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บทคัดย่อ 

หนึ่งในพ้ืนที่ลุ่มต่ําที่สําคัญในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 12 ทุ่ง คือ “พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก” ทุ่งปุาโมก 
มีพ้ืนที่รับน้ําทั้งหมด 50,706 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทํานาซึ่งเป็นพ้ืนที่เปูาหมาย ที่ใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติ 
20,854 ไร่ สามารถรองรับน้ําได้ 50 ล้าน ลบ.ม. ที่ความลึกน้ําเฉลี่ย 1.50 ม. โดยจะเป็นระดับน้ําที่จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางการสัญจรทั้งสายรองและสายหลัก 

อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก เป็นที่ราบลุ่มคล้ายท้องกระทะ มีลําคลองธรรมชาติหลายสาย
ที่ยากต่อการบริหารจัดการน้ํา เพราะลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รับน้ํานองจากแม่น้ําเจ้าพระยา 
คลองบางหลวง (โผงเผง) และแม่น้ําน้อย นอกจากนี้ในช่วงภาวะน้ําหลากจะมีความขัดแย้ง ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ เรื่องการบริหารจัดการการปล่อยน้ําเข้าพ้ืนที่ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลาก ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา กรณีศึกษา: ทุ่ง
ปุาโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ โดยการเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้เร็วขึ้น 1 เดือนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาน้ําท่วมผลผลิตนี้ จัดทําขั้นเพ่ือหาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับคนและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ลุ่มต่ํา โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก ทั้งในด้านวิศวกรรม 
ด้านบริหารจัดการน้ํา ด้านการสร้างการรับรู้ของเกษตรกร และการบูรณาการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุา
โมกอย่างยั่งยืนต่อไป 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการน้ํา, พ้ืนที่ลุ่มต่ํา, น้ําท่วม, ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

Abstract 

One of the most important 12 lowland area in the Chao Phraya Basin is " 
Thung Pamok Lowland area". Thung Pa Mok has a total area of 50,706 rai. It is a 
farming area, which is the target area used as a natural monkey cheek about 20,854 
rai. The farm can support 50 million cubic meters at an average water depth of 1.50 
m. The amount of water level will not affect the people and routes both secondary
and primary routes. 

However, Thung Pamok lowland area is a flatbed like a pan. There are many 
natural canals that are difficult to manage water. Because of the general 
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characteristics of the area is the area receiving water from the Chao Phraya River, 
Klang Bang (Phongpheng) and Noy river, In addition, during floods, there will be 
conflicts among farmers in the area about management of water discharge into the area. 

Lowland management for receiving flood water, a case study: Thung Pa Mok, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province, shifting cropping calendar in advance one month 
to avoid flood, is for finding the problems and proposing the solution to flooding 
problems for people and communities in low land areas. The potential analysis of 
the lowland area of Pa Mok are in engineering aspect, water management, awareness 
of farmers aspect and the integration of relevant agencies. To solve the flood 
problem and improve the efficiency of water management in the Thung Pa Mok 
lowland areas, is sustainable continually. 

Keywords: Water Management, lowland, flood, Chao Phraya River Basin 

1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําจึงเป็นการบริหารพ้ืนที่เพ่ือรองรับน้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก เป็น
พ้ืนที่ทุ่งหน่วงน้ํา เพ่ือชะลอการระบายน้ําไม่ให้กระทบกับพ้ืนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง  อีกทั้งยัง
สร้างการบริหารจัดการน้ําแบบชุมชนมีส่วนร่วม ลดผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา  เกษตรกร
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูน้ําหลาก ประหยัดงบประมาณในการปูองกันอุทกภัย
ที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่การเกษตร และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทําอาชีพ
ประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ําได้เป็นอย่างดี (กรมชลประทาน, 2560) 

หนึ่งในพ้ืนที่ลุ่มต่ําที่สําคัญในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 12 ทุ่ง คือ “พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก” ทุ่งปุาโมก 
มีพ้ืนที่รับน้ําทั้งหมด 50,706 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทํานาซึ่งเป็นพ้ืนที่เปูาหมาย ที่ใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติ 
20,854 ไร่ สามารถรองรับน้ําได้ 50 ล้าน ลบ.ม. ที่ความลึกน้ําเฉลี่ย 1.50 ม. โดยจะเป็นระดับน้ําที่จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเส้นทางการสัญจรทั้งสายรองและสายหลัก แต่เนื่องจากในฤดูน้ํา
หลากปี 2560 ระดับน้ําในแม่น้ําน้อยสูงขึ้น สาเหตุจากปริมาณน้ําที่ไหลเข้าทางคลองโผงเผงส่งผลให้
ระดับน้ําในแม่น้ําน้อยสูงกว่าสันบาน ปตร.กุฎี, ปตร.วัดใบบัว และ ปตร.คลองตานึ่ง ส่งผลให้ระดับน้ํา
ในพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมกเกินศักยภาพที่กําหนดไว้ทําให้เส้นทางการสัญจรบางสายและบ้านเรือนของ
ประชาชนเกิดความเสียหาย โดยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีระดับน้ําสูงสุดอยู่ที่  2.70 ม. คิดเป็น
ปริมาณน้ํากว่า 90 ล้าน ลบ.ม. 

อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก เป็นที่ราบลุ่มคล้ายท้องกระทะ มีลําคลองธรรมชาติหลาย
สายที่ยากต่อการบริหารจัดการน้ํา เพราะลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่รับน้ํานองจากแม่น้ํา
เจ้าพระยา คลองบางหลวง (โผงเผง) และแม่น้ําน้อย กล่าวคือในช่วงฤดูฝนโครงการที่อยู่เหนือโครงการ
ส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ เมื่อได้รับปริมาณน้ําที่ต่อเนื่องจากด้านบนจนไม่สามารถรับปริมาณน้ําเพ่ิม
ได้ จึงต้องระบายน้ําสู่พ้ืนที่ตอนล่างเพ่ือรักษาระดับไม่ให้เกินระดับเก็บกักที่อาคารชลประทานต่างๆ 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย (กรมชลประทาน, 2560) 

นอกจากนี้ในช่วงภาวะน้ําหลากจะมีความขัดแย้งของเกษตรกรในพ้ืนที่ เรื่องการบริหาร
จัดการการปล่อยน้ําเข้าพ้ืนที่ และการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากในขณะที่พ้ืนที่บางส่วนอยู่ระหว่าง
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การทํานาปี และมีพ้ืนที่บางส่วนทําข้าวฟางลอย จึงต้องมีการรักษาระดับน้ําในพ้ืนที่ เพ่ือพยุงต้นข้าว
ไม่ให้หักเสียหาย รวมถึงปัญหาอาคารที่ใช้ในการควบคุมน้ําท่วมใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
แนวทางการปูองกันน้ําท่วมที่ไม่บูรณาการ เนื่องจากการปูองกันน้ําท่วมในพ้ืนที่ อบต.แต่ละแห่ง จะ
ทําการเสริมระดับคันกั้นน้ําชั่วคราวเอง รวมถึงปัญหาพ้ืนที่บ่อทราย ที่มีการปูองกันน้ําเข้าพ้ืนที่และมี
แนวโน้มการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําเพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลาก ในลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา กรณีศึกษา: ทุ่งปุาโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ โดยการเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้เร็วขึ้น 
1 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ําท่วมผลผลิตนี้ จัดทําขั้นเพ่ือหาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมให้กับคนและชุมชนในเขตพ้ืนที่ลุ่มต่ํา โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก ทั้งใน
ด้านวิศวกรรม ด้านบริหารจัดการน้ํา ด้านการสร้างการรับรู้ของเกษตรกร และการบูรณาการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่
ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมกอย่างยั่งยืนต่อไป 

2  วัตถุประสงค์ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ํา เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากในลุ่มน้ําเจ้าพระยา กรณีศึกษา : 
ทุ่งปุาโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

2.1 เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุ่มต่ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา ทุ่งปุาโมก ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3  ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา พิจารณาครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มต่ําลุ่มน้ําเจ้าพระยาในทุ่งปุาโมกมีพ้ืนที่รับน้ํา
ทั้งหมด 50,706 ไร่ มีขอบเขตการปกครอง 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 อําเภอ 12 
ตําบล และจังหวัดอ่างทอง 1 อําเภอ 2 ตําบล (แสดงดังรูปที ่1)  

การวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ําจะกําหนดช่วงฤดูน้ําหลากปี 2560 ซึ่งกรมชลประทานได้
กําหนดแผนการรับน้ําและแผนการระบายน้ําเข้าทุ่ง 
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รูปที ่1 พ้ืนที่ศึกษาพื้นที่ลุ่มต่ํา 12 ทุ่งในลุ่มน้ําเจ้าพระยา และขอบเขตพ้ืนที่ 
ศึกษาทุ่งปุาโมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

4. วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้อมูลหรือข้อค้นพบได้มาจากการ
วิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ สนทนา จดบันทึก และสังเกต เป็นต้น ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาภาพรวม
เป็นข้อมูลทุติยภูม ิเช่น แผนที่มาตราส่วน 1:50000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่โครงการชลประทาน 
ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลจากการไฟฟูาฝุายผลิต เป็นต้น การสํารวจภูมิประเทศ การสํารวจ
ธรณีวิทยา การเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาของการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก ที่มีการรับ
น้ําเข้าทุ่งในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2560 และการวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ  

5. กรอบแนวคิดการศึกษา 

จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่ากรอบหลักการ แนวความคิด มีแนวคิดมาจากแนวนโยบายภาครัฐ 
เช่น ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ํา มติ ครม.และข้อสั่ง
การ รวมถึง มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 

วิเคราะห์สภาพลุ่มน้ํา เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพลําน้ํา ระบบชลประทาน ฯลฯ 

เข่ือนเจ้าพระยา

คลองท ่าสารบางปลา

ทุ่งฝ่ังซ้าย
คลองชัยนาท-ป าสัก 

 116 

ทุ่งท่าวุ้ง  84 

ทุ่งบางกุ้ง  27  

โครงการ รงัสิตใต้

ทุ่งบางบาล–บ้านแพน  126  

ทุ่งเชียงราก  8  

ทุ่งบางกุ่ม  13   

โครงการ 
พระยาบรรลือ

โครงการ 
โพธิ พระยา  16  

ทุ่งเจ้าเจ ด  56   

ทุ่งผักไห่  2    

ทุ่งป าโมก  5   

ทุ่งบางระก า 
 4    

2

3

4

5

6

8

9

12

13

7

1

1 

11

 XXX) : อัตราการรบัน้ า  ศักยภาพ   
     หน่วยเปน็ ล้าน ลบ ม 
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รูปที ่2 กรอบหลักการ แนวคิดของการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ําเพ่ือรองรับปริมาณ 
 น้ําหลากในลุ่มน้ําเจ้าพระยา กรณีศึกษา: ทุ่งปุาโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ปริมาณฝน ปริมาณน้ําท่า Water Supply, Water Demand การ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ําและการบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมา ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6, ก 
 
 
 
 

6  การบริหารจัดการน้ าในทุ่งป าโมก 

6 1 สภาพภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก เป็นที่ราบลุ่มในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง ทิศเหนือติดคลองบางปลากด 
ทิศตะวันตกติดแม่น้ําน้อย ทิศตะวันออกติดแม่น้ําเจ้าพระยา และคลองบางหลวง (คลองโผงเผง) ทิศใต้ติด
แม่น้ําน้อยและคลองบางหลวง (คลองโผงเผง) มีขนาดพ้ืนที่โครงการ 81.13 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 50,706 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ 44,600 ไร่ อยู่ในเขตรับผิดชอบของฝุ ายส่งน้ําและ

การวิเคราะหส์ภาพลุ่มน้ า 
ในลุ่มน้ าเจ้าพระยาโดยรวม 

1. ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน (พื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป) 
ทุ่งบางระกํา 
2. ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง (พื้นที่
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมา) 
 - พื้นที่ลุ่มต่ํา 1 ในจํานวน 12 
ทุ่ง “ทุ่งปุาโมก”  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ปริมาณฝน
2. การวิเคราะห์ปริมาณน้ําท่า
3. การพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน
 (Supply Side) 
4. การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ํา
 (Demand Side) 
5.การวิเคราะห์สถานการณ์น้ําและ
การบริหารจัดการน้ําที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอ เพ่ือผลสัมฤทธิ ของการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่
ลุ่มต่ า 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา กรณีศึกษา: ทุ่งป าโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถ 
1. รองรับน้ําในช่วงวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีปริมาณน้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูแล้ง (ประหยดัน้ําต้นทุน)
3. การพัฒนาและปรับปรุงอาคารชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ําลุม่น้ําเจ้าพระยา
4. แนวทางการบรหิารจัดการน้าํในพื้นทีศ่ึกษาโครงการใหส้ามารถแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่โครงการได้อยา่งถาวร 

สาเหตุของปัญหา 
1. ปัญหาด้านอุทกภัย
2. ปัญหาด้านภยัแล้ง
3. ปัญหาการบริหาร
จัดการน้ํา 
4. ความผันแปรของสภาพ
ภูมิอากาศ 

ศึกษากรอบหลักการ แนวคิดเพ่ือ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

1 ระดับนโยบาย 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน
 (พ.ศ. 2560-2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 (พ.ศ. 2560-2564) 
3. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
 ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2558 
4. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตร
 และสหกรณ ์20 ปี 
5. แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 20 ปี ( พ.ศ. 2560-2579) 
6.ยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรน้ํา
7. มติ ครม. และข้อสั่งการ
2 ระดับปฏิบัติ 
1. การคาดการณส์ภาพอากาศ
ปริมาณฝน และปรมิาณน้าํในเขื่อน 
2. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
3. การจดัสรรน้ําให้กับพื้นทีเ่ปูาหมาย
โดยการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
4. การบรหิารจดัการน้ําในพืน้ที่ลุม่ต่ํา
เพื่อบรรเทาอุทกภัย โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งแบบใช้
โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 
5. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการใช้
พื้นที่ลุ่มต่ําในการบริหารจัดการน้าํ
หลาก 
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บํารุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่ สํานักงานชลประทานที่ 12 (รูปที่ 3) เป็นพ้ืนที่ทํา
นาซึ่งเป็นพื้นที่เปูาหมายที่ใช้เป็นแก้มลิงธรรมชาติ 20,854 ไร่ สามารถรองรับน้ําได้ 50 ล้าน ลบ.ม. 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศตอนบนของพ้ืนที่เป็นที่ดอน ตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่มแอ่งกระทะ ในช่วงฤดูฝนน้ําจะหลากเข้าท่วมภายในพ้ืนที่ทางคลองบางหลวง (คลองโผงเผง) 
และทางแม่น้ําน้อยทําให้ช่วงปลายของฤดูฝนเกิดน้ําท่วมขังในพ้ืนที่เป็นประจําทุกปี 

6.2 สภาพล าน้ า แหล่งน้ า 

ระบบชลประทานประกอบด้วยคลองส่งน้ํา 3 สาย คือ คลอง 1 ซ้าย, คลอง 2 ซ้าย และ
คลอง 3 ซ้าย โดยคลอง 1 ซ้าย รับน้ําจากคลอง 3 ซ้าย – 3 ซ้าย ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ยางมณี คลอง 2 ซ้าย รับน้ําจากคลอง 3 ซ้าย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณี ส่วนคลอง 3 
ซ้าย รับน้ําจากคลองบางปลากดที่ระบายมาจากพ้ืนที่อ่างทองฝั่งตะวันตกบางส่วน 

ระบบระบายน้ําภายในพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยคลองระบายสายหลักคือคลองระบายสาย
ใหญ่แม่น้ําน้อย 8 และคลองธรรมชาติ คลองบางกุ้ง โดยจะระบายน้ําภายในพ้ืนที่โครงการออกทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ทางแม่น้ําน้อย และทางทิศใต้ทางคลองโผงเผง มีอาคาร ปตร. ควบคุมการระบายน้ํา 

ระบบปูองกันน้ําท่วมจากภายนอกพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยคันกั้นน้ําล้อมรอบพ้ืนที่
โครงการ โดยทิศเหนือมีคันกั้นน้ําผักไห่ – ปุาโมก ทิศตะวันตกมีคันกั้นน้ําผักไห่ – ปุาโมก และ คันกั้น
น้ําผักไห่ – หัวเวียง ทิศใต้มีคันกั้นน้ําผักไห่ – หัวเวียง ทิศตะวันออกใช้ถนนบนคันคลอง 1 ซ้าย เป็น
คันก้ันน้ํา 

จากผลการสํารวจภูมิประเทศ เพ่ือศึกษาถึงความสามารถในการระบายน้ําของคลองส่งน้ํา 
คลองระบายน้ํา ลําน้ําธรรมชาติภายในพ้ืนที่ ได้วิเคราะห์ความสามารถในการระบายน้ํา  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 และรูปที่ 3 แสดงถึงแนวคลองส่งน้ํา คลองระบายน้ํา ลําน้ําธรรมชาติภายในพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่ง
ปุาโมก 

6.3 การปกครองและประชากร 

การปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่ปกครอง 2 จังหวัด 4 อําเภอ 14 ตําบล และ 4 เทศบาลตําบล โดยอยู่
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 อําเภอ 12 ตําบล และ 3 เทศบาลตําบล และจังหวัดอ่างทอง 1 
อําเภอ 2 ตําบล และ 1 เทศบาลตําบล  

ประชากร จากรายงานสถิติจํานวนประชากร ณ ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก มี
จํานวนบ้านรวม 16,471 หลังคาเรือน ประชากร 47,857 คน มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.9 คน/หลังคาเรือน 
โดยมีอัตราการเพ่ิมของประชากร ปี พ.ศ. 2546 – 2550 เฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี 
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รูปที ่3 ระบบชลประทานในพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก 

  

ปต
ร กุฎ ี
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ตารางท่ี 1 ความสามารถในการระบายน้ําของคลองส่งน้ํา คลองระบายน้ํา ลําน้ําธรรมชาติภายใน
พ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก และลําน้ําที่เก่ียวข้อง 

 

ล าดับ พ้ืนที่ 
ความสามารถในการระบาย 

 ลบ ม  วินาท ี 
หมายเหตุ 

 ภายในพื้นที่ลุ่มต่ าทุ่งป าโมก  

ต้นคลอง – ปลายคลอง 

1 คลองบางกุ้ง 26 

2 คลองระบายสายใหญ่แม่น้ําน้อย 8 12 
3 คลองระบายสายใหญ่แม่น้ําน้อย 8 26 
4 คลอง 2 ซ้าย 3 
5 คลอง 3 ซ้าย 3 

 ภายนอกพื้นทีลุ่่มต่ าทุ่งป าโมก   
1 คลองบางหลวง (โผงเผง) 650  
2 คลองบางปลากด 18  
3 แม่น้ําเจ้าพระยา : สิงห์บุร ี 2,750  
4 แม่น้ําเจ้าพระยา : อ่างทอง 2,250  
5 แม่น้ําเจ้าพระยา : พระนครศรีอยธุยา 1,480  
6 แม่น้ําน้อย 260  

6.4 แผนและผลการรับน้ าเข้าพื้นที่ลุ่มต่ าทุ่งป าโมก ปี 256  

แผนรับน้ําเข้าทุ่งปุาโมก ได้เริ่มรับน้ําเข้าทุ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 รับน้ําเข้าทุ่งผ่าน
ระบบชลประทาน เนื่องจากมีปริมาณน้ําหลากในปริมาณที่เกินจะรับได้ โดยมีกระบวนการสร้างการ
รับรู้และยินยอมจากประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนจังหวัดให้ความเห็นชอบ  

การรับน้ําเข้าพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก รับน้ําผ่านประตูระบายน้ําบางกุ้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําน้อย 
บานขนาด กว้าง 6.00 เมตร จํานวน 1 บาน อัตราการระบายน้ํา 20 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 
1.73 ล้าน ลบ.ม./วัน กําหนดแผนการรับน้ํา ในปริมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 
2560 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ระยะเวลา 30 วัน (อัตราการรับน้ําผ่าน ประตูระบายน้ําบาง
กุ้ง 20 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 1.73 ล้าน ลบ.ม./วัน) โดยมีน้ําค้างทุ่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 
2560 อยู่แล้ว 10 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นความสูงระดับน้ําเฉลี่ย 0.30 เมตร โดยปริมาณน้ําเต็มศักยภาพ
การรับน้ํา ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีระดับน้ําเฉลี่ยอยู่ที่ 1.50 ม.  

แต่เนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําน้อยสูงขึ้น สาเหตุจากปริมาณน้ําที่ไหลเข้าทางคลองโผงเผง
ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําน้อยสูงกว่าสันบาน ประตูระบายน้ํากุฎี ประตูระบายน้ําวัดใบบัว ประตูระบาย
น้ําคลองตานึ่ง ส่งผลให้ระดับน้ําในทุ่งปุาโมกเกินศักยภาพท่ีกําหนดไว้ ทําให้เส้นทางการสัญจรบางสาย 
และบ้านเรือนของประชาชนเกิดความเสียหาย โดยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีระดับน้ําสูงสุดอยู่ที่ 2.70 
ม. คิดเป็นปริมาณน้ํากว่า 90 ล้าน ลบ.ม. 

6.5 แผนและผลการระบายน้ าออกจากพื้นที่ลุ่มต่ าทุ่งป าโมก ปี 256  

กรมชลประทาน วางแผนทยอยระบายน้ําออกจากทุ่งปุาโมก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง
ต้นเดือนมกราคม 2561 โดยคงเหลือน้ําในทุ่งไว้เพ่ือเตรียมแปลง ทําให้เกษตรกรสามารถทําการ
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เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทันเวลาตามแผน และข้อตกลงที่ได้สร้างการรับรู้กับประชาชนในพ้ืนที่ การ
ระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก โดยระบายน้ําผ่านอาคารชลประทาน 3 แห่ง คือ 

1) ประตูระบายน้ํากุฎี ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บานขนาด กว้าง 6.00 เมตร จํานวน 1
บานอตัราการระบายน้ํา 15 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 1.30 ล้าน ลบ.ม./วัน 

2) ประตูระบายน้ําวัดใบบัว ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บานขนาด กว้าง 4.00 เมตร จํานวน
1 บาน อัตราการระบายน้ํา 15 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 1.30 ล้าน ลบ.ม./วัน 

3) ประตูระบายน้ําคลองตานึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา บานขนาด กว้าง 4.00 เมตร
จํานวน 1 บาน อัตราการระบายน้ํา 15 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 1.30 ล้าน ลบ.ม./วัน 

เริ่มระบายน้ําออกจากทุ่งตามแผนกรมชลประทาน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีน้ําค้าง
ทุ่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 อยู่แล้ว 81 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นความสูงเฉลี่ย 2.44 ม. ศักยภาพการ
ระบายน้ําออกจากทุ่งผ่านประตูระบายน้ําของโครงการฯผักไห่ 45 ลบ.ม./วินาที คิดเป็นวันละ 4 ล้าน 
ลบ.ม. เนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําน้อยลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถระบายผ่านประตู
ระบายน้ําได้มากกว่าแผนที่กําหนดไว้ดังนี้ ประตูระบายน้ํากุฎี ระบายน้ํา 15 CMS และประตูระบายน้ํา
วัดใบบัว, ประตูระบายน้ําคลองตานึ่งระบายน้ํา 15 CMS รวมการระบายน้ํา 45 CMS ใช้เวลาในการ
ระบายน้ํา 25 วัน ซึ่งสามารถระบายน้ําออกจากทุ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ได้ทันตามกําหนดของกรม
ชลประทาน  

7  ผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ และการติดตามการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น 
สามารถสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดําเนินการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา ได้ดังนี้ 

7 1 ขีดความสามารถของระบบชลประทานในพื้นที่ที่มีอย่างจ ากัด ระบบชลประทานมี
ความเก่าและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา รวมถึงขาดแคลนสถานสูบน้ําเพ่ือนําน้ําเข้าและออกในภาวะ
วิกฤติทําให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการน้ํา พบว่ามีอาคารไม่พร้อมใช้งานอยู่ค่อนข้างมาก 

7.2 ปัญหาการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ 

7.2.1 ปัญหาการนําน้ําเข้าพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก 
1) เนื่องจากจากกรณีที่ระดับน้ําในแม่น้ําน้อยสูงขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณน้ํา ที่

ไหลเข้าทางคลองโผงเผง ส่งผลให้ระดับน้ําไหลข้ามสันบาน ประตูระบายน้ํากุฎี ประตูระบายน้ําวัดใบบัว 
ประตูระบายน้ําคลองตานึ่ง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเส้นทางการสัญจรบางสายและพ้ืนที่บ้านเรือน
ประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําได้รับความเดือดร้อน  

2) สภาพการใช้พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากการปลูกข้าวเปลี่ยนเป็นธุรกิจ
บ่อทรายส่งผลให้พ้ืนที่รับน้ําในทุ่งสามารถรับน้ําได้ดีขึ้น 

3) สภาพอาคารชลประทานชํารุดทรุดโทรม ไม่สามารถปูองกันการรับน้ําเข้าทุ่ง
ส่งผลให้ปริมาณน้ําที่เข้าทุ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้และกระทบต่อประชาชน 

4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เข้าใจและไม่ถ่ายทอดข้อมูล ถึงนโยบายที่ตั้งไว้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 



11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM  
 

153 

5) ประชาชนไม่ทราบ และไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ตามนโยบายที่แท้จริง 

6) ไม่มีอาคารชลประทานควบคุมจะนําน้ําเข้าพ้ืนที่ได้โดยตรง และมีอุปสรรคสิ่ง
กีดขวางทางน้ํา เช่น ท่อลอดถนนสูง ทํานบดิน ฯลฯ และไม่มีคันดินเพ่ือกักกั้นน้ําให้อยู่ในพ้ืนที่จํากัด 
ทําให้กระทบในบางชุมชน  

7) ถนนสาย 3412 ซึ่งตัดผ่านตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก มีน้ําล้นข้าม
ถนน เป็นระยะทาง 500 เมตร ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชน 

7.2.2 ปัญหาการบริหารจัดการน้ําระหว่างนําน้ํามาเก็บกักน้ํา 
1) เป็นโครงการที่อยู่ด้านท้ายของแม่น้ําและต้องรองรับจากพ้ืนที่ด้านบน ทําให้

การบริหารจัดการน้ําต้องได้รับข้อมูลและตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ําได้ 
โดยการคํานวณสมดุลน้ําในพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้นําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) ประตูระบายน้ําผักไห่ มีระดับสันบานอยู่ที่ +4.00 ม.รทก. ระดับน้ําสูงสุดด้าน
ท้าย ปี 2560 อยู่ที่ +5.23 ม.รทก. ทําให้ไม่สามารถปูองกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามาทาง
คลองบางหลวง (โผงเผง) ที่มีระดับสูงสุดปี 2560 อยู่ท่ี +6.31 ม.รทก. ทําให้เกิดการไหลย้อนกลับของ
น้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าทุ่งผักไห่ และย้อนไปตามประตูระบายน้ําต่างๆ ของโครงการด้านบน
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไห่  

3) การควบคุมปริมาณน้ําในทุ่ง ไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ําเข้าทุ่งได้ตามที่
กําหนด ให้มีปริมาณน้ําเข้าไปอยู่ในทุ่งมากกว่าปริมาณน้ําที่กําหนดไว้ตามแผน ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ํา
ท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น และยังท่วมเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองใน
พ้ืนที่ ทําให้เกษตรกรและประชาชนเดือดร้อน ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ และความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

7.2.3 ปัญหาการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก 
1) การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก คือการระบายน้ําลงสู่แม่น้ําน้อย 

หากระดับในแม่น้ําน้อยมีระดับสูงกว่าระดับน้ําในทุ่ง จะส่งผลให้ไม่สามารถทําการระบายน้ําออกได้
ส่งผลต่อระยะเวลาที่กําหนดในการระบายน้ําออกจากทุ่ง และส่งผลต่อรอบการเพาะปลูกรอบต่อไป 

2) ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําน้อย ขาดความเข้าใจในการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุ่ม
ต่ําทุ่งปุาโมก ทําให้เกิดความขัดแย้งหลังจากมีการระบายออกจากทุ่ง 

3) ปัญหาคุณภาพน้ําซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปลากระชังในคลองโผงเผง  
4) ในช่วงการระบายน้ําออก หากยังมีน้ําจากพ้ืนที่ด้านบนระบายลงมาอย่าง

ต่อเนื่อง จะส่งผลให้การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่รับน้ําล่าช้ากว่ากําหนด 

7 3 ผลกระทบด้านจิตใจและความรู้สึกของคนในพื้นที่รับน้ านอง เนื่องจากขาดแคลน
องค์กรกลางในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ า 

เนื่องจากในพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก มีประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่  จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้-เสียในพ้ืนที่ ทําให้การพัฒนาพ้ืนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ทําการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ให้รับรู้ถึงแผนการ
ใช้ทุ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ําหลาก โดยการทําประชาคมผ่านหน่วยงานปกครอง ได้แก่ อําเภอ และองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ซึ่งเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 

ทั้งนี้ จากผลการดําเนินการ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีผลกระทบด้านจิตใจและความรู้สึก
ของคนในพื้นที่รับน้ํานอง โดยประชาชนมีความต้องการตามแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) ไม่มาเร็วเกินไป หมายถึง น้ําไม่มาท่วมเร็ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ทําให้เกษตรกรไม่
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทัน 

2) ไม่ท่วมหนัก ต้องการให้น้ําที่ผันเข้าไปเก็บในทุ่งท่วมอยู่ในระดับที่ไม่เกินเฉลี่ย 1.50 
เมตร ซึ่งจะไม่ท่วมเส้นทางสัญจรในพื้นที่ สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ 

3) ไม่ท่วมนานจนเกินไป เกษตรกรยินยอมให้น้ําท่วมขังในพื้นที่ได้ในระยะเวลาตั้งแต่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จในเดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน และลดระดับน้ําในแปลง ให้เกษตรกร 
สามารถทําการเพาะปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 

4) ไม่แล้ง ต้องการให้เก็บกักน้ําไว้ในแปลงนาส่วนหนึ่งเพ่ือให้มีน้ําใช้ เพ่ือทําการเกษตรในฤดู
แล้งที่จะเริ่มทําการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคม – มีนาคม 

7 4 การปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าว ปี 256  

รมชลประทานได้ดําเนินการวางแผนการปรับเปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ทุ่งปุา
โมกให้เร็วขึ้น จากเดิมที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็นเหตุให้เกษตรกรเริ่มทํา
การเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ก่อน
ถึงฤดูน้ําหลาก ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนการจัดสรรน้ําให้กับพ้ืนที่ควบคู่กันไป 

ในการดําเนินโครงการในปี 2560 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําในพ้ืนที่ 
กําหนดแผนการเพาะปลูกและแผนการส่งน้ําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับทราบ และเห็นด้วย กับการ
ดําเนินโครงการ เพราะจะได้เพาะปลูกก่อน และเร็วขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายหากเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ี โดยมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ํา ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

ดังนั้น จากผลการดําเนินการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าว ปี 2560 ส่งผลให้การ
เกษตรกรสามารถลดความสูญเสียจากอุทกภัยได้เป็นอย่างดี 

7 5 ข้อจ ากัดเรื่อง กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับช่วยเหลือเยียวยา  

การบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีลุ่มต่ําในภาวะที่มีปริมาณน้ํามากเข้าสู่พ้ืนที่ลุ่มต่ําเพ่ือลดระดับน้ํา
ในแม่น้ํา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่ม  

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าชดเชยในความเสียหาย ได้พิจารณาการขอเช่าที่ดินเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
รองรับน้ําในภาวะวิกฤต การประกันภัยน้ําท่วม หรือการใช้กฏหมายกองทุนต่าง ๆ ที่ใช้บังคับใน
ปัจจุบัน ล้วนแต่มีปัญหาไม่สามารถนํามาใช้ได้ ถ้าจะรอให้มีการบริหารจัดการน้ําเข้าพ้ืนที่ลุ่มต่ําก่อน
แล้วจึงมีการจ่ายเงินค่าชดเชย จะยิ่งมีปัญหาเพราะยังไม่มีการตั้งงบประมาณ ยังไม่มีข้อมูลความ
เสียหายของประชาชน กว่าจะดําเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยได้ต้องใช้เวลานาน ประชาชนจะได้รับ
ความเดือดร้อนการเช่าพ้ืนที่ลุ่มต่ํา มีปัญหาอุปสรรคในการกําหนดช่วงเวลาเช่าและการทําสัญญา 
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7 6 การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

หน่วยงานที่บูรณาการร่วมดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก ประกอบด้วย หลาย
หน่วยงาน อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กองทัพบก 
ผู้นําท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรในพ้ืนที่ดําเนินการ ดังนั้น การทํางาน
จึงแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ําหลาก 
และผลผลิตที่ได้มีความชื้นต่ําจึงทําให้ได้ราคาข้าวสูงถึงเกวียนละประมาณ 7,500 บาท สามารถลด
ต้นทุนการผลิต ประชาชนมีรายได้เสริมจากช่วงน้ําหลากจากการประมง การทําเครื่องมือจับปลา และการ
แปรรูปอาหาร การบูรณาการร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมก ดังนี้ 

8. สรุปผล

การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่ลุ่มต่ําลุ่มเจ้าพระยา เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลาก กรณีศึกษา : 
ทุ่งปุาโมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเลื่อนเวลาเพาะปลูกให้เร็วขึ้น 1 เดือนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาน้ําท่วมผลผลิต เป็นกรณีตัวอย่างเพ่ือขยายผลไปใช้ในพ้ืนที่ลุ่มต่ําอ่ืนๆ ในการลดความรุนแรง
ของอุทกภัยไดแ้ละสามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยมีรูปแบบของการควบคุมปริมาตรเก็บกัก การ
ควบคุมปริมาณน้ําสูงสุดและช่วงเวลาที่นําน้ําเข้าไปเก็บในพ้ืนที่ และการระบายน้ําออกในจังหวะเวลา
ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของอุทกภัย เพ่ือรองรับน้ําในช่วงวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณ
น้ําสํารองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูแล้ง (ประหยัดน้ําต้นทุน) อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ในพ้ืนที่ศึกษาโครงการให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่โครงการได้อย่างถาวร 

อีกท้ัง โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมกมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กองทัพบก ผู้นํา
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนเกษตรกรในพ้ืนที่ดําเนินการ ดังนั้น การทํางานจึง
แบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนน้ําหลาก และ
ผลผลิตที่ได้มีความชื้นต่ําจึงทําให้ได้ราคาข้าวสูงถึงเกวียนละประมาณ 7,500 บาท สามารถลดต้นทุน
การผลิต ประชาชนมีรายได้เสริมจากช่วงน้ําหลากจากการประมง การทําเครื่องมือจับปลา และการแปรรูป
อาหาร ฯลฯ 

9. ข้อเสนอ

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มต่ําลุ่มน้ําเจ้าพระยา ดังนี้ 
9.1 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งปุาโมกโดยใช้สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบชลประทาน 
การพัฒนา ปรับปรุงพ้ืนที่ลุ่มต่ํา ให้สามารถบริหารจัดการน้ําเข้าไปพักในช่วงเวลาที่ปริมาณ

น้ําในลําน้ําถึงจุดวิกฤต จะช่วยลดความเสียหายต่อพ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่ชุมชน โดยการพัฒนาระบบ
ปูองกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ํา (กรมชลประทาน, 2552) แสดงดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 
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รูปที่ 4 พ้ืนที่ลุ่มต่ําตามสภาพปัจจุบันที่ไม่มีการควบคุมน้ําเข้าพ้ืนที่ 

รูปที่ 5 แนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มต่ําเพ่ือบรรเทาอุทกภัย 

9.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทาน ให้พร้อมใช้งาน โดยแผนการพัฒนาด้านวิศวกรรม
ที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) เป็นแผนงานที่ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมตามกรอบระยะเวลา 1 – 2 ปี 
ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ 

1) ปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา ปตร.บางกุ้ง
2) ปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา ปตร.กุฎี
3) ปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา ปตร.คลองวัดใบบัว
4) ปรับปรุงประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ํา ปตร.คลองตานึ่ง
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5) ก่อสร้างคันคลองระบายใหญ่แม่น้ําน้อย 8
6) ก่อสร้างสถานีสูบน้ําวัดคงษา

9.3 จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการพ้ืนที่น้ํานองในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ําได้
อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือง่ายต่อการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
ของประชาชนในพื้นท่ี 

9.4 ปรับเปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกพืชเพ่ือลดความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนที่เกษตรกรเริ่มทํา
การเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ก่อน
ถึงฤดูน้ําหลาก 

9.5 ทบทวน ปรับแก้ไข กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา  

9.6 ความร่วมมือและการบูรณาการจากหน่วยงานรัฐ ควรมีการบูรณาการทํางานอย่างเป็น
ระบบและมีเอกภาพ เป็นที่ยอมรับจาก ทุกภาคส่วน เช่น โครงการเปิดน้ําเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง 
ฯลฯ 
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