
กรมชลประทาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุมตํ่าลุมน้ําเจาพระยา 

เพ่ือรองรับปริมาณนํ้าหลาก กรณีศึกษา: ทุงปาโมก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสัญญา แสงพุมพงษ 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561ณ โรงแรม รชิมอนด



      
พ้ืนที่ลุมตํ่า

ลุมนํ้าเจาพระยา
      ลุมนํ้าเจาพระยา

ขอบเขตการศึกษาการบริหารจัดการน้ําในลุมเจาพระยา



ถาหากปริมาณนํ้าทาวัดไดท่ีจังหวัดนครสวรรค อยูใน ระหวาง 3,500 – 4,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที 

จะทําใหเกิดนํ้าลนตลิ่งเขาทวมทั้งพ้ืนที่ทุงฝงตะวันออก และตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา และมีความ

เสี่ยงที่จะเกิดนํ้าทวมอยางมากในตัวเมืองสําคัญๆ บริเวณตอนลางของแมนํ้า เชน สิงหบุรี อางทอง 

และพระนครศรีอยุธยา 

ถาปริมาณนํ้าทา วดัไดเกินกวา 4,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที สภาพนํ้าทวมบริเวณ สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และปริมณฑล มีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจ

และสังคมเปนจํานวนมาก

มาตรการใชสิ่งกอสราง  ไดแก การกอสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลาง การขุดลอกลํานํ้า

ธรรมชาติ การทําแนวผันนํ้า การสรางคันก้ันนํ้า ไดถูกนํามาใชในการแกไขปญหา ซ่ึงจําเปนตองใช

เงินงบประมาณจํานวนมาก แตยงัไมสามารถแกปญหาอุทกภัยในลุมน้ําไดอยางถาวร

พ้ืนท่ีท่ีเกิดนํ้าทวมคือพ้ืนที่ทุงเจาพระยา ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของชุมชนในการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยไมไดคํานึงถึง

ความเสี่ยงที่จะเกิดปญหานํ้าลนคันก้ันนํ้า หรือระบบปดลอมมีมากขึ้น  เม่ือเกิดนํ้าทวมจึงมักทําให

เกิดความเสียหายที่รนุแรงมากขึ้น

ขอบเขตการศึกษาสภาพปญหาในภาพรวมของลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง
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ผนัน้ําเขาคลองฝงตะวันตก

500 ลบ.ม./วิ
ผนัน้ําเขาคลองฝงตะวันออก

252 ลบ.ม./วิ
ระบายนํ้าผานเขื่นเจาพระยา

2,598 ลบ.ม./วิ

ปริมาณนํ้าผานสถานี C.2 

อ.เมือง จ.นครสวรรค

3,054 ลบ.ม./วิ
หมายเหตุ : 

ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความจุลํานํ้า (หนวยลูกบาศกเมตรตอวนิาที)

ตัวเลขขีดเสนใตคือระดับน้ําท่ีสูง (+) หรือต่ํา (-) กวาตล่ิง (เมตร)

ระดับนํ้าเหนือ(U/S) และทาย (D/S) เข่ือนเจาพระยามีหนวยเปน เมตร(รทก.)

การบริหารจัดการนํ้า ลุมนํ้าเจาพระยา (ตอนบน) 23 ตุลาคม 2560  เวลา 06:00 น.



ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

เขื่อนเจาพระยาระบายนํ้า 2,598 ลบ.ม./วิ
“ไมเกินเกณฑการระบายผานเข่ือนเจาพระยา”

(ปริมาณน้ําวกิฤติ 2,840 ลบ.ม./ว)ิ

หมายเหตุ : 

ตวัเลขในวงเล็บ คือ ความจลุํานํ้า (หนวยลูกบาศกเมตรตอวนิาที)

ตวัเลขขีดเสนใตคือระดับน้ําท่ีสูง (+) หรือตํ่า (-) กวาตล่ิง (เมตร)

ระดับน้ําเหนือ(U/S) และทาย (D/S) เข่ือนเจาพระยามีหนวยเปน เมตร(รทก.)

1. ควบคุมปริมาณนํ้าไหลผานเขื่อน

เจาพระยาไมใหเกิน 2,700 ลบ.ม./วิ
2. จากน้ันเม่ือระดับนํ้าเหนือเข่ือนเจาพระยา

ลดลงอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอพื้นที่เหนอื

เขื่อนแลว ทยอยลดปริมาณน้าํไหลผานเขือ่น

เจาพระยาลง ใหสมดุลกับปริมาณน้ําที่ไหลเขา

ในสัดสวนท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงจะสงผลใหระดับ

น้ําดานทายเขื่อนเจาพระยาลดลง “ไมสงผล

กระทบตอพ้ืนที่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

แผนการระบายนํ้าผานเข่ือนเจาพระยาแผนการระบายนํ้าผานเข่ือนเจาพระยา

สถานการณจริงเข่ือนเจาพระยาสถานการณจริงเข่ือนเจาพระยา

การบริหารจัดการนํ้า ลุมนํ้าเจาพระยา (ตอนลาง) 23 ตุลาคม 2560  เวลา 06:00 น.



พ้ืนที่นอกคันกั้นนํ้าทายเขื่อนเจาพระยาที่ไดรบัผลกระทบ 

เม่ือระบายนํ้าผานทายเข่ือน ต้ังแต 700 - 2,840 ลบ.ม. / วินาที

2

บานทาทราย อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท

ทต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง

วัดสิงห อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

อ.เมอืง  จ.สิงหบรุี

อ.พรหมบุร ี จ.สิงหบรุี

วัดไชโย อ.ไชโย  จ.อางทอง

คลองโผงเผง จ.อางทอง

คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ต.หัวเวียง อ.เสนา, ต.ลาดชิด ต.ทาดินแดง 

อ.ผักไห จ.พระนครศรอียุธยา (แมนํ้านอย)

วัดเสือขาม อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบรุี

ต.โพนางดํา อ.สรรพยา  จ.ชยันาท
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เข่ือนเจาพระยา



ขอมูลพื้นฐานและวัตถุประสงคการศึกษา



สภาพพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก เปนที่ราบลุมคลายทองกระทะ มีลําคลองธรรมชาติหลายสาย ลักษณะ

ทั่วไปของพ้ืนที่เปนพื้นท่ีรับนํ้านองจากแมนํ้าเจาพระยา คลองบางหลวง (โผงเผง) และแมนํ้านอย กลาวคือ

ในชวงฤดูฝนโครงการที่อยูเหนือโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาผักไห ตองรับปรมิาณนํ้าท้ังหมดจาก โครงการสง

นํ้าและบํารุงรักษายางมณี  โครงการฯโพธิ์พระยา รวมทั้งคลองธรรมชาติและคลองระบายนํ้าจากโครงการ

ชลประทานตอนบน

ในชวงภาวะนํ้าหลากจะมีความขัดแยงในการบริหารจัดการเรื่องการปลอยนํ้าเขาพื้นที่ และการ

บริหารจัดการนํ้า รวมถึงปญหาอาคารที่ใชในการควบคุมน้ําทวมใชการไดไมเต็มประสิทธิภาพ และแนวทาง

การปองกันนํ้าทวมที่ไมบูรณาการ รวมถึงปญหาพ้ืนที่บอทราย ท่ีมีการปองกันนํ้าเขาพ้ืนท่ีและมีแนวโนมการ

เพ่ิมมากขึ้น  ในอนาคต

“ จึงมีความจําเปนตองทําการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่ลุ มตํ่า

ทุงปาโมก ทั้งในดานวิศวกรรม ดานการสรางการรับรู และการบูรณาการจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการนํ้าในพื้นที่ลุมต่ําทุงปาโมก ”

ขอบเขตการศึกษาความเปนมา



จึงมีความจําเปนตองทําการวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก 

ทั้งในดานวิศวกรรม ดานการสรางการรับรู และการบูรณาการจากหนวยงานที่

เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที

1. เปนแนวทางการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีลุม ตํ่าลุม นํ้า เจาพระยา 

ทุงปาโมก ใหสามารถแกไขปญหาอุทกภัยและการขาดแคลนนํ้าไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2. เพ่ือกําหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุงอาคารชลประทานในพ้ืนที่ลุมตํ่าลุม

นํ้าเจาพระยา ทุงปาโมก

3. สรางแนวทางในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น

4. เพ่ือเปนแนวทางในการขยายผลในพ้ืนที่ลุมตํ่าอ่ืนๆ

ขอบเขตการศึกษาวัตถุประสงคการศึกษา



พ้ืนท่ีทุงปาโมกมีพ้ืนท่ีรวม 50,706 ไร
ขอบเขตการปกครองและประชากร
การปกครอง ครอบคลุมพ้ืนที่ปกครอง 2 จังหวัด 

4 อําเภอ 14 ตําบล และ 4 เทศบาลตําบล ดังน้ี

1.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   3 อําเภอ 12 ตําบล 

และ 3 เทศบาลตําบล 

2.) จังหวัดอางทอง  1 อําเภอ 2 ตําบล และ 1 

เทศบาลตําบล

ประชากร จากรายงานสถิติจํานวนประชากร ณ 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก มจีํานวน

บานรวม 16,471 หลังคาเรือน 

ประชากร 47,857 คน 

มขีนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.9 คน/หลงัคาเรือน

พ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาขอมูลพื้นที่ทุงปาโมก



      สภาพภูมิประเทศ

ระบบชลประทาน ประกอบดวยคลองสงนํ้า 3 สาย คือ
1.) คลอง 1 ซาย รับนํ้าจากคลอง 3 ซาย – 3 ซาย ของโครงการสงนํ้า

และบาํรุงรักษายางมณี

2.) คลอง 2 ซาย รับนํ้าจากคลอง 3 ซาย โครงการสงนํ้า

และบาํรุงรักษายางมณี 

3.) คลอง 3 ซาย รับนํ้าจากคลองบางปลากดที่ระบายมาจากพ้ืนที่

อางทองฝงตะวันตก 

ระบบระบายนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการ ประกอบดวยคลอง

ระบายสายหลัก คือ  1 . ) คลองระบายสายใหญแม นํ้ านอย  8     

2.) คลองบางกุง

ระบายนํ้าภายในพ้ืนที่โครงการออกทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ทางแมน้ํานอย  และทางทิศใตทางคลองโผงเผง

ระบบปองกันนํ้าทวมจากภายนอก คันกั้นนํ้าลอมรอบพื้นที่

โครงการ

1.)  ทิศเหนือ   มีคันก้ันนํ้าผักไห – ปาโมก

2.)  ทิศตะวนัตก  มีคันกั้นนํ้าผักไห – ปาโมก และ คันก้ันนํ้าผักไห – หัวเวียง

3.)  ทิศใต   มีคันก้ันนํ้าผักไห – หัวเวียง

4.)  ทิศตะวันออก   มีถนนบนคันคลอง 1 ซาย  เปนคันกั้นนํ้าพ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาขอมูลพื้นที่ทุงปาโมก



การวิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการ



พ้ืนท่ีลุมตํ่าทุงปาโมก เปนพ้ืนที่ที่ถูกเลือกใหเปนพ้ืนที่ รับนํ้านอง เพ่ือใชในการตัดยอดปริมาณนํ้าหลากสําหรับลุม

เจาพระยา  ซ่ึงมักจะมีปริมาณนํ้าหลากสูงในชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกป  ในการใชพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมปริมาณนํ้า

หลาก จําเปนที่จะตองใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ถึงตนเดือน

กันยายน  จึงตองเตรยีมการตั้งแตการวางแผนการผลิต ใหสอดคลองกับระยะเวลา ดังน้ี

การวิเคราะหสถานการณ และการบริหารจัดการที่ผานมา

  
 ปรับเปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกขาวนาปในพื้นท่ี

ทุงปาโมกใหเร็วขึ้น จากเดิมท่ีจะเร่ิมตั้งแต

ปลายเดือนพฤษภาคม –  มิถุนายน  

ปรับเปลี่ยนเปนเริ่มทําการเพาะปลูก ต้ังแต

วันที่ 1 พฤษภาคม 

และเก็บเกี่ยวผลผลิตใหแลวเสร็จภายใน 

เดือนสิงหาคม กอนถึงฤดูนํ้าหลาก

 ระดับนํ้าในทุงทวมอยูในระดับท่ีไมเกินเฉลี่ย 1.50 

เมตร  ซ่ึงจะไมทวมเสนทางสัญจรในพ้ืนที่ 

สามารถใชเสนทางสัญจรได

 ทวมขังในพื้นทีไ่ดในเดือนกันยายน จนถึงเดือน

พฤศจิกายน  และลดระดับนํ้าในแปลง ให

เกษตรกร สามารถทําการเพาะปลูกไดต้ังแต

กลางเดือนธันวาคม

 เก็บกักนํ้าไวในแปลงนาสวนหน่ึงเพ่ือใหมีน้ําใช 

เพ่ือทําการเกษตรในฤดูแลงที่จะเริ่มทําการ

เพาะปลูกตั้งแตเดือนธันวาคม – มนีาคม

การปรับเปลี่ยนปฏิทนิ

การเพาะปลูกขาว 

ป 2560

การประชาสัมพันธ 

และสรางการรับรู

การบูรณาการ

หนวยงาน

ที่เก่ียวของในพ้ืนที่

 รวมบูรณาการรวมดําเนินกาบริหาร

จัดการพื้น ท่ีลุ ม ตํ่า ทุ งปาโมก กับ

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมท้ังผูแทน

เกษตรกรในพ้ืนท่ี แบงบทบาทหนาท่ี

กันอยางชัดเจน สงผลใหเกษตรกร

สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดทันกอน

นํ้าหลาก 

ขอบเขตการศึกษาการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอ



การเตรียมความพรอมของพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

 
การสํารวจอาคาร

ชลประทาน
ความพรอมดาน

บคุลากร 

การประชาสัมพันธ 

และสรางการรับรู



 ฝายสงนํ้าและบํารุงรักษาที่ 3 โครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษาผักไห มีอาคารชลประทาน 

จํานวน 29 แหง มีความพรอมในการใชงาน 

15 แหง ไดแก  ประตูระบายนํ้าจํ านวน 

6 แหง  พรอมใชงานทั้งหมด อาคารบังคับนํ้า 

23 แหง พรอมใชงาน 9 แหง 
 เตรียมความพรอมใชงาน ในชวงกอนถึงฤดูน้ํา

หลาก กรมชลประทาน ไดมีการสํารวจความ

พรอมของอาคารชลประทาน สิ่งกีดขวางทาง

นํ้า เรงแกไขอาคารท่ีชํารุด

 จัดประชุมเจาหนาที่ชลประทาน เพื่อสรางความ

เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี การกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณ

 เตรยีมความพรอมของเครื่องมอื  เชน เครื่องสูบน้ํา 

รถขุด รถบรรทุกนํ้า กระสอบทราย สําหรับใชใน

กรณี ฉุกเฉิน  เพื่อใหสามารถแก ไขปญหาได

ทนัทวงที

 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งในภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

 ใหเจาหนาท่ีกรมชลประทานลงพื้นที่

พบปะกับประชาชน เพ่ือประชาสัมพันธ

แผนการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีลุมตํ่า 

ในการบวนการนี้จะมีท้ังการเขาพบปะ

ผูนําทองถ่ิน และการพบปะประชาชน

ในพ้ืนท่ี  เพ่ือชี้แจงแผนในการบริหาร

จัดการนํ้าในพื้นที่ลุมตํ่า ใหเกิดความ

เขาใจในทุกระดับ

ขอบเขตการศึกษาการประเมินการใชพ้ืนที่ลุมต่ําเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าหลาก



แผนและผลการรับนํ้าเขาพ้ืนที่ลุมตํ่า

ทุงปาโมก ป 2560



 ทุงปาโมกรับนํ้าเกินศักยภาพที่กําหนดไว ทําใหเสนทางการ

สัญจรบางสาย และบานเรือนของประชาชนเกิดความเสียหาย  

โดยวันที่  6 พฤศจิกายน 2560 มีระดับนํ้าลึกสูงสุด 2.70 ม.     

คิดเปนปริมาณนํ้ากวา 90 ลาน ลบ.ม.

ทุงปาโมกรับนํ้าเกินศักยภาพ
สาเหตุจากปริมาณนํ้าที่ไหลเขาทางคลองโผงเผงสงผลให 

ร ะ ดับน้ํ า ในแม นํ้ าน อยสู งกว าสั นบาน 

ประตูระบายนํ้ากุฎี ประตูระบายนํ้าวัดใบบัว ประตูระบายนํ้า

คลองตาน่ึง สงผลใหระดับนํ้าในทุงปาโมกเกินศักยภาพท่ี

กําหนดไว



ผลการรับนํ้าเขา พ้ืนทีลุ่มตํ่าทุงปาโมก ป 2560

ปริมาณนํ้าเต็มศักยภาพการรับนํ้า ณ วันที่  8 ตุลาคม 

พ.ศ. 2560 มีระดับนํ้าลึกเฉลี่ยอยูที่ 1.50 ม


รับนํ้าเขาทุงปาโมก 

ปตร.บางกุง

พ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาแผนและผลการรับน้ําเขาพื้นที่ลุมตํ่าทุงปาโมก ป 2560

      
ประตูระบายนํ้าคลองตาน่ึง

ไหลลนขามสันบาน

      
ประตูระบายนํ้าวัดใบบัว

ไหลลนขามสันบาน



       
ประตูระบายนํ้ากุฏี

ไหลลนขามสันบาน





ปตร.คลองตาน่ึง

ปตร.บางกุง 

คันก้ันน้ําผักไห-ปาโมก

ปตร.ผักไห

ปตร.วัดคลองใบบัว 

คลองบางกุง

พ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก ป 2560 มีน้ําคางทุง ณ วันที่ 24 กันยายน 

พ.ศ. 2560 อยูแลว 10 ลาน ลบ.ม. คิดเปนความสูงระดับนํ้าเฉลี่ย 0.30 

ปริมาณนํ้าเต็มศักยภาพ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีระดบั

น้ําลึกเฉลี่ยอยูท่ี 1.50 ม.

ทุงปาโมกรับนํ้าเกินศักยภาพท่ีกําหนดไว  โดยวันที่ 6 พ.ย. 60 

มรีะดบันํ้าลึกสูงสุดอยูท่ี  2.70 ม. คิดเปนปริมาณน้ํากวา 90 ลาน ลบ.ม.

ปตร. ปตร.กุฎี 

ตําบลลาดนํ้าเค็ม

ตําบลลาดนํ้าเค็ม

ตําบลบางหลวง

ตําบลบางหลวง

ตําบลบานกระทุม

ตําบลบานกระทุม

ปตร. ปตร.กุฎี 

ตําบลบางหลวงโดด

ตําบลบางหลวงโดด

ปตร.วดัคลองใบบัว 

พ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาสถานการณน้ํา พื้นที่ลุมตํ่าทุงปาโมก ป 2560



ปญหา-อุปสรรคในการรับนํ้า/ระบายนํ้า

และแนวคิดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ



ปญหาการนําน้ําเขาพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

1. ระดับนํ้าในแมนํ้านอยสูงขึ้น อันเน่ืองมาจากปริมาณนํ้า  ที่ไหลเขาทางคลองโผงเผง สงผลใหระดับนํ้าไหลขาม

สันบาน สงผลใหเกิดผลกระทบตอเสนทางการสัญจรบางสายและพ้ืนที่บานเรือนประชาชน

2. สภาพการใชพื้นท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  จากการปลูกขาวเปลี่ยนเปนธุรกิจ บอทรายสงผลใหพื้นท่ีรับนํ้าในทุงลดลง

3. อาคารชลประทานเปนแบบรับนํ้าชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถควบคุมการรับนํ้าเขาทุงสงผลใหปริมาณนํ้าที่เขาทุงเกินกวา

เกณฑท่ีกําหนดไว

4. องคการปกครองสวนทองถิ่นไมเขาใจและไมถายทอดขอมูล ถึงนโยบายท่ีตั้งไวใหกับประชาชนในพื้นท่ี 

5. ประชาชนไมทราบ และไมเขาใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามนโยบายที่แทจริง

6. ไมมีอาคารชลประทานควบคุมจะนํานํ้าเขาพ้ืนที่ไดโดยตรง และมีอุปสรรคสิ่งกีดขวางทางนํ้า เชน ทอลอดถนนสูง ทํานบ

ดิน ฯลฯ และไมมีคันดินเพ่ือกักกั้นนํ้าใหอยูในพื้นท่ีจํากัด ทําใหกระทบในบางชุมชน 

7. ถนนสาย 3412 ซ่ึงตัดผานตอนกลางของพื้นที่ลุมตํ่าทุงปาโมก มีนํ้าลนขามถนน   เปนระยะทาง 500 เมตร สงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีชุมชน

ขอบเขตการศึกษาปญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก



ปญหาการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

1. การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก คือการระบายนํ้าลงสูแมนํ้านอย หากระดับใน

แมนํ้านอยมีระดับสูงกวาระดับนํ้าในทุง จะสงผลใหไมสามารถทําการระบายนํ้าออกไดสงผลตอระยะเวลาที่

กําหนดในการระบายนํ้าออกจากทุง และสงผลตอรอบการเพาะปลูกรอบตอไป

2. ประชาชนท่ีอยูริมแมน้ํานอย ขาดความเขาใจในการระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก 

ทําใหเกิดความขัดแยงหลังจากมีการระบายออกจากทุง

3. ปญหาคุณภาพน้ําซ่ึงสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงปลากระชังในคลองโผงเผง 

4. ในชวงการระบายนํ้าออก  หากยั งมี นํ้าจากพ้ืนที่ ด านบนระบายลงมาอย างตอเน่ือง  

จะสงผลใหการระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีรับน้ําลาชากวากําหนด

ขอบเขตการศึกษาปญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก



ปญหาการบริหารจัดการนํ้า

1. เปนโครงการที่อยูดานทายของแมนํ้าและตองรองรับจากพ้ืนที่ดานบน ทําใหการบริหารจัดการน้ําตองไดรับขอมูล

และตัวเลขที่เปนขอเท็จจริง  เพ่ือใชในการบริหารจัดการนํ้าได โดยการคํานวณสมดุลนํ้าในพ้ืนที่ ซ่ึงจะสงผลใหสามารถใชนําใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

2. ประตูระบายนํ้าผักไห มีระดับสันบานอยูท่ี +4.50 ม.รทก. ระดับนํ้าสูงสุดดานทาย  ป 2560 อยูท่ี +5.23 ม.รทก. 

ทําใหไมสามารถปองกันนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาที่ไหลเขามาทางคลองบางหลวง (โผงเผง) ที่มีระดับสูงสุดป 2560 อยูที่ +6.31 ม.

รทก. ทําใหเกิดการไหลยอนกลับของนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาเขาทุงผักไห และยอนไปตามประตูระบายน้ําตางๆ ของโครงการ

ดานบนโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาผักไห  แตถาหากทําการปดประตูระบายน้ําผักไหเลย ก็จะเกิดปญหามวลชน   กับประชาชนที่

มีบานเรือนอยูริมแมนํ้านอยนอกคันกั้นนํ้า  กรมชลประทาน และนํ้าจะยกระดับข้ึนอีกไมตํ่ากวา 50 ซม.  โดยในปปจจุบันน้ีระดับ

นํ้าก็ทวมถึงพ้ืนบานชั้นบนแลว ถาน้ํามีระดับสูงขึ้นไปอีกประชาชนมากกวา 5,000 ครัวเรือน จะไดรับความเดือดรอนยิ่งข้ึนไปอีก

3. การควบคุมปริมาณนํ้าในทุง ไมสามารถควบคุมปริมาณนํ้าเขาทุงไดตามที่กําหนด ใหมีปริมาณนํ้าเขาไปอยูในทุง

มากกวาปริมาณนํ้าท่ีกําหนดไวตามแผน สงผลใหเกิดปญหานํ้าทวมบานเรือนของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น และยังทวมเสนทาง

คมนาคมสายหลักและสายรองในพ้ืนที่  ทําใหเกษตรกรและประชาชนเดือดรอน  ตลอดจนขอรองเรียนตางๆ ที่สงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานและเจาหนาท่ี และความนาเช่ือถือของหนวยงาน

ขอบเขตการศึกษาปญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ลุมต่ําทุงปาโมก



ปญหาของพ้ืนท่ีลุมตํ่าท่ีไมมี

การควบคุมน้ําเขาพ้ืนท่ีลุม

เริ่มตนฤดูฝน

เริ่มตนฤดูฝน

นํ้าเขาทวมพ้ืนที่ตั้งแตตนฤดูฝน และระบายออกไมได

อาคารควบคุม/สูบนํ้าออก

พ้ืนที่ลุมต่ําท่ีมีการควบคุมนํ้า

เขาพ้ืนที่ลุม

ยกระดับการปองกัน

ชุมชนในพ้ืนท่ี

รักษาระดับนํ้าต้ังแตตนฤดูฝน และระบายน้ําออกได

แนวคิดการพัฒนา




ขอบเขตการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมต่ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย



ชวงน้ําหลาก

ชวงน้ําหลาก แนวคิดการพัฒนา

ปญหาของพ้ืนท่ีลุมต่ําที่ไมมีการควบคุมนํ้าเขาพ้ืนที่ลุมตํ่า

นํ้าเขาทวมในพ้ืนที่ โดยไมสามารถควบคุมได เกิดความเสียหายกบัชุมชนในพ้ืนท่ี

นํ้าเขาทวมขังในพื้นที่ต้ังแตตนฤดูฝน 

ปลอยนํ้าเขาพ้ืนท่ี

เม่ือถึงเวลาที่กําหนด

ปริมาณนํ้าเก็บกักไดมากข้ึน โดยระดับไมสูงเทาสภาพท่ีไมมีโครงการ



ขอบเขตการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมต่ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย



หลังชวงนํ้าหลาก

นํ้าทวมขังในพ้ืนที่เปนระยะเวลานาน

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมในพ้ืนที่

ไมเกิดภาวะนํ้าทวมขังนาน หลังระดับนํ้าภายนอกลดลง

เหลือปริมาณนํ้าไวสําหรับเตรยีมแปลงเพาะปลูก

หลังชวงนํ้าหลาก แนวคิดการพัฒนา

ปญหาของพ้ืนที่ลุมต่ําที่ไมมีการควบคุมนํ้าเขาพ้ืนที่ลุม

ขอบเขตการศึกษาแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมต่ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย



ขอเสนอเชิงนโยบาย
หลักการบริหารจัดการนํ้าสําหรับพ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก



การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมตํ่าทุงปาโมก

 ปรับปรุงระบบปดลอมพ้ืนท่ีลุมต่ํา โดยใชถนน 

คันปองกันน้ําทวมเดิมท่ีมีอยูแลวปรับปรุงใหมี

ระดบัสูงข้ึนเพ่ือปองกันนํ้าไหลเขาพื้นที่

ปรับปรุงระบบปดลอม

ใหมีระดับสูงข้ึน
กอสราง/ปรับปรุง

อาคารควบคุมนํ้า
กอสราง/ปรับปรุง

คลองระบายน้ํา

กอสรางสถานีสูบนํ้า 

ใหมีขนาดเพียงพอ
กอสราง/ปรับปรุง

ระบบปดลอมชุมชน

ปรับปรุงถนน

ภายในพ้ืนท่ีลุมตํ่า

 กอสราง/ปรับปรุงอาคารควบคุมน้ํา ไดแก 

ประตูระบายนํ้าและทอระบายน้ํา เพ่ือควบคุม

ใหนํ้าจากลําน้ําเขาพ้ืนท่ีลุมต่ําและระบายนํ้า

ออกตามที่กําหนด

 เพ่ือกระจายน้ําเขาและระบายนํ้าออกจาก

พ้ืน ท่ีลุมต่ํ า โดยตองปรับปรุงให มีขนาด

เพียงพอปองกันนํ้าไหลเขาพ้ืนที่ 

 เขาพ้ืนท่ีในชวงระยะเวลา 7 – 15 วัน 

 ระบายออกจากระยะเวลา 15 – 30 วัน 

 ตองมีขนาดเพียงพอที่จะสูบระบายนํ้าฝนที่ตกใน

พ้ืนท่ี

 รอบปการเกิดซํ้า 5 ป

 ยอมให มี นํ้ า ขั งใน พ้ืน ท่ีไม เ กิน 10% ของ

ปริมาตรเก็บกัก

 กอสราง/ปรับปรุงระบบปดลอมชุมชนที่ไม

สามารถอพยพ เคลื่อนยายออกจากพ้ืนที่ลุม

ต่ํา และปรับปรุงท่ีพักอาศัยใหสูงพนระดับ

น้ําทวม

 ปรับปรุงถนนภายในพื้นท่ีลุมต่ํา โดยการ

เสริมระดับใหสูงกวาระดับน้ําที่จะเก็บกักใน

พ้ืนท่ี 

 ใหประชาชนสัญจรไดในชวงที่ เก็บกักนํ้า

หลาก

ขอบเขตการศึกษาขอเสนอเชิงนโยบาย



การปองกันนํ้าทวมขังท่ี ไหลมา

จากแมน้ํา ซ่ึงอยูภายนอกพื้นท่ี

การบริหารจัดการนํ้าสําหรบัพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

หลักการคือ “ การทําใหพ้ืนท่ีลุมตํ่าทุงปาโมก ในบริเวณที่เปนพ้ืนท่ีลุมต่ําและเปนพ้ืนที่น้ําทวมเปน

ประจํามีที่วางที่สามารถเก็บกักนํ้าหลากใหมากที่สุด  โดยจะมีการบริหารจัดการและรับนํ้าสวนเกินเขา

พ้ืนที่เมื่อระดับนํ้าในแมน้ําถึงระดับวิกฤติที่กําหนด ” แบงการบริหารจัดการเปน 3 ชวงเวลา ดงันี้

การบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่

กอน ใชพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา

การปองกันนํ้าทวมขังท่ีเกิดจาก

ฝนตกในพื้นท่ี

การติดตามสถานการณนํ้าและการ

เฝาระวังนํ้าหลากจากดานเหนือน้ํา 

สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค 

ระยะที่ 1

เสริมแนวปองกันน้ําทวมรอบพื้นที่

ปดก้ันคลองเชื่อมระหวางพื้นท่ีภายในกับแมนํ้าเจาพระยา คลองโผงเผง 

และแมน้ํานอย เพ่ือปองกันน้ําในแมน้ําเจาพระยาแมน้ํานอย และคลองโผงเผง

ไหลเขาพ้ืนท่ี
ปดประตูระบายน้ํารมิแมน้ําเจาพระยา แมน้ํานอย และคลองโผงเผง

กําหนดอาคารสถานีสูบนํ้าออกจากพ้ืนท่ี / จัดเตรียมอุปกรณและ

เคร่ืองมือไ วใหพรอมรับสภาวะน้ําทวม เชน กระสอบทราย รถบรรทุก เคร่ือง

สูบน้ําเคลื่อนท่ี 

กรณีท่ีระดับนํ้าภายนอกพ้ืนท่ีอยูในระดับตํ่า ประตูระบายจะถูกเปด เพ่ือ

ระบายน้ําออก 

กรณีระดับนํ้าภายนอกอยูสูงใชวิธีการสูบระบาย 

อาคารในระบบ ใชในการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีชมุชน

1,800 - 2,000 เฝาระวัง/เตรียมความพรอม

2,000 - 2,500 เตือนภัย

2,500 - 3,200 บริหารจัดการการใชพื้นที่ตามสภาพเหตุการณเฉพาะหนา

ขอบเขตการศึกษาการบริหารจัดการน้ําสําหรับพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก



ตองมีการเฝาระวังคุณภาพนํ้าในพ้ืนที่เก็บกักใหอยูในเกณฑมาตรฐาน

เม่ือระดับนํ้าภายในพื้นท่ีเพิ่มสูงข้ึนถงึระดับท่ีกาํหนดคือ เก็บกักที่ระดับ +5.00 ม.รทก. อาคารควบคุมนํ้าจากภายนอกจะ

ถูกปด และใชสถานีสูบนํ้าในพ้ืนที่ 

ปริมาณนํ้าที่สถานีวัดปริมาณนํ้า C.2 มากกวา 2,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที  และมีแนวโนมสงูมากข้ึน และปรมิาณนํ้า

ที่ถูกระบายจากทายเขื่อนเจาพระยา มากเกนิกวา 1,500 ลูกบาศกเมตร/วินาที ผูที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการใช

พื้นท่ี จะตองแจงการเตรียมใชพ้ืนที่ตอประชาชนในพ้ืนที่ลุมต่ําอยางทั่วถึง

การบริหารจัดการนํ้าสําหรบัพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

หลักการคือ “ การทําใหพ้ืนท่ีลุมตํ่าทุงปาโมก ในบริเวณที่เปนพ้ืนท่ีลุมต่ําและเปนพ้ืนที่น้ําทวมเปน

ประจํามีที่วางที่สามารถเก็บกักนํ้าหลากใหมากที่สุด  โดยจะมีการบริหารจัดการและรับนํ้าสวนเกินเขา

พ้ืนที่เมื่อระดับนํ้าในแมน้ําถึงระดับวิกฤติที่กําหนด ” แบงการบริหารจัดการเปน 3 ชวงเวลา ดงันี้

การบรหิารจัดการนํ้าในพ้ืนที่

ขณะใชเก็บกักนํ้า
ระยะที่ 2

ขอบเขตการศึกษาการบริหารจัดการน้ําสําหรับพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก



การบรหิารจัดการนํ้าในพ้ืนที่

หลัง จากเก็บกักนํ้าแลว

นํ้าระบายจากเข่ือนเจาพระยานอยกวา 2,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที และระดับนํ้าในแมนํ้านอย ที่ปตร.บาง

กุง ปตร.กุฎี และปตร.วัดใบบัว  ลดต่ํากวาระดับ +5.50 ม.รทก. และคลองโผงเผง (คลองบางหลวง)  เมื่อ

ระดับน้ําลดต่ํากวาระดับ +5.50 ม.รทก. ใหดําเนินการสูบระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่

นํ้าระบายจากเข่ือนเจาพระยาลดลงนอยกวา 2,000 ลูกบาศกเมตร/วินาที และระดับนํ้าในแมนํ้านอยท่ี

ตําแหนง ปตร.บางกุง ปตร.กุฎี  และ ปตร.วัดใบบัว  ลดตํ่ากวาระดับ +5.00 ม.รทก.  สามารถระบาย

นํ้าออกจากพ้ืนที่ ดวยการเปดบานระบายนํ้าที่อาคารควบคุมใหไหลออกตามแรงโนมถวง

ของโลกได

ระยะที่ 3

ขอบเขตการศึกษาการบริหารจัดการน้ําสําหรับพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

การบริหารจัดการนํ้าสําหรบัพ้ืนที่ลุมตํ่าทุงปาโมก

หลักการคือ “ การทําใหพ้ืนท่ีลุมตํ่าทุงปาโมก ในบริเวณที่เปนพ้ืนท่ีลุมต่ําและเปนพ้ืนที่น้ําทวมเปน

ประจํามีที่วางที่สามารถเก็บกักนํ้าหลากใหมากที่สุด  โดยจะมีการบริหารจัดการและรับนํ้าสวนเกินเขา

พ้ืนที่เมื่อระดับนํ้าในแมน้ําถึงระดับวิกฤติที่กําหนด ” แบงการบริหารจัดการเปน 3 ชวงเวลา ดงันี้



แผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของทุงปาโมก 
ทางดานวิศวกรรม



แผนการพัฒนาทางดานวิศวกรรม
ระบบชลประทาน อาคารควบคุมนํ้าเขา –ออกจากทุง ไมสามารถใชงานไดอยางเต็มศักยภาพ  การ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของพ้ืนท่ี จึงมีความจําเปนตองพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติม

เพ่ือใหการใชพ้ืนที่รับน้ํานองไดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนการพัฒนาดานวศิวกรรม 

(แผนการกอสรางใหม)

แผนการพัฒนาดานวิศวกรรม 
แบงได 3 แผน ดังน้ี

แผนการพัฒนาดานวศิวกรรม 

(แผนการปรบัปรุง)

แผนการพัฒนาดานวศิวกรรม

ตามกรอบระยะเวลา 

(ระยะเรงดวน)

 

ขอบเขตการศึกษาแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของทุงปาโมก ทางดานวิศวกรรม



อาคารรับนํ้า (ปตร. และคลองชักนํ้า)     2  แหง

ประตูระบายน้ํา (ปตร.)                      2  แหง

ทอระบายนํ้า (ทรบ.)                        7   แหง

ทอลอดคลอง (ไซฟอน)                     4  แหง

ทอลอดถนน (Box Culvert)               7  แหง

สถานีสูบน้ํา                                   2  แหง

กอสรางคันดิน                                1  แหง

แผนการพัฒนาดานวิศวกรรม 

(แผนการกอสรางใหม)

แผนการกอสรางใหมรวม 25 แหง
พ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของทุงปาโมก ทางดานวิศวกรรม



ระบบปองกันนํ้าทวมปรับปรุงถนน 

(พ้ืนที่โครงการ)                           1     แหง

แผนการพัฒนาดานวิศวกรรม 

(แผนการปรับปรุง)

แผนการปรับปรุง  รวม 9 แหง

ระบบปองกันนํ้าทวมปรับปรุงถนน 

(พ้ืนที่ชุมชน)                              4     แหง

ปรับปรุงประตูระบายน้ํา (ปตร.) 

และกอสรางสถานีสูบนํ้า                4     แหง

พ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของทุงปาโมก ทางดานวิศวกรรม



แผนการพัฒนาดานวิศวกรรม

ตามกรอบระยะเวลา (ระยะเรงดวน)

ตามกรอบระยะเวลา (ระยะเรงดวน)  รวม 6 แหง

แผนการพัฒนาดานวิศวกรรมระยะที่ 1 (ระยะเรงดวน) เปน

แผนงานท่ีดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมตามกรอบระยะเวลา 

1 – 2  ป ทั้งหมด 6 รายการ  รวมทั้งสิ้น 6 แหง
1) ปรับปรุงประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปตร.บางกุง

2) ปรับปรงุประตรูะบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปตร.กุฎี

3) ปรับปรงุประตรูะบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปตร.คลองวัดใบบัว

4) ปรับปรุงประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปตร.คลองตาน่ึง

5) กอสรางคันคลองระบายใหญแมนํ้านอย 8

6) กอสรางสถานีสูบนํ้าวัดคงษา

แผนการพัฒนาดานวิศวกรรมระยะท่ี 2 (ระยะปานกลาง) 
เปนแผนงานที่ดําเนินการตอเน่ืองจากแผนงานระยะเรงดวน 

ตามกรอบระยะเวลา 3 – 5 ป ทั้งหมด 4 รายการ รวม

ทั้งสิ้น 28 แหง 
พ้ืนท่ีลุมต่ําทุงปาโมก 20,854 ไร

ขอบเขตการศึกษาแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของทุงปาโมก ทางดานวิศวกรรม

สถานีสูบนํ้าวดัคงษา 

ปตร.และสถานีสูบนํ้า ปตร.บางกุง 

ปตร.และสถานีสูบนํ้า ปตร.กุฎ ี

ปตร.และสถานีสูบนํ้า ปตร.วัดคลองใบบวั 

ปตร.และสถานีสูบนํ้า ปตร.คลองตาน่ึง



1. ควรมีการทบทวน ปรับแกไข กฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของกับการเยียวยา

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติทางการเกษตร  เพ่ือใหสอดรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่

และสามารถชวยเหลอืเกษตรกรในพ้ืนที่ลุมตํ่าใหทันตอสถานการณ

2. ควรมีระบบการบริหารจัดการพื้นที่ลุมตํ่าลุมน้ําเจาพระยาเพ่ือรองรับปริมาณนํ้า

หลากในรูปแบบของ Single Command (หนวยงานกลาง)  โดยมีการกําหนดแนวทางการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานจากระดับนโยบาย นําไปสูการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไดอยางเปน

รูปธรรมในทุกสถานการณบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันและสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานได

 

ขอบเขตการศึกษาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน



ควรมีการจัดต้ังองคกรในรูปแบบของ “คณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่รับ

นํ้านองในระดับพ้ืนที่และภาพรวม” ซ่ึงจะตองมีกฎหมายรองรับเพ่ือใหสามารถ มีอํานาจ

บริหารไดอยางยั่งยืนมีข้ันตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน มีอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อให

เกิดแนวทางแกไขปญหาใหครอบคลุมทุกดาน เพ่ือใหเกิดผลในการปฏิบัติบนพ้ืนฐานการมี

สวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ในการรับรู รวมคิดใหขอเสนอแนะ รวมกันตัดสินใจ เพื่อ

ไมใหเกิดปญหาขัดแยงในพ้ืนที่ 

ควรมีการกําหนดสิทธิการจัดการนํ้าในเขตพ้ืนที่รับนํ้านอง ในลักษณะของ

การกําหนดเขตการจัดการนํ้า (Water Management Block)  โดยกําหนดบทบาทหนาที่

แกรัฐและผูใชนํ้าตามหลักการความเปนธรรม ความมีประสทิธิภาพ และความยั่งยืน

ขอบเขตการศึกษาขอเสนอแนะการจัดต้ังองคกรบริหารจัดการพื้นที่นํ้านอง



1. ควรมีการบูรณาการทํางานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ  เปนที่ยอมรับจาก    

ทุกภาคสวน เชน โครงการเปดนํ้าเขานา ปลอยปลาเขาทุง ซ่ึงเปนโครงการเพ่ิมปริมาณสัตว

นํ้าใหกับทุงนาที่ไดรับการกําหนดใหเปนแกมลิงเพ่ือรับนํ้าในชวงน้ําหลาก ภายใตการบูรณา

การของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมประมง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  เพ่ือนําไปใชในการจัดทําแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุมตํ่าไดอยางมี

ประสทิธิภาพตอไป 

2. ควรสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน โครงการอุดหนุนปจจัยการผลิตเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ลุมตํ่า ภายใต

การบูรณาการของกรมสงเสริมการเกษตร กรมการขาว และกรมชลประทาน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตขาวใน

พ้ืนที่ลุมตํ่า  โดยเฉพาะการปองกันลดความเสี่ยงและการเตรียมความพรอมรับมือกับ

สถานการณ การพัฒนาฟนฟูสภาพแวดลอม ใหเหมาะสม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการ

เตรียมพรอมรับอุทกภัยไดอยางมปีระสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษาขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ



ระบบชลประทานที่มีประสทิธิภาพ1.

การประชาสัมพนัธจากหนวยงานที่ดูแลเรื่องนํ้า2.

การบริหารจัดการนํ้าจากกรมชลประทาน3.

กฎระเบียบ กฎหมาย คาชดเชย มาตรการและนโยบายจากภาครัฐ4.

ความเขาใจของเกษตรกรในพื้นที่และการมีสวนรวมของเกษตรกร5.

ขอบเขตการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสาํเร็จของการดําเนินการตามขอเสนอ




