แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแลง
ลุมน้ําแมกลอง ( รหัสลุมน้ํา 14 )

1.

สภาพภูมิประเทศ

ลุมน้ําแมกลอง

ลุมน้ําแมกลองมีที่ตั้งอยูในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทยเปนสวนใหญ และมีพื้นที่บางสวนของลุมน้ําอยู
ในเขตภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 30,180.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 18.86 ลานไร มีแมน้ํา
สําคัญ 3 สาย ไดแก แมน้ําแควใหญมีความยาวรวม 449 กิโลเมตร แมน้ําแควนอยมีความยาวรวม 379 กิโลเมตร
และแมน้ําแมกลองมีความยาวรวม 140 กิโลเมตร ลักษณะลุมน้ําวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับลุมน้ําสาละวิน และลุมน้ําปง
ติดกับอาวไทย และลุมน้ําเพชรบุรี
ติดกับลุมน้ําสะแกกรัง และลุมน้ําทาจีน
ติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณทางตอนเหนือและตะวัน ตกของลุมน้ํา สวนใหญเปน ภูเขาสูงสลับซับ ซอน
สวนทางตอนกลางเปนเชิงเขาแตมีระดับไมสูงมากนัก ตอนลางเปนที่ราบลุมติดตอกับที่ราบลุมของลุมน้ําทาจีน
2.

ปริมาณน้ําฝน
ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยผันแปรตั้งแต 922.9 มิลลิเมตร จนถึง 2,316.9 มิลลิเมตร มีคาน้ําฝนรายป
เฉลี ่ย ทั ้ง พื ้น ที ่ลุ ม น้ํ า ประมาณ 1,292.5 มิล ลิเ มตร เปน ปริม าณน้ํ า ฝนในชว งฤดูฝ น (พฤษภาคม–ตุล าคม)
ประมาณ 1,128.1 มิลลิเมตร(คิดเปนรอยละ 87.3 ของปริมาณน้ําฝนทั้งป) และเปนปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูแลง
(พฤศจิกายน–เมษายน) ประมาณ 164.4 มิลลิเมตร(คิดเปนรอยละ 12.7 ของปริมาณน้ําฝนทั้งป)
3.

ปริมาณน้ําทา

จากขอมูลพื้นที่และปริมาณน้ําทาที่ประเมินได สรุปไดวา พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง มีพื้นที่รับน้ําฝนทั้งหมด
30,180.7 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติรายปเฉลี่ย 6,543.7 ลานลูกบาศกเมตร โดยเปนปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดูฝน ประมาณ 5,019.6 ลานลูกบาศกเมตร(คิดเปนรอยละ 76.7 ของปริมาณน้ําทั้งป) และเปน
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดูแลง ประมาณ 1,524.1 ลานลูกบาศกเมตร(คิดเปนรอยละ 23.3 ของปริมาณน้ําทั้งป)
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

2

แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแลง
ลุมน้ําแมกลอง ( รหัสลุมน้ํา 14 )

4.

สภาพปญหาการขาดแคลนน้ํา

ปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุมน้ําแมกลองแบงปญหาการขาดแคลนน้ําตามลักษณะของความตองการ
ใชน้ําและการจัดการหรือจัดสรรน้ําไดเปน
1) ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตอนบนมีสาเหตุมาจากปญหาการเขาถึงบริการน้ํา
สะอาดในการอุปโภคบริโภค เนื่องมาจากที่อยูอาศัยกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ปาเขา พื้นที่สูงและหางไกลจาก
แหลงน้ําผิวดิน รวมทั้งแหลงน้ําใตดินมีปริมาณต่ําและพัฒนาไดลาชา พื้นที่ที่มีปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
สวนใหญจะเปนหมูบานชนบทที่อยูหางไกล กระจายกันอยูในเกือบทุกอําเภอ ในพื้นที่ตอนลาง
มีสาเหตุมาจากระบบประปาหมูบานยังไมครอบคลุมทุกหมูบาน ราษฎรในหลายพื้นที่ยังอาศัยน้ําจากบอตื้นสําหรับ
การอุปโภค สาเหตุหลักที่เปนอุปสรรคตอการขยายระบบประปาหมูบานก็คือ ขาดแหลงน้ําดิบสําหรับการผลิต
น้ําประปา
2) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
สวนใหญเกิดขึ้นในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
2.1 พื้นที่เกษตรกรรมตามที่ราบริมฝงแมน้ํา มีการพัฒนามานานพรอมๆกับการอพยพเขาไป
ตั้งถิ่นฐานของประชากรที่อยูอาศัยมาจนถึงปจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้อาศัยน้ําฝนเปนหลัก และอาจมี
การนําน้ําจากลําน้ําสาขา หรือสาขายอยของน้ําแมกลองไปใชเสริมในบางพื้นที่ที่ภูมิประเทศอํานวย แตในปจจุบัน
พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจนเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะในเขตลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน ลุมน้ําสาขาลําภาชี และลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําทาจีน ในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี รวมถึงลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําแมกลองนอกเขตโครงการชลประทานแมกลองใหญดวย
2.2 พื้นที่เกษตรกรรมในเขตนิคมอพยพ เปนพื้นที่ที่จัดสรรใหแกผูไดรับความเดือดรอนจาก
การกอสรางเขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งสวนใหญจะกระจายกันอยูรอบๆ อางเก็บน้ําของเขื่อนทั้ง
2 พื้นที่เกษตรกรรมลักษณะนี้เกือบทั้งหมดประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรคอนขางมาก แมวา
พื้นที่เกษตรกรรมจะอยูใกลกับริมอางเก็บน้ําของเขื่อนทั้ง 2 แหงก็ตาม แตไมมีระบบสูบน้ําเพื่อนําน้ําไปใชในพื้นที่
เกษตรกรรมที่อยูในระดับสูงกวาหรือหากมีโครงการก็จะมีปญหาในเรื่องคาไฟฟาที่ใชในการสูบน้ําดังกลาว
2.3 พื้ น ที่ เ กษตรกรรมบนพื้ น ที่ สู ง มี ก ระจั ด กระจายโดยทั่ ว ไปในแทบทุ ก ลุ ม น้ํ า สาขา
เพาะปลูกพืชที่ใชน้ํานอย และยอมรับสภาพของการอาศัยน้ําฝนอยางเดียวเพื่อการเกษตร จึงไมคอยมีปญหาใน
เรื่องน้ําเพื่อการเกษตร
3) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานแมกลองใหญ ในปจจุบันพบปญหาการขาด
แคลนน้ํ า น อ ยมาก พื้ น ที่ ช ลประทานแม ก ลองใหญ มีน้ํ า ใช เ พี ย งพอ แต จะมี ค วามเสี่ ย งต อ การขาดแคลนน้ํ า
เนื่องมาจากความตองการใชน้ําของกิจกรรมอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นควรดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชน้ําของพื้นที่ชลประทาน เพื่อชวยลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในอนาคต
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5.

แนวทางการแกไขปญหา

เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําแมกลองมีขอจํากัดในการพัฒ นาแหลงน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง
ตอนบนมี อุป สรรคในเรื่ อ งการขอใช พื้ น ที่ ใ นเขตป า อนุ รั ก ษ ดั ง นั้ น ในการแก ไขป ญ หาด า นขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ
การเกษตร มีขอเสนอแนะดังนี้
พื้นที่ตอนบนในเขตอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ไมควรพัฒนาแหลงน้ําประเภทสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา เนื่องจากในพื้นที่ใชไฟฟาจากโรงไฟฟาดีเซล และไมควรกอสรางอางเก็บน้ําเนื่องจากใชพื้นที่กอสราง
มาก ดังนั้นควรพัฒนาโครงการประเภทฝายขนาดเล็กเทานั้น เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแบบยัง
ชีพ
พื้นที่ตอนบนในเขตอําเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี และศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมควร
กอสรางอางเก็บน้ําและระบบสงน้ําเนื่องจากใชพื้นที่กอสรางมาก และพื้นที่การเกษตรสวนใหญไมเหมาะสม ในการ
พัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานเนื่องจากแตเดิมเปนพื้นที่ปาไมมากอน สําหรับสถานีสูบน้ําถาจะดําเนินการในพื้นที่นี้
ควรพิจารณาเก็บคาไฟฟาที่เหมาะสม และควรจะพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเทานั้น เนื่องจากมีตนทุนคาไฟฟา
สูบน้ํ าค อนขางสูง ดังนั้ นควรพั ฒนาโครงการประเภทฝายขนาดเล็กเทานั้น เพื่อใช ในการอุ ปโภคบริโ ภคและ
การเกษตรแบบยังชีพ
พื้นที่ตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาแควนอยตอนลาง แควใหญตอนลาง ไมควรกอสราง
ระบบสงน้ําเนื่องจากพื้นที่การเกษตรสวนใหญไมเหมาะสมในการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทาน สําหรับสถานีสูบน้ํา
ถาจะดําเนินการในพื้นที่นี้ควรพิจารณาเก็บคาไฟฟาสูบน้ําที่เหมาะสม เนื่องจากมีตนทุนคาสูบน้ําคอนขางสูง ดังนั้น
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพิ่มโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็กในลําน้ําสาขา
พื้นที่ตอนกลางในเขตลําภาชี และหวยตะเพิน ควรกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายเพื่อเปน
แหลงน้ําตนทุนในลุมน้ําเพิ่มเติม เนื่องจากมีพื้นที่การเกษตรในลุมน้ําคอนขางมาก (ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่
ลุมน้ํา) โดยเฉพาะลุมน้ําสาขาลําภาชีควรกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่ตอนบน เพื่อใชเปนแหลงน้ําตนทุน
ในฤดูแลง และชวยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
พื้นที่ตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําแมกลองนอกเขตชลประทานโครงการแม
กลองใหญ ควรพัฒนาโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในพื้นที่การเกษตรริมแมน้ําแมกลอง ในสวนของลําน้ําสาขา
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพิ่มโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็ก
พื้นที่ตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาที่ราบแมน้ําทาจีนนอกเขตชลประทานแมกลองใหญ
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพิ่มโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็กในลําน้ําสาขา แตเนื่องจากปจจุบันมีพื้นที่
การเกษตรค อนขางมาก ทําใหมีความตองการใชน้ํ าสูงเกินกวาปริมาณน้ําเก็บกักในลุมน้ํ า ประกอบกั บพื้นที่ มี
ศักยภาพการพัฒนาโครงการแหลงน้ําต่ํา ดังนั้นควรพิจารณาปรับเปลี่ยนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรที่ไมมีศักยภาพ
การพัฒนาแหลงน้ํา หรือหาน้ําจากแหลงน้ําภายนอกเขามาเพิ่มเติมในพื้นที่
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