ้ลยเน่ืองจากขาด
แคลนนํ้ าเพราะตอ้งอาศยันํ้ าฝนเป็นหลกั สามารถทาํการเพาะปลูกในฤดูฝนไดผ้ลผลิตมากข้ึนและ    
มีความแน่นอน นอกจากนั้นยงัมีนํ้าใหท้าํการเพาะปลูกในฤดูแลง้ไดอี้กดว้ย  
  ในทอ้งท่ีบางแห่งซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นพื้นท่ีท่ีมีนํ้าท่วมขงั จนไม่สามารถใชท้าํการเพาะปลูกได ้
หรือทาํการเพาะปลูกไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร การจดัทาํโครงการระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีลุ่ม ไดช่้วยให้
พื้นท่ีต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถใชท้าํการเพาะปลูกอยา่งไดผ้ล ให้ผลผลิตสูงข้ึนและมีความแน่นอน 
ราษฎรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โครงการระบายนํ้ าออกจากพื้นท่ีขอบพรุ ช่วยให้พื้นท่ีขอบพรุแห้งลง และ
สามารถจดัสรรให้ราษฎรท่ีไม่มีท่ีทาํกินเป็นของตนเองไดเ้ขา้ทาํกินได ้ เป็นการป้องกนัไม่ให้ไป    
บุกรุกทาํลาย หาท่ีทาํกินแหล่งอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงเป็นการช่วยรักษาป่าไมอ้นัเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศไวไ้ดส่้วนหน่ึง  
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  การสร้างอ่างเก็บนํ้ าขนาดต่าง ๆ ไวเ้ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงอ่างเก็บนํ้ าเหล่าน้ีกรมประมงไดน้าํ
พนัธ์ุปลาและพนัธ์ุกุ้งไปปล่อยไวทุ้กอ่างตามความเหมาะสม ช่วยให้ราษฎรตามหมู่บา้นท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกบัอ่างเก็บนํ้า  นอกจากจะมีอาหารปลาและกุง้สําหรับบริโภคภายในครอบครัวแลว้ หากมี
มากไป    ก็สามารถนาํไปขายเป็นรายไดเ้สริมหรือรายไดห้ลกัให้กบัครอบครัว  ช่วยให้เกษตรกรมี
นํ้าเพื่อ      การอุปโภคและบริโภคท่ีสะอาดอยา่งพอเพียงตลอดปี   ทาํให้มีสุขภาพพลานามยัท่ีดีข้ึน  
ช่วยลดหรือบรรเทาอุทกภยัในเขตชุมชนเมืองใหญ่ ๆ เช่น  กรุงเทพมหานคร เป็นการลดความ
หายนะต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถพฒันาแหล่งนํ้ ามาผลิตพลงังานไฟฟ้า  ช่วย
ใหร้าษฎรตามชนบทท่ีอยูใ่นป่าเขา  ทอ้งท่ีทุรกนัดารไดมี้ไฟฟ้าใชส้าํหรับแสงสวา่งในครัวเรือนและ
มีความเป็นอยูดี่ข้ึน ช่วยสนบัสนุนเกษตรกรชาวไทยภูเขาต่าง ๆ ใหมี้พื้นท่ีทาํกินเป็นหลกัแหล่ง โดย
มีนํ้ าสําหรับทาํการเพาะปลูก ไมผ้ลเมืองหนาวและพืชเมืองหนาว ตลอดจนการปลูกขา้วไร่เพื่อ
ทดแทนการบุกรุกทาํลายป่าบริเวณตน้นํ้ าลาํธาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทาํไร่เล่ือนลอยและปลูกฝ่ิน 
ซ่ึงเป็นการกาํจดัแหล่งผลิตฝ่ินภายในประเทศ  ช่วยป้องกนัไฟป่า  เน่ืองจากพื้นท่ีสองฝ่ังของลาํธาร
ชุ่มช้ืน และป่าไมต้ามแนวของฝ่ังลาํธารเขียวชอุ่มตลอดปี มีลกัษณะเป็นป่าเปียก  
  โครงการพฒันาแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตรน้ีไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 กรมชลประทานได้
ดาํเนินการไปแลว้  824 โครงการ พื้นท่ีรับประโยชน์ 1,517,126 ไร่ และจากขอ้มูลของผลผลิตขา้ว
ของกรมชลประทานพบวา่ ขา้วนาปีท่ีอาศยันํ้ าฝนไดผ้ลผลิตเฉล่ีย 250 กิโลกรัม/ไร่ ขา้วนาปีท่ีอาศยั
นํ้าชลประทานไดผ้ลผลิต 450 กิโลกรัม/ไร่ และนอกจากน้ียงัช่วยให้ราษฎรมีนํ้ าเพียงพอท่ีจะทาํการ
เพาะปลูกคร้ังท่ี 2 ไดเ้ป็นการช่วยใหร้าษฎรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน (พินิติ  รตะนานุกุล  และคณะ, 2542) 
 
2.7 การสร้างแหล่งเกบ็กกัน า้เพือ่การเกษตรประเภทต่างๆ 

2.7.1 สระเกบ็น า้ 
  สระเก็บนํ้ า  คือ  แหล่งเก็บขงันํ้ าฝน  นํ้ าท่า  หรือนํ้ าไหลออกมาจากใตดิ้น โดยการขุดดิน
ใหเ้ป็นสระสําหรับเก็บขงันํ้ า  มีขนาดความยาว  ความกวา้ง  และความลึกของสระตามจาํนวนนํ้ าท่ี
ตอ้งการจะเก็บกกัไวใ้ช้  สระเก็บนํ้ าส่วนใหญ่มีความจุน้อย  จึงเหมาะท่ีจะก่อสร้างในทอ้งท่ีท่ีไม่
สามารถจดัสร้างงานเก็บกกันํ้ าประเภทอ่ืนได ้ ไม่มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ภูมิประเทศไม่เหมาะท่ีจะ
สร้างอ่างเก็บนํ้ า  ไม่มีหนองบึงขุดลอก  นํ้ าท่ีเก็บไวใ้นสระจะเป็นนํ้ าท่ีไหลมาตามผิวดิน  นํ้ าท่า  
และไหลพุออกมาจากดินลงสู่สระ  งานก่อสร้างสระเก็บนํ้ าโดยทัว่ไปประกอบดว้ยการขุดดิน เป็น
สระ  นาํดินท่ีขดุสระมาถมทาํคนัลอ้มรอบขอบสระลอ้มไวเ้พียงสามดา้น  พร้อมสร้างทางระบายนํ้ า
ลน้สําหรับควบคุมระดบันํ้ าในสระ สระเก็บนํ้ าสามารถเก็บนํ้ าไปใช้ปลูกพืช  เล้ียงสัตว ์ อุปโภค  
บริโภค 
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  สระเก็บนํ้าเป็นงานท่ีทาํไดอ้ยา่งไม่จาํกดั  สามารถสร้างไดใ้นทอ้งท่ีท่ีมีภูมิประเทศแตกต่าง
กนัเกือบทุกแห่ง  แต่ตอ้งกาํหนดรูปแบบใหเ้หมาะกบัสภาพภูมิประเทศแต่ละแห่ง 

2.7.1.1 สระเก็บนํ้าสร้างท่ีพื้นดินมีความลาดเท  เป็นสระนํ้ าฝนไหลมาลงบนผิวดินซ่ึง
มีความลาดเทหรือกั้นร่องนํ้ าขนาดเล็กพื้นท่ีลุ่มนํ้ าไม่มากนกั  ประมาณ  1-2  
ตารางกิโลเมตร  ซ่ึงสามารประมาณไดจ้ากแผนท่ีมาตรส่วน  1:50,000 บริเวณ
สร้างสระตอ้งกาํหนดอยูช่ายเนินเพื่อให้รองรับนํ้ าผิวดินได ้ ในการสร้างสระ
ควรดาํเนินการ  ดงัน้ี 

 สระเก็บนํ้ าคล้ายกับอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก  แต่บริเวณท่ีสร้างสระเก็บนํ้ าไม่
สามารถขงันํ้ าไวเ้หนือระดบัพื้นดินไดท้ั้งหมดเหมือนอ่างเก็บนํ้ า  จึงขุดดิน
เป็นสระ 

 หลงัคนักั้นนํ้าตอ้งถมใหสู้งกวา่ระดบันํ้ าท่ีตอ้งการจะเก็บขงัไวไ้ม่นอ้ยกวา่  50  
เซนติเมตร  ซ่ึงการควบคุมนํ้าน้ีจะขดุดินเป็นทางระบายนํ้ ากวา้งไม่นอ้ยกวา่  2  
เมตร 

 ลาดด้านขา้งของสระทั้งส่ีด้าน  ตอ้งไม่ขุดให้ตั้งชันมาก  เพราะป้องกนัการ
พงัทลายของดิน  อตัราส่วนด่ิงต่อราบท่ีเหมาะสม  1:2 

 ในกรณีก้นสระอยู่เหนือระดับนํ้ าใต้ดิน ความลึกของสระท่ีจะเก็บไวต้อน
ปลายฤดูฝนจึง    ไม่ควรลึกนอ้ยกว่า  3.50  เมตร  เน่ืองจากวา่นํ้ าส่วนหน่ึงท่ี
เก็บไวต้อ้งระเหยไปในฤดูแลง้ประมาณ     1  เมตร  นํ้ าท่ีเหลือลึกประมาณ  
2.50  เมตร  จะเก็บไวใ้นฤดูแลง้ 

 สําหรับคนักั้นรอบขอบสระแบบน้ี  จะตอ้งกกักนันํ้ าดว้ย  จึงให้นาํดินท่ีขุดมา
ถม  โดยเกล่ียเป็นชั้น ๆ  ความหนาแต่ละชั้นประมาณ  10  เซนติเมตร  บดอดั
ดว้ยรถแทรกเตอร์เป็นชั้น ๆ จนไดค้วามสูงท่ีกาํหนด 

2.7.1.2 สระเก็บนํ้ าแบบรับนํ้ านอง  เป็นสระเก็บนํ้ าท่ีสร้างบริเวณพื้นท่ีท่ีนํ้ าท่วมเป็น
ประจาํทุกปี  เพื่อเก็บกกัไวใ้ช้ในฤดูแลง้  ซ่ึงบริเวณท่ีสร้างมกัเป็นท่ีราบลุ่ม  
ในการสร้างดาํเนินการ  ดงัน้ี 

 ขดุดินใหเ้ป็นสระบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีนํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปีตามท่ีตอ้งการ  
 นําดินส่วนหน่ึงถมเป็นคันรอบสระทั้ งส่ีด้าน  สูงเหนือระดับนํ้ านอง 50  

เซนติเมตร ส่วนดินท่ีเหลือนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน 
 กรณีตอ้งการขงันํ้าไวเ้สมอระดบัผวิดิน  ก็ไม่ตอ้งทาํคนัดินรอบสระ 
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 ท่ีคนัดินทั้งส่ีดา้นให้เวน้ช่องสําหรับนํ้ าจากดา้นนอกไหลลงสระกวา้งไม่นอ้ย
กวา่  2  เมตร 

 ลาดดา้นขา้งของสระทั้งส่ีดา้น  ตอ้งไม่ขุดให้ตั้งชนัมากเกินไป  เพราะป้องกนั
การพงัทลายของดิน  อตัราส่วนด่ิงต่อราบท่ีเหมาะสม  1:2 

 ในกรณีก้นสระอยู่เหนือระดับนํ้ าใตดิ้น  ความลึกของสระท่ีจะเก็บไวต้อน
ปลายฤดูฝน  จึงไม่ควรลึกนอ้ยกวา่  3.50  เมตร  เน่ืองจากวา่นํ้ าส่วนหน่ึงท่ีเก็บ
ไวต้อ้งระเหยไปในฤดูแลง้ประมาณ   1  เมตร  นํ้ าท่ีเหลือลึกประมาณ  2.50  
เมตร  จะเก็บไวใ้นฤดูแลง้ 

 สําหรับคนักั้นรอบขอบสระแบบน้ี  จะตอ้งกกักนันํ้ าดว้ย  จึงให้นาํดินท่ีขุดมา
ถม โดยเกล่ียเป็นชั้น ๆ  ความหนาแต่ละชั้นประมาณ  10  เซนติเมตร  บดอดั
ดว้ยรถแทรกเตอร์เป็นชั้น ๆ จนไดค้วามสูงท่ีกาํหนด 

2.7.1.3 สระเก็บนํ้ าท่ีผนันํ้ าจากลาํนํ้ าธรรมชาติใกลเ้คียง  เป็นสระเก็บนํ้ าผนัมาจากลาํ
หว้ยหรือลาํนํ้ าธรรมชาติ  ดว้ยคูคลองขนาดเล็กลงสู่สระ  มกัสร้างไม่ไกลจาก
ลาํห้วยหรือลาํนํ้ าธรรมชาติมากนกั อาจขุดดินถมทาํคนัเต้ีย ๆ รอบสระบา้ง 
ส่วนท่ีเหลือนาํไปใชอ้ยา่งอ่ืน 

2.7.1.4 สระเก็บนํ้ าท่ีไหลซึมออกมาจากดิน  เป็นสระเก็บนํ้ าท่ีไหลซึมออกมาจากดิน
เหมือนบ่อนํ้ าต้ืน  สระท่ีสร้างจะอยูใ่นบริเวณซ่ึงมีระดบันํ้ าใตดิ้นช่วงฤดูแลง้  
ไม่ลึกจากนํ้ าผิวดินมากนกั  และดินชั้นล่างเป็นดินปนทรายหรือตะกอนทราย
นํ้ าใตดิ้นจะไหลมาไดส้ะดวกเหมาะสําหรับสร้างบริเวณภูมิประเทศเป็นเชิง
เขาหรือลาดเนินมาบรรจบกนั  ในการก่อสร้างดาํเนินการ  ดงัน้ี 

 ขดุดินจนกน้สระอยูต่ ํ่ากวา่ระดบันํ้าใตดิ้นช่วงฤดูแลง้ไม่นอ้ยกวา่  1  เมตร 
 พื้นท่ีกน้สระท่ีขุดความมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  10 x 10   เมตร (กวา้ง x ยาว) 

เพื่อใหน้ํ้าสามารถไหลเขา้สระไดท้นัที 
 ลาดด้านขา้งของสระ  ตอ้งไม่ขุดให้ตั้งชนัมากเกินไป  เพราะป้องกนัการ

พงัทลายของดิน  อตัราส่วนด่ิงต่อราบท่ีเหมาะสม  1:2 
 สําหรับคนักั้นรอบขอบสระแบบน้ี  จะตอ้งกกักนันํ้ าดว้ย  จึงให้นาํดินท่ีขุดมา

ถมโดยเกล่ียเป็นชั้น ๆ  ความหนาแต่ละชั้นประมาณ  10  เซนติเมตร  บดอดั
ดว้ยรถแทรกเตอร์เป็นชั้น ๆ จนไดค้วามสูงท่ีกาํหนด 

  การเลือกสระรูปแบบใด  เราตอ้งพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศบริเวณสร้าง  และสภาพ
ธรรมชาติ  ณ  บริเวณนั้นใหส้อดคลอ้งกนั  
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2.7.1.5 ความจุของสระเก็บนํ้ า  เท่ากบั  จาํนวนนํ้ าท่ีตอ้งการใชร้วมทั้งหมดในฤดูแลง้  
สําหรับเล้ียงสัตว ์ ปลูกพืช  รวมกบัปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าตอ้งสูญเสียเน่ืองจาก
การระเหยและร่ัวซึมตลอดฤดูแลง้ความจุของสระเก็บนํ้ าท่ีตอ้งการ (ลูกบาศก์
เมตร) = จาํนวนนํ้าท่ีตอ้งการใชใ้นฤดูแลง้ (ลูกบาศกเ์มตร)  

     + ปริมาณนํ้าท่ีคาดวา่จะสูญเสียจากการระเหย 
     ในช่วงฤดูแลง้(ลูกบาศกม์ตร)……...   (1) 

2.7.1.6 จาํนวนนํ้าท่ีตอ้งการใชป้ระกอบดว้ย 
 นํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือกินใช้ของคน  สําหรับท้องถ่ินชนบทท่ีขาด

แคลนนํ้ าคิดเป็น 60 ลิตร/วนั  ดงันั้นในฤดูแลง้  6  เดือน  จะตอ้งการนํ้ าใช้
รวมกนัทั้งหมด  10.80  ลบ.ม. 

 นํ้าเพื่อการเล้ียงสัตว ์ เป็นนํ้ าใชข้องสัตวเ์ล้ียงแต่ละชนิด  เช่น โคกระบือใชน้ํ้ า
ตวัละ  50 ลิตร/วนั  ดงันั้นในฤดูแล้ง  6  เดือน  จะตอ้งการนํ้ าใช้รวมกนั
ทั้งหมด  9.00  ลูกบาศก์เมตร  สุกรใชน้ํ้ าตวัละ  20   ลิตร/วนั   ดงันั้นในฤดู
แลง้   6   เดือน  จะตอ้งการนํ้ าใชร้วมกนัทั้งหมด  3.60  ลูกบาศก์เมตร  เป็ดไก่
ใชน้ํ้ าตวัละ 0.15 ลิตร/วนั  ดงันั้นในฤดูแลง้  6  เดือน  เป็ดหรือไก่ 10 ตวั จะ
ตอ้งการนํ้ าใชร้วมกนัทั้งหมด  0.27  ลูกบาศก์เมตร  นํ้ าเพื่อการปลูกผกัสวน
ครัว  จะใชน้ํ้ านอ้ย  ดงันั้นในฤดูแลง้  6  เดือน  คิดความตอ้งการนํ้ าใชร้วมกนั
ทั้งหมด  640  ลูกบาศกเ์มตร 

2.7.1.7 ปริมาณนํ้ าท่ีคาดวา่จะสูญเสียจากการระเหย  คือนํ้ าท่ีคาดว่าจะระเหยไปจาก
สระเก็บนํ้ าในฤดูแลง้นาน  6  เดือน ท่ีระเหยจากผิวนํ้ าในสระเก็บนํ้ าต่อวนั  
โดยเฉล่ียในฤดูแลง้ประมาณ 5  มิลลิเมตร  ดงันั้นในฤดูแลง้นาน  6  เดือน  
คาดวา่ระเหยจากผวินํ้าในสระลึกรวมประมาณ  0.90  เมตร   

   เม่ือ   A1  คือ  พื้นท่ีผวินํ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด  (ตารางเมตร) 
   A2  คือ  พื้นท่ีผวินํ้าท่ีระดบัตํ่าสุดช่วงปลายฤดูแลง้ (ตารางเมตร) 
   Ve  คือ  ปริมาณนํ้าท่ีคาดวา่จะระเหยไปจากสระตลอดฤดูแลง้  (ลูกบาศกเ์มตร) 
   Ve = 0.90(A1  + A2 ) 
     2 
   Ve = 0.45(A1  + A2 )……………………………………………………. (2) 

2.7.1.8 ปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าจะสูญเสียจากการร่ัวซึม  คือ  ร่ัวซึมหายไปจากสระนํ้ า
ในช่วงฤดูแลง้นาน 6 เดือน  โดยประมาณหาปริมาณการร่ัวซึม  ไดแ้ก่ 
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 ลกัษณะดินกน้สระเป็นดินประเภทใด  เช่นดินมีดินเหนียวผสมไม่มาก  นํ้ าจะ
ซึมผ่านได้ยาก   ดินเป็นตะกอนทราย  ทรายข้ีเป็ด  ทรายละเอียด  จะร่ัวซึม
สูญเสียนํ้ าไดเ้ร็ว ปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าจะสูญเสียจากการร่ัวซึม  จึงอนุโลมคิด
รวมอยูใ่นความลึกของนํ้าท่ีสูญเสียเน่ืองจากการระเหย  

 ความลึกของสระ มีอิทธิพลต่อความร่ัวซึม  กรณีนํ้ าเต็มสระอตัราการร่ัวซึมจะ
มีปริมาณนํ้าในสระลึกนอ้ยลงหรือเกือบหมดสระ 

 สภาพธรรมชาติของระดบันํ้าใตดิ้นบริเวณท่ีสร้างสระเก็บนํ้ า  หากระดบันํ้ าใต้
ดินมีระดบัสูงกวา่กน้สระตลอดเวลา  ก็มีส่วนช่วยลดปริมาณการร่ัวซึมได ้

  สรุปแลว้ ในทางปฏิบติัการกาํหนดความจุสระเก็บนํ้า  เราจะไม่คิดรวมปริมาณนํ้ าท่ีคาดวา่
จะสูญเสียจากการร่ัวซึม แต่จะหาวิธีป้องกันมิให้มีการร่ัวซึมเกิดข้ึนกับสระเก็บนํ้ าท่ีสร้างด้วย
มาตรการใดมาตรการหน่ึงใหเ้หมาะสม 

2.7.1.9 ความจุของสระท่ีสามารถเก็บนํ้าได ้
   เม่ือ   A1  คือ  พื้นท่ีผวินํ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด (ตารางเมตร) 
            A2  คือ  พื้นท่ีผวินํ้าท่ีระดบัตํ่าสุดช่วงปลายฤดูแลง้ (ตารางเมตร) 
             a  คือ  ความยาวผวินํ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด  (เมตร) 
  b  คือ  ความกวา้งผวินํ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด  (เมตร) 
  ความลาดเอียงของสระ 4 ดา้น  ตั้ง:ราบ  1:2 
  ความลึกระดบันํ้าเก็บกกัสูงสุด(h) ลึกไม่นอ้ยกวา่  3.50  เมตร 
              A1 = ab  (ตารางเมตร) 
              A2 = (a-4h)(b-4h)   (ตารางเมตร) 

            ให ้Vo คือ  ความจุของสระท่ีสามารถเก็บกกันํ้าได ้ (ลูกบาศกเ์มตร) 

  Vo = A1  + A2  A1  x A2    x h  …………………………………………………... (3) 
    3 
  Vo =  ab + (a-4h)(b-4h) +  ab x (a-4h)(b-4h)    x 3.50  ………………………… (4) 
        3 
  Ve = 0.45{ab + (a-4h)(b-4h) }  (ลูกบาศกเ์มตร)……………………………………… (5) 

  จากสมการ (3)  หรือ (4)  เม่ือกาํหนดขนาดสระแลว้  ทราบความยาวและความกวา้งเม่ือเก็บ
กกันํ้ าเต็มแลว้  ก็สามารถคาํนวณหาความจุสระเก็บนํ้ าไดจ้ากสมการดงักล่าว และสามารถคาํนวณ
ปริมาณนํ้าท่ีคาดวา่จะระเหยไปจากสระตลอดฤดูแลง้ไดเ้ช่นกนั 
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ตารางท่ี  2.6  ผลการคาํนวณหาค่านํ้าระเหยจากสระเก็บนํ้ า  ความจุของสระท่ีสามารถเก็บนํ้าไดแ้ละ 
            ปริมาณนํ้าท่ีสามารถใชง้าน  ท่ีสัมพนัธ์กบัขนาดพื้นท่ีผวิท่ีระดบัเก็บกกั 
 

พื้นท่ีผวินํ้าท่ี
ระดบัเก็บกกั
สูงสุด(ไร่) 

ปริมาณนํ้าระเหย
จากสระตลอดฤดู

แลง้ (ลบ.ม.) 

ความจุสระท่ี
สามารถเก็บนํ้า

ได ้ (ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้าท่ี
สามารถใชง้าน

ได ้ (ลบ.ม.) 
หมายเหตุ 

1 
2 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

1,024 
2,250 
6,154 

12,850 
19,735 
26,620 
33,568 
40,516 

3,869 
8,633 

23,817 
49,851 
76,634 

103,407 
130,429 
157,448 

2,845 
6,383 

17,663 
37,001 
56,899 
76,787 
96,861 

116,932 

-ลาดดา้นขา้งสระ
ทุกดา้น คือตั้ง:
ราบ  1:2 
-เก็บกกันํ้าใชลึ้ก
ไม่นอ้ยกวา่ 3.50 
ม. 

(มูลนิธิสภาเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ,  2553) 
 

2.7.2 การขุดลอกหนองน า้  คลอง  และบึงธรรมชาติ 
2.7.2.1 การกาํหนดบริเวณท่ีจะทาํการขดุลอกและทิ้งดิน 

  การกาํหนดจุดหรือบริเวณท่ีจะทาํการขุดลอกหนองนํ้ า  คลอง  และบึงธรรมชาติ  ควรดู
รายละเอียดของลาํนํ้ าบริเวณท่ีตอ้งการปรับปรุงขุดลอก  เพื่อกาํหนดจุดหรือตาํแหน่งแนวระดบั  
และขนาดของลาํนํ้ าให้เป็นไปตามแบบสํารวจระดบัภูมิประเทศ  เพื่อคาํนวณหาปริมาณงานดิน 
กาํหนดราคาต่อหน่วยงานดินมีความถูกตอ้งยิง่ข้ึน  จาํเป็นตอ้งทราบระยะทางจากจุดท่ีกาํหนดเป็นท่ี
ทิ้งดินดว้ย กล่าวคือท่ีทิ้งดินอยูห่่างเกินไปก็จะเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน  แต่ถา้ทิ้งดินบริเวณหนองนํ้ า บึง
ธรรมชาติมากเกินไป  เม่ือฝนตกหนกัก็จะไหลบ่ากลบัคืนสู่ลาํนํ้าบางส่วน 

2.7.2.2 การออกแบบการขดุลอกหนองนํ้าและบึงธรรมชาติ  แบ่งออกเป็น  2  ขั้นตอน  
คือ  ขอ้กาํหนดในการออกแบบ  และขั้นตอนในการออกแบบ 

2.7.2.3 ขอ้กาํหนดในการออกแบบ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
 ขุดลอกให้ไดถึ้งระดบัความลึกกน้หนอง  คลอง  บึง  ถึงระดบัเก็บกกัไม่ควร

นอ้ยกวา่  3.50  เมตร  แต่ตอ้งระมดัระวงัดว้ยเร่ืองการขุดลึกเจอชั้นดินเคม็ 
 กรณีตอ้งการคนัดินรอบขอบหนองนํ้ าจะตอ้งมีอาคารทางเขา้นํ้ าตามตาํแหน่ง

ของร่องนํ้า 
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 การออกแบบอาคารทางนํ้าเขา้พิจารณาเหมือนกบัสระนํ้านอง 
 การออกแบบอาคารระบายนํ้าพิจารณาเหมือนสระเก็บนํ้าท่า 
 ความลาดเอียงดา้นขา้งขดุอตัราส่วนไม่ควรมากกวา่  1:2 
 ควรกาํหนดท่ีทิ้งดินให้ห่างขอบหนองท่ีข้ึนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่  20  เมตร  และ

ตอ้งไม่มีร่องนํ้าใด ๆ ผา่นกองดิน 
 บริเวณปรับทิ้งดินตอ้งปรับใหเ้รียบ  สูงไม่เกิน  1.50 เมตร 

2.7.2.4 ขั้นตอนในการออกแบบ 
 การออกแบบขุดลอกห้วยหนองนํ้ าและบึงธรรมชาติ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม

ท่วมขงัเป็นประจาํทุกปี  จะเป็นงานขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุเป็นหลกั  ดงันั้น  
วธีิการขั้นตอนออกแบบประกอบดว้ยการคาํนวณดา้นอุทกวิทยา  การคาํนวณ
ความจุเก็บนํ้ า  การคาํนวณขนาดหนองนํ้ า บึงธรรมชาติท่ีขุดลอกแลว้  และ
ออกแบบส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เหมือนกรณีสระเก็บนํ้ านอง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน,  2548) 

2.7.3 อ่างเกบ็น า้ 
  ในปัจจุบนัจะพบเห็นปัญหาเร่ืองนํ้ าของประเทศไทยแทบทุกปีไม่วา่จะเป็นการเกิดอุทกภยั
เน่ืองจากมีปริมาณนํ้ าตามธรรมชาติมากกว่าความจุของแหล่งนํ้ าต่าง ๆ ส่วนการขาดแคลนนํ้ า
เน่ืองจากมีปริมาณนํ้ าในแหล่งนํ้ าน้อยกว่าความตอ้งการ การเกิดอุทกภยัและการขาดนํ้ าจะเป็น
ลกัษณะซํ้ าซาก เม่ือเกิดนํ้ าท่วมจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  มีผลกระทบต่อประชาชนอยา่งชดัเจนและ
ทนัทีทนัใด  ในขณะท่ีการขาดแคลนนํ้าจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ขาดการเตรียมตวัของประชาชนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  อ่างเก็บนํ้ าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาดา้นการเกิดอุทกภยัและการขาดแคลนนํ้ า
โดยใชเ้ป็นท่ีเก็บกกันํ้า  และควบคุมปริมาณนํ้าท่ีมีมากในฤดูฝน 

  การสร้างอ่างเก็บนํ้ า คือ  ความพยายามของมนุษยท่ี์จะเอาชนะธรรมชาติ ซ่ึงระยะเวลาใน      
แต่ละฤดูจะข้ึนกบัท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของภาคต่าง ๆ และปริมาณนํ้าตามธรรมชาติจะมีมากในฤดูฝน 
ส่วนฤดูอ่ืน ๆ จะมีบา้งแต่ก็น้อย แมก้ระทัง่ในฤดูฝนเหมือนกนัแต่ต่างสถานท่ีและต่างเวลาก็ยงัมี
ปริมาณนํ้ าไม่เท่ากนั ในขณะท่ีความตอ้งการใช้นํ้ ามีแต่จะเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของชุมชน
และเศรษฐกิจ  การผนัแปรของปริมาณนํ้ าในแต่ละเวลาและสถานท่ี  มนุษยเ์ลยคิดท่ีจะสร้างภาชนะ
ขนาดใหญ่สําหรับเก็บกักนํ้ าในช่วงฤดูนํ้ าหลากท่ีมีปริมาณนํ้ ามากเกินความต้องการไวใ้ช้ใน
ช่วงเวลาท่ีมีปริมาณนํ้ าตามธรรมชาตินอ้ยกวา่ความตอ้งการใชน้ํ้ า ลกัษณะของอ่างเก็บนํ้ าไดแ้สดง
ในรูปท่ี  2.4 
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รูปท่ี  2.4   อ่างเก็บนํ้า 
ท่ีมา  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

2.7.3.1 ประเภทของอ่างเก็บนํ้า 
  อ่างเก็บนํ้า  คือ พื้นท่ีบริเวณเหนือเข่ือนท่ีก่อสร้างปิดกั้นลาํนํ้ า  แม่นํ้ า ซ่ึงจะใชเ้ก็บกกันํ้ าไว้
ใชต้ามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ซ่ึงจาํแนกได้ 2 ประเภทคือ อ่างเก็บนํ้ าเอกประสงค์ และอ่างเก็บนํ้ า
อเนกประสงค ์

  อ่างเก็บนํ้ าเอกประสงค์ หมายถึง อ่างเก็บนํ้ าท่ีเก็บนํ้ าไวใ้ช้เพียงเพื่อวตัถุประสงค์ใด
วตัถุประสงคห์น่ึงเท่านั้น  
  ส่วนอ่างเก็บนํ้ าอเนกประสงค ์ เป็นอ่างเก็บนํ้ าไวใ้ช้เพื่อวตัถุประสงคห์ลายอย่างไปพร้อม
กนั   ซ่ึงอ่างเก็บนํ้านั้นจะมีวตัถุประสงคเ์พียงอยา่งเดียวหรือหลายอยา่ง ก็เพื่อสนองตอบต่อกิจกรรม
ดงัต่อไปน้ี การเกษตร (การชลประทาน) การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม การผลิต
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กระแสไฟฟ้า   การผลกัดนันํ้ าเค็ม   การควบคุมคุณภาพนํ้ า   การคมนาคมทางนํ้ า   การท่องเท่ียว  
การประมง    การรักษาระบบนิเวศ เป็นตน้ 

2.7.3.2 องคป์ระกอบของอ่างเก็บนํ้า 
 โดยทัว่ ๆ ไปแลว้  อ่างเก็บนํ้ าจะมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั  3 ส่วนคือ ตวัอ่างเก็บนํ้ า ทางระบาย
นํ้ าลน้ และอาคารส่งนํ้ า   ตวัอ่างเก็บนํ้ า เกิดจากการสร้างเข่ือนซ่ึงอาจจะทาํจากดินบดอดัแน่น        
ซ่ึงเรียกวา่  เข่ือนดินหรือจากคอนกรีตเสริมเหล็กจะเรียกวา่ เข่ือนคอนกรีตก็ตาม เพื่อปิดกั้นลาํนํ้ า
แม่นํ้ า  สําหรับกกันํ้ าและพื้นท่ีบริเวณดา้นเหนือเข่ือนจะเรียกวา่ อ่างเก็บนํ้ า จะใชเ้ก็บนํ้ าซ่ึงขนาด
ความจุของอ่างเก็บนํ้ าจะผนัแปรไปตามลกัษณะของอุตุนิยมวิทยา  อุทกวิทยา  กายภาพของลุ่มนํ้ า 
ความตอ้งการใชน้ํ้ าหรือวตัถุประสงคข์องอ่างเก็บนํ้ า  เป็นตน้ ในการหาปริมาตรของนํ้ าและพื้นท่ี  
ผิวนํ้ าของอ่างเก็บนํ้ าสามารถหาไดจ้ากโคง้ความสัมพนัธ์ของปริมาตรนํ้ า-พื้นท่ีผิวนํ้ า-ระดบันํ้ า ดงั
แสดงใน รูปท่ี  2.5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2. 5  โคง้ความสัมพนัธ์ของปริมาตรนํ้า-พื้นท่ีผวินํ้า-ระดบันํ้า 

ท่ีมา  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 

 ความจุของอ่างเก็บนํ้าจะแบ่งเป็นส่วนสาํคญั ดงัแสดงในรูปท่ี  2.6  ประกอบดว้ย 
 ปริมาตรนํ้ าใชก้ารไม่ได ้  คือ ปริมาณนํ้ าท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัเก็บกกัตํ่าสุด ซ่ึงไม่

สามารถนาํเอาปริมาณนํ้ าส่วนน้ีไปใช้งานได ้ และปริมาตรน้ีจะใชป้ระโยชน์
สาํหรับการตกตะกอนในช่วงอายุ     การใชง้านของอ่างเก็บนํ้ า  สําหรับระดบั
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เก็บกกัตํ่าสุดจะเป็นระดบันํ้ าตํ่าสุดท่ีจะส่งนํ้ าออกจากเข่ือนได ้ และจะเป็นค่า
ระดบัเดียวกนักบัระดบัธรณีของอาคารทางออก 

 ปริมาตรนํ้ าใชก้าร คือ ปริมาณนํ้ าท่ีอยูร่ะหวา่งระดบัเก็บกกัปกติกบัระดบัเก็บ
กกัตํ่าสุด  ซ่ึงปริมาตรนํ้ าในส่วนน้ีจะสามารถนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
และระดบัเก็บกกัปกติจะเป็น     ค่าระดบัเดียวกนักบัสันทางระบายนํ้าลน้ 

 ปริมาตรนํ้ าส่วนเกิน คือ ปริมาณนํ้ าท่ีอยูร่ะหวา่งระดบันํ้ าสูงสุดกบัระดบัเก็บ
กกัปกติ   ใชส้าํหรับเก็บกกันํ้ าในช่วงเวลาท่ีมีนํ้ าไหลหลากมาก ๆ เขา้มาสู่อ่าง
เก็บนํ้ าและจะชลอไม่ให้ปริมาณนํ้ าส่วนน้ีไปก่อให้เกิดนํ้ าท่วมด้านทา้ยอ่าง
เก็บนํ้ าทั้งน้ียงัมีปริมาตรส่วนหน่ึงท่ีอยู่ระหว่างระดบั   สันเข่ือนกบัระดบันํ้ า
สูงสุดท่ีเรียกวา่ฟรีบอร์ด   ซ่ึงเผื่อไวไ้ม่ให้เกิดการไหลลน้ขา้มสันเข่ือน เม่ือมี
ปริมาณนํ้าไหลหลากขนาดใหญ่ผา่นอ่างเก็บนํ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2.6   ความจุและองคป์ระกอบของอ่างเก็บนํ้า 
ท่ีมา  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

  ทางระบายนํ้าลน้ เป็นอาคารประกอบเข่ือนท่ีทาํหนา้ท่ีในการระบายนํ้ าส่วนเกินความจุจาก
ระดบัเก็บกกัปกติ  ในช่วงท่ีมีปริมาณนํ้ าไหลหลากเขา้อ่างเก็บนํ้ ามาก ๆ เพื่อความปลอดภยัต่อตวั
เข่ือน  และเป็นการชะลอปริมาณนํ้าส่วนเกินน้ีไปก่อใหเ้กิดนํ้าท่วมทางดา้นทา้ยอ่างเก็บนํ้ า ซ่ึงขนาด
และลกัษณะของทางระบายนํ้ าลน้จะข้ึนอยูก่บัขนาดของปริมาณนํ้ าสูงสุดท่ีใชใ้นการออกแบบเป็น
สาํคญั 
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  อาคารส่งนํ้ า เป็นอาคารประกอบเข่ือนท่ีทาํหนา้ท่ีในการควบคุมการ ปล่อยนํ้ าออกจากอ่าง
เก็บนํ้ าเขา้สู่ระบบส่งนํ้ าชลประทานเพื่อนาํไปใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ  ดงัท่ีกล่าวมา และอาคาร  
ส่งนํ้ าจะมีทั้งเป็นท่อส่ีเหล่ียมหรือท่อกลม  และมีประตูท่ีใชส้ําหรับปิด-เปิด เพื่อควบคุมปริมาณนํ้ า
ตามท่ีมีความตอ้งการในแต่ละช่วงเวลา 

2.7.3.3 แนวคิดของการจดัการอ่างเก็บนํ้า 
  การศึกษาและวิจยัในงานของปฏิบติัการอ่างเก็บนํ้ าไดด้าํเนินการมามากกว่า 50 ปี และ
ปัจจุบนัก็ยงัมีการดาํเนินการต่อไป  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และยงัมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งอ่ืนอีกจากธรรมชาติและมนุษย ์ โดยพิจารณาจากความถ่ีและขนาดของการเกิดนํ้ า
ท่วมและการขาดนํ้าในแต่ละปี  กฎการปฏิบติังานอ่างเก็บนํ้ าในปัจจุบนัก็ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไป
ดว้ยเช่นกนั นัน่คือ  จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนัทั้งหมดในระบบอ่าง
เก็บนํ้ า  ซ่ึงเป็นแนวคิดของการจดัการแบบบูรณาการ ซ่ึงจะมุ่งเน้นถึงความเท่าเทียมในการไดรั้บ
บริการการไดรั้บประโยชน์จากการใชน้ํ้ า  โดยท่ีการใชน้ํ้ าจะตอ้งมีความเหมาะสมในปริมาณ  เวลา 
สถานท่ีเพื่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด  และเกิดความย ัง่ยืนต่อระบบนิเวศเป็น
สาํคญั 
  การจดัการอ่างเก็บนํ้ าแบบบูรณาการนั้นจะตอ้งบูรณาการเพื่อแกปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้  
คือ ตอ้งบูรณาการคน  ระบบอ่างเก็บนํ้ า  และเคร่ืองมือให้เกิดเป็นรูปธรรม  มีผลในทางปฏิบติัได้
อยา่งชดัเจน เม่ือบูรณาการส่ิงต่าง ๆ แลว้ก็สร้างความสมดุลระหวา่งนํ้ าตน้ทุนและความตอ้งการนํ้ า
เพื่อจะได้นโยบายการจดัสรรนํ้ า และส่งนํ้ าท่ีมีความเหมาะสม  เกิดความพึงพอใจต่อทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.7.3.4 ขอ้มูลสาํหรับการจดัการอ่างเก็บนํ้า 
 บางทีขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นอดีตอาจจะเพียงพอท่ีจะกาํหนดกฎเกณฑ์การปฏิบติังานอ่างเก็บนํ้ า
ไดดี้และสมเหตุผล  แต่แนวทางการปฏิบติังานอ่างเก็บนํ้ ายงัตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถของอ่างเก็บนํ้าในการท่ีจะเก็บนํ้าหรือระบายนํ้าในสภาวะปัจจุบนัรวมถึงคาดการณ์ใน
อนาคตดว้ย เช่น สถานะของอ่างเก็บนํ้ าในแต่ละช่วงเวลา  ความตอ้งการใชน้ํ้ า  ปริมาณนํ้ าท่ีจะเขา้
อ่างเก็บนํ้า เป็นตน้  ดงันั้นจึงใชข้อ้มูลท่ีสาํคญัสาํหรับการจดัการอ่างเก็บนํ้า ดงัน้ี 

 ลกัษณะทางกายภาพและคุณลกัษณะของอ่างเก็บนํ้ า  เช่น การเช่ือมต่อของ
ระบบอ่างเก็บนํ้ าเป็นแบบขนานหรืออนุกรม  ปริมาณนํ้ าท่ีระดบัเก็บกกัตํ่าสุด  
ปริมาณนํ้ าท่ีระดบัเก็บกกัปกติปริมาณนํ้ าท่ีระดบัสูงสุด ระยะฟรีบอร์ด ระดบั
สันเข่ือน โคง้ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาตรนํ้า พื้นท่ีผวินํ้าระดบันํ้า 
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 ลกัษณะทางกายภาพและชลศาสตร์ของอาคารประกอบ   เช่น ระดบัสันทาง
ระบายนํ้ าลน้ฉุกเฉิน  อตัราการระบายนํ้ าสูงสุดของทางระบายนํ้ าลน้ฉุกเฉิน  
ทางระบายนํ้ าลงลาํนํ้ าเดิมอตัราการระบายนํ้ าสูงสุดลงลาํนํ้ าเดิม  อาคารส่งนํ้ า  
อตัราการระบายนํ้ าสูงสุดของอาคารส่งนํ้ าความจุของคลองส่งนํ้ าสายใหญ่  
อาคารควบคุมและบงัคบันํ้าปากคลองส่งนํ้าสายใหญ่ 

 พื้นท่ีโครงการทั้งหมดและพื้นท่ีชลประทาน 
 กิจกรรมใชน้ํ้ าและปริมาณความตอ้งการใช้นํ้ า เช่น การเกษตร การอุปโภค-

บริโภค การอุตสาหกรรม  การคมนาคมทางนํ้ า  การประมง  การรักษาระบบ
นิเวศ  สิทธิการใชน้ํ้าดา้นทา้ย ลุ่มนํ้ า เป็นตน้ ตลอดจนกลุ่มและองคก์รผูใ้ชน้ํ้ า
จากอ่างเก็บนํ้า 

 ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา เช่น ปริมาณฝน การระเหย ปริมาณนํ้ าท่า
พื้นท่ีลุ่มนํ้ า ลกัษณะลุ่มนํ้ า พื้นท่ีรับนํ้ าฝน ปริมาณตะกอน การร่ัวซึมจากอ่าง
เก็บนํ้า 

 กฎการปฏิบติังานอ่างเก็บนํ้า 
 ความจุของลาํนํ้าเดิม ตลอดจนคุณลกัษณะของอาคารในลาํนํ้าเดิม 
 ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มนํ้ า  เช่น การใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณเหนือพื้นท่ี

ลุ่มนํ้าลกัษณะทางธรณีวทิยา 
 ปริมาตรและช่วงเวลาการผนันํ้าเขา้มาในพื้นท่ีรับประโยชน์จากอ่างเก็บนํ้ าจาก

ทั้งผนัเขา้อ่างเก็บนํ้ าโดยตรง หรือผนัมาใช้ในกิจกรรมใด ๆ จากการสูบนํ้ า
หรือจากการปล่อยนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าท่ีอยูด่า้นเหนือนํ้ าขอ้มูลการส่งนํ้ าเป็นตวั
แปรสําคญัท่ีจะช่วยในการบริหารอ่างเก็บนํ้ า (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน,  2548) 

2.7.3.5 การออกแบบเข่ือนดินและอาคารประกอบ 
 ตอ้งดาํเนินการอยา่งละเอียดรอบคอบพอสมควร  จุดมุ่งหมายคือ  เพื่อใชง้านไดแ้ละเนน้ความ
ประหยดัเป็นสาํคญั 

 อ่างเก็บนํ้ า  เม่ือทราบขนาดความจุท่ีตอ้งการ  ซ่ึงหมายถึงนํ้ าทั้งหมดท่ีเข่ือน
ควรจะเก็บไว้ใช้ให้เพียงพอ  เผื่อการสูญเสียของนํ้ า  อ่างเก็บนํ้ ามี
ความสัมพนัธ์กบัความลึก  ซ่ึงการคาํนวณหาความลึกของอ่างท่ีระดบัต่าง ๆ  
ตอ้งมีรายละเอียดดงัน้ี  (1) ขีดแนวศูนยก์ลางเข่ือนดินบริเวณท่ีสร้างอ่างเก็บนํ้ า  
(2)  วดัขนาดพื้นท่ีอ่างตามวงเส้นระดบัความสูงแต่ละเส้น  (3) คาํนวณหา
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ปริมาตรระหว่างเส้นระดบัแต่ละเส้นว่ามีพื้นท่ีก่ีตารางเมตร  คูณด้วยระดบั
ความสูง  จะไดป้ริมาตรความจุอ่างเก็บนํ้ า (4)  ทาํการคาํนวณจากระดับทอ้ง
นํ้ าถึงระดบัตามตอ้งการ  (5) ปริมาตรของอ่างเก็บนํ้ า แต่ละทอ้ง   ลาํนํ้ าถึง
เส้นระดบัความสูงของดินระดบัต่าง ๆ จะเท่ากบัผลรวมสะสมของปริมาตร
ระหวา่งเส้นแสดงระดบัความสูงท่ีต่างกนั 1  เมตร  จากระดบัทอ้งนํ้ าถึงระดบั
ความสูงท่ีตอ้งการ 

 ท่ีสร้างเข่ือนและอาคารประกอบ  หลังจากเลือกท่ีสร้างอ่างได้แล้ว  ควร
กาํหนดท่ีสร้างเข่ือนดินและอาคารประกอบดงัน้ี  (1) กาํหนดท่ีสร้างเข่ือนให้
เหมาะสมกบัภูมิประเทศ  (2)  กาํหนดแนวศูนยก์ลางเข่ือนเป็นแนวสั้ นท่ีสุด
ระหวา่งเนินปลายเข่ือนทั้งสองฝ่ัง  (3) กาํหนดท่ีตั้งอาคารระบายนํ้ าลน้ท่ีปลาย
เข่ือนดา้นใดดา้นหน่ึง  หรือบริเวณใดก็ได ้  แต่ควรเหมาะสมกบัภูมิประเทศ    
สภาพพื้นท่ี  ขนาด  และลกัษณะของอาคาร  (4)  กาํหนดท่ีตั้งอาคารท่อระบาย
นํ้ าออกจากอ่างเก็บนํ้ า  ควรสร้างบนฐานรากท่ีมัน่คงแข็งแรง  โดยมีธรณีปาก
ท่อเขา้เหนือระดบัท่ีตอ้งการให้ตกตะกอน  ท่อระบายนํ้ าน้ีอาจสร้างไวเ้พียง
แห่งเดียวหรือสองแห่งก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีเพาะปลูกดา้นทา้ยดว้ย   

 ฐานราก  ฐานรากของเข่ือนดินท่ีจะกล่าวถึงน้ี  จะรวมเป็นบริเวณทอ้งลาํนํ้ า  
ตล่ิงสองฝ่ังของลาํนํ้ าและลาดเนินข้ึนไปจนกลายเป็นเข่ือนสองขา้งนั้น  ฐาน
รากเข่ือนดินมีความสาํคญัมาก  ซึึึ่งตอ้งมีความแข็งแรงในการรองรับตวัเข่ือนได้

ตลอด  ตอ้งไม่เกิดรอยร่ัวซึมลอดใตเ้ข่ือนซ่ึงเป็นอนัตรายมากต่อเข่ือน  ดงันั้น  การ
ออกแบบฐานรากเข่ือนดินจึงมีความสาํคญัมาก  ตอ้งออกแบบให้เหมาะสมกบั
ชนิดดิน  ตอ้งกาํจดัวชัพืช  เศษวสัดุ  ตอไม ้ อินทรียอ์อกให้หมด  เป็นตาม
ประเภทดินได้ดงัน้ี   (1)  ฐานรากเป็นหิน  การออกแบบฐานรากท่ีเป็นหิน
โดยทัว่ไป  จะตอ้งไม่ร่ัวซึมตามรอยหินแตกของดินโดยการฉีดนํ้ าปูนดนัเขา้
ไปในเท่ากับนํ้ าท่ีเก็บกักให้เขา้ไปแทรกในช่องว่างจนเต็มแน่นตลอดแนว
เข่ือน  (2)  ฐานรากเป็นดินทราย  เข่ือนกกัเก็บนํ้ าสร้างเป็นฐานรากบนดิน
ทราย  มกัเกิดปัญหา 2  ประการคือ  นํ้ าร่ัวซึมไปจากอ่างเก็บนํ้ าอาจทาํให้นํ้ าท่ี
เหลืออยู่ไม่พอใช้งาน  และการไหลของนํ้ าผ่านชั้นทรายจะเกิดการกดักร่อน
เม็ดทรายไหลออกมาดว้ย  เกิดรูโพรงเป็นอนัตรายแก่ตวัเข่ือน  วิธีแกไ้ขและ
ปรับปรุงฐานรากท่ีเป็นทราย การปรับปรุงแกไ้ขฐานรากของเข่ือนดินท่ีเป็น
ทรายเพื่อป้องกนัการร่ัวซึมมีอยู่หลายวิธี  แต่ละวิธีสามารถได้ผลมากน้อย
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อยา่งไร เสียค่าใชจ่้ายมากนอ้ยอยา่งไร  ข้ึนอยูก่บัสภาพฐานรากของเข่ือน เช่น  
การสร้างร่องแกนเข่ือนถึงชั้นดินทึบนํ้ า  การสร้างร่องแกนเข่ือนลงไปถึง
ระดบัหน่ึง  และการสร้างแผ่นชั้นดินทึบนํ้ าต่อจากตวัเข่ือนเขา้ไปในอ่างเก็บ
นํ้า 

 ขนาดและรูปร่างของเข่ือนดิน  ก่อนท่ีจะเร่ิมงานออกแบบ  ขนาด  ลกัษณะ
และรูปร่างของเข่ือนดิน  ควรมีลกัษณะและรูปร่างของเข่ือนดิน  การศึกษา
ข้อมูลบางอย่างท่ีเก่ียวข้องให้ละเอียด     ถ่ีถ้วนเสียก่อน  ได้แก่   ดินท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมในการถมตวัเข่ือนส่วนใหญ่เป็นดินลกัษณะใด   มีปริมาณ
เพียงพอหรือไม่  ความแน่นของดิน  การก่อสร้างใช้เคร่ืองจกัรหรือแรงคน  
ค่าใชจ่้ายในการใชเ้คร่ืองจกัรและใชแ้รงงานคน  สภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

 อาคาระบายนํ้ าล้น  อาคารระบายนํ้ าลน้เป็นอาคารท่ีสําคญัจะตอ้งสร้างคู่กบั
เข่ือนเก็บนํ้า   ทุกแห่งเสมอ  สาํหรับทาํหนา้ท่ีระบายนํ้าท่ีไหลลงมามากจนอ่าง
เก็บนํ้ าไวไ้ม่ไดทิ้้งไปยงัลาํนํ้ าเดิมดา้นทา้ยเข่ือน  เพื่อป้องกนัไม่ให้นํ้ าในอ่าง
เก็บนํ้ามีระดบัสูงจนลน้ขา้มสันเข่ือน  อาคารระบายนํ้ าลน้ของเข่ือนเก็บนํ้ าแต่
ละแห่งมีขนาดเล็กใหญ่สัมพนัธ์กนักบัปริมาณนํ้ านองสูงสุดท่ีจะเกิดกบัพื้นท่ี   
รับนํ้ าฝนเหนือเข่ือนแต่ละแห่ง  อาคารระบายนํ้ าแบ่งเป็นอาคารระบายนํ้ านํ้ า
ลน้แบบทางระบายนํ้า  อาคารลกัษณะน้ีจะก่อสร้างไวท่ี้ปลายดา้นใดดา้นหน่ึง
ท่ีมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมดว้ยการขุดให้เป็นร่องลาดเทไปยงัลาํนํ้ าทา้ยเข่ือน  
อาคารระบายนํ้ าแบบแบบทางระบายนํ้ า  จะก่อสร้างไวท่ี้ปลายเข่ือนด้านใด
ดา้นหน่ึงท่ีมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสม  ทางระบายนํ้ าประเภทน้ีเหมาะสําหรับ
ระบายนํ้ า  ท่ีมีจาํนวนไม่มากนกั  และอาคารระบายนํ้ าลน้แบบรางเท อาคาร
ระบายนํ้ าล้นน้ีนิยมสร้างไวท่ี้ปลายเข่ือนด้านใดด้านหน่ึง  อาคารระบายนํ้ า
แบบน้ีจะระบายนํ้าใหไ้หลผา่นอาคารดว้ยความเร็วสูง 

 ท่อระบายนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ า  จะสร้างผา่นตวัเข่ือนในแนวตํ่า  เพื่อทาํหน้าท่ี
ระบายและควบคุมท่ีจะส่งนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าไปสู่คูส่งนํ้าใหพ้ื้นท่ีเพาะปลูกดา้น
ทา้ยเข่ือน ท่อระบายนํ้ าสําหรับเข่ือนดินขนาดเล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่
มากนกั  ส่งนํ้ าให้พื้นท่ีเพาะปลุกจาํนวนน้อย             ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างท่อ
ขนาดใหญ่เกินไป (ปราโมทย ์ ไมก้ลดั,  2524) 
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2.8 การประมาณราคาก่อสร้างและการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
2.8.1 การคิดปริมาณงาน 

2.8.1.1 งานดินขดุ เป็นปริมาณงานดินขดุสระเก็บน ้า ขดุลอกหนองน ้า มีสูตรคิดดงัน้ี 

 ปริมาณงานดินขดุสระเก็บ คิดร้อยละ 80  ของความจุเก็บกกันํ้า 
 ปริมาณงานดินขดุลอกหนองนํ้า คิดร้อยละ 45  ของความจุเก็บกกันํ้า 

2.8.1.2 งานดินถม  เป็นงานดินถมคนัสระ/ท านบดินของสระเก็บน ้ าและหนองน ้ า 
ปกติความกวา้งของคนัดินถมทัว่ไป 4 เมตร การคิดปริมาณจากตวัแปรความ
ยาว ; L  (เมตร) ความสูงเฉล่ียของคนัดิน ; H  (เมตร) ดงัน้ี 

    งานดินถมบดอดัแน่น (ลูกบาศกเ์มตร) = 8LH + 10HL + 1.12L 
2.8.1.3 อาคารทางน ้าเขา้  ก าหนดต าแหน่งอาคารในพื้นท่ีซ่ึงมีน ้าไหลเขา้สะดวก  หรือ

ร่องน ้าเดิมตามธรรมชาติ เพื่อป้องกนัการกดัเซาะคนัดิน 
 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อ  และจาํนวนแถวควรกาํหนดให้สัมพนัธ์กบัความจุ

เก็บกกันํ้า     ไวด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี  2.7  ขนาดท่อและจาํนวนแถวของอาคารทางนํ้าเขา้ 
ความจุเก็บกกั  (ลบ.ม.) ขนาดท่อ   (ม.) จาํนวนแถว 

ไม่เกิน  10,000 
10,000-25,000 
25,000-50,000 

50,000-100,000 
100,000-150,000 
150,000-250,000 

0.60 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

1 
1 
2 
3 
4 
5 

 จาํนวนอาคารทางนํ้ าเข้า ได้จากการสํารวจในสนามและเลือกอาคารให้
เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ 

2.8.1.4 อาคารระบายน ้า ส าหรับควบคุมระดบัน ้าในสระไม่ใหไ้หลท่วมหลงัคนัดิน 
การก าหนดต าแหน่งใหใ้กลร่้องน ้าธรรมชาติ 

 ขนาดท่อและจาํนวนแถว คิดจากสูตร ดงัน้ี 
    จาํนวนแถว =   ปริมาณนํ้านองสูงสุด (ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) 
                 อตัราไหลของท่อ 1 แถว (ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที) 
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    กาํหนดให้ 
    ท่อ Ø 0.60  เมตร 1 แถว อตัราการไหล 0.45  ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที 
    ท่อ Ø 0.80  เมตร 1 แถว อตัราการไหล 0.90  ลูกบาศกเ์มตร/วนิาที 

 จาํนวนอาคารระบายนํ้า ไดจ้ากการสํารวจในสนามและเลือกจาํนวนอาคารให้
เหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ 

2.8.1.5 บนัไดลงสระ ส าหรับให้ราษฎรใช้ข้ึน-ลง  ในการเอาน ้ าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวนอาคารอย่างน้อยหน่ึงแห่งตามความเหมาะสมได้จากการส ารวจใน
สนาม 

2.8.1.6 การป้องกนัการกดัเซาะโดยทัว่ไปการป้องกนัการกดัเซาะหนา้ดินของสระน ้ า
ท าไดโ้ดยการปูหนา้ดิน  และปลูกหญา้หลงัจากการก่อสร้างงานดินแลว้เสร็จ  
บริเวณท่ีจะท าการปลูกหญา้ คือ ตั้งแต่เหนือระดบัน ้ าเก็บกกัข้ึนไปจนถึงระดบั
สันคนัดินและท านบดิน การคิดปริมาณจากตวัแปรความยาว  ; L (เมตร)  
ความสูงเฉล่ียของคนัดิน ; H (เมตร) ดงัน้ี 

   งานปลูกหญา้ (ตารางเมตร) = 1.73LH + 4.47 L 
2.8.1.7 การป้องกนัการร่ัวซึม สามารถท าไดห้ลายวิธี  แต่วิธีท่ีนิยมนอกจากราคาถูก

แลว้ วสัดุท่ีน ามาใชส้ามารถหาไดง่้าย คือ การใชดิ้นเหนียวปู ใชใ้นกรณีท่ีดิน
ส าหรับใชก่้อสร้างคนัสระมีกรวดหรือทรายผสมอยูม่าก 

 ดินเหนียวท่ีใชปู้ทบัจะตอ้งเป็นชั้น ๆ รวม 2 ชั้น ความหนาในการปูประมาณ 0.50 เมตร  ท่ี
กน้สระ สําหรับสระนํ้ าท่ีมีความลึก 3.5 เมตร และท่ีลาดดา้นในสระควรมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 
0.20 เมตร ท่ีระดบัเก็บกกันํ้ า ปริมาณงานของดินเหนียวท่ีใช้ มีค่าประมาณร้อยละ 5 ของความจุเก็บ
กกันํ้า 

2.8.2 การคิดราคาต่อหน่วย 
2.8.2.1 งานดินและงานป้องกนัการกดัเซาะ ราคาต่อหน่วยใชร้าคาเฉล่ียของประมาณ

การแหล่งนํ้าตามราคากลาง ( เมษายน  2548 ) ไม่รวมค่า Factor F ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2.8 

 
ตารางท่ี  2.8  ราคาต่อหน่วยงานดินและงานป้องกนัการกดัเซาะ 

ชนิดของงาน ราคา (บาท) หน่วย 
ดินถม (บดอดัแน่น) 66.61 บาท/ลบ.ม. 
ดินขดุเปิดหนา้ดิน  11.77 บาท/ลบ.ม. 
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ตารางท่ี  2.8  (ต่อ) 
ชนิดของงาน ราคา (บาท) หน่วย 

ดินขดุขนทิง้ (สภาพเดิม)  24.57 บาท/ลบ.ม. 
ปลูกหญา้  22.47 บาท/ลบ.ม. 
หินเรียง  364.07 บาท/ลบ.ม. 

 
2.8.2.2 อาคารทางนํ้ าเขา้/อาคารระบายนํ้ าเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาต่อหน่วย

ใชร้าคาเฉล่ียของประมาณการแหล่งนํ้ า ตามราคากลาง ( เมษายน  2548 ) ไม่
รวมค่า Factor F ดงัแสดงในตาราง   ท่ี  2.9 

 

ตารางท่ี  2.9   ราคาต่อหน่วยของอาคารทางนํ้าเขา้/ระบายนํ้า 

ตวัแปรขนาดท่อ 
คสล. (เมตร) 

จาํนวนแถว 
 

ราคาอาคารทางนํ้าเขา้ 
(บาท/อาคาร) 

ราคาอาคารระบายนํ้า 
(บาท /อาคาร) 

1:2 1:3 1:2 1:3 
ขนาดท่อ Ø 0.60 ม. 1 

1 
2 

87,439 
87,439 

117,944 

112,435 
112,435 
155,057 

108,473 
108,473 
144,026 

115,674 
115,674 
153,204 

ขนาดท่อ Ø 0.80 ม. 3 
4 
5 

141,773 
165,629 
193,384 

184,099 
216,456 
249,185 

181,170 
218,737 
258,864 

193,351 
233,998 
277,477 

2.8.2.3 อาคารบนัไดลงสระ ใช้กบังานสระเก็บนํ้ าและงานขุดลอกหนองนํ้ า  บึง
ธรรมชาติ เป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กราคาต่อหน่วยใช้ราคาเฉล่ียต่ออาคาร 
ตามราคากลาง (เมษายน  2548) ไม่รวมค่า Factor F 

    ความลาด 1:2 ราคาค่าก่อสร้าง = 8,295H + 30,977 บาท/อาคาร 
    ความลาด 1:3 ราคาค่าก่อสร้าง = 12,565H + 30,609 บาท/อาคาร 
    เม่ือ H  คือ ความลึกเฉล่ียของสระ วดัจากทอ้งสระถึงระดบัคนัดิน 

2.8.3 การคิดค่า Factor  F 
  การคิดค่า Factor F คือ การคิดค่าอาํนวยการ ค่าความผนัผวน ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือมนัท่ี 28 มิถุนายน 2537 ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลาง โดยคิดรวมอยู่
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ในรูปของ Factor F ซ่ึงใช ้Factor F งานชลประทาน (เน่ืองจากงานชลประทานมีลกัษณะใกลเ้คียง
กบังานทางจึงใหใ้ช ้เช่นเดียวกบังานทาง) 
  Factor F กรณีฝนตกชุก (เฉพาะ Factor F งานก่อสร้างทาง) 
  กรณีพื้นท่ีก่อสร้างอยูใ่นเขตจงัหวดัท่ีมีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียรายปีตั้งแต่ 1,500 มม. ให้เพิ่มค่า
Factor F ดงัตารางท่ี 2.10 และการเลือกใชค้่า Factor F ตามตารางท่ี 2.11 ดงัน้ี 

ตารางท่ี  2.10   การเพิ่มค่า Factor F กรณีฝนตกชุก 
 

ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียต่อปี  (มม.) เพิ่มค่า Factor F  (%) 
มากกวา่ 3,500 

มากกวา่ 3,000,-3,500 
มากกวา่ 2,500-3,000 
มากกวา่ 2,000-2,500 
มากกวา่ 1,500-2,000 

3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 

 

ตารางท่ี  2.11   ค่า Factor F  งานก่อสร้างทาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กระทรวงการคลงั,  2552) 
 

2.8.4 การวเิคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  การเปรียบเทียบผลประโยชน์กบัค่าการลงทุน  เพื่อวดัความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการแสดงไดห้ลายรูปแบบ กล่าวคือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (Benefit cost ratio, 
B/C)   และอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์   (Internal rate of  return, IRR)   ซ่ึงส่วนใหญ่จะ 
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ประเมินความเหมาะสมของโครงการในแต่ละทางเลือกต่างๆ ในรูปของ B/C 
2.8.4.1 ผลประโยชน์ 

  ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากโครงการขุดอ่างเก็บนํ้ า  สระเก็บนํ้ า  และขุดลอกหนองนํ้ า ได้
จากการสาํรวจทางดา้นเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นท่ีโครงการ ดงัตวัเลขในตารางท่ี 2.12 เป็นค่าเฉล่ีย
ของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนจากผลผลิตเดิมเม่ือยงัไม่ก่อสร้างโครงการ ซ่ึงจะนาํไปประเมินความ
เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการ 
 

ตารางท่ี  2.12   ผลประโยชน์ของพืชบางชนิดและปลา  
 

ประเภทของผลประโยชน์ หน่วย ผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 
นํ้ากิน นํ้าใช ้ บาท/ลบ.ม. 5 
พืชผกั เช่น คะนา้, หอมและดอกกะหลํ่า  บาท/ไร่ /ปี 8,000 
พืชไร่ ถัว่ลิสง  บาท/ไร่ /ปี 1,500 
ปลาในสระเล้ียงปลา พื้นท่ีผวินํ้า  บาท/ไร่/ปี 15,000 
ขา้ว บาท/ไร่/ปี 8,400 

หมายเหตุ  ขอ้มูลผลประโยชน์ขา้วคิดจากผลผลิตต่อปี  พื้นท่ีตาํบลพะเนาและราคาขายในทอ้งถ่ิน  
ในการคาํนวณผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจะคาํนวณจากพื้นท่ีการเกษตรคูณดว้ยผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึน 

2.8.4.2 อตัราผลตอบแทนค่าลงทุน(Benefit cost ratio : B/C) 
  เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ท่ีประเมินค่าเป็นเงินได้กับมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าลงทุน สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณคือ 
  อตัราผลตอบแทนค่าลงทุน  B   =   มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ 
                    C  มูลค่าปัจจุบนัของค่าลงทุน 

2.8.4.3 ราคาโครงการต่อจาํนวนประชากร 
  ราคาโครงการต่อจาํนวนประชากร เท่ากบัราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการหารดว้ยจาํนวน
ประชากรท่ีไดรั้บผลประโยชน์ 

2.8.4.4 ราคาโครงการต่อจาํนวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลประโยชน์ 
  ราคาโครงการต่อจาํนวนพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลประโยชน์ เท่ากบัราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ      
หารดว้ยพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลประโยชน์ 

2.8.4.5 การคาํนวณระยะเวลาก่อสร้าง 
เพื่อหาจุดคุม้ทุนจากการสร้างส่ิงก่อสร้าง จากตน้ทุนในการสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  หาร

ดว้ยผลประโยชน์จากผลผลิตท่ีทาํได ้ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย,  
2548) 
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินโครงงาน 

 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Note  Book  Acer 2920 Intel Core 2 Duo processor T7500 320 
GB HDD, DVD-Super   Multi  DL ,  802.11 a/b/g/Draft-N WLAN , Blutooth 
2.0+EDR , 3 GB DDR2 

 กลอ้งถ่ายภาพดิจิดอล 
 เคร่ือง  GPS   GRAMIN  รุ่น  GPSmap  60Sx 
 เทปวดัระยะ 
 แผนท่ีภูมิประเทศ  1:50000 
 เคร่ืองค านวณ 
 

3.2 ขั้นตอนการศึกษา   ในการศึกษาการท าโครงงานมีขั้นตอนการศึกษาต่อไปน้ี 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยการวิเคราะห์เอกสาร  และ
การส ารวจเก็บขอ้มูลคราบน ้าท่วมในพื้นท่ีต่าง  ๆ  ท่ีเคยท่วมในพื้นท่ีต าบลพะเนา  โดยค่าพิกดัจุดท่ี
เก็บคราบน ้าใช ้GPS  และค่าความสูงของระดบัน ้ าท่วมท่ีวดัจากระดบัพื้นดินโดยใชเ้ทปวดัระยะวดั
ความสูง  ซ่ึงเทียบกบัค่าระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ีคราบน ้ าท่วม   จากนั้นท าการถ่ายรูปขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูลภาคสนาม   เช่น  สภาพพื้นท่ีโดยรอบพื้นท่ีศึกษา  การวดัค่าความสูงของคราบน ้ าท่วม  
การวดัค่าพิกดัท่ีคราบน ้าท่วม  การวดัค่าความสูงของระดบัน ้ าท่วมท่ีวดัจากระดบัพื้นดินโดยใชเ้ทป
วดัระยะวดัความสูง  เม่ือได้ขอ้มูลต่าง ๆ ครบถว้น  จึงไดว้ิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งสร้างอ่าง  
เก็บน ้ าท่ีเหมาะสม  เพื่อเป็นทางเลือกในการจดัหาท่ีเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในฤดูฝน  พร้อมทั้งวิเคราะห์
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของส่ิงก่อสร้างท่ีเลือกแต่ละประเภท   เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอ่าง   
เก็บน ้าเพื่อป้องกนัน ้าท่วม  และสามารถเก็บน ้าไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้าได ้ ซ่ึงตอ้งเป็นวิธี
ท่ีเหมาะสมส าหรับต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ดงัแสดงรายละเอียดต่อไปน้ี 

 รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติของพื้นท่ีท าการเกษตร และขอ้มูลทัว่ไปของต าบลพะเนา  
 รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าท่าในเข่ือนล าตะคอง   
 รวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติปริมาณจ านวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม  
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 ศึกษาเอกสาร บทความ เอกสารอา้งอิง และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการศึกษาหาวธีิการวธีิการบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร 

 เก็บขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกบัระดบัน ้ าสูงสุด  และต ่าสุดในพื้นท่ีศึกษา  โดยท าการเก็บ
ขอ้มูลคราบน ้ าท่วมในระดบัต่าง  ๆ  ท่ีเคยท่วมในพื้นท่ีต าบลพะเนา  ค่าพิกดัจุดท่ีเก็บ
คราบน ้ าโดยใช ้GPS  ดงัรูปท่ี  3.1 ค่าความสูงของระดบัน ้ าท่วมท่ีวดัจากระดบัพื้นดิน
โดยใช้เทปวดัระยะวดัความสูง    ค่าระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ีคราบน ้ าท่วม   ท าการ
ถ่ายรูปขั้นตอนการเก็บขอ้มูลภาคสนาม    

 น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณน ้ าสูงสุด  เพื่อหาแนวทางในการจดัการน ้ า 
โดย   ค่าความสูงของระดบัน ้ าท่วมท่ีวดัจากระดบัพื้นดิน (หน่วยเป็นเมตร)  ทั้งหมด  
58  จุด  มาหาค่าระดบัน ้าท่วมพื้นท่ีการเกษตรต าบลพะเนา (ใหเ้ป็นค่า  y)  

 น าขอ้มูลภาคสนามท่ีเก็บไดม้าหาพื้นท่ีน ้ าท่วมในแผนท่ี  1:50,000  โดยน าขอ้มูลค่า
ระดับความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลางท่ีคราบน ้ าท่วม   และค่าความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง    ท่ีพื้นดิน  มาท าการลงเส้นชั้นความสูงเพื่อทราบพื้นท่ีการ
กระจายของน ้ าท่วม (พื้นท่ีหน่วยเป็นตารางเมตร)  (ให้ค่า   เป็น  x)  เพื่อพิจารณา
ทางเลือกในการจดัหาท่ีเก็บกักน ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝน ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้งท่ีขาด
แคลนน ้ า  เช่น  การสร้างอ่างเก็บน ้ าของต าบล  การสร้างสระเก็บน ้ าของเกษตรกรแต่
ละครัวเรือน  การขดุลอกล าน ้า  หว้ย  หนอง  บึง  ฝายกั้นน ้า  เป็นตน้   

 วิเคราะห์ค่าระดบัความสูงของน ้ าท่วมและการกระจายตวัของน ้ าท่วมในพื้นท่ีศึกษา  
พร้อมทั้งปริมาตรของน ้าท่วมท่ีเคยเกิดข้ึน 

 สรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการก าหนดต าแหน่งอ่างเก็บน ้ า  ส าหรับป้องกนัน ้ าท่วม           
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน  และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้ าในช่วงฤดูแลง้  ส าหรับ
ต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  

 การวเิคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ในแต่ละทางเลือกท่ีใชใ้นการเก็บกกัน ้ า วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของส่ิงก่อสร้างแต่ละประเภทท่ีเลือกก่อสร้าง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันา  แกไ้ขปัญหาน ้าท่วมท่ีมีมากในช่วงฤดูฝน  และการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้ 

 จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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รูปท่ี 3.1  แสดงการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยเคร่ือง GPS 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวเิคราะห์ 

 
  การศึกษาต าแหน่งอ่างเก็บน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกนัน ้ าท่วม  กรณีศึกษา  ต าบลพะเนา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นการศึกษาหาต าแหน่งในการสร้างอ่างเก็บน ้ าประเภทต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสม  สามารถเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝน  และน าไปใช้ในช่วงฤดูแลง้ ซ่ึงเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีศึกษา  โดยขอ้มูลประกอบดว้ย  
  
4.1 ข้อมูลภาคสนาม   
  จากการเก็บคราบระดบัน ้ าท่วม ทั้งหมด 58  จุด  ค่าระดบัพื้นดินสูงสุด  ต ่าสุด  และเฉล่ีย  
เท่ากบั  180.35, 164.17, 172.31 ม.รทก. ตามล าดบั  ส าหรับค่าระดบัท่ีคราบน ้ าท่วมสูงสุด  ต ่าสุด  
และเฉล่ีย  เท่ากบั  181, 165, 173.08 ม.รทก. ตามล าดบั และค่าความสูงของน ้ าท่วมท่ีวดัจากพื้นดิน
ถึงคราบน ้ าท่ีมีค่าสูงสุด  ต ่าสุด  และเฉล่ีย  เท่ากบั  1.10, 0.57, 0.77 ม.รทก. ตามล าดบั  ดงัแสดง
รายละเอียดในตารางท่ี  4.1  
 

ตารางท่ี  4.1  ค่าระดบัน ้ าสูงสุดพื้นท่ีการเกษตรต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
ระหวา่งวนัท่ี  2-25  ตุลาคม  2553 

 

จุดที่ ค่าพิกดัจุดที่วดัระดบัน า้ 
ค่าระดบัพืน้ดนิ 

(ม.รทก ) 

ค่าระดบัที่คราบน า้ท่วม 
(ม.รทก ) 

 

ค่าความสูงของน า้ท่วมที่
วดัจากพืน้ดนิถึงคราบน ้า

เฉลีย่ 
(ม.) 

1 48P   N 0199579     

    E 1660572 168.4 169 0.60 

2 48P N 0199569       

    E 1660589 168.4 169 0.6 

3 48P N 0198566       

    E 1659697 170.38 171 0.62 

4 48P N 0198571       

    E 1659682 171.36 172 0.64 

5 48P N 0198580       

    E 1659690 172.26 173 0.74 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 

จุดที่ ค่าพิกดัจุดที่วดัระดบัน า้ 
ค่าระดบัพืน้ดนิ 

(ม.รทก ) 

ค่าระดบัที่คราบน า้ท่วม 
(ม.รทก ) 

 

ค่าความสูงของน า้ท่วมที่
วดัจากพืน้ดนิถึงคราบน ้า

เฉลีย่ 
(ม.) 

6 48P N 0198600       

    E 1659622 172.41 173 0.59 

7 48P N 0198476       

    E 1659880 172.33 173 0.67 

8 48P N 0198533       

    E 1658935 170.08 171 0.92 

9 48P N 0198519       

    E 1658962 172.3 173 0.70 

10 48P N 0198510       

    E 1658976 171.16 172 0.84 

11 48P N 0198529       

    E 1658970 172.08 173 0.92 

12 48P N 0198485       

    E 1658965 170.28 171 0.72 

13 48P N 0198480       

    E 1658984 168.39 169 0.61 

14 48P N 0198478       

    E 1659002 168.15 169 0.85 

15 48P N 0198470       

    E 1659004 169.34 170 0.66 

16 48P N 0198579       

    E 1658965 170.38 171 0.62 

17 48P N 019581       

    E 1658969 171.19 172 0.81 

18 48 N 0198532       

    E 1659143 170.07 171 0.93 

19 48P N 0198793       

    E 1658999 172.25 173 0.75 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

จุดที่ ค่าพิกดัจุดที่วดัระดบัน า้ 
ค่าระดบัพืน้ดนิ 

(ม.รทก ) 

ค่าระดบัที่คราบน า้ท่วม 
(ม.รทก ) 

 

ค่าความสูงของน า้ท่วมที่
วดัจากพืน้ดนิถึงคราบน ้า

เฉลีย่ 
(ม.) 

20 48P N 0198791       

    E 1659004 172.05 173 0.95 

21 48P N 0198792       

    E 1659000 171.2 172 0.80 

22 48P N 0198789       

    E 1659014 173.2 174 0.80 

23 48P N 0198808       

    E 1659013 173.14 174 0.86 

24 48P N 0198803       

    E 1659055 173.43 174 0.57 

25 48P N 0198808       

    E 1658993 172.3 173 0.70 

26 48P N 0199318       

    E 1659210 175.23 176 0.77 

27 48P N '0199272       

    E 1659308 175.2 176 0.80 

28 48P N 0199550       

    E 1659398 164.17 165 0.83 

29 48P N 0199436       

    E 1659589 169.4 170 0.60 

30 48P N 0198357     

    E 1658870 180.19 181 0.81 

31 48P N 0199231       

    E 1659113 180.35 181 0.65 

32 48P N 0199900       

    E 1660020 178.31 179 0.685 

33 48P N 0199776       

    E 1659990 177.14 178 0.86 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 

จุดที่ ค่าพิกดัจุดที่วดัระดบัน า้ 
ค่าระดบัพืน้ดนิ 

(ม.รทก ) 

ค่าระดบัที่คราบน า้ท่วม 
(ม.รทก ) 

 

ค่าความสูงของน า้ท่วมที่
วดัจากพืน้ดนิถึงคราบน ้า

เฉลีย่ 
(ม.) 

34 48P N 0199884       

    E 1660410 179.3 180 0.70 

35 48P N 0199729     

    E 1659672 166.19 167 0.805 

36 48P N 0199495       

    E 1659626 167.34 168 0.66 

37 48P N 0199460       

    E 1659622 168.1 169 0.90 

38 48P N 0199421       

    E 1659625 169.1 170 0.90 

39 48P N 0199476       

    E 1659618 170.23 171 0.77 

40 48P 0197214       

    1658675 173.29 174 0.71 

41 48P N 0197233       

    E 1658674 174.21 175 0.79 

42 48P N 0197039       

    E 1658635 172.38 173 0.62 

43 48P N 0197052       

    E 1658625 173.27 174 0.73 

44 48P N 0197026       

    E 1658646 173.33 174 0.67 

45 48P N 0197024       

    E 1658639 174.29 175 0.71 

46 48P N 0196734       

    E 1658492 176.27 177 0.73 

47 48P N 0196728       

    E 1658496 175.22  176 0.78 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 

จุดที ่ ค่าพิกดัจุดที่วดัระดบัน า้ 
ค่าระดบัพืน้ดนิ 

(ม.รทก ) 

ค่าระดบัที่คราบน า้ท่วม 
(ม.รทก ) 

 

ค่าความสูงของน า้ท่วมที่
วดัจากพืน้ดนิถึงคราบน ้า

เฉลีย่ 
(ม.) 

48 48P N 0196643       

    E 1658538 174.37 175 0.63 

49 48P N 0196638       

    E 1658567 174.37 175 0.63 

50 48P N 0196633       

    E 1658543 174.21 175 0.79 

51 48P N 0196636       

    E 1658486 173.34 174 0.66 

52 48P N 0198364     

    E 1659226 172.08 173 0.92 

53 48P N 0198361       

    E 1659230 173.9 175 1.10 

54 48P N 0197830       

    E 1659407 173.1 174 0.90 

55 48P N 0197665       

    E 1659357 173.1 174 0.90 

56 48P N 0197507       

    E 1659365 172.95 174 1.05 

57 48P N 0197408       

    E 1659369 171.94 173 1.06 

58 48P N 0197391       

    E 1659520 171.9 173 1.10 

   ค่าสูงสุด  180.35 181 0.57 

   ค่าต  ่าสุด  164.17 165 1.10 

  ค่าเฉล่ีย  172.31 173.08 0.77 
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4.2 พืน้ทีน่ า้ท่วมในแผนที ่ 1:50,000   
  จากจุดท่ีวดัค่าระดบัคราบน ้ าท่วมจ านวน  58  จุด ดงัรูปท่ี  4.1  และน าขอ้มูลค่าระดบัความ
สูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางท่ีคราบน ้าท่วม  และค่าความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางท่ีพื้นดิน  
มาท าการลงเส้นชั้นความสูงเพื่อทราบพื้นท่ีการกระจายของน ้ าท่วม ดงัรูปท่ี 4.2 ถึง 4.4  มีพื้นท่ีน ้ า
ท่วมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  3,125 ไร่   ซ่ึงพบวา่ลกัษณะการเกิดน ้ าท่วมในพื้นท่ีเกิดจาก
น ้าในล าตะคองเก่า  และล าตะคองใหม่  ลน้ตล่ิงไหลบ่าลงสู่พื้นท่ีการเกษตร  และปริมาณฝนตกท่ีมี
มากในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน ้ าท่วมกระจายทัว่พื้นท่ี  พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบมากดา้นทิศ
ตะวนัออกของพื้นท่ีศึกษา  เน่ืองจากบริเวณดงักล่าวค่อนขา้งต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืน  ค่าความสูงของน ้ าท่วม
ท่ีวดัจากพื้นดินถึงคราบน ้ าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.77  เมตร  น ้ าจะท่วมขงัอยูป่ระมาณ 2-4 สัปดาห์ จึงกลบั
เขา้สู่สภาวะปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.1  ต าแหน่งการกระจายจุดท่ีวดัค่าระดบัคราบน ้าท่วม 
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รูปท่ี  4.2  การน าขอ้มูลภาคสนามมาพล็อตหาระดบัน ้าท่วมลงในแผนท่ี 1:50,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  4.3  การน าขอ้มูลภาคสนามมาพล็อตหาพื้นท่ีน ้าท่วม 
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รูปท่ี  4.4   พื้นท่ีถูกน ้าท่วม 
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4.3 การวเิคราะห์ปริมาณน า้ฝนและน า้ท่า 
  จากขอ้มูลน ้ าฝน  วดัปริมาณฝนตก ณ.อ่างเก็บน ้ าล าตะคอง  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2512  ถึง 2551 
พบวา่ ปริมาณฝนสูงสุด 1,317.10  มิลลิเมตร  เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2550  ปริมาณฝนต ่าสุด 666.40 
มิลลิเมตร เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2532  มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคม  เดือนสิงหาคม  ถึง  
เดือนตุลาคม  ดงัแสดงรายละเอียด ในตารางท่ี  4.2 

ตารางท่ี  4.2   ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2512  ถึง 2551 

ปี 
พ.ศ. 

 

เดือน รวม 
ปริมาณฝน 
(มม.) 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

2512 32.80 5.20 78.00 16.70 51.90 25.90 17.70 67.30 276.60 111.60 16.90 0.00 700.60 

2513 0.00 0.00 78.60 100.40 146.40 42.10 21.70 166.80 269.10 169.60 2.60 25.40 1,022.70 

2514 0.00 26.10 29.00 74.00 166.10 30.20 73.40 213.80 103.40 79.80 3.20 0.00 799.00 

2515 0.00 30.30 174.60 20.30 6.80 146.30 18.30 31.60 460.70 249.40 78.00 5.60 1,221.90 

2516 0.00 12.70 24.70 30.10 187.00 93.70 123.50 143.30 242.60 135.00 8.40 0.00 1,001.00 

2517 0.40 18.00 45.80 80.40 108.30 43.20 69.80 67.00 178.90 185.50 68.10 1.30 866.70 

2518 6.90 29.20 67.50 25.40 121.10 93.70 66.70 25.30 325.40 92.00 6.60 0.00 859.80 

2519 0.00 69.70 31.60 80.30 73.30 27.70 120.90 172.70 194.10 266.30 32.80 4.40 1,073.80 

2520 0.00 0.00 30.90 67.60 175.30 9.50 58.30 75.70 191.30 69.60 12.80 7.30 698.30 

2521 9.20 31.80 45.90 47.80 133.50 39.30 184.50 36.50 293.40 16.40 5.80 0.00 844.10 

2522 2.90 44.40 0.80 57.90 121.90 95.20 125.50 109.40 313.70 21.90 6.20 0.00 899.80 

2523 0.00 3.50 103.80 70.40 93.70 155.80 154.60 87.30 391.30 155.90 4.60 0.00 1,220.90 

2524 0.00 29.40 30.90 183.90 70.70 21.50 89.50 84.30 219.90 80.60 124.60 1.60 936.90 

2525 0.00 15.60 88.40 37.00 96.90 71.90 43.70 108.10 247.60 132.10 27.00 1.60 869.90 

2526 10.70 0.00 0.00 12.10 198.90 59.40 33.20 221.60 249.40 253.40 47.00 4.20 1,089.90 

2527 0.10 41.90 3.60 97.00 39.20 46.80 80.60 92.30 199.80 169.20 40.70 0.00 811.20 

2528 60.90 3.80 0.90 105.40 174.60 46.40 145.60 28.30 235.40 242.10 15.40 0.00 1,058.80 

2529 0.00 0.00 46.40 55.00 81.40 22.30 36.70 96.40 119.90 250.00 0.00 0.50 708.60 

2530 0.00 0.00 11.40 100.10 102.30 67.20 22.20 44.80 289.00 116.10 96.10 0.00 849.20 

2531 0.00 10.60 26.30 177.60 104.20 110.60 127.30 104.10 217.60 239.60 0.00 0.00 1,117.90 

2532 35.20 0.00 71.20 37.30 179.10 21.80 80.10 53.50 59.50 121.80 6.90 0.00 666.40 

2533 0.00 6.30 39.00 83.70 165.00 22.10 41.80 34.60 127.80 219.40 86.00 0.00 700.60 

2534 2.40 0.00 44.00 43.60 141.90 54.80 60.80 88.70 223.20 162.10 0.00 5.00 826.50 

2535 38.80 7.00 21.40 50.90 51.10 117.90 90.80 115.40 135.40 233.80 0.00 21.90 884.40 

2536 0.00 27.50 49.90 59.00 44.80 54.90 107.80 153.10 131.60 48.60 0.00 16.40 693.60 

2537 0.00 25.50 76.60 98.10 190.50 104.20 48.10 88.80 209.40 66.80 0.00 7.20 915.20 

2538 21.50 2.20 65.40 93.90 146.30 76.10 75.30 177.40 239.50 69.90 16.60 0.00 984.10 

2539 0.00 24.70 25.30 76.40 161.50 133.50 57.50 115.40 289.70 182.20 109.60 0.00 1,175.80 

2540 6.40 31.20 65.40 40.20 77.90 27.30 18.20 79.20 278.40 67.90 10.50 0.00 702.60 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 

ปี 
พ.ศ. 

 

เดือน รวม 
ปริมาณฝน 
(มม.) 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

2541 0.00 11.90 34.00 107.80 99.90 18.90 34.50 121.90 245.80 294.00 68.00 0.00 1,036.70 

2542 5.10 20.00 42.60 141.90 215.10 50.40 21.20 121.60 176.80 237.20 39.70 0.00 1,071.60 

2543 11.20 116.10 1.00 147.10 84.00 109.40 122.20 180.20 154.50 231.50 0.30 0.00 1,157.50 

2544 1.80 0.00 124.00 7.40 165.10 64.80 38.50 114.00 81.80 152.10 11.80 5.00 766.30 

2545 0.00 3.00 21.80 84.60 56.80 22.90 3.10 191.20 293.90 130.20 11.80 13.70 833.00 

2546 0.00 44.30 123.60 25.60 196.00 122.00 267.10 133.00 79.60 134.80 0.00 0.00 1,126.00 

2547 26.10 65.00 31.30 66.00 83.50 175.50 48.30 59.30 97.30 11.00 8.50 0.00 671.80 

2548 0.00 10.00 34.10 35.20 190.70 13.80 115.20 92.91 247.50 212.80 137.30 0.00 1,089.51 

2549 2.40 12.00 125.90 70.50 142.20 81.10 58.80 164.30 223.80 151.90 1.80 0.00 1,034.70 

2550 0.00 27.10 28.30 167.40 282.80 115.80 109.90 163.20 169.40 243.70 9.50 0.00 1,317.10 

2551 0.00 0.00 8.50 337.94 203.40 13.50 24.90 187.20 341.20 137.70 60.70 0.00 1,315.04 

เฉล่ีย  6.87 20.15 48.81 80.34 128.27 66.23 75.94 110.28 220.63 153.63 29.39 3.02  

ท่ีมา  โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาล าตะคอง ส านกัชลประทานท่ี  8  กรมชลประทาน 
 
  จากขอ้มูลน ้ าท่า  ปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าล าตะคอง  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2512  ถึง 2515 พบวา่  
ปริมาณน ้าท่าเฉล่ียต่อปีมีปริมาณสูงสุด  274.85  ลา้นลูกบาศกเ์มตร  เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2543  ปริมาณ
น ้าท่าสะสมต ่าสุด  67.23  ลา้นลูกบาศก์เมตร  เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2512  มีปริมาณน ้ าท่ามากช่วงเดือน
มกราคม  และช่วงเดือนตุลาคม  ถึง  เดือนธนัวาคม ดงัแสดงรายละเอียด ในตารางท่ี  4.3 

ตารางท่ี  4.3   ขอ้มูลปริมาณน ้าท่า  ตั้งแต่  พ.ศ. 2512  ถึง 2551 

ปี 
พ.ศ. 

เดือน ปริมาณ 
น ้ าท่า

เฉล่ียต่อปี 
(ลา้น  
ลบ.ม.) 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

2512 25.15 23.72 21.49 19.13 15.32 19.68 39.44 47.11 89.18 163.97 173.39 169.20       67.23  

2513 168.91 163.03 154.27 148.96 144.84 138.19 126.83 117.93 138.87 155.86 174.72 175.26     150.63  

2514 173.34 164.95 158.33 150.31 150.44 147.35 133.65 129.56 124.94 130.26 113.50 108.77     140.44  

2515 104.63 98.25 93.75 94.62 84.86 69.77 58.84 59.38 139.05 308.91 315.60 316.18     145.31  

2516 316.12 305.29 290.07 276.39 254.56 232.00 208.17 191.74 194.97 263.22 259.89 255.19     253.96  

2517 247.15 241.09 235.79 237.47 236.14 224.31 209.21 191.11 186.02 224.50 264.00 280.83     231.46  

2518 278.91 273.46 267.17 259.28 248.59 244.55 245.01 234.21 248.50 294.84 278.62 276.00     262.42  

2519 271.83 261.31 251.06 245.95 238.12 225.40 199.35 189.65 233.91 249.58 303.29 303.64     247.75  
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ตารางท่ี  4.3  (ต่อ) 

ปี 
พ.ศ. 

เดือน ปริมาณ 
น ้ าท่า

เฉล่ียต่อปี 
(ลา้น  
ลบ.ม.) 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

2520 298.90 280.74 268.07 259.15 254.16 227.42 190.70 172.50 154.52 159.06 137.48 131.12     211.15  

2521 126.17 111.24 93.94 62.66 46.60 50.17 55.20 56.35 46.72 111.56 99.49 91.11       79.26  

2522 89.68 85.18 80.14 75.08 79.15 81.56 81.74 69.92 75.97 137.94 120.77 112.90       90.83  

2523 110.99 104.40 95.10 92.21 88.12 93.99 95.34 82.89 82.01 158.66 188.58 183.12     114.61  

2524 180.28 171.74 162.56 155.49 161.76 166.49 159.57 155.58 144.37 156.32 161.72 162.19     161.50  

2525 155.92 144.81 132.77 129.78 122.21 116.07 99.81 84.50 116.01 152.24 157.58 150.32     130.16  

2526 145.12 131.35 119.51 108.19 99.22 83.73 67.78 71.64 108.02 250.72 313.93 318.58     151.48  

2527 331.84 320.99 313.88 309.40 303.29 289.64 276.89 252.06 226.34 265.51 282.05 260.15     286.00  

2528 247.42 233.76 224.66 216.34 222.72 231.31 230.78 219.62 221.87 242.67 258.26 251.29     233.39  

2529 245.47 229.52 212.20 202.83 204.44 196.60 162.16 148.04 142.22 196.87 201.33 186.61     194.02  

2530 177.08 157.29 135.72 124.07 123.50 116.15 93.03 67.23 94.92 152.47 166.45 162.46     130.86  

2531 156.23 143.47 133.30 122.22 127.42 127.88 108.93 97.92 125.14 212.84 268.06 260.63     157.00  

2532 254.82 242.39 233.29 223.87 218.96 213.08 189.22 157.62 144.36 144.62 132.79 119.95     189.58  

2533 114.06 103.64 95.63 84.96 76.95 74.43 53.87 46.37 44.93 141.95 227.20 227.95     107.66  

2534 225.03 210.13 200.64 189.57 177.91 181.64 175.43 166.27 187.80 225.38 231.80 221.43     199.41  

2535 214.07 195.66 179.36 160.81 140.99 125.74 102.52 85.91 71.59 79.01 86.26 76.82     126.56  

2536 70.79 61.32 54.41 51.82 48.57 47.60 44.09 47.86 77.76 125.00 125.66 114.53       72.45  

2537 108.20 96.50 88.62 84.73 81.76 106.70 132.25 137.79 149.97 171.39 143.97 123.97     118.82  

2538 117.48 108.19 100.00 94.00 89.71 86.46 82.35 92.53 153.16 240.33 262.55 259.06     140.48  

2539 250.47 233.31 222.98 212.52 219.94 244.55 247.61 240.36 275.35 333.54 330.32 324.63     261.29  

2540 317.73 297.08 275.74 260.67 238.63 218.18 183.54 162.38 156.79 206.45 196.49 180.66     224.52  

2541 165.61 139.32 125.56 115.30 105.76 99.15 79.17 62.88 69.07 111.02 119.24 113.51     108.79  

2542 108.20 98.14 86.39 78.64 104.97 132.69 135.83 135.48 154.05 225.59 287.77 294.69     153.53  

2543 287.44 264.89 256.08 246.52 252.62 257.43 236.61 223.26 275.46 330.91 339.52 327.53     274.85  

2544 315.13 290.53 274.67 266.18 253.43 252.92 239.43 224.73 204.51 201.18 202.07 196.70     243.45  

2545 184.12 160.80 146.93 130.63 126.59 130.57 112.41 108.14 136.69 232.55 252.83 251.72     164.49  

2546 244.32 221.82 205.15 194.23 186.48 171.47 159.23 152.90 149.90 202.91 216.99 200.32     192.14  

2547 177.65 157.07 132.62 106.14 91.40 103.52 110.92 102.91 101.66 103.33 78.82 68.78     111.23  

2548 64.88 58.52 48.30 42.96 40.20 36.98 35.22 33.74 62.56 118.27 155.45 179.60       73.05  

2549 170.54 154.74 139.88 131.06 124.14 124.68 124.67 122.81 126.12 210.41 222.59 213.59     155.43  

2550 195.95 169.28 149.34 130.59 155.64 168.89 142.84 123.72 143.14 184.58 200.16 186.57     162.55  

2551 164.21 146.10 123.00 110.03 124.24 145.42 133.26 111.23 166.10 255.89 294.28 291.09     172.06  

เฉล่ีย 190.04 176.37 164.55 155.11 151.60 150.10 139.07 129.44 143.61 195.80 208.63 203.21   

 

ท่ีมา  โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาล าตะคอง ส านกัชลประทานท่ี  8  กรมชลประทาน 
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4.4 ปริมาตรน า้ทีท่่วมพืน้ทีก่ารเกษตรต าบลพะเนา 
  จากขอ้ 4.1  ไดค้วามสูง (y) ของระดบัน ้ าท่วมสูงสุดเฉล่ีย คือ  0.77  เมตร  คงเหลือในพื้นท่ี
นาเพื่อใชป้ระโยชน์เท่ากบั  0.20 เมตร  ดงันั้น  มีระดบัน ้ าท่วม  0.57 เมตร  และจากขอ้  4.2   ได้
พื้นท่ีท่ีถูกน ้าท่วม (x)  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการการน าค่าระดบัน ้ าท่วม  และค่าพิกดัน ามาพล็อตลง
ใน  แผนท่ี 1:50,000 คิดเป็นพื้นท่ีน ้ าท่วมประมาณ  5  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,125 ไร่  สามารถ
น ามาหาปริมาตรน ้าท่วมได ้ ดงัน้ี 
 V = (y)(x)   ลูกบาศกเ์มตร 
 เม่ือ V คือ  ปริมาตรน ้าท่วม  ซ่ึงเท่ากบัปริมาตรความจุของแหล่งเก็บกกัน ้าเพื่อ 
   เก็บไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ (ลูกบาศกเ์มตร)    
   x คือ พื้นท่ีท่ีถูกน ้าท่วม (ตารางเมตร) 
   y คือ ระดบัน ้าท่วมสูงสุด ( เมตร) 
 ดงันั้น V =  (0.57) (3,125x1600)  
    =  2,850,000 ลูกบาศกเ์มตร   
4.5 การเลอืกส่ิงก่อสร้างทางวศิวกรรม 

4.5.1 การสร้างอ่างดินเก็บน ้าขนาดเล็ก  เพื่อเก็บกกัปริมาตรน ้ าท่วมทั้งหมด  2,850,000  
ลูกบาศกเ์มตร  ซ่ึงแบบของอ่างดินขนาดเล็กดงัแสดงในรูปท่ี 4.5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  4.5  มิติการสร้างอ่างดินขนาดเล็กหรือสระเก็บกกัน ้า 
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เม่ือ  A1  คือ  พื้นท่ีผวิน ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด   =  656,100      (ตารางเมตร) 
  A2  คือ  พื้นท่ีผวิน ้าท่ีระดบัต ่าสุดช่วงปลายฤดูแลง้  =  627,264      (ตารางเมตร) 
  a  คือ  ความยาวผวิน ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด   =  810          (เมตร) 
  b  คือ  ความกวา้งผวิน ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด  (ม.) =  810         (เมตร) 
  ความลาดเอียงของสระ 4 ดา้น  แนวตั้ง : แนวราบ  เท่ากบั 1:2 
  ความลึกระดบัน ้าเก็บกกัสูงสุด (h) ลึกไม่นอ้ยกวา่  3.50  เมตร  เลือกความลึกท่ี  4.50 เมตร 
   A1 = ab  =  810x810  =  656,100  (ตารางเมตร) 
        A2 = (a-4h)(b-4h)  =  (810-18)(810-18)  =  792x792  =  627,264  (ตารางเมตร) 
  ให ้Vo คือ  ความจุของอ่างท่ีสามารถเก็บกกัน ้าได ้ (ลูกบาศกเ์มตร) 
  Vo = A1  + A2 + A1  x A2       
    3 
  Vo =  ab + (a-4h)(b-4h) +  ab x (a-4h)(b-4h)     
        3 
      Vo = (810x810)+(810-18)(810-18)+ (656,100)x(627,264)     
                    3 
       Vo =  2,887,326  ลูกบาศกเ์มตร >2,850,000  ลูกบาศกเ์มตร 

  ปริมาณน ้าท่ีคาดวา่จะสูญเสียจากการระเหยไปจากอ่างเก็บน ้าฤดูแลง้นาน 6  เดือน  ท่ีระเหย
ไปจากอ่างเก็บน ้ าต่อวนั  โดยเฉล่ียในฤดูแลง้ประมาณ 5 มิลลิเมตร  ดงันั้นในฤดูแลง้  6  เดือน  มี
การระเหยจากผวิน ้าลึกรวมประมาณ  0.90  เมตร   (มูลนิธิสภาเตือนภยัพิบติัแห่งชาติ)  

เม่ือ   A1  คือ  พื้นท่ีผวิน ้าท่ีระดบัเก็บกกัสูงสุด (ตารางเมตร) 
 A2  คือ  พื้นท่ีผวิน ้าท่ีระดบัต ่าสุดช่วงปลายฤดูแลง้ประมาณ (ตารางเมตร) 
 Ve  คือ  ปริมาณน ้าท่ีคาดวา่จะระเหยไปจากสระตลอดฤดูแลง้  (ลูกบาศกเ์มตร) 
 Ve = 0.90 ( A1 + A2 ) = 0.45 (A1 + A2) 
 

 Ve = 0.45 [ ab + (a – 4h) (b – 4h) ] (ลูกบาศกเ์มตร)  
     = 0.45 (656,100+627,264)  =  577,513  ลูกบาศกเ์มตร 
ความจุของอ่างดินเก็บน ้าขนาดเล็กท่ีตอ้งการ  = จ านวนน ้าท่ีตอ้งการใชใ้นฤดูแลง้ (ลูกบาศกเ์มตร) + 
(ลูกบาศกเ์มตร)  ปริมาณน ้ าท่ีคาดว่าจะสูญเสียจากการระเหยในช่วงฤดู

แลง้ (ลูกบาศกเ์มตร)  
                                                  =  2,887,326+577,513  =  3,464,839  ลูกบาศกเ์มตร 

2 

x h 

x h 

x 4.50 
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  การคิดการสูญเสียน ้ าจากการร่ัวซึม  ในทางปฏิบติัการก าหนดความจุสระเก็บน ้ า  เราจะไม่
คิดรวมปริมาณน ้ าท่ีคาดว่าจะสูญเสียจากการร่ัวซึม แต่จะหาวิธีป้องกนัมิให้มีการร่ัวซึมเกิดข้ึนกบั
อ่างดินเก็บน ้ าขนาดเล็กท่ีสร้างดว้ยมาตรการใดมาตรการหน่ึงให้เหมาะสม  หรือขุดอ่างให้ลึก 3.50 
เมตรข้ึนไปเพื่อลดการร่ัวซึม 
  จากความจุของอ่างท่ีหาได้รวมกบัปริมาณการระเหยของน ้ าจากสระ =  3,464,839  
ลูกบาศก์เมตร  ดงันั้น  จะตอ้งสร้างอ่างดินเก็บน ้ าขนาดเล็กให้เพียงพอกบัความจุอ่างดินเก็บน ้ า
ขนาดเล็กท่ีตอ้งการโดยการเพิ่มพื้นท่ีหรือความลึก  จึงเลือกเพิ่มความลึกของอ่าง  จาก  4.50  เมตร  
เป็น  5.50  เมตร  กวา้ง  810  เมตร  ยาว  810  เมตร 
  Vo = A1 + A2 +  A1 . A2   
 
  Vo = ab + (a – 4h) (b – 4h) +  ab x (a – 4h) (b – 4h) 
  
  Vo = (810 x 810) + (810 – 22) (810 – 22) +  656,100 x (620,944)  
   
     Vo =  3,511,427  ลูกบาศกเ์มตร >3,464,839  ลูกบาศกเ์มตร 

  เพราะฉะนั้น  สร้างอ่างดินเก็บน ้ าขนาดเล็ก  ขนาดกวา้ง  810  เมตร  ยาว  810  เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นท่ี  0.6561  ตารางกิโลเมตร  หรือ 410  ไร่  ลึก  5.50  เมตร  ความลาดเอียง  1:2  คิดเป็น
ปริมาตรอ่างดินเก็บน ้ าขนาดเล็กความจุ  3,511,427  ลูกบาศก์เมตร  โดยก าหนดจุดท่ีตั้งคือบริเวณ
ท่ีตั้ง  พิกดั  48P  N 0198477  E 1659779  ซ่ึงบริเวณดงักล่าวเป็นแอ่งรับน ้ า  และเป็นพื้นท่ีต ่า
สามารถเก็บกกัน ้ าไดเ้ป็นพื้นท่ี ประมาณ  2  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,250  ไร่  และยงัอยูต่รงกลาง
ระหวา่งล าตะคองใหม่และล าตะคองเก่า  ซ่ึงสามารถท าการผนัน ้ าจากสองแหล่งน้ีมาใชไ้ดโ้ดยผา่น
อ่างดินเก็บกกัน ้ าดงักล่าว  แต่บริเวณดงักล่าวเป็นท่ีดินของประชาชน  จึงตอ้งมีการจ่ายค่าเวนคืน
ท่ีดินไปในประมาณการค่าก่อสร้างดว้ย 

4.5.2 การสร้างสระเก็บน ้าส าหรับเกษตรแต่ละครัวเรือน  ปริมาตรทั้งหมด  3,511,427  
ลูกบาศกเ์มตร  จากระบบฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวนาปี  ต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ปี  2552/2553  
จ านวน  365  ครัวเรือน  คิดเป็นพื้นท่ี  4,986 ไร่  1 งาน  14  ตารางวา   (ระบบ
ฐานขอ้มูลเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร) 

3 
x h  

x h  
3 

x 5.50 
3 
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  สามารถสร้างสระเก็บน ้ าตามปลายนาของเกษตรกร 365 ครัวเรือน = 3,511,427 / 365 = 
9,620  ลูกบาศก์เมตร/ครัวเรือน  โดยขุดสระขนาดกวา้ง  60  เมตร  ยาว  60  เมตร  ลึก  3.50  เมตร  
ความลาดเอียง  1:2 

  Vo = A1 + A2 +  A1 . A2   

 
  Vo = ab + (a – 4h) (b – 4h) +  ab x (a – 4h) (b – 4h) 
  
  Vo = (60 x 60) + (60 – 14) (60 – 14) +  3,600 x (2,116)  
   
    Vo  =  9,889  ลูกบาศกเ์มตร 

4.5.3 การขุดลอกหนองน า้  คลอง  และบึงธรรมชาติ 
  การขุดลอกคลองธรรมชาติเดิมท่ีมีอยู่แลว้  คือ  ล าตะคองเก่า  และล าตะคองใหม่  ซ่ึงมีล า
น ้ ากวา้งประมาณ  40  เมตร  คิดเป็นความยาวรวม  7,600  เมตร  ความลึกใหม่ท่ีขุดลอก  5  เมตร  
ความลาดเอียง  1:2  สามารถค านวณไดจ้ากสูตร   
 V  =  0.5 x (ผลบวกดา้นคู่ขนาน) x สูง x ระยะทาง 
 V  =  ปริมาตรความจุน ้า 
 V  =  0.5 x (40+20) x5 x 7,600  =  1,140,000  ลูกบาศกเ์มตร 
  การขุดลอกคลองอาจช่วยบรรเทาเหตุน ้ าท่วมพื้นท่ีการเกษตรไดไ้ม่มากนกั  แต่ในการขุด
ลอกแหล่งน ้าธรรมชาติให้สามารถเก็บกกัน ้ าไวไ้ดม้ากข้ึนนั้น  จะช่วยชลอการไหลบ่าของน ้ าเขา้มา
ท่วมพื้นท่ีการเกษตรได ้ และเป็นปัจจยัช่วยใหเ้กิดการเสียหายของพืชผลการเกษตรไดน้อ้ยลง 
 
4.6 การประมาณราคาค่าก่อสร้างและวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 

4.6.1 ประมาณราคาค่าก่อสร้างอ่างดินเกบ็น า้  ขนาดเล็กความจุ  3,511,427  ลูกบาศก์
เมตร  ปริมาณงานดินขุดสระ,อ่าง คิด 80% ของความจุเก็บกกัน ้า 

 ปริมาณดินขุด  = (ความจุเก็บกกัน ้ า x 80)/100  =  (3,511,427x80)/100  =  
2,809,142   ลูกบาศกเ์มตร 

    ราคาดินขุดขนทิ้ง = 2,809,142  x 24.57 =   69,020,619    บาท 
 งานดินถมท าคนัดิน  ปกติความกวา้งของคนัดินถมทัว่ไป 4 เมตร การคิดปริมาณ

จากตวัแปรความยาว ; L (เมตร) ความสูงเฉล่ียของคนัดิน ; H  (เมตร) ดงัน้ี 

3 
x h  

x h  
3 

x 3.50 
3 
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   งานดินถมบดอดัแน่น (ลูกบาศกเ์มตร)  = 8LH + 10HL + 1.12L 
           = 8(810)(0.50)+10(0.50)(810)+1.12(810) 
           = 8,197  ลูกบาศกเ์มตร 
   ราคาดินถมบดอดัแน่น  น าดินจากการขดุสระส่วนหน่ึงมาท าคนัดินสูง 0.50  
  เมตร สันกวา้ง 4 เมตร 

 อาคารทางน ้ าเขา้  เลือก  ท่อ  0.80 เมตร  จุดละ 5  แถว  จ านวน  5  จุด (จ านวน
อาคารทางน ้าเขา้ ไดจ้ากการส ารวจในสนามและเลือกอาคารใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ภูมิประเทศ) 

     ราคาอาคารน ้าเขา้  = 5x193,384 = 966,920  บาท 
 อาคารระบายน ้ า  เลือก  ท่อ   0.80 เมตร  จุดละ 5 แถว  จ านวน 6 จุด (ส าหรับ

ควบคุมระดบัน ้ าในสระไม่ให้ไหลท่วมหลงัคนัดิน  การก าหนดต าแหน่งให้ใกล้
ร่องน ้ าธรรมชาติ  จ านวนอาคารระบายน ้ า ไดจ้ากการส ารวจในสนามและเลือก
จ านวนอาคารใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศ) 

     ราคาอาคารระบายน ้า  = 6x258,864 = 1,553,184  บาท 
 ค่างานตน้ทุนรวม  =69,020,619 +966,920 +1,553,184  = 71,540,723  บาท  
จากค่างานตน้ทุน น ามาคิดค่า Factor F เงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15  เงินประกนั
ผลงานหกัร้อยละ 10 ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 6  ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  ค่า Factor F 
=  1.1823   

     รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน  71,540,723x1.1823 =  84,582,597   บาท   
ค่าเวนคืนท่ีดินตามราคาประเมินท่ีดิน บริเวณล าตะคองเก่า และล าตะคองใหม่ 
ต าบลพะเนา อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ราคาประเมินไร่ละ  50,000  บาท 
 ท่ีดินท่ีตอ้งเวนคืน  410 ไร่ ๆ ละ  50,000  บาท  คิดเป็นเงิน  20,500,000  บาท 
  รวมค่าส่ิงก่อสร้างและเวนคืนท่ีดิน = 84,582,597+20,500,000  = 105,082,597  
บาท 

4.6.2 ประมาณราคาค่าก่อสร้างสระเกบ็กกัน า้ความจุ  9,889  ลูกบาศก์เมตร 

 ปริมาณดินขุด  = (ความจุเก็บกกัน ้ า x 80)/100  =(9,889x80)/100  =  7,911    
ลูกบาศกเ์มตร 

  ราคาดินขดุขนทิ้ง = 7,911x24.57 = 194,373  บาท 
 งานดินถมท าคนัดิน ปกติความกวา้งของคนัดินถมทัว่ไป 4 เมตร การคิดปริมาณ

จากตวัแปรความยาว ; L (เมตร) ความสูงเฉล่ียของคนัดิน ; H (เมตร) ดงัน้ี 
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   งานดินถมบดอดัแน่น (ลูกบาศกเ์มตร)  = 8LH + 10HL + 1.12L 
             = 8(60)(0.50)+10(0.50)(60)+1.12(60) 
            = 607  ลูกบาศกเ์มตร 

 ราคาดินถมบดอดัแน่น  น าดินจากการขุดสระส่วนหน่ึงมาท าคนัดินสูง 0.50 
เมตร  สันกวา้ง 0.50 เมตร 
ค่างานตน้ทุนรวม  = 194,373  บาท  จากค่างานตน้ทุน น ามาคิดค่า Factor F 
เงินจ่ายล่วงหนา้ร้อยละ 0  เงินประกนัผลงานหกัร้อยละ 0  ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 6  
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7       ค่า Factor F =  1.3347   

   รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน  194,373 x1.3347 =  259,430   บาท   
 สร้างสระให้ครบตามจ านวนครัวเรือนเกษตรกร =365x259,430 = 94,691,950 
บาท 

4.6.3 ประมาณราคาค่าขุดลอกหนองน า้  คลอง  และบึงธรรมชาติ 
  ท าการขุดลอกคลองธรรมชาติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้  คือ  ล าตะคองเก่า  และล าตะคองใหม่  ซ่ึงมี
ล าน ้ากวา้งประมาณ  40  เมตร  คิดเป็นความยาวรวม  7,600  เมตร  ความลึกเดิม  2.50  เมตร  ความ
ลึกใหม่  5  เมตร  ความลาดเอียง  1:2  คิดเป็นความจุเก็บกกัน ้า  1,140,000  ลบ.ม. 

 ปริมาณงานดินขดุลอกหนองน ้า คิดร้อยละ 45  ของความจุเก็บกกัน ้า 
 ปริมาณดินขุด  = (ความจุเก็บกกัน ้ า x 45)/100 = (1,140,000x45)/100  =  513,000   

ลูกบาศกเ์มตร  
    ราคาดินขดุขนทิ้ง = 513,000x24.57 = 12,604,410  บาท 

ค่างานตน้ทุนรวม  =12,604,410  บาท  จากค่างานตน้ทุน น ามาคิดค่า Factor F 
เงินจ่ายล่วงหนา้ร้อยละ 15  เงินประกนัผลงานหกัร้อยละ 10  ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 
6  ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7   ค่า Factor F =  1.2751  

   รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน  12,604,410x1.2751 =  16,071,883   บาท   
4.6.4 การวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

  จากการประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้ ง 3 ทางเลือก  และวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์พร้อมกบัจุดคุม้ทุน  จากการท านาปี  และนาปรัง ดงัแสดงในตารางท่ี  4.4  ถึง  4.6 
โดยคิดจากการน าตน้ทุนในการสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  การสร้างอ่างดินเก็บน ้ า  การสร้างสระ
น ้า  การขุดลอกห้วยหนอง  คลองบึง  หารดว้ยผลประโยชน์จากการท านาขา้วนาปี หรือนาปรัง  จะ
ท าใหท้ราบวา่จะตอ้งผลิตขา้วจ านวนก่ีปีถึงจะคุม้ทุนค่าก่อสร้าง  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตน้ทุนในการสร้างอ่างเก็บน ้าดิน =  105,082,597  บาท 
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ผลประโยชน์นาปี (บาท/ปี) =  พื้นท่ีท านาปี (ไร่-งาน-ตารางวา) x  ผลประโยชน์(บาท/ไร่/ปี) 
     =  4,986.114 x  8,400  =  41,883,357  บาท/ปี 
  จุดคุม้ทุน (ปี)  =  ตน้ทุนในการสร้างอ่างเก็บน ้าดิน 
               ผลประโยชน์นาปี  
     =  105,082,597  =  2.5  ปี    3  ปี 
          41,883,357   
ตารางท่ี  4.4  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุม้ทุน  จากการท านาปี 

ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนท่ีท านาปี     
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

ผลประโยชน์
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลประโยชน์
นาปี  (บาท/ปี) 

คุม้ทุน
ภายในก่ีปี 

อ่างดินเกบ็น ้า 105,082,597 4,986-1-14 8,400 41,883,357 3 
สระเกบ็น ้า 94,691,950 4,986-1-14 8,400 41,883,357 3 
ขดุลอกหว้ย
หนอง บึง 

16,071,883 4,986-1-14 8,400 41,883,357 1 

 

ตารางท่ี  4.5  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุม้ทุน  จากการท านาปรัง 

ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนท่ีท านาปรัง 
(ไร่-งาน-ตร.วา) 

ผลประโยชน์
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลประโยชน์
นาปรัง 
(บาท/ปี) 

คุม้ทุน
ภายในก่ีปี 

อ่างดินเก็บน ้ า 105,082,597 99-3-0 8,400 834,120 126 
สระเกบ็น ้า 94,691,950 99-3-0 8,400 834,120 114 
ขดุลอกหว้ย
หนอง บึง 

16,071,883 99-3-0 8,400 834,120 20 

 

ตารางท่ี  4.6  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุม้ทุน  จากการท านาปี และนาปรัง
ไดเ้ตม็พื้นท่ีการเกษตร 

ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนท่ีท านาปี  
และนาปรัง    

(ไร่-งาน-ตร.วา) 

ผลประโยชน์
(บาท/ไร่/ปี) 

ผลประโยชนน์า
ปี + นาปรัง   
(บาท/ปี) 

ผลประโยชนน์า
ปรัง=นาปี คุม้ทุน

(ปี) 
อ่างดินเก็บน ้ า 105,082,597 4,986-1-14 8,400 83,766,714 2 
สระเก็บน ้ า 94,691,950 4,986-1-14 8,400 83,766,714 2 
ขดุลอกหว้ย
หนอง บึง 

16,071,883 4,986-1-14 8,400 83,766,714 1 
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  จากตารางท่ี  4.6  ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และจุดคุม้ทุน  จากการท านาปี 
และนาปรังไดเ้ต็มพื้นท่ีการเกษตร  ถา้สามารถใช้น ้ าเพื่อท านาปีและนาปรังไดเ้ต็มพื้นท่ีการเกษตร  
เตม็จ านวนพื้นท่ี  คือ  4,986 ไร่ 1 งาน  14  ตารางวา  ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ะเพิ่มเป็นสองเท่า  ท าให้คุม้
ทุนในการสร้างส่ิงก็สร้างไดเ้ร็วข้ึน  ตามตวัอยา่ง  ดงัน้ี 
ตน้ทุนในการสร้างอ่างเก็บน ้าดิน =  105,082,597  บาท 
ผลประโยชน์นาปี + นาปรัง (บาท/ปี)  =  (พื้นท่ีท านาปี x  ผลประโยชน์) x 2 
     =  (4,986.114 x  8,400) x 2  =  83,766,714  บาท/ปี 
  จุดคุม้ทุน (ปี)  =  ตน้ทุนในการสร้างอ่างเก็บน ้าดิน 
             ผลประโยชน์นาปี , นาปรัง   
     =  105,082,597  =  1.25  ปี   2 ปี 
          83,766,714 
  เกษตรกรท านาปี  จ  านวน  4,986 ไร่ 1 งาน  14  ตารางวา  เม่ือขายผลผลิตคิดเป็นเงิน  
41,883,357  บาท/ปี  ถา้นาปรังมีน ้าใหส้ามารถผลิตขา้วไดเ้ตม็ก าลงัก็จะสามารถไดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน
เท่ากบันาปี  ดงันั้น  ใน  1  ปี  เกษตรกรก็จะมีรายไดเ้ป็นสองเท่า  ท าให้ถึงจุดคุน้ทุนค่าก่อสร้าง
ส่ิงก่อสร้างไดเ้ร็วข้ึน  ความคุม้ทุนในท่ีน้ีจะมองในดา้นท่ีเกษตรกรมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน  ความเป็นอยูท่ี่
ดีข้ึนของเกษตรกร   
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปริมาณน ้ าท่วมท่ีมีมากในช่วงฤดูฝนในพื้นท่ีการเกษตร
ต าบลพะเนาท่ีมีปริมาณเกินความตอ้งการถึง  2,850,000  ลูกบาศก์เมตร  ดงันั้น  จึงหาวิธีการเก็บกกั
น ้าโดยเลือกส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมมาช่วยเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝนเอาไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้
ท่ีขาดแคลนน ้า   เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วสามารถปลูกขา้วไดผ้ลผลิตมากทั้ง
ช่วงนาปีและนาปรัง  และส่งผลใหเ้กษตรกรมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
      
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  จากแนวคิดทฤษฎี  โดยการศึกษาหาต าแหน่งอ่างเก็บน ้ ากรณีศึกษา  ต าบลพะเนา  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ทางเลือกแรกไดท้  าการเลือกคือสร้างอ่างดินเก็บกกัน ้ าบริเวณพิกดั 48P  
N0198477  E1659779  ดงัรูปท่ี  5.1  บริเวณดงักล่าวเป็นแอ่งรับน ้ าและเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเก็บกกั
น ้ าไดป้ระมาณ  2 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,250 ไร่  อยู่ระหว่างล าตะคองเก่าและล าตะคองใหม่ 
สามารถผนัน ้าจากสองแหล่งเขา้มาในอ่างเก็บน ้ าได ้ จึงเลือกบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีตั้งอ่างดินเก็บกกั
น ้ าขนาดเล็ก  ขุดอ่างมีขนาดกวา้ง  810  เมตร  ยาว  810  เมตร  ลึก  5.50  เมตร  ความลาดเอียง  1:2  
มีความจุ  3,511,427  ลูกบาศก์เมตร  ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณน ้ าท่วม  คิดเป็นงบประมาณค่าก่อสร้าง  
84,582,597  บาท  แต่บริเวณดงักล่าวเป็นท่ีดินของประชาชนจึงตอ้งมีการเวนคืนท่ีดินเป็นเงิน  
20,500,000  บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  105,082,597  บาท  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีต าบล
พะเนา  ผลิตขา้วได ้ 4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  คิดเป็นผลิตต่อไร  8,400  บาท/ไร่  ดงันั้น นาปีจะ
มีผลผลิตคิดเป็นเงิน 41,883,357 บาท/ปี  สามารถคุม้ทุนไดใ้นเวลา 3 ปี  ถา้นาปีและนาปรังสามารถ
ผลิตเต็มพื้นท่ีก็จะท าให้มีรายไดจ้ากการขายผลิตขา้วเป็นสองเท่าของผลผลิตนาปี คือ 83,766,714 
บาท/ปี  สามารถคุม้ทุนไดใ้นเวลา 2 ปี   
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รูปท่ี  5.1  ต าแหน่งสร้างอ่างเก็บน ้า 

 
  ทางเลือกท่ีสอง  คือการขุดสระเก็บกกัน ้ าขนาดกวา้ง  60  เมตร  ยาว  60  เมตร  ลึก  3.50  
เมตร  ความลาดเอียง 1:2  มีความจุ  9,889  ลูกบาศก์เมตร/1 สระ  โดยเกษตรกรทุกครัวเรือนขุดสระ
ครัวเรือนละ 1 สระ  จ  านวนครัวเรือนเกษตรกรผูมี้ส่วนไดเ้สียจากล าตะคองเก่าและล าตะคองใหม่มี  
365  ครัวเรือน  คิดเป็นความจุรวมทั้งส้ิน  3,609,485  ลูกบาศก์เมตร  ซ่ึงเพียงพอสามารถรับปริมาณ
น ้ าท่วมได ้ การขุดสระดงักล่าวอาจใช้วิธีขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน  ของรัฐ  
หรือเกษตรกรสามารถขุดสระเองได ้ เป็นวิธีท่ีท  าง่ายท่ีสุด รวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  94,691,950  
บาท  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีต าบลพะเนา  ผลิตขา้วได ้ 4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  คิดเป็นผลิต
ต่อไร่  8,400  บาท/ไร่  ดงันั้น นาปีจะมีผลผลิตคิดเป็นเงิน 41,883,357 บาท/ปี  สามารถคุม้ทุนไดใ้น
เวลา 3 ปี  ถา้นาปีและนาปรังสามารถผลิตเต็มพื้นท่ีก็จะท าให้มีรายไดจ้ากการขายผลิตขา้วเป็นสอง
เท่าของผลผลิตนาปี คือ 83,766,714 บาท/ปี  สามารถคุม้ทุนไดใ้นเวลา 2 ปี   
  ทางเลือกท่ีสาม  คือการขุดลอกคลอง  ห้วย  หนอง  บึง  ในพื้นท่ีต าบลพะเนา  เพื่อเพิ่ม
ปริมาณความจุให้สามารถเก็บกกัน ้ าไดม้ากข้ึน  โดยการขุดลอกล าตะคองเก่า  และล าตะคองใหม่  
ขนาดกวา้ง  40  เมตร  ยาว  7,600  เมตร  ลึก  5  เมตร คิดเป็นความจุเก็บกกัน ้ าได ้1,140,000  
ลูกบาศก์เมตร วิธีน้ีเป็นวิธีใช้เสริมทางเลือกท่ีหน่ึงและสอง  เพราะการขุดลอกไม่สามารถเก็บน ้ า
ส่วนเกินไวไ้ด้ทั้ งหมด  จึงใช้เป็นปัจจยัสนับสนุน  การขุดลอกอาจท าได้โดยวิธีการขอรับการ
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สนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  เช่น  งบประมาณในการขุดลอก  หรือสนบัสนุนเคร่ืองจกัรในการ
ขดุลอกรวมเป็นงบประมาณทั้งส้ิน  16,071,883  บาท  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีต าบลพะเนา     ผลิต
ขา้วได ้ 4,986 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา  คิดเป็นผลิตต่อไร่  8,400  บาท/ไร่  ดงันั้น นาปีจะมีผลผลิตคิด
เป็นเงิน 41,883,357 บาท/ปี  สามารถคุม้ทุนไดใ้นเวลา 1 ปี  ถา้นาปีและนาปรังสามารถผลิตเต็ม
พื้นท่ีก็จะท าให้มีรายได้จากการขายผลิตขา้วเป็นสองเท่าของผลผลิตนาปี คือ 83,766,714 บาท/ปี  
สามารถคุม้ทุนไดใ้นเวลา 1 ปี  โดยทั้ง  3 ทางเลือกมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ดงัสรุปไวใ้นตารางท่ี  5.1 
นอกจากการเลือกส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมมาช่วยในการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในฤดูฝนแล้ว  ส่ิง
ส าคญัคือการปลูกจิตส านึกของประชาชนทุกคนให้ช่วยกนัดูแลรักษาแหล่งน ้ าให้มีสภาพดีพร้อมใช้
งาน  และการแบ่งปันน ้าอยา่งยติุธรรมเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  และมีอาชีพเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื 
 
ตารางท่ี  5.1  สรุปทางเลือกส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเก็บกกัน ้ าท่ีมีมากในช่วงฤดูฝนไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแลง้ท่ีขาดแคลนน ้า 

ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

ขนาด กxยxล 
(ม.) 

ราคาก่อสร้าง 
(บาท) 

ท่ีมา
งบประมาณ 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

1. อ่างดิน  
เก็บน ้ า 

810x810x5.50 105,082,597 ขอรับการ
สนบัสนุนจาก
หน่วยงาน  
ของรัฐ/

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.สามารถเก็บกกัน ้ า
ไดเ้พียงพอในแห่ง
เดียว 
2.เกษตรกรมีแหล่ง
เก็บน ้ าไวใ้ชใ้นฤดู
แลง้อยา่งเพียงพอ 
3.เพ่ิมผลผลิต
เกษตรกร/มีความ
เป็นอยูดี่ข้ึน 
4.ส่งเสริมให้
เกษตรกรไม่ละท้ิง
อาชีพเกษตรกรรม 

1.ค่าก่อสร้างราคา
สูงมาก โอกาส
ไดรั้บการ
สนบัสนุน
งบประมาณ
เป็นไปไดย้าก 
2.ตอ้งมีการ
เวนคืนท่ีดินของ
เกษตรกรเพื่อท า
การก่อสร้างอ่างฯ
ประมาณ 410 ไร่ 
ซ่ึงใชง้บประมาณ
สูง 
3.เกษตรกร
เจา้ของท่ีดินบาง
แปลงอาจไม่
ยนิยอมในการ
เวนคืนท่ีดิน 
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ตารางท่ี  5.1  (ต่อ) 
ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

ขนาด กxยxล 
(ม.) 

ราคาก่อสร้าง 
(บาท) 

ท่ีมา
งบประมาณ 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

2. สระเก็บ
น ้ าปลายนา  
(365 
ครัวเรือน) 

60x60x3.5 94,691,950 ขอรับการ
สนบัสนุนจาก
หน่วยงานของ
รัฐ/เกษตรกร
สร้างเอง 

1.สามารถเก็บกกัน ้ า
ไวใ้ชใ้นพ้ืนท่ี
การเกษตรของ
เกษตรกรแต่ละ
ครัวเรือนไวใ้ชใ้น
ฤดูแลง้อยา่ง
เพียงพอ 
2.เพ่ิมผลผลิต
เกษตรกร/มีความ
เป็นอยูดี่ข้ึน 
3.ส่งเสริมให้
เกษตรกรไม่ละท้ิง 
อาชีพเกษตรกรรม 
4. เกษตรสามารถ
สร้างเองได ้

1.ค่าก่อสร้างต่อ
สระอาจสูงเกินท่ี
เกษตรกรจะ
ลงทุนก่อสร้างได ้
แต่สามารถขอรับ
การสนบัสนุน 
เช่นมูลนิธิชยั
พฒันา /สภาเตือน
ภยัพิบติัแห่งชาติ 
2.เกษตรกรตอ้ง
เสียท่ีดินบางส่วน
เพื่อสร้างสระน ้ า 

3.ขดุลอก
คลอง หนอง 
บึง 

7,600x40x5 16,071,883    ขอรับการ
สนบัสนุนจาก
หน่วยงานของ
รัฐ/หน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ช่วยเพ่ิมปริมาณ
เก็บกกัน ้ าในหว้ย 
คลอง บึง มากข้ึน 
ท าใหช้ลอการไหล
บ่าของน ้ าเขา้พ้ืนท่ี
การเกษตรได ้
2.เป็นปัจจยัช่วย
เสริมใหมี้ปริมาณ
เก็บกกัน ้ ามากข้ึน
ซ่ึงอาจท าประกอบ
กบัการท า
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 

1.ปริมาณเก็บกกั
ของล าตะคองเก่า 
และล าตะคอง
ใหม่ยงัไม่เพียง
พอท่ีจะเก็บกกัน ้ า
ท่ีไหลบ่ามากใน
ฤดูฝน  จึงตอ้งใช้
เป็นตวัช่วยเสริม
ส่ิงก่อสร้าง อ่ืน ๆ 
2.การขอรับการ
สนบัสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ
มี 
 

 
 



 94 

ตารางท่ี  5.1  (ต่อ) 
ประเภท
ส่ิงก่อสร้าง 

ขนาด กxยxล 
(ม.) 

ราคาก่อสร้าง 
(บาท) 

ท่ีมา
งบประมาณ 

ขอ้ดี ขอ้เสีย 

    3.เพ่ิมผลผลิต
เกษตรกร/มีความ
เป็นอยูดี่ข้ึน 
4.ส่งเสริมให้
เกษตรกรไม่ละท้ิง
อาชีพเกษตรกรรม 
 

โอกาสไดย้าก 
เพราะปัญหาเร่ือง
น ้ ามีมาก 
 

 
5.2 อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาโครงงานเร่ืองการศึกษาหาต าแหน่งอ่างเก็บน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับแกไ้ขปัญหา
น ้ าท่วมกรณีศึกษา  ต าบลพะเนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  สามารถแยกอภิปรายผลได ้3 
กรณีดงัน้ี 

 ราคาก่อสร้างอ่างดินเก็บน ้ าสูงมาก  อีกทั้ งยงัมีการเวนคืนท่ีดินในการก่อสร้าง 
โอกาสในการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณเป็นไปไดย้าก  และเกษตรกรบางราย
อาจไม่ยนิยอมในการเวนคืนท่ีดิน  ในทางปฏิบติัจริงตอ้งมีการศึกษาโครงการอีกคร้ัง
เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีเหมาะสม  และคุม้ค่าต่อการลงทุนมากท่ีสุด  และประชาชนได้
ประโยชน์ดว้ย 

 การสร้างสระเก็บน ้าปลายนาทั้ง 365  ครัวเรือน  สระน ้าแต่ละสระใชพ้ื้นท่ีไม่มากนกั          
มีโอกาสเป็นไปไดสู้ง  นอกจากขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของ
รัฐแลว้  เกษตรกรแต่ละครัวเรือนยงัสามารถขุดเองได้   ท าให้มีแหล่งเก็บน ้ ากระจาย
ทัว่พื้นท่ีการเกษตรต าบลพะเนา 

 การขุดลอกคลอง ห้วย หนอง บึง ใชเ้ป็นปัจจยัช่วยเสริม  และยงัช่วยชะลอการไหล
บ่าของน ้ าเขา้พื้นท่ีการเกษตรให้ช้าลงได ้ จึงควรท าเสริมการขุดอ่างเก็บน ้ าและสระ
เก็บกกัน ้า 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจดัการปัญหาน ้าท่วมไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  ดงันั้น  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ   
และประชาชนในพื้นท่ีควรช่วยกนัดูแลรักษาแหล่งน ้า  ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ แบ่งปันและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
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ซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหค้งวถีิเกษตรท่ีย ัง่ยนืและมีความสุข 
 การให้ความรู้กบัเกษตรกรเพื่อรวมกลุ่มเป็นผูใ้ชน้ ้ า  และให้กลุ่มผูใ้ชน้ ้ านั้นบริหารจดัการน ้ า
ท่ีมีอยูใ่ห้สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  ปลูกพืชเหมาะสมกบัปริมาณน ้ า  และทุกคน
ไดรั้บน ้ าอยา่งเป็นธรรม  เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยให้การแกปั้ญหาเร่ืองการบริหารจดัการน ้ าเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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