บทความ
เรื่อง การบริหารจัดการน้้าโดยใช้พื้นที่ลุ่มต่้าทุ่งฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
โดย นายอรรถพร ปัญญาโฉม
...................................................................
การบริ ห ารจั ด การน้้ า ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยาตอนล่ า ง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ขนาดใหญ่
ต้องรองรับน้้าหลากจากพื้นที่ตอนบน หากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณตอนบนของลุ่มน้้าอย่างต่อเนื่อง
และมีปริมาณน้้าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างมากเกินกว่าศักยภาพของล้าน้้าที่จะรองรับได้ จนกระทั่งไหลล้น
ตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชนเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร และ
ทรัพย์สินของประชาชนประสบความเดือดร้อนจ้านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่
จั งหวั ดชัย นาท จั ง หวัด สิ งห์ บุ รี จั งหวัดอ่า งทอง จัง หวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา จั งหวั ดปทุ มธานี รวมทั้ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ส้าคัญของประเทศ จะได้รับผลกระทบเมื่อมีปริมาณน้้า
ไหลผ่านเขื่อนเกินเกณฑ์ควบคุม 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีปริมาณน้้าไหลผ่านอ้าเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกินเกณฑ์ควบคุม 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะท้าให้น้าไหลล้นตลิ่งและ
คันกั้นน้้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ ทั้งนี้ความจุล้าน้้าของแม่น้าเจ้าพระยามีศักยภาพในการรองรับน้้าได้อย่างจ้ากัด
มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจ้า แนวทางการป้องกันบรรเทา
ปั ญ หาอุท กภัย ด้ว ยการพั ฒ นาแหล่ ง น้้ า ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลางมี ข้ อจ้ ากั ด นับ วัน จะเป็น ไปได้ย ากขึ้ น
เนื่ อ งจากปั ญ หาการใช้ พื้ น ที่ ใ นการก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห น่ ว ยงานอนุ รั ก ษ์
มีผลกระทบต่อการท้าลายป่าไม้บริเวณต้นน้้า หรือบางกรณีท้าไม่ได้ด้วยเงื่อนไขทางกฎหมาย เป็นต้น
ดังนั้น การบริหารจัดการน้้าหลากในลุ่มน้้าเจ้าพระยาจึงต้องใช้อาคารชลประทานหรือ ระบบ
ชลประทานที่มีอยู่แล้ว เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่กรมชลประทาน
ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นกลไกส้าคัญในการบริหารน้้าให้อยู่ในสภาวะสมดุลมากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่
ท้า ยเขื่ อน พร้ อมกั บลดผลกระทบต่ อพื้ นที่เหนือเขื่อนด้วยเช่ นกัน โดยวิ ธี ก ารผั น น้้า หรือ ตั ดยอดน้้ า เหนื อ
เขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งนี้การใช้พื้นทีล่ ุ่มต่้าในเขตชลประทานเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
รองรับ น้้าหลากในช่ว งเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้ องกับ สภาพอาคารชลประทานและระบบ
ชลประทานที่มีอยู่ในปัจ จุบัน จะเป็น เครื่องมือที่ส้ าคัญและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้้า
ในภาพรวมของลุ่มน้้า

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อก้าหนดขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่้าที่จะใช้เป็นทุ่งรองรับน้้าหลากให้ชัดเจน
1.2 เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย และการบริ ห ารจั ด การน้้ า ในพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้ า
อย่างเป็นระบบ
1.3 เพื่อให้แนวทางที่เหมาะสมส้าหรับการบริหารจัดการน้้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มน้้าเจ้าพระยา
ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนไหลลงทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อใช้พื้นที่ลุ่มต่้าเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้้า
1.5 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้้า
1.6 เพื่อใช้เป็น คู่มือ ปฏิบัติใ นการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญหาอุท กภัย ในช่ว งฤดูน้า หลากของ
ส้านักงานชลประทานที่ 10
2. สรุปสาระส้าคัญของงาน
2.1 พื้นที่ลุ่มต่้าในเขตส้านักงานชลประทานที่ 10
การพิจ ารณาก้าหนดพื้นที่ลุ่มต่้าที่จะน้ามาใช้ในการบริหารจัดการน้้า มีสิ่ งที่จ้าเป็นและ
ส้าคัญที่สุด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สร้างการรับรู้ เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแสวงหาทางออกร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกับประชาชน
ในพื้น ที่ เท่ากับ เป็ น การสร้ างวัฒ นธรรมใหม่ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยประชาชนมีส่ ว นร่วมตั้งแต่ต้น
จนครบถ้วนกระบวนการ กลายเป็นฉันทานุมัติจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียโดยตรง ซึ่งการใช้พื้นที่ลุ่มต่้ามาเป็น
แก้มลิงธรรมชาติ นอกจากจะลดความเสี่ยงที่ผลผลิตข้าวจะได้รับความเสียหายแล้ว ยังช่วยให้รัฐประหยัด
งบประมาณในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอีกด้วย
หลักเกณฑ์ก้าหนดพื้นที่ลุ่มต่้ารองรับน้้าหลากเป็นแก้มลิงธรรมชาติ ประกอบด้วย
1. เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากเป็นประจ้า
2. เป็นพื้นที่การเกษตรในระบบการบริหารจัดการน้้าในเขตชลประทาน และในสภาวะปกติ
จะไม่เกิดอุทกภัยในบริเวณพื้นที่นี้
3. เป็นพื้นที่ลุ่มต่้า พื้นที่นา พื้นที่สาธารณะ และแหล่งน้้าไม่เป็นพื้นที่ชุมชนส้าคัญ
4. เป็ น พื้น ที่ที่สามารถพัฒนาโดยการมีส่ ว นร่ว มของเกษตรกร ในการบริห ารจัดการน้้า
ทั้งในฤดูแล้งและฤดูน้าหลาก
5. เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน มีทางรับน้้าเข้าและระบายน้้าออก และสามารถควบคุมได้
6. เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทุ่งยอมรับ และให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามแนวทางการบริหารจัดการน้้าของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่สุด
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จากข้อมูลเบื้องต้นของส้านักงานชลประทานที่ 10 ได้น้ามาทบทวนตรวจสอบขอบเขต
พื้นที่น้าท่วมและปริมาตรน้้าเก็บกักได้ในทุ่งต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนโดยใช้ข้อมูลแบบจ้าลองระดับสูงเชิงเลข
(DEM: Digital Elevation Model) มาตราส่วน 1 : 4,000 จากส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรมชลประทาน ประกอบกั บการศึ กษาสภาพพื้ นที่ ลั กษณะความสู งต่้ าของภู มิ ประเทศในบริ เวณพื้ นที่ ทุ่ ง
ด้วยการออกภาคสนาม สอบถามข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อก้าหนดขอบเขตหรือแบ่งโซนในการเก็บกักน้้า
สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มต่้าในเขตชลประทานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส้านักงานชลประทานที่ 10 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 7 แห่ง รวมพื้นที่ทั้งหมด 294,780 ไร่ เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา จ้านวน
6 แห่ง พื้นที่รวม 260,730 ไร่ ได้แก่ ทุ่งเชียงราก ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งบางกุ่ม
ทุ่งวัดอุโลม และทุ่งบางกุ้ง อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา มีเพียงแห่งเดียว คือ ทุ่งบางบาล
พื้นที่ 34,050 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1.1) ทุ่ ง เชี ย งราก ท้ อ งที่ อ้ า เภอสรรพยา จั ง หวั ด ชั ย นาท อ้ า เภอตาคลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์ และอ้าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 31,300 ไร่ ในเขตความรับผิดชอบ
ของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
2.1.2) ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ท้องที่อ้าเภอบ้านหมี่และอ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัด
ลพบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 72,680 ไร่ ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาช่องแค และ
โครงการชลประทานลพบุรี
2.1.3) ทุ่งท่าวุ้ง ท้องที่อ้าเภอเมือง และอ้าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ
40,150 ไร่ ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการส่ งน้้ า และบ้ ารุ งรั กษาโคกกะเที ยม และโครงการส่ ง น้้ า
และบ้ารุงรักษามหาราช
2.1.4) ทุ่งบางกุ่ม ท้องที่อ้าเภอมหาราช อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รวมประมาณ 81,600 ไร่ ในเขตความรับผิดชอบ
ของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเริงราง และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม
2.1.5) ทุ่งวัดอุโลม ท้องที่อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีพื้นที่รวมประมาณ 15,000 ไร่ ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
2.1.6) ทุ่งบางกุ้ง ท้องที่อ้าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อ้าเภอบางปะหัน อ้าเภอบางบาล
และอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รวมประมาณ 20,000 ไร่ ในเขตความรับผิดชอบ
ของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
2.1.7) ทุ่งบางบาล (ทุ่งฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา) ท้องที่อ้าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทองอ้าเภอเสนา และอ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รวมประมาณ 34,050 ไร่ ในเขตความ
รับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางบาล
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ตารางที่ 1 สถานภาพการเพาะปลูกข้าวของพื้นที่ลุ่มต่้า
ล้าดับที่
1

ชื่อทุ่ง
เชียงราก

ชื่อโครงการ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
รวม

2

ฝั่งซ้ายคลอง โครงการชลประทานลพบุรี
ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาช่องแค
รวม

3

ท่าวุ้ง

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาโคกกะเทียม
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
รวม

4

บางกุ่ม

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา โคกกะเทียม
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเริงราง
รวม

พื้นที่ทุ่ง (ไร่)
11,300
20,000

หมายเหตุ
ปรับเปลีย่ นพันธุ์ข้าวเต็มพื้นที่

31,300
64,640
8,040

ปรับเปลีย่ นพันธุ์ข้าวเต็มพื้นที่

72,680
27,000
13,150

ปรับเปลีย่ นพันธุ์ข้าวเต็มพื้นที่

40,150
43,600
38,000

ปรับเปลีย่ นพันธุ์ข้าวเต็มพื้นที่

81,600
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วัดอุโลม

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช

15,000

ยังคงปลูกข้าวฟางลอย
(ข้าวขึน้ น้้า)

6

บางกุ้ง

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช

20,000

ปรับเปลีย่ นพันธุข์ ้าวบางส่วน

7

บางบาล

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางบาล

34,050

ปรับเปลีย่ นพันธุข์ ้าวเต็มพื้นที่
(ฝั่งตะวันตกของแม่น้า
เจ้าพระยา)

รวมทั้งสิ้น

294,780

2.2 พื้นที่ลุ่มต่้าทุ่งฝั่งตะวันออกที่ใช้ในการบริหารจัดการน้้า
จากการวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มต่้าในเขตส้านักงานชลประทานที่ 10 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและ
มีศักยภาพที่จะใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า และมีการพัฒนาพื้นที่
ในเบื้องต้นโดยการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าวอายุสั้น จ้านวนทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยเริ่มจาก
ทุ่งบางบาล ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งเชียงราก ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นล้าดับ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
ประมาณ 259,780 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ทุ่งซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา จ้านวน 4 แห่ง เป็น
พื้นที่รวมประมาณ 225,730 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
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ลักษณะที่ 1 จ้านวน 3 ทุ่ง คือ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง และทุ่งบางกุ่ม รวมพื้นที่ประมาณ
153,030 ไร่ ใช้บริ ห ารจั ดการเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับการเพาะปลู กข้าวจากน้้าท่ว มขัง
ในพื้นทีท่ ุ่งและสนับสนุนการตัดยอดน้้าหรือเพิ่มประสิทธิภาพการผันน้้าด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
ลักษณะที่ 2 จ้านวน 1 ทุ่ง คือ ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก พื้นที่ประมาณ 72,680
ไร่ ซึง่ มีข้อจ้ากัดด้วยสภาพพื้นที่สุ่มเสี่ยงสูงและเกิดปัญหาน้้าท่วมขังซ้้าซากอยู่เป็นประจ้า แม้ว่าจะเป็นปีที่เกิด
อุทกภัยในลุ่ มน้้าเจ้ าพระยาไม่รุ น แรงก็ตาม ด้ว ยสภาพภูมิประเทศเป็นที่รองรับน้้าหลากจากพื้นที่ บริเวณ
เทือกเขาฝั่งตะวันออกของคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่เกิดจากฝนตกนอกระบบชลประทาน จึงเหมาะสมที่จะใช้งาน
ในการบริ ห ารจั ดการน้้ า ลั กษณะเป็ น พื้น ที่ ช ะลอน้้ า รองรั บน้้ า หลากที่เ กิ ด จากปั ญหาในพื้ น ที่เ องเท่ า นั้ น
โดยใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมปริมาณน้้า Side Flow ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ในช่วงที่จ้าเป็นต้องรับน้้า
จากแม่น้าเจ้าพระยาเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักในปริมาณมาก หรือในช่วงที่มีปริมาณน้้าในแม่น้าป่าสักด้านเหนือ
เขื่อนพระรามหกมีจ้านวนมาก
ตารางที่ 2 พืน้ ที่ลุ่มต่้าฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาที่ใช้ในการบริหารจัดการน้้า
ล้าดับที่
1

2

ชื่อทุ่ง
เชียงราก

ชื่อโครงการ

พื้นที่ทุ่ง (ไร่)

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามโนรมย์

11,300

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช

20,000

รวม

31,300

ฝั่งซ้ายคลอง

โครงการชลประทานลพบุรี

64,640

ชัยนาท-ป่าสัก

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาช่องแค
รวม

3

ท่าวุ้ง

บางกุ่ม

เพิ่มประสิทธิภาพการผันน้้า

พื้นที่ชะลอน้้าหลาก ควบคุม
Side Flow

72,680

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา โคกกะเทียม

27,000

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช

13,150

รวม
4

8,040

หมายเหตุ

เพิ่มประสิทธิภาพการผันน้้า

40,150

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา โคกกะเทียม

43,600

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเริงราง

38,000

รวม

81,600

รวมทั้งสิ้น

225,730
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เพิ่มประสิทธิภาพการผันน้้า

2.3 การจัดระบบการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่า้
การจัดระบบการปลูกข้าวและจัดท้าปฏิทินการเพาะปลูกข้าว (Cropping Pattern)
ก้าหนดช่วงเวลาการเพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลุ่มต่้าเองและเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการน้้าในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งได้มีการก้าหนดพันธุ์ข้าวให้กับพื้นที่ลุ่มต่้าที่เหมาะสมเป็นพันธุ์ข้าว
อายุสั้น ไม่ควรใช้เวลาเกิน 120 วัน ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 2 พันธุ์ชัยนาท 1 พันธุ์ชัยนาท 2 พันธุ์พิษณุโลก 1
พันธุ์พิษณุโลก 2 และพันธุ์พิษณุโลก 3 พันธุ์ กข.29 พันธุ์ กข.31 พันธุ์กข.41 พันธุ์กข.43 และพันธุ์กข.47
เป็ น ต้น ซึ่งในแต่ล ะพัน ธุ์ข้าวดังกล่ าวได้ผ่ านการวิจั ยและพัฒนาจนสามารถต้านทานเพลี้ ยกระโดดสี น้าตาล
ได้เป็ นอย่ างดี ท้าให้การท้านาในพื้นที่ลุ่มต่้ามีผลผลิ ตดีขึ้นและไม่เกิด ความเสียหายเนื่องจากปัญหาอุทกภัย
โดยมีช่วงเวลาตามปฏิทินที่ก้าหนดไว้ ดังนี้
1. เริ่มการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ทั้งหมดประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน
2. หยุดพักการท้านา (เตรียมรองรับน้้าหลาก) ประมาณกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือน
พฤศจิกายน ใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติปล่อยให้น้าท่วมขังพื้นที่
3. เริ่มการเพาะปลูกอีกครั้งประมาณต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปริมาณน้้าต้นทุนในลุ่มน้้ าเจ้าพระยา ที่ได้จากปริมาณน้้าใช้การได้เหลื ออยู่ในอ่างเก็บน้้าเขื่อนภูมิพลและ
อ่างเก็บน้้าเขื่อนสิริกิติ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
2.4 การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มต่า้
การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มต่้า ตามช่วงเวลาปฏิทินการเพาะปลูกข้าว โดยมีเกณฑ์ควบคุม
ระดับน้้าในทุ่งอยู่ 2 ระดับ คือ เกณฑ์ระดับเก็บกักเพื่อการใช้น้าหรือระดับพื้นดินเฉลี่ย และเกณฑ์ระดับเก็บกัก
สูงสุดในช่วงรองรับน้้าหลาก โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทุ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการน้้าฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยา
สรุปได้ ดังนี้
1. ทุ่งเชียงราก
ขอบเขตพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้ า ทุ่ ง เชี ย งราก มี พื้ นที่ รวมทั้ งสิ้ นประมาณ 31,300 ไร่ อยู่ ในเขต
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช 20,000 ไร่ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
มโนรมย์ 11,300 ไร่ มีระดับพื้นดินเฉลี่ย +9.00 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) และระดับน้้าในทุ่ง
ช่ว งฤดูน้ าหลากที่ไม่ท้าให้เกิดผลกระทบความเสี ยหาย โดยมีเกณฑ์ติดตามที่บริเวณหน้าประตูระบายน้้า
บางโฉมศรี +10.50 เมตร (เทีย บระดับทะเลปานกลาง) ความลึ กเก็บกักเฉลี่ยประมาณ 1.30 เมตร
สามารถรองรับน้้าได้ประมาณ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. ทุ่งท่าวุ้ง
ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่้าทุ่งท่าวุ้ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 40,150 ไร่ ในความรับผิดชอบ
ของโครงการส่ งน้้า และบ้ารุงรั กษาโคกกะเทียม 27,000 ไร่ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษามหาราช
13,150 ไร่ มีระดับพื้นดินเฉลี่ย +5.00 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) และระดับน้้าในทุ่งช่วงฤดูน้าหลาก
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ที่ไม่ท้าให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหาย โดยมีเกณฑ์ติดตามที่บริเวณหน้าประตูระบายน้้าวัดมณีชลขัณฑ์อยู่ที่
+7.00 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) ความลึกเก็บกักเฉลี่ยประมาณ 1.30 เมตร สามารถรองรับน้้า
ได้ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. ทุ่งบางกุ่ม
ขอบเขตพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้า ทุ่ ง บางกุ่ ม มี พื้น ที่ ร วมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 81,600 ไร่ อยู่ ในเขต
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเริงราง 38,000 ไร่ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
โคกกะเทียม 43,600 ไร่ มีระดับพื้นดินเฉลี่ย +3.50 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) ระดับน้้าในทุ่ง
ช่วงน้้าหลากที่ไม่ท้าให้เกิดผลกระทบ มีเกณฑ์ติดตามบริเวณที่หน้าประตูระบายน้้า บางกุ่มอยู่ที่ +4.50 เมตร
(เทียบระดับทะเลปานกลาง) ความลึกเก็บกักเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร รองรับน้้าได้ประมาณ 130 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
4. ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท – ป่าสัก
ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่้าทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท – ป่าสัก มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 72,680 ไร่ อยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี 64,640 ไร่ และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาช่องแค
8,040 ไร่ ระดับพื้นดินเฉลี่ย +10.00 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) ระดับน้้าในทุ่งช่วงน้้าหลากที่ไม่เกิด
ผลกระทบ มีเกณฑ์ติดตามที่สถานีสูบน้้าทั้ง 6 แห่ง อยู่ที่ +11.00 เมตร (เทียบระดับทะเลปานกลาง) ความลึก
เก็บกักเฉลี่ยประมาณ 1.00 เมตร รองรับน้้าได้ประมาณ 116 ล้านลูกบาศก์เมตร
2.5 การใช้พื้นที่ลุ่มต่้าบริหารจัดการน้้าในภาพรวมของลุ่มน้้า
ตามเกณฑ์ก ารรั บ น้้ า เข้ าสู่ ระบบชลประทานฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ น้า เจ้ าพระยา ในเขต
ส้านักงานชลประทานที่ 10 ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสักในปริมาณ 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดตามความจุ สูงสุดที่ปากคลอง แต่ศักยภาพของคลองมีข้อจ้ากัดด้วยขนาดความจุตามลั กษณะของ
คลองส่งน้้า ขนาดคลองจะลดลงเป็นระยะๆ ตามจ้านวนพื้นที่ส่งน้้าที่ลดน้อยลง จนถึงปลายคลองมีขนาด
ความจุสูงสุดเพียง 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เท่านั้น ขณะที่ ช่วงฤดูน้าหลากยังต้องท้าหน้าที่เป็นคลอง
ระบายน้้าด้วย อีกทั้งในช่วงที่มีปริมาณน้้าสูงสุด (Peak Flood) เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและจ้าเป็นต้องผันน้้า
เข้าคลอง (ประมาณกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม) มักจะมีน้าหลากฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก
มาในช่วงระยะเวลาเดียวกัน จึงเป็นช่วงที่จะใช้พื้นที่ลุ่มต่้าเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้
1. พร่องน้้าในพื้นที่ลุ่มต่้าทุกแห่ง ให้มีพื้นที่รองรับน้้ามากที่สุดก่อนที่จะมีการตัดยอดน้้า
เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
2. ประตูระบายน้้ามโนรมย์ ผันน้้าเข้าคลองในปริมาณน้้าสูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
หรือตามสถานการณ์ หรือตามเกณฑ์ที่กรมชลประทานก้าหนด
3. ช่วงกิโลเมตรที่ 0+600 ถึง กิโลเมตรที่ 46+457 ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้ผันน้้า
จากคลองลงสู่ พื้ นที่ลุ่ มต่้ าทุ่ งเชียงราก ในส่ ว นของปริมาณน้้ าฝั่ งซ้ ายของคลอง ให้ ระบายไหลลอดไซฟ่อน
เข้าระบบชลประทานฝั่งขวา เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าช่องแค
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4. ช่วงกิโลเมตรที่ 46+457 ถึง กิโลเมตรที่ 86+107 ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้ผันน้้า
จากคลองลงสู่ พื้นที่ลุ่ มต่้า ทุ่งท่ าวุ้ง ในส่ ว นของปริมาณน้้า ฝั่ งซ้า ยของคลอง ให้ ช ะลอเก็บไว้ในพื้นที่ ลุ่ มต่้ า
ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าโคกกะเทียม
5. ช่วงกิโลเมตรที่ 86+107 ถึง กิโลเมตรที่ 120+880 ของคลองชัยนาท-ป่าสัก ให้ผันน้้า
จากคลองลงสู่พื้นที่ลุ่มต่้าทุ่งท่าวุ้ง และทุ่งบางกุ่ม ในส่วนของปริมาณน้้าฝั่งซ้ายของคลอง ให้ระบายน้้าไหลลอด
ไซฟ่อนเข้าระบบชลประทานฝั่งขวา เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้้าไหลผ่านประตูระบายน้้าเริงราง
6. การระบายน้้ า ท้ า ยประตู ร ะบายน้้ า เริ ง ราง จะไหลลงสู่ แ ม่ น้ า ป่ า สั ก บริ เ วณหน้ า
เขื่อนพระรามหก รวมกับปริมาณน้้าท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งควบคุมไว้ในเกณฑ์ไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที แล้วด้าเนินการ ดังนี้
6.1 ผันน้้าเข้าสู่คลองระพีพัฒน์ ซึ่งรับน้้าได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่
พื้นที่ฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายลงสู่ทะเล
6.2 ปริมาณน้้าส่วนที่เหลื อระบายผ่ านเขื่อนพระรามหก จะอยู่ในเกณฑ์ควบคุม ที่
700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3. ความยุ่งยากของงาน
3.1 พื้นที่ลุ่มต่้า ในเขตชลประทาน เป็นพื้นที่ ราบลุ่มอยู่บริเวณปลายคลองระบายน้้าสายใหญ่
มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ น แอ่ ง ท้ อ งกระทะ นอกจากจะรองรั บ ปริ ม าณน้้ า จากพื้ น ที่ ด อนบริ เ วณต้ น น้้ า แล้ ว ยั ง มี
การระบายน้้าจากพื้นที่ในแหล่งน้้าอื่น รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ อีกด้วย จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเกิดปัญหาน้้าท่วมขังจนกระทั่งเหลือพื้นที่รองรับน้้าน้อยลง ในขณะที่ปริมาณน้้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
หลากมาถึง ท้าให้ไม่สามารถรับน้้าเพิ่มได้อีก
3.2 การก้าหนดขอบเขตพื้นที่ทุ่งรองรับน้้าและระดับเก็บกักน้้าในทุ่ง ต้องมีความชัดเจน ด้ว ย
ความเห็นชอบของเกษตรกร ชุมชนและฝ่ายปกครองในท้องที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้
3.3 การปรั บ ระบบการปลู ก ข้ า ว ก้ า หนดให้ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ลุ่ ม ต่้ า ได้ ท้ า การเพาะปลู ก
ก่อนพื้นที่อื่น เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูน้าหลาก กล่าวคือ มีการเพาะปลูก
ให้ เสร็ จ ภายในเดือนพฤษภาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ภ ายในช่ว งต้นเดือนกันยายน เพื่อใช้เป็นพื้นที่
รองรับน้้าหลาก จึงต้องสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรด้าเนินการตามก้าหนดเวลาโดยเคร่งครัด นอกจากเกษตรกร
ในพื้นที่แล้วยังรวมถึงเกษตรกรนอกพื้นที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดอน มีความเข้าใจและยอมให้พื้นที่ปลายคลองได้รับน้้า
ก่อนด้วย
3.4 จ้าเป็นต้องคาดการณ์ช่วงเวลาที่จะมีปริมาณน้้าสูงสุด (Peak Flood) ในแม่น้าเจ้าพระยา
ทีไ่ หลผ่านจังหวัดนครสวรรค์อย่างแม่นย้า เพื่อการตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะผันน้้าเข้าทุ่งได้อย่างเหมาะสม
3.5 พื้นที่บริเวณทิศตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก เป็นพื้นที่ลุ่มต่้าอยู่ปลายน้้า
ของลุ่มน้้าย่อย ลักษณะสภาพพื้นที่ลาดเทจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตกบริเวณริมคลอง
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่รวมทั้งปัญหาปริมาณน้้าไหลหลากลงคลอง ( Side Flow ) เป็นจ้านวน
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มากและไหลเข้าคลองอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อการผันน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบริเวณเทือกเขาอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีเครื่องมือ
ตรวจวัด
3.6 การระบายน้้าออกจากทุ่ง ขึ้นอยู่กับระดับและปริมาณน้้าในล้าน้้า สายหลัก ได้แก่ แม่น้า
เจ้าพระยา แม่น้าป่าสักและแม่น้าลพบุรี หากมีระดับสูง จะมีผลต่อการระบายน้้า
3.7 ลุ่มน้้าเจ้าพระยา เป็นลุ่มน้้าขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งฝ่ายปกครอง
ซึ่งจะปกป้ องเฉพาะพื้น ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ ท้ าให้ วิธีก ารด้ าเนิ นงานอาจไม่ เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน จนเกิ ด
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการมีผลกระทบต่อภาพรวม
4. ประโยชน์ของผลงาน
4.1 ท้าให้เห็ นถึงความส้ าคัญของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มต่้าที่อยู่ในเขตชลประทาน เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการน้้า
4.2 ลดความเสี่ยงจากปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่้า ให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้
โดยไม่เกิดความเสียหาย
4.3 ช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่้าเองและพื้นที่อื่นๆ ในภาพรวมของ
ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง
4.4 เป็นพื้นที่หน่วงน้้า รองรับการผันน้้าจากแม่น้าเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ผ่าน
คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อให้สามารถตัดยอดน้้าเหนือเขื่อนได้เต็มศักยภาพ
4.5 ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดความเสียหายต่อ พื้นที่การเกษตร
ในพื้นที่ลุ่มต่้า และงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรนอกพื้นที่ลุ่มต่้า
4.6 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ สริ ม จากการประกอบอาชี พ ประมง ซึ่ ง เป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของ
เกษตรกรในพื้นทีล่ ุ่มต่้า ในช่วงที่ยอมให้น้าท่วมขัง
4.7 ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้าในสภาวะวิกฤติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในลุ่มน้้าเจ้าพระยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
...................................................................

นายอรรถพร ปัญญาโฉม
ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา
ส้านักชลประทานที่ 10
2 พฤษภาคม 2557
9

