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บทคัดยอ : โครงการชลประทานราษฎรแมปงเกา จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน ไดมีการกอสรางหัวงานและประตูปากคลองสง
น้ําสายใหญแลวเสร็จในป พ.ศ.2482 และตอมาไดกอสรางสะพานไมอัดน้ําและอาคารปากเหมืองซอย หัวงานโครงการ
ประกอบดวยฝายก้ันแมน้ําปง 3 แหง คือ ฝายชลขันธพินิจหรือฝายแมปงเกา สงนํ้าใหพื้นท่ีชลประทาน 44,000 ไร  ฝายทามะ
โก และฝายพญาอุต  ระบบสงนํ้าของโครงการ คือ คลองสงนํ้าสายใหญฝงซายเปนคลองดินยาว 13.966 กิโลเมตร เหมือง
ซอย 29 สาย ยาว 114.40 กิโลเมตร และเหมืองแยกซอย 22 สาย ยาว 67.20 กิโลเมตร สวนใหญเปนเหมืองดิน มีสะพานไม
อัดน้ําท่ีสรางแบบดั้งเดิมในคลองสงนํ้าสายใหญจํานวน 6 แหง ประตูระบายนํ้าปลายคลองสายใหญ 1 แหง สถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาเพ่ือระบายนํ้าลงแมน้ําปง 4 แหง การศึกษาปรับปรุงโครงการชลประทานเพื่อใหใชงานไดอยางมปีระสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดดวยการศึกษาปรับปรุงโครงการในทุกมิติ ซึ่งจะใหประสิทธิผลตอโครงการมากกวาวิธีการเดิมท่ีเปนการซอมแซม
เฉพาะแหงตามงบประมาณท่ีไดรับ ในการศึกษาไดใหความสําคัญตอมิติดานชลประทาน ดวยการเดินสํารวจระบบ
ชลประทาน (Walk Through)  สํารวจสภาพการใชงานจริงของอาคารดวยการสอบเทียบอาคาร การประเมินผลโครงการโดย
ใชดัชนีช้ีวัดดวยวิธีการเทียบวดั (Benchmarking)  มิติดานระบบขอมูลดวยการจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน  ระบบ
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร มิติดานบริหารจัดการนํ้าโดยปรับปรุงการเรียกช่ือระบบชลประทาน มิติดานการใหบริการดวย
การสนับสนุนเครือขายการทองเท่ียว การจัดต้ังศูนยเรียนรูชลประทานราษฎร การอนุรักษสะพานไมอัดน้ํา มิติดานการมี
สวนรวม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับราษฎรใหเกิดการยอมรับ และการกําหนดรูปแบบการกระจายนํ้าในเขตพ้ืนท่ี
ชลประทาน ผลการศึกษา ทําใหไดแผนงานปรับปรุงโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ และแกไขปญหา
ของโครงการอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ การศึกษาปรับปรุงโครงการแบบทุกมิติในลักษณะน้ี สามารถนําไปใช
เปนตัวอยางรูปแบบในการดําเนินงานปรับปรุงโครงการชลประทานอื่น 
 
ABSTRACT: Mae Ping Kao - People’s Irrigation project in Chaing Mai – Lampoon Province, main headworks and left 
main canal regulator has been constructed since 1939 and developed more on the 6 wooden bridge checked structures and 
a number of lateral headworks.  Cholakhanpinij or Mae Ping Kao regulator, Tha Ma Ko weir and Phraya Oot weir are 3 
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main project’s structure on the Ping River served for adjacent people’s irrigation area which the largest irrigable area of 
44,000 rais is irrigated by Mae Ping Kao regulator.  The Irrigation system of Mae Ping Kao Irrigation project composes 
of 13.966 kilometer left main canal, 29 laterals with 114.40 kilometer long and 22 sub laterals with 67.20 kilometer long 
which almost of these canals are earth canals.  In addition the 6 old-styled wooden bridge checked structures and 1 tailed 
regulator are important structures in the project and because of flooding in lowland, 4 electricity pumping stations are 
installed.  The study on irrigation project improvement is aiming at the highest efficiency for irrigation purpose and 
considering related parameters in various dimensions.  The improvement concept is to examine project’s components for 
the whole area instead of specific damaged point which is not effective by limitation of annual budget.  In the study 
process, various aspects are considered such as irrigation aspects by walk through technique, project evaluation by  
benchmarking method, data system management aspect by geographical Information system, irrigation relevant service 
aspect by tourism support, conservation of old-styled check structures, operation and water management aspect by canal 
naming and people participation aspect . Results of the study indicate effective improvement plan to project’s objectives 
with suitable techniques and compatible with people’s requirements.  Therefore this kinds of improvement approach 
could be applied or use as an example for other irrigation improvement projects.  

KEYWORDS : Irrigation Project Improvement, Walk Through Technique, People’s Irrigation, Benchmarking   
 

1.  บทนํา 
   

 โครงการฝายชลขันธพินิจ หรือ ฝายแมปงเกา เปนโครงการท่ีดําเนินการกอสรางโดยกรมชลประทาน เริ่มสํารวจ
โครงการป พ.ศ.2472 กอสรางเม่ือป พ.ศ.2481 แลวเสร็จในป พ.ศ.2482 ประกอบดวยฝายก้ันแมน้ําปง ประตูระบายทราย 
ประตูปากเหมืองสงนํ้าสายใหญ และทํานบปดปากเหมืองเกา เปดทําการสงนํ้าในป พ.ศ.2483 มีวัตถปุระสงคเพื่อแกไข
ปญหาการแยงชิงนํ้าท่ีเกิดจากการสรางฝายพ้ืนเมืองเปนตอนๆ ในลํานํ้าแมปงของราษฎร เพื่ออัดน้ําเขาสูเหมืองซอย ตลอด
ความยาวเกือบ 14 กิโลเมตร และไดดําเนินการกอสรางพนังก้ันน้ําเลียบแมน้ําปงตลอดแนวต้ังแตหัวงานโครงการลงไป เปน
การปองกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมตํ่าของโครงการ โครงการชลประทานแมปงเกาไดดําเนินการสงนํ้ามาเปนเวลานาอาคาร
ชลประทานหลายแหงมีสภาพชํารุด ทรุดโทรมและประสิทธิภาพการใชงานตํ่า โดยเฉพาะสะพานไมอัดน้ําแบบด้ังเดิมท่ี
เหลืออยูเพียงโครงการเดียวในประเทศไทย ประกอบกับระบบคลองสงนํ้าสายซอยยังเปนระบบเหมืองฝายท่ีราษฎรไดขุด
ข้ึนมา และใชกันมาต้ังแตอดีต จึงจําเปนตองศึกษาปรับปรุงระบบชลประทานและระบบบริหารจัดการนํ้าในหลายมิติใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการดานตางๆ ในปจจุบัน โดยมีเปาหมายในการกําหนดรูปแบบระบบ
การบริหารจัดการนํ้า ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การเสนอมาตรการทางดานโครงสรางและการจัดการท่ีเหมาะสมท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว ระบบการเกษตรและแผนการปลูกพืชท่ีเหมาะสม การเสริมสรางการจัดต้ังและการบริหารกลุมผูใชน้ํา 
เสนอรูปแบบองคกรบริหารจัดการนํ้าชลประทานท่ีเหมาะสม รวมท้ังดําเนินการตามกระบวนการการมีสวนรวมชอง
ประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
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2. ลักษณะและขอบเขตโครงการ 
โครงการฝายชลขันธพินิจหรอืฝายแมปงเกา เปนโครงการชลประทานประเภทฝายทดน้ํา อาคารหัวงานเปนฝาย

คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นแมน้ําปง ท่ีบานนํ้าโจ หมู 7 ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ
ต้ังอยูระหวางฝงซายของแมน้ําปงและฝงขวาของแมน้ํากวงบริเวณจุดบรรจบของแมน้ําท้ังสองสาย มีขอบเขตครอบคลุม
พื้นท่ี 5 ตําบล ในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และ 7 ตําบล ในเขตอําเภอเมอืงจังหวัดลําพูน พื้นท่ีชลประทานของ
โครงการ 44,000 ไร อาคารหัวงาน ประกอบดวย  
 1)  ฝายแมปงเกา กอสรางเปนฝายกอนคอนกรีตผสมหินใหญเรียงในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวฝายกวาง 3.60 
เมตร สันฝายยาว 107 เมตร ระดับสันฝาย  +295.77 เมตร (ระดับนํ้าทะเลปานกลาง - รทก.) 
 2)  ประตูระบายทราย เปนบานเหล็ก 3 ชอง กวางชองละ 4 เมตร ต้ังอยูทางฝงซายของตัวฝายใกลอาคารประตู
ระบายนํ้าปากคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย ระดับธรณีบานประตูระบายทรายอยูท่ีระดับ +293.36 ม.รทก.   
 3)  สะพานเหล็กเหนือสันฝาย กวางประมาณ 1 เมตร ใชเปนทางเดินไปมาระหวาง 2  ฝง  
 4)  อาคารปากคลองสงนํ้าสายใหญ ขนาดกวางชองละ  4  เมตร  จํานวน  4  ชอง  ต้ังอยูฝงซายของตัวฝายใกลประตู
ระบายทราย ระบายนํ้าไดสูงสุด  30  ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
 

 ฝายก้ันน้ําปงซ่ึงอยูดานทายน้ําของฝายแมปงเกาลงไปประมาณ 8.05 และ 14.30 กิโลเมตร คือ ฝายทามะโก และฝาย
พญาอุต ทําหนาท่ียกระดับน้ําปงเขาเหมืองสงนํ้าฝงซายของนํ้าปง มีพื้นท่ีชลประทานราษฎรทางฝงซายของฝายทามะโก 
และฝายพญาอุต คือ  1,200 ไร และ 4,800 ไร ตามลําดับ ท่ีต้ังของโครงการแสดง ดังภาพท่ี 1 
 

ระบบสงนํ้าของโครงการ ประกอบดวย คลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย เหมืองซอย เหมืองแยกซอย สะพานไมอัดน้ํา 
อาคารในเหมืองซอยและเหมืองแยกซอย ระบบระบายนํ้า คันกั้นน้ํา และระบบสูบน้ําบรรเทาน้ําทวม ดังน้ี 
 1)  คลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย อยูทางฝงซายของแมน้ําปง คลองสงนํ้าสายใหญสายน้ี เดิมคือลํานํ้าแมปงในอดีต 
แตไดเปลี่ยนทิศทางการไหล จึงเรียกลํานํ้าสายน้ีวา แมปงเกา เปนคลองดิน มีความกวางเฉลี่ยประมาณ 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 
เมตร ความยาวประมาณ 13.966 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมในชวงตนคลอง และเขตอําเภอเมอืงลําพูน
ในชวงปลายคลอง 
 2)  เหมืองซอยและเหมืองแยกซอย เหมืองซอยท่ีแยกจากคลองสงนํ้าสายใหญฝงซายมีจํานวน 29 สาย ความยาว
รวม 114.4 กิโลเมตร มีเหมอืงแยกซอยจํานวน 22 สาย ความยาวรวม 67.20 กิโลเมตร เหมืองซอยและเหมืองแยกซอยสวน
ใหญเปนเหมืองดิน โดยเหมืองบางสายอาจมีการดาดคอนกรีตเปนบางชวง 
 3)  อาคารชลประทาน 

-  อาคารในคลองสงนํ้าสายใหญ ประกอบดวย สะพานไมอัดน้ําท่ีสรางแบบด้ังเดิมจํานวน 6 แหง และอาคารอัด
น้ําท่ีสรางข้ึนภายหลังเปนฝายหินท้ิง 4 แหง และฝายคอนกรตีเสริมเหล็ก 1 แหง และ ปตร.ปลายคลองสายใหญ 1 แหง 

- อาคารในเหมืองซอยและเหมืองแยกซอย อาคารอัดน้ํามีท้ังท่ีเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ใส Stop Log ฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารช่ัวคราว เชน ฝายไม (ตางน้ํา) นอกจากนี้ยังมีอาคารปากเหมืองทอลอดถนนและทอเขาสวน/นา
และบาน 
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  ระบบระบายนํ้าของโครงการ ใชการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีชลประทานลงสูเหมืองสงนํ้าท่ีมรีะดับทองเหมืองตํ่า เปน
เหมืองระบาย จํานวน 5 สาย คือ เหมืองจาแส เหมืองไมแดง เหมืองใหม เหมืองสามรอย และเหมืองแกลบกลอง สําหรับ
อาคารระบายนํ้า ประกอบดวย ประตูระบายปลายเหมืองสงนํ้าสายใหญ 1 แหง ชองขนาด 6 เมตร จํานวน 1 ชองระบายลงสู
แมน้ําปง นอกจากนี้ ยังมีอาคารทอระบายนํ้า (ทรบ.) ท่ีปลายเหมืองซอยและเหมืองแยกซอย รวมท้ังส้ิน 7 แหง ไดแก ทรบ.
รองเสอืเตน  ปาแก  สี่แจง  รองกาศ  สบปะ (สันมะนะ) รองพระปวน และ ทรบ.รองปาออ 
 

 คันกั้นน้ํา คันก้ันน้ําของโครงการเปนคันดินกั้นน้ําริมแมน้ําปงฝงซาย และน้ําแมกวงฝงขวาท่ีมีการกอสรางมาเปน
เวลานาน และมีการพัฒนาไปเปนถนนในปจจุบันเพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ีชลประทาน อยางไรก็ดี คันกั้นน้ํา
เหลานี้ บางชวงมีระดับคันตํ่าลงจากเดิมตองมีการเสริมระดับคันโดยใชกระสอบทรายในฤดูน้ําหลาก 

 

พื้นท่ีชลประทาน พื้นท่ีชลประทานของโครงการมีแนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขต
อําเภอสารภีและอําเภอเมืองลําพูน ทําใหพื้นท่ีชลประทานสุทธิลดลงจากเดิม 44,900 ไร เมื่อเริ่มสงนํ้าครั้งแรก เหลือ 44,000 
ไรในปจจุบัน และเม่ือรวมพื้นท่ีชลประทานและพื้นท่ีโครงการของฝายทามะโกและพญาอุต รวมเปนพื้นท่ีชลประทาน
ท้ังหมด 48,900 ไร 

  

ระบบสูบน้ําบรรเทานํ้าทวม เนื่องจากสภาพพืน้ท่ีโครงการเปนท่ีราบลุมอยูใจกลางแองบาดาลเชียงใหม-ลําพูน และ
ตอนปลายของพื้นท่ีเปนจุดบรรจบของแมน้ําปง น้ําแมกวงและน้ําแมทา เปนจุดรวมนํ้าหลากและเกิดสภาพน้ําทวมอยูเสมอ
เกือบทุกป จึงไดมีการกอสรางและติดต้ังสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาเพ่ือระบายนํ้าตามแนวขอบพ้ืนท่ีโครงการลงสูแมน้ําปง
จํานวน 4 แหง คือ ท่ีบริเวณ ทรบ.รองเสือเตน รองกาศ สบปะและรองพระปวน และยังมีจุดติดต้ังเครื่องสูบน้ําช่ัวคราวอีก
หลายจุด เชน ทรบ.รองกาศ รองปาออ รองเสือเตน รองพระปวน ปาแก สี่แจง  

 

3. มิติดานชลประทาน  
 

 การสํารวจดานกายภาพหรือการเดินสํารวจสนาม (Walk Through) เปนวิธีการตรวจสภาพองคประกอบของ
โครงการท่ีตองการปรับปรุง เพ่ือใหทราบสภาพจริงของอาคาร คลอง รวมท้ังดานกายภาพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ มาประมวล
รวมกับขอมูลอืน่ ๆ ท่ีรวบรวมได รวมท้ังขอมลูดานจัดสรรนํ้าท่ีมีอยูเพียงบางสวน ดังน้ี 
 1)  อาคารหัวงานฝายแมปงเกาและอาคารประกอบ กอสรางมาเปนเวลาเกือบ 70 ปแลว แบบกอสราง (Construction 
drawing) มีเพียง 1 แผน คือ แบบฝายและประตูระบายทราย สําหรับประตูระบายปากคลองสงนํ้าไมมแีบบ จากการตรวจ
สภาพ พบวา สภาพอาคารอยูในเกณฑใชงานไดดี 
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รูปที่  1  ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและพื้นท่ีแฉกสงนํ้า-เหมืองฝาย 
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 2)  ระบบเหมืองสงนํ้า ประกอบดวยคลองสงนํ้าสายใหญฝงซายหรือลํานํ้าแมปงเกา เหมืองซอยและเหมืองแยกซอย
เปนเหมืองเดิมท่ีราษฎรขุดไว มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตลอดมา โดยไมมีการสํารวจแนวโครงขายเหมืองสงนํ้า เพื่อใชในการ
บริหารจัดการนํ้า รวมท้ังเช่ือมโยงระบบเหมืองสงนํ้าฝายทามะโกและฝายพญาอุต ซึ่งมีแนวเหมืองตอเนือ่งกับโครงการฝาย
แมปงเกา 

 
 
 
 
 
 
      

 
         ภาพที่ 2   ฝายชลขันธพินิจ           ภาพที่ 3 สะพานไมอัดน้ํา 

 3)  ระบบเหมืองสงนํ้า มีการเช่ือมปลายเหมืองสงนํ้า
สายหน่ึงตอกับเหมืองท่ีอยูทายน้ําถัดไป และเช่ือมโยงเปน
โครงขาย การสํารวจการเช่ือมโยงระบบเหมืองสงนํ้าจึงจําเปน
อยางยิ่งกอนจะวิเคราะหปรับปรุงระบบสงนํ้า 
 4)  ศึกษาสภาพระบบสงนํ้าของเกษตรกร จากการหัน
มาปลูกลําไยแทนขาว ในชวง 10-20 ปท่ีผานมา ระบบสงนํ้า
แบบแรงโนมถวงเปลี่ยนเปนระบบสูบน้ํา มีการถมเหมืองสง
น้ํา และอาคารบังคับน้ํารวมท้ังยกเลิกสะพานนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก                                                          ภาพที่ 4  เหมืองสงนํ้า 
  

ผลการสํารวจของระบบสงนํ้าและระบายนํ้าของโครงการ มดีังน้ี 
 -  คลองสงน้ําสายใหญฝงซาย เปนคลองดิน ความกวางระหวาง 10-40 เมตร เฉลี่ยประมาณ 18 เมตร ทองนํ้ามี
ระดับสูงตํ่าไมแนนอน มีสาเหตุจากการตกตะกอนและกัดเซาะบริเวณดานหนาและทายนํ้าของสะพานไมอัดน้ํา และฝายอัด
น้ํา มีความลาดเทเฉล่ียประมาณ 1:3,880 ความลึกประมาณ 1-3 เมตร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคันคลอง หากเปนถนนเลียบคลองสงนํ้า
จะมีการถมสูง แตหากแนวถนนอยูหางจากตลิ่ง ความลึกคลองจากระดับดินเดิมประมาณ 1.0 เมตรเทาน้ัน สภาพคลองโดย
สวนใหญมีวัชพืชริมคลองมาก ชวงท่ีคลองอยูหางจากถนนมีการปลูกสรางบานเรือนติดกับตลิ่งคลองรวมท้ังมีการเพาะปลูก
พืชสวนครัวและไมผล ชวงท่ีคลองอยูติดกบัถนน การปลูกสรางบานเรอืนจะอยูฝงถนนตรงขามกับตลิ่งคลอง ทองนํ้ามี
ลักษณะเปนตะกอนละเอียดทับบนตะกอนทรายอีกช้ันหนึ่ง ชวงสะพานไมอัดน้ําท่ี 4  ถึงสะพานไมอัดน้ําท่ี 5 มีสาหรายข้ึน
ในทองคลองซ่ึงเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ํา 
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 -  อาคารบังคับนํ้ากลางคลองสงน้ําสายใหญ อาคารท้ัง 11 แหงไมมีรูปแบบมาตรฐาน คือ สะพานไมอัดน้ํา 6 แหง 
ฝายหินท้ิง 3 แหง ฝายคอนกรตีเสริมเหล็ก 1 แหง ฝาย Gabion 1 แหง  ประสิทธิภาพการยกระดับนํ้าคอนขางตํ่า สะพานไม
อัดน้ํายกระดับน้ําไดประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรือสงูสุดไมเกิน 1 เมตร ในสวนของฝาย ยกระดับน้ําไดประมาณ 10-50 
เซนติเมตร อาคารบังคับน้ํากลางคลองทุกแหงไมมีเสาวัดระดับน้ําดานเหนือน้ํา และทายน้ําของอาคาร 
 -  อาคารบังคับนํ้าปลายคลองสงน้ําสายใหญ เปนประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานระบายนํ้าเหล็กตรง กวาง 
6 เมตร จํานวน 1 บาน พรอมเครื่องกวานบานระบายโดยใชแรงคน สภาพอาคารดีใชงานได 
 -  อาคารปากเหมืองสงน้ําสายซอย จํานวนท้ังส้ิน 29 แหง ทางฝงซาย 16 แหง ฝงขวา 13 แหง เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก อาคารปากเหมืองมีบานระบายนํ้าเปนบานเหล็กตรง ปด-เปดดวยแรงคนท่ีอาคารปากเหมืองซอยทุกแหง ยกเวน
อาคารปากเหมืองซอย 2 แหงท่ีไมมีบานระบายปด-เปด และมีเหมืองท่ีไมมีอาคารปากเหมือง 2 แหง อาคารปากเหมืองซอย
ทุกแหงไมมีเสาวัดระดับน้ําดานเหนือน้ําและดานทายน้ําของอาคารท่ีสามารถใชงานได 

-  เหมืองสงน้ําสายซอยและแยกซอย  เหมืองสงน้ําสายซอยมีจํานวน 29 สาย ฝงซาย 16 สาย ความยาวรวม 57.67 
กิโลเมตร ฝงขวา 13 สาย ความยาวรวม 61.90 กิโลเมตร รวมความยาวเหมืองสงนํ้าสายซอยท้ังหมด 119.57 กิโลเมตร สวน
เหมืองสงนํ้าสายแยกซอยท่ีแยกจากเหมืองสายซอย จํานวน 22 สาย ความยาวเหมืองสงน้ําสายแยกซอยต้ังแต 370 เมตร - 
9.19 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีสงนํ้าชลประทานต้ังแต 40 ถึง 2,460 
ไร เกือบท้ังหมดเปนเหมืองดินตลอดสาย เหมืองบางสายมีการดาด
คอนกรีตบางชวงส้ันๆ  เหมืองสงน้ําสวนใหญมีวัชพืชมาก บางแหงมี
การกัดเซาะเหมืองบริเวณใกลกับตัวอาคารบังคับน้ําจากสภาพปจจุบัน
ของเหมืองสงนํ้าสายซอยและสายแยกซอย พบปญหาตางๆ อาทิ 
สภาพเหมืองชํารุด และแนวเหมืองซํ้าซอน เหมืองมีตลิ่งคอนขางชัน
เกิดการพังทลาย ระดับนํ้าลนเหมืองสงนํ้าในบางชวง มีวัชพืชมากใน
ลํานํ้าและตลิ่งจนไมเหลือสภาพเหมือง มีการสรางอาคารลํ้าเขตเหมือง
และครอมแนวเหมือง  

 
 -  อาคารบังคับนํ้าในเหมืองซอยและเหมืองแยกซอย พบวาบางแหงมีบานระบายเปนบานเหล็ก ปด-เปด บางแหง
ไมมีการติดต้ังบานระบายไว ทอลอดถนนในเหมืองก็เปนอุปสรรคตอการไหล เพราะมีขนาดเล็กกวาหนาตัดของเหมืองสง
น้ํา บางเหมืองมีทอลอดเขาบานและสวนจํานวนมากถึง 39 แหง  

ภาพท่ี 5  สภาพเหมืองสงนํ้าที่มีวัชพืชและฝายหินทิ้ง 

  -  คันกั้นน้ํา คันกั้นน้ําปงฝงซาย ความยาวประมาณ 30.75 กิโลเมตร พบวาในชวงนํ้าหลากป พ.ศ.2548 มีน้ําลนคัน
กั้นน้ํา สภาพคันกั้นบางชวงมีการทรุดตัวมาก ถนนชํารุด ผิวถนนแตก ไหลทางทรุดตัวและแคบหลายจุด และคันกั้นน้ํากวง
ฝงขวาหรอืแนวทางหลวงหมายเลข 106 เลียบแมน้ํากวงฝงขวา ยกเวนบริเวณเทศบาลเมืองลําพูนซึ่งแนวทางหลวงหมายเลข 
106 อยูหางจากแมน้ํากวง พบวา ระดับหลังทางหลวงมีระดับประมาณ +290 ถึง +291.50 ม.รทก. สูงกวาระดับพ้ืนดินปกติ
โดยรอบประมาณ 1.0 - 2.50 เมตร 
  

  132 



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 
การสํารวจคาระดับสันฝายแมปงเกาและเสาวดัระดับนํ้าบริเวณหัวงานโครงการ   

จากการตรวจสอบพบวา กวา 10 ปมาแลวเคยมีการปรับปรุงฝายแมปงเกา จึงไดสํารวจคาระดับสันฝายใหม พบวา 
ระดับสันฝายอยูท่ี +295.77 ม.รทก. และมีคาระดับสันฝายเทากันตลอดความยาวสันฝาย 107 เมตร แสดงถึงเคยมีการ
ปรับปรุงยกระดับสันฝายสูงข้ึนจากเดิมประมาณ 0.50 เมตร และปรับปรุงชองเรอืผานและบันไดปลาใหมีระดับเทากับสัน
ฝาย สวนระดับธรณีบานระบายของชองระบายทรายมีคาระดับเทากับ +293.364 ม.รทก. ระดับธรณีบานระบายปากคลองสง
น้ําสายใหญมีคาระดับเทากับ +294.504 ม.รทก. และไดตรวจสอบคาระดับน้ําเหนือสันฝายแมปงเกาชวงนํ้าหลากในอดีต
เทียบกับระดับพื้นท่ีและถนนบริเวณหัวงาน พบวา ระดับนํ้าหลากสูงกวาพ้ืนท่ีหัวงานประมาณ 1.50-2.50 เมตร แตจากสภาพ
จริง พบวา ระดับนํ้าหลากสูงสุดไมเคยลนตลิ่งบริเวณหัวงาน จึงไดตรวจสอบการโยงคาระดับเสาวัดระดับน้ําบริเวณ
โครงการกับคาระดับหมุดหลักฐานถาวรบริเวณหัวงาน พบวา คาศูนยของเสาวัดระดับน้ําเปลี่ยนแปลงไป โดยคาศูนยของ
เสาวัดระดับน้ําใหมท้ังดานเหนือน้ําและดานทายน้ํามีคาระดับตํ่ากวาระดับเดิม 2.858 และ 2.842 เมตร ตามลําดับ  

การสอบเทียบอาคารชลศาสตร ผลการสอบเทียบของฝายแมปงเกา ประตูระบายทราย อาคารประตูปากคลองสงนํ้าสายใหญ
ฝงซายและอาคารประตูปากเหมืองซอย เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินการสงนํ้า การปรับปรุงโครงการ ใหอาคารตางๆ 
รับปริมาณน้ําท่ีเปนจริงและมีความถูกตอง ใหสามารถสงนํ้าไดตามความตองการใชน้ําแกเกษตรกรอยางพอเพียง การสอบ
เทียบอาคารชลศาสตรของฝายแมปงเกาไดดําเนินการในชวงเดือนกันยายนท่ีมีปริมาณน้ําแตกตางกันมาก ปริมาณน้ําไหลลน
สันฝายคํานวณไดจากสมการ 
 

 Q  = CLH3/2          (1) 

เมื่อ Q = ปริมาณน้ําผานสันฝาย   (ลบ.ม./วินาที) 
 C = คาสัมประสิทธิ์การไหล   
 L = ความยาวสันฝาย   (เทากับ 104.90 เมตร) 
 He = ความสูงของนํ้าเหนือระดับสันฝาย  (เมตร) 
 

 
  Hd  =  ความตางของระดับน้ําดานเหนือน้ํา และทายน้ําของฝาย 
  ภาพที่ 6 แสดงภาพสําหรับสมการสอบเทียบการไหลอาคารชลศาสตร  
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ไดผลการสอบเทียบอาคารดังแสดงไวในตารางท่ี 1 ผลการสอบเทียบเสนอใหใชคาสัมประสิทธิ์การไหล (C) เทากับ 0.6   

สวนการไหลแบบ Submerged Flow ในชวงนํ้าหลาก คาสัมประสิทธิ์การไหล (C) จะแปรผันตามอัตราสวนคา  ดังภาพ

ท่ี 6 
e

d

Η
Η

 

ตารางที่ 1    การสอบเทียบอาคารฝายชลขันธพินิจ 

Q  (
ระดับนํ้า (ม.รทก.) 

ลบ.ม./
วินาที) คร้ังที่ ความกวาง  

 เมตร เมตร เหนือ ทาย (สํารวจ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 296.99 296.46 104.9 337.27 1.22 2.386 3.10 3.65 0.55 0.45 

2 297.01 296.56 104.9 337.27 1.24 2.328 3.20 3.67 0.47 0.38 

3 297.05 296.65 104.9 382.05 1.28 2.515 3.29 3.71 0.42 0.33 

4 297.09 296.72 104.9 382.05 1.32 2.402 3.36 3.75 0.39 0.30 

5 297.25 297.06 104.9 440.54 1.48 2.332 3.70 3.91 0.21 0.14 

6 297.31 297.12 104.9 440.54 1.54 2.197 3.76 3.97 0.21 0.14 

7 297.37 297.18 104.9 441.69 1.6 2.080 3.82 4.03 0.21 0.13 

8 297.39 297.2 104.9 441.69 1.62 2.042 3.84 4.05 0.21 0.13 

9 296.24 293.71 104.9 70.3 0.47 2.080 0.35 2.90 2.55 5.43 

10 296.24 293.71 104.9 70.3 0.47 2.080 0.35 2.90 2.55 5.43 

11 296.23 293.68 104.9 59.387 0.46 1.815 0.32 2.89 2.57 5.59 

12 296.23 293.71 104.9 59.387 0.46 1.815 0.35 2.89 2.54 5.52 

13 296.19 293.56 104.9 43.753 0.42 1.532 0.20 2.85 2.65 6.31 

14 296.19 293.56 104.9 43.753 0.42 1.532 0.20 2.85 2.65 6.31 

           

หมายเหตุ :   - ระดับศูนยท่ีเสาวัดระดับดานเหนือน้ําเทากับ +296.337  ม.รทก.    

    - ระดับศูนยท่ีเสาวัดระดับดานทายน้ําเทากับ   +296.364   ม.รทก.    

    - ระดับสันฝายเทากับ +295.77 ม.รทก.       

    - He = ระดับเหนือนํ้า - ระดับสันฝาย   

    - Hd = ระดับเหนือนํ้า - ระดับทายน้ํา     

    - d    = ระดับทายน้ํา - ระดับพ้ืนดานทายน้ํา (+296.36 ม.รทก.)     

    - ครั้งท่ี 1-8 เปน submerged flow   และ  ครั้งท่ี 9-14 เปน free flow   
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ชองระบายทราย ต้ังอยูทางฝงซายของตัวฝายแมปงเกา มีบานประตูเหล็กตรงจํานวน 2 บาน ขนาดบานกวาง 4 เมตร ระดับ
ธรณีประตูอยูท่ีระดับ +293.364 ม.รทก. ลักษณะการไหลผานชองระบายทรายเปนการไหลลอดใตบานระบาย และเปนการ
ไหลแบบ Submerged Flow  ซึ่งคํานวณไดจากสมการดังน้ี 

 
ภาพที่ 7  แสดงลักษณะการไหลผานชองระบายทราย   

 

 ปริมาณน้ําผานประตูหาไดจาก 

 Q = CSL HS 
HgΔ2         (2) 

เมื่อ Q = ปริมาณน้ําท่ีผานประตูระบายนํ้า (ลบ.ม./วินาที) 
 CS = คาสัมประสิทธิ์ปริมาณน้ํา (ซึ่งมีคาสัมพันธกับ HS/GO) 
 L = ความกวางของชองการไหล (เมตร) 
 HS = ความลึกของทายน้ําท่ี Submerged (เมตร)  =    ระดับทายนํ้า – ระดับธรณีประตู 
 g = อัตราเรงเน่ืองจาก Gravity (9.81 เมตร/วินาที2) 

 ΔH = ผลตางระหวางระดับเหนือน้ําและทายน้ํา (เมตร) =    ระดับเหนือนํ้า – ระดับทายนํ้า 
 GO = ระยะเปดบาน (เมตร) 
  จากผลการสอบเทียบอาคารประตูระบายทราย ไดกราฟแสดงคาสัมประสิทธิ์การไหลในรปูท่ี 5     ซึ่งอยูในรูปของ
สมการดังน้ี 
 CS = 0.1594 (Hs/Go)

-0.4567       (3)  
 
 -  ประตูระบายปากคลองสงน้ําสายใหญ   ต้ังอยูทางฝงซายของแมน้ําปงหนาประตูระบายทรายอาคารปากคลองสง
น้ําสายใหญ เปนทอสี่เหลี่ยมขนาด 4x4 เมตร จํานวน 4 ชอง มีบานระบายนํ้าเหล็กตรงสําหรับปด–เปด ระดับธรณีประตูอยูท่ี
ระดับ +294.504 ม.รทก. ลักษณะการไหลผาน ปตร. ปากคลองสงนํ้า เปนการไหลลอดใตบานระบาย และเปนการไหลแบบ 
Submerged Flow ซึ่งคํานวณไดจากสมการเชนเดียวกับประตูระบายทราย ไดผลการสอบเทียบ ปตร.ปากคลองสงนํ้าสาย
ใหญฝงซาย และแสดงกราฟคาสัมประสิทธิ์การไหลในภาพท่ี 8  ซึ่งอยูในรูปของสมการดังน้ี 
 CS = 0.0256 e-0.0159 (Hs/Go)         (4) 
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ภาพท่ี 8  กราฟคาสัมประสิทธ์ิการไหลของประตูระบายคลองสงน้ําสายใหญ  
             จากการสอบเทียบอาคาร

 
 

 -  อาคารประตูปากเหมืองสงน้าํสายซอย   อยูบริเวณปากเหมืองซอย 25 แหง ซึ่งมีจํานวน 4 แหง ท่ีไมมีประตูปาก
เหมือง เปนบานเหล็กตรงสําหรับปด-เปดอยูเหนือน้ําของทอระบายนํ้าซ่ึงมีขนาดต้ังแต 0.60-1.75 เมตร ลักษณะการไหลเปน
การไหลลอดใตบาน การคํานวณใชสมการเดียวกับประตูระบายทราย ในการสอบเทียบไดดําเนินการท้ังหมด 17 แหง ได
สมการคํานวณสัมประสิทธิ์การไหลผานอาคารปากเหมืองซอยท้ังหมด 
 

การประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีการเทยีบวัด (Benchmarking) 
  

 การประเมินผลโครงการ ไดดําเนินการกําหนดขอบเขต วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน เพื่อใชวิเคราะห
ขอมูลและประเมินผลโครงการจากขอมูลท่ีรวบรวมได คือ ขอมูลของโครงการ แบบสอบถามการประเมินผลโครงการ การ
เดินสํารวจสนาม (Walk Through) และผลการสํารวจอื่นประกอบ การประเมินใชวิธีการเทียบวัด (Benchmarking) พิจารณา 
5 ดัชนีช้ีวัด คือ (1) ดานการสงนํ้าและระบายนํ้า (2) ดานการบริหารจัดการ (3) ดานเศรษฐกิจสังคม (4) ดานการเกษตรและ
การใชท่ีดิน และ (5) ดานส่ิงแวดลอม รวม 19 ดัชนี มีผลสรุปได ดังน้ี  
 1) ดัชนีช้ีวัดท่ีกําหนดเกณฑเปนตัวเลขได จํานวน 11 ดัชนี กําหนดเกณฑช้ีวัดเปนเกณฑระดับ 1 ดัชนี  และ
กําหนดเกณฑช้ีวัดโดยเปรยีบเทียบคาดัชนีกับโครงการอื่น จํานวน 7 ดัชนี   
 2) กลุมดัชนีช้ีวัดท่ีผานการประเมิน มีจํานวน  3  กลุม  คือ  กลุมดัชนีดานเศรษฐกิจสังคม  กลุมดัชนีดาน
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 3) กลุมดัชนีช้ีวัดท่ีไมผานการประเมิน มีจํานวน  2  กลุม  คือ  กลุมดัชนีดานการสงนํ้าและระบายนํ้า  และกลุม
ดัชนีดานการบริหารจัดการ   
 4) ดัชนีท่ีเกี่ยวของในกลุมดัชนีดานการสงนํ้าและระบายนํ้าท่ีไมผานเกณฑ ตองทําการปรับปรุง คือ   
  (ก) ดัชนีความเพียงพอของปริมาณน้ําชลประทาน  โดยเฉพาะการใชน้ําในฤดูแลงและการใชน้ําใตดินจน

เกินศักยภาพของการใหน้ําใตดิน  
  (ข) ดัชนีความเพียงพอของนํ้าตนทุน เนื่องจากปริมาณน้ําทาไหลเขาฝายไมเพียงพอกับความตองการนํ้า

ชลประทานในฤดูแลง 
  (ค) ดัชนีความเหมาะสมของคลองระบายนํ้า มีเหมืองท่ีมีความสามารถไมเพียงพอในการระบายนํ้า

จํานวน 2 สาย 
  (ง) ดัชนีความเหมาะสมของคันกั้นน้ํา คันกั้นน้ําบางชวงมีระดับตํ่ากวาระดับน้ําท่ีปริมาณนํ้าออกแบบ

รวมกับระยะเผือ่ลน 
  (จ) ดัชนีน้ําทวม มีพื้นท่ีชลประทานไดรับผลกระทบดานนํ้าทวมขังและระบายนํ้าไมได  
  (ฉ) ดัชนีการใชงานของอาคารชลประทาน  มีอาคารชลประทานท่ีชํารุดใชการไมไดและบางสวนไมมี

อาคารชลประทาน  เปนตน  

 5) ดัชนีท่ีเกี่ยวของในกลุมดัชนีการบริหารจัดการท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ตองปรับปรุง คือ 
  (ก) ดัชนีการจัดสรรนํ้า (ในฤดูแลง)  
  (ข) ดัชนีการมีสวนรวมองคกรผูใชน้ํา ยังไมครอบคลุมโครงการ  
  (ค) ดัชนีความเพียงพอของบุคลากร โดยจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 
4. มิติดานระบบขอมูล 

 

การจัดทําฐานขอมูลระบบชลประทาน ระบบขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เปนการรวบรวมขอมูลดานชลประทาน 
เชน เหมืองสงนํ้า อาคารชลประทาน ถนนลําเลียง อุตุ-อุทกวิทยา เกษตรชลประทาน การสงน้ําและการบํารุงรักษา รวมเขา
เปนฐานขอมูลท่ีสามารถอางองิกับพ้ืนท่ีจริงได ฐานขอมูลดังกลาวสามารถสืบคนทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมีการนําเสนอขอมูล
หลายรูปแบบ ท้ังขอความ ขอมูลภาพ ขอมูลตาราง และขอมูลแผนท่ี โดยมี โครงสรางฐานขอมูล ท่ีไดมีการแบงช้ันขอมูล 
ประเภทของช้ันขอมูล และแหลงท่ีมาท่ีสําคัญ โดยจัดเก็บเปนฐานขอมูล (Data Base) เปน 2 กลุมไดแก กลุมขอมูลพื้นฐาน 
(จะใชขอมูลความละเอียดในระดับ 1:50,000) และกลุมขอมูลเฉพาะของโครงการ (ใชขอมูลความละเอียดในระดับ 
1:10,000) ซึ่งอางอิงจากระบบสารสนเทศแหลงนํ้าและระบบชลประทานของกรมชลประทาน  
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ตารางที่ 2     ช้ันขอมูลเฉพาะในระบบสารสนเทศแหลงน้ําและระบบชลประทาน 

 

ประเภทของขอมูล 
ช้ันขอมูล ช่ือช้ันขอมูล แหลงท่ีมา 

Point Polygon Arc 
1. ขอบเขตพ้ืนท่ี
 โครงการฯ 

1. พื้นท่ีโครงการฯ จากการศึกษาสํารวจ 
 - prj_area.shp 
2. ตารางแสดงขอมูล
รายละเอียดของพ้ืนท่ี
ชลประทาน 
 - Prj_area_LUT 

 
 
 
 

(Attribute) 

 
 

 
√ 
 
 
 

 
 

2. แนวคลอง
ชลประทาน พื้นท่ี
ชลประทานและพื้นท่ี
ท่ีเกี่ยวของ 

1. คลองสงนํ้าสายหลัก จากการศึกษาสํารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
√ 

 
√ 

 
 
 
 

   √ 
 
 
 

 

 
√ 

 
 
 

 - main_canal.shp 
2. พื้นท่ีแฉกสงน้ํา (เหมืองสง
น้ํา) - Service_unit.shp 
3. ตําแหนงอาคารอัดน้ํา 
ประตู และฝาย - 
irr_structure.shp 
4. ขอมูลท่ีต้ังโครงการ 
  ชลประทาน - 
irr_project.shp 

 
  ฐานขอมูลองคประกอบระบบบริหารจัดการนํ้า ไดนําขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูลท่ีจัดเก็บรวบรวมไดมาปรับปรุง
ประมวลผลและสรุปเนื้อหาใหเหมาะสม งายตอความเขาใจ นําเสนอผานระบบอินเตอรเน็ต ดังแสดงในรูปท่ี 7 โดยมี
องคประกอบของฐานขอมูลโครงการฝายแมปงเกา คือ ประวัติโครงการ ท่ีต้ังและอาณาเขต ขอมูลชนิดสวนประกอบของ
อาคารหัวงานโครงการ ภาพ ประตูระบายนํ้า แผนผังระบบเหมืองสงนํ้า ภาพและตําแหนงของเหมืองสงนํ้าพรอม
รายละเอียดแตละเหมือง ภาพอาคารบังคับนํ้า คันกั้นน้ําในพื้นท่ีโครงการ ฐานขอมูลการบริหารจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสวนรวม โดยนําเสนอหลักการ ข้ันตอนดําเนินงาน หลักการการบริหารแบบมีสวนรวม ผังกิจกรรม 11 กิจกรรม 
ภาพการตูนจําลองเหตุการณของการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม ฐานขอมูลการปรับปรุงโครงการ 
คือ ผลของแบบจําลองทางชลศาสตรในการปรับปรุงโครงการ รายละเอียดของการปรบัปรุงคลองสงนํ้าในพ้ืนท่ีโครงการ 
แผนผังการวิเคราะหปรับปรุงการระบายนํ้าทวมขังหนา ทรบ.ปลายเหมืองโดยการสูบน้ํา  หนาท่ีและบทบาทขององคกรท่ี
เกี่ยวของกับโครงการในระดับตางๆ  การพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวโดยนําเสนอจุดสนใจในบริเวณพื้นท่ีโครงการ
และพื้นท่ีโดยรอบ การปรับปรุงดานการเกษตรและการใชท่ีดินโดยนําเสนอสัดสวนการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

  138 



Proceedings of 3rd THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 17 มิถุนายน 2551   
 

 
   

  ภาพที่ 9 การเผยแพรขอมูลสารสนเทศของโครงการผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
 

5. มิติดานบริหารจัดการนํ้า  
   

 การปรับปรุงการเรียกช่ือเหมืองสงน้ํา เพื่อใหราษฎรเกิดความรูสึกรับรูในการเปนระบบเครือขาย ตระหนักถึงการ
เปนระบบชลประทานท่ีตองมีการบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา ฯลฯ และเปนการวางระบบเพ่ือการ
ปฏิบัติงานชลประทานและดานแผนงานงบประมาณอยางเปนระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 9  การเรียกช่ือเหมืองสงน้ํามี 2 
ระบบ คือ (1) ช่ือท่ีเรียกในอดีต สวนใหญจะเรียกช่ือเปนชวงของเหมืองสงนํ้า เมื่อมีจุดแยกของเหมืองจะเรียกช่ือใหม ปญหา
คือ มีการเรียกช่ือไมตรงกันหรือชวงเหมืองท่ีเรียกไมตรงกัน หรือมีช่ือเหมืองเรียกไดหลายช่ือ (2) ช่ือท่ีโครงการชลประทาน
ใชเรียก โครงการชลประทานลําพูนไดกําหนดช่ือเหมืองสงนํ้าสายซอยตามลําดับ ตนน้ํา-ทายน้ํา และฝงซาย-ขวาท่ีแยกจาก
คลองสงนํ้าสายหลัก ดวยเหตุนี้ การเรียกช่ือเหมืองสงนํ้าท้ัง 2 ระบบ ท่ีใชอยูจึงยังเปนปญหา คือ ไมสามารถนํามาใชกําหนด
ลําดับความสําคัญของเหมืองและการเช่ือมตอหรอืสิ้นสุดของเหมืองตางๆ ไดชัดเจน จึงมีการปรับปรุงระบบการเรยีกช่ือ
เหมืองสงนํ้าใหม และกําหนดจุดเริ่มตนและส้ินสุดของเหมอืงซอย และเหมืองแยกซอยใหมหมดท้ังโครงการ ดังแสดงใน
แผนภูมิระบบเหมืองสงนํ้าของโครงการฝายแมปงเกา 
 

6. มิติดานการใหบริการ  
  

 การพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการทองเทีย่ว พื้นท่ีโครงการชลประทานราษฎรของฝายชลขันธพินิจ (ฝายแมปงเกา) 
จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน มีศักยภาพมากดานการทองเท่ียว มีความหลากหลายท้ังทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงเกษตร 
การยกระดับและสรางความโดดเดนในเขตพ้ืนท่ีโครงการ จะสามารถเพ่ิมทางเลือกใหชุมชนในทองถิ่นในการจัดการเชิง
พื้นท่ี ประยุกตการบริหารจัดการนํ้าดวยเหมืองฝาย พัฒนาระบบเกษตรเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว นอกเหนือจากการปลกูพืช
เศรษฐกิจหลักเพียงชนิดเดียว รูปแบบการทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจในพ้ืนท่ีเกษตรชลประทานมีหลากหลาย อาทิเชน ระบบเหมือง
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รูปท่ี 6 แผนภูมิระบบเหมืองสงนํ้าและการเรียกชือ่เหมืองสงนํ้า

16ซ

สญัลกัษณ

ช่ือเหมืองหลงัปรับปรุง
การเรียกช่ือ

แกโอต ช่ือเหมืองเดิม

แมนํ้าปง

 
    

   ภาพที่ 10 แผนภูมิระบบเหมืองสงนํ้าและการเรียกช่ือเหมอืงสงน้ํา 
 

 แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวดําเนินการไดโดย พัฒนาสภาพแวดลอมริมคลองสงนํ้าสายใหญท่ีไดรับการ
ปรับปรุงใหมีสภาพภูมิทัศนท่ีรมรื่นสวยงาม เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวเขาสูพื้นท่ีชุมชนสองฝงปงหาง และเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียวจากพืน้ท่ีบานอุโมงค เวียงกุมกามและหมูบานหัตถกรรมบานถวาย และสงเสริมบรรยากาศการทองเท่ียวเกษตร
ชลประทาน  ในลักษณะสวนธรรมชาติและพื้นท่ีริมน้ํา (Nature Park & Waterfront) และพื้นท่ีโครงขายลําเหมืองนอกจากน้ี
แลว  การสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว ควรมีการสรางจุดหมายตา (Land Mark) เปนสัญลักษณท่ีเกี่ยวของกับระบบ
เหมืองฝาย ชลประทานและวัฒนธรรมพื้นถิน่   เพื่อเพิ่มจุดสนใจและสรางความชัดเจนในการเขาถึงท่ีต้ังโครงการ สรางองค
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 ศักยภาพสนับสนุนการทองเท่ียวอีกประการหนึ่ง โดยการพัฒนากิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตรและ
เชิงอนุรักษ จากการพัฒนากิจกรรมการเกษตรชลประทาน การเสริมกิจกรรมการเกษตรเพื่อการทองเท่ียวไดแก ให
นักทองเท่ียวตางประเทศปลูกผัก/เก็บผัก ดํานา/เกี่ยวขาว เลี้ยงปลา/เลี้ยงสัตว รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม
การปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและแปลงเกษตรเปนบานพักแบบโฮมสเตย เพื่อใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานรวมกับ
การสงเสริมกิจกรรมอื่นๆ ไดแก ข่ีจักรยานริมเหมือง ใหอาหารปลา เปนตน เมื่อมีการปรับปรุงระบบชลประทานและ
สงเสริมการทองเท่ียวแลว ชุมชนควรรวมกลุมกัน เพื่อจัดกิจกรรมการเกษตรและพัฒนาการทองเท่ียว 
 
 

7. มิติดานการมีสวนรวม   
   

พื้นท่ีโครงการ เปนพื้นท่ีท่ีมีระบบการจัดการนํ้าแบบเหมืองฝายท่ีมีกลุมผูใชน้ําท่ีเขมแข็งและผูใชน้ํามีสวนรวมใน
การจัดการนํ้ามาเปนเวลาชานานจนพัฒนาไปเปนวัฒนธรรมการจัดการนํ้าแบบเหมืองฝาย จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป
ชุมชนเกษตรไดพัฒนาไปเปนชุมชนเมืองรองรับการทองเท่ียวและภาคอุตสาหกรรม และทําใหวัฒนธรรมการมีสวนรวมใน
ระบบชลประทานราษฎรลดความสําคัญลง การมีสวนรวมดวยการประชาสัมพันธใหทุกฝายในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงโครงการต้ังแตเริ่มตน จะชวยกระตุนใหกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หันกลบัมาพ้ืนฟูวัฒนธรรม
การจัดการนํ้าแบบเหมืองฝายใหมีความเขมแข็งเชนเดิมหรือมากข้ึนกวาเดิมได  
 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม ไดดําเนินการเพื่อให กลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอ
ขอมูล ความเห็นท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนท่ีโครงการในการปรับปรุงโครงการ  เนื่องจากเปนโครงการชลประทานราษฎรไมมีการ
บันทึกขอมูลในอดีตไว ความเห็นท่ีมีตอโครงการไดนํามาศึกษาผลกระทบตอโครงการ เปนแนวทางของการลดความขัดแยง
ระหวางกลุมราษฎรท่ีไดรับผลกระทบและกลุมท่ีไดรับผลประโยชน  และเมื่อกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รับทราบแนวทางการบริหารจดัการนํ้าแลว จะตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการบรหิารจัดการนํ้าในโครงการมากขึ้นใน
อนาคต ในการดําเนินการไดใชวิธีการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีโครงการใหมีการไดรับทราบความเปนมาของโครงการ การแสดง
ปญหา ขอคิดเห็น แนวโนมการพัฒนาการทองเท่ียว สําหรับการประชุมกลุมยอยเปนการรับขอมูลตาง ๆ จากกลุมผูใชน้ํา
โดยตรง โดยใชแบบสอบถามประเมินผลโครงการ ซึ่งเปนขอมูลเชิงลึกท่ีนํามาใชประเมินผล และวิเคราะหปรับปรุง
โครงการ นอกจากน้ี มีการจัดประชุมสัมมนาโครงการ เพื่อรับฟงความคิดเห็นพรอมท้ังใหคําอธิบายเก่ียวกับโครงการและ
การดําเนินการตางๆ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจมากข้ึนเพราะเปนการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) พรอม
กับการจัดทําส่ือเผยแพรประกอบ 
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สรุป 
   

การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทานท้ังโครงการ จะเปนการทบทวน ตรวจสอบการใชงานของระบบชลประทาน
อยางเปนระบบ แบบหลายมิติ เพื่อใหครอบคลุมงานบริหารจัดการนํ้าชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายโครงการ
ท่ีมีภาคประชาชนเปนศูนยกลางแบบมีสวนรวม สามารถพฒันาศักยภาพของโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาการเครือขายทองเท่ียว การพัฒนาอาชีพเกษตรกร ฯลฯ จากการใชกรณีศึกษาโครงการ
ชลประทานราษฎรแมปงเกา จังหวัดเชียงใหม-ลําพูน พบวา ประสิทธิผลของการบริหารจัดการนํ้าท่ีดี ท้ังการสงนํ้า การ
ระบายนํ้า จําเปนตองมีขอมูลท่ีถูกตอง เพียงพอ มีเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล เทคนิคการประเมินผลท่ีเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกัน ตองมุงพัฒนาระบบฐานขอมูลใหครบถวน เพื่อใชในการวิเคราะห ประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการอยางถูกวิธ ี
มิติตาง ๆ ท่ีใชในการกําหนดประเด็นศึกษาเหลาน้ี คือ มิติดานชลประทาน มิติดานระบบขอมูล มิติดานบริหารจัดการนํ้า มิติ
ดานการใหบริการ และมิติดานการมีสวนรวม ไดแสดงใหเห็นถึงปญหาดานนํ้าตนทุน  ประสิทธิภาพของอาคารชลประทาน
ตํ่า ยังคงมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก กลุมผูใชน้ําลดลง วัฒนธรรมเหมืองฝายออนแอลงมาก อยางไรก็ตาม โดย
มาตรการใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสราง ตามศักยภาพของการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ ไดเสนอใหมีการปรับปรุง
ระบบเหมืองฝาย การติดต้ังเสาวัดระดับน้ํา  เสริมระดับและความม่ันคงของคันกั้นน้ําปง ปรับปรุงระบบปลูกพืช ปรับปรุง
สถาบัน/องคกรและเสริมสรางความเขมแขงของกลุมผูใชน้ํา สรางศูนยเรยีนรูระบบชลประทานราษฎร การปรับปรุงการ
เรียกช่ือระบบชลประทาน และ การปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งเปนการเสนอการปรบัปรุง
โครงการแบบหลายมิติ โดยคาดหมายวาจะทําใหไดแผนงานปรับปรุงโครงการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
และแกไขปญหาของโครงการอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักวิชาการ และนําแนวทางการศึกษาแบบทุกมิติในลักษณะน้ี ไป
ประยุกตใชในการดําเนินงานปรับปรุงโครงการชลประทานอื่นๆ ตอไป 
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