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ลุมน้ําแมกลอง 
1.   สภาพภูมิประเทศ 

ลุมน้ําแมกลองมีท่ีตั้งอยูในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทยเปนสวนใหญ และมีพ้ืนท่ีบางสวนของลุมน้ําอยู
ในเขตภาคกลาง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี  ราชบุรี ตาก อุทัยธานี สุพรรณบุรี  นครปฐม   
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  มีพ้ืนท่ีลุมน้ํารวมท้ังสิ้น  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  ติดกับลุมน้ําสาละวิน และลุมน้ําปง   
 ทิศใต ติดกับอาวไทย และลุมน้ําเพชรบุรี   
 ทิศตะวันออก ติดกับลุมน้ําสะแกกรัง และลุมน้ําทาจีน  
 ทิศตะวันตก ติดกับประเทศสหภาพเมียนมาร  

 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณทางตอนเหนือและตะวันตกของลุมน้ํา สวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอน 
สวนทางตอนกลางเปนเชิงเขาแตมีระดับไมสูงมากนัก ตอนลางเปนท่ีราบลุมติดตอกับท่ีราบลุมของลุมน้ําทาจีน  

2. ปริมาณน้ําฝน 
 ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยผันแปรตั้งแต 922.9 มิลลิเมตร จนถึง 2,316.9 มิลลิเมตร มีคาน้ําฝนรายป
เฉลี ่ยทั ้งพื้นที ่ลุ มน้ํา ประมาณ 1,292.5 มิลลิเมตร เปนปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) 
ประมาณ 1,128.1 มิลลิเมตร(คิดเปนรอยละ 87.3 ของปริมาณน้ําฝนทั้งป) และเปนปริมาณน้ําฝนในชวงฤดูแลง 
(พฤศจิกายน–เมษายน) ประมาณ 164.4 มิลลิเมตร(คิดเปนรอยละ 12.7 ของปริมาณน้ําฝนท้ังป) 

3. ปริมาณน้ําทา 

 จากขอมูลพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําทาท่ีประเมินได สรุปไดวา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีพ้ืนท่ีรับน้ําฝนท้ังหมด  
30,180.7 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติรายปเฉลี่ย  6,543.7 ลานลูกบาศกเมตร โดยเปนปริมาณ
น้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดูฝน ประมาณ 5,019.6 ลานลูกบาศกเมตร(คิดเปนรอยละ 76.7 ของปริมาณน้ําท้ังป) และเปน
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยในชวงฤดูแลง ประมาณ 1,524.1 ลานลูกบาศกเมตร(คิดเปนรอยละ 23.3 ของปริมาณน้ําท้ังป) 
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รูปท่ี 1  สภาพภูมิประเทศ  ลุมน้ําแมกลอง 
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4. สภาพปญหาการขาดแคลนน้ํา 

 ปญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองแบงปญหาการขาดแคลนน้ําตามลักษณะของความตองการ
ใชน้ําและการจัดการหรือจัดสรรน้ําไดเปน 

 1) ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีตอนบนมีสาเหตุมาจากปญหาการเขาถึงบริการน้ํา
สะอาดในการอุปโภคบริโภค เนื่องมาจากท่ีอยูอาศัยกระจัดกระจายอยูในพ้ืนท่ีปาเขา พ้ืนท่ีสูงและหางไกลจาก
แหลงน้ําผิวดิน รวมท้ังแหลงน้ําใตดินมีปริมาณต่ําและพัฒนาไดลาชา พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
สวนใหญจะเปนหมูบานชนบทท่ีอยูหางไกล กระจายกันอยูในเกือบทุกอําเภอ ในพ้ืนท่ีตอนลาง  
มีสาเหตุมาจากระบบประปาหมูบานยังไมครอบคลุมทุกหมูบาน ราษฎรในหลายพ้ืนท่ียังอาศัยน้ําจากบอตื้นสําหรับ
การอุปโภค สาเหตุหลักท่ีเปนอุปสรรคตอการขยายระบบประปาหมูบานก็คือ ขาดแหลงน้ําดิบสําหรับการผลิต
น้ําประปา 

 2) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร
สวนใหญเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน โดยแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

  2.1  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมตามท่ีราบริมฝงแมน้ํา มีการพัฒนามานานพรอมๆกับการอพยพเขาไป
ต้ังถ่ินฐานของประชากรท่ีอยูอาศัยมาจนถึงปจจุบัน พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลักษณะนี้อาศัยน้ําฝนเปนหลัก และอาจมี
การนําน้ําจากลําน้ําสาขา หรือสาขายอยของน้ําแมกลองไปใชเสริมในบางพ้ืนท่ีท่ีภูมิประเทศอํานวย แตในปจจุบัน
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลักษณะนี้ไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากจนเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะในเขตลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน ลุมน้ําสาขาลําภาชี และลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําทาจีน ในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี รวมถึงลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลองนอกเขตโครงการชลประทานแมกลองใหญดวย 

  2.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตนิคมอพยพ เปนพ้ืนท่ีท่ีจัดสรรใหแกผูไดรับความเดือดรอนจาก
การกอสรางเข่ือนศรีนครินทร และเข่ือนวชิราลงกรณ ซ่ึงสวนใหญจะกระจายกันอยูรอบๆ อางเก็บน้ําของเข่ือนท้ัง 
2 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมลักษณะนี้เกือบท้ังหมดประสบปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตรคอนขางมาก แมวา
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะอยูใกลกับริมอางเก็บน้ําของเข่ือนท้ัง 2 แหงก็ตาม แตไมมีระบบสูบน้ําเพ่ือนําน้ําไปใชในพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมท่ีอยูในระดับสูงกวาหรือหากมีโครงการก็จะมีปญหาในเรื่องคาไฟฟาท่ีใชในการสูบน้ําดังกลาว 

  2.3  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบนพ้ืนท่ีสูง มีกระจัดกระจายโดยท่ัวไปในแทบทุกลุมน้ําสาขา
เพาะปลูกพืชท่ีใชน้ํานอย และยอมรับสภาพของการอาศัยน้ําฝนอยางเดียวเพ่ือการเกษตร จึงไมคอยมีปญหาใน
เรื่องน้ําเพ่ือการเกษตร 

 3) ปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานแมกลองใหญ ในปจจุบันพบปญหาการขาด
แคลนน้ํานอยมาก พ้ืนท่ีชลประทานแมกลองใหญมีน้ําใชเพียงพอ แต จะมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ํา
เนื่องมาจากความตองการใชน้ําของกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ดังนั้นควรดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชน้ําของพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือชวยลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ําในอนาคต 
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รูปท่ี 2  พ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําดานการเกษตร ลุมน้ําแมกลอง 
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5. แนวทางการแกไขปญหา 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีขอจํากัดในการพัฒนาแหลงน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง
ตอนบนมีอุปสรรคในเรื่องการขอใชพ้ืนท่ีในเขตปาอนุรักษ ดังนั้นในการแกไขปญหาดานขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตร มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  - พ้ืนท่ีตอนบนในเขตอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ไมควรพัฒนาแหลงน้ําประเภทสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา เนื่องจากในพ้ืนท่ีใชไฟฟาจากโรงไฟฟาดีเซล และไมควรกอสรางอางเก็บน้ําเนื่องจากใชพ้ืนท่ีกอสราง
มาก ดังนั้นควรพัฒนาโครงการประเภทฝายขนาดเล็กเทานั้น  เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแบบยัง
ชีพ 
  - พ้ืนท่ีตอนบนในเขตอําเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี และศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไมควร
กอสรางอางเก็บน้ําและระบบสงน้ําเนื่องจากใชพ้ืนท่ีกอสรางมาก และพ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญไมเหมาะสม ในการ
พัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานเนื่องจากแตเดิมเปนพ้ืนท่ีปาไมมากอน สําหรับสถานีสูบน้ําถาจะดําเนินการในพ้ืนท่ีนี้
ควรพิจารณาเก็บคาไฟฟาท่ีเหมาะสม และควรจะพัฒนาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเทานั้น เนื่องจากมีตนทุนคาไฟฟา
สูบน้ําคอนขางสูง ดังนั้นควรพัฒนาโครงการประเภทฝายขนาดเล็กเทานั้น  เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรแบบยังชีพ 
  - พ้ืนท่ีตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาแควนอยตอนลาง แควใหญตอนลาง ไมควรกอสราง
ระบบสงน้ําเนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญไมเหมาะสมในการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทาน สําหรับสถานีสูบน้ํา 
ถาจะดําเนินการในพ้ืนท่ีนี้ควรพิจารณาเก็บคาไฟฟาสูบน้ําท่ีเหมาะสม เนื่องจากมีตนทุนคาสูบน้ําคอนขางสูง ดังนั้น
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพ่ิมโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็กในลําน้ําสาขา 
  - พ้ืนท่ีตอนกลางในเขตลําภาชี และหวยตะเพิน ควรกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายเพ่ือเปน
แหลงน้ําตนทุนในลุมน้ําเพ่ิมเติม เนื่องจากมีพ้ืนท่ีการเกษตรในลุมน้ําคอนขางมาก (ประมาณรอยละ 50 ของพ้ืนท่ี
ลุมน้ํา) โดยเฉพาะลุมน้ําสาขาลําภาชีควรกอสรางอางเก็บน้ําขนาดกลางในพ้ืนท่ีตอนบน เพ่ือใชเปนแหลงน้ําตนทุน
ในฤดูแลง และชวยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน 
  - พ้ืนท่ีตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลองนอกเขตชลประทานโครงการแม
กลองใหญ ควรพัฒนาโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในพ้ืนท่ีการเกษตรริมแมน้ําแมกลอง ในสวนของลําน้ําสาขา
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพ่ิมโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็ก 
  - พ้ืนท่ีตอนกลางในเขตลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําทาจีนนอกเขตชลประทานแมกลองใหญ 
ควรหาแหลงน้ําตนทุนเพ่ิมโดยการกอสรางอางเก็บน้ําหรือฝายขนาดเล็กในลําน้ําสาขา แตเนื่องจากปจจุบันมีพ้ืนท่ี
การเกษตรคอนขางมาก ทําใหมีความตองการใชน้ําสูงเกินกวาปริมาณน้ําเก็บกักในลุมน้ํา ประกอบกับพ้ืนท่ีมี
ศักยภาพการพัฒนาโครงการแหลงน้ําต่ํา ดังนั้นควรพิจารณาปรับเปลี่ยนการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไมมีศักยภาพ
การพัฒนาแหลงน้ํา หรือหาน้ําจากแหลงน้ําภายนอกเขามาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี 
 


