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คํานํา
“น้าํเพือ่ชีวติ เพื่อเศรษฐกจิไทย” เป็นชื่อคอลัมน์บทความพิเศษ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน 

รายวัน ทุกวันจันทร์ ในช่วงปี พ.ศ 2552–2554 เป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
กรมชลประทานในทุกมิติ ด้วยการนําเสนอสาระ ความรู้ ข้อมูล เชิงวิเคราะห์ ผ่านลักษณะงานเขียนที่เป็นเทคนิค
สไตล์คอลัมน์นิสต์ มีมุมมองในเชิงวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการหยิบฉวยสถานการณ์วิกฤติมาวิเคราะห์ การ
นําเสนอประเด็นล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนการนําเสนอวาระพิเศษและโครงการที่
เกี่ยวข้อง อธิบายสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอย่างทันเหตุการณ์  

การจัดทําหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความที่นําเสนอไปแล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่านได้รับรู้
และเข้าใจในภารกิจของกรมชลประทานมากยิ่งขึ้น โดยมีกรอบความคิดท่ีเชื่อมโยงบทบาทน้ําและบทบาทกรม
ชลประทานผ่านเรื่องราวต่างๆ แบ่งเป็น ในด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาแหล่งน้ํา โครงการพัฒนา
แหล่งน้ําและการบริหารจัดการน้ําท่ีสําคัญของรัฐ น้ําในฐานะปัจจัยการผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศไทยและครัว
โลก สถานการณ์วิกฤติจากภัยธรรมชาติ ท้ังน้ําท่วม น้ําแล้ง แผ่นดินไหว ฯลฯ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านจะได้รับ
ความรู้พร้อมสาระประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เหมือนเช่นผู้อ่านที่เคยซึมซับจากคอลัมน์นี้ทางหนังสือพิมพ์ฉบับจริง
กันมาแล้ว 

กลุม่ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่
สาํนกัสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน
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สถาบนัพระมหากษตัรยิ์ไทยกบัการพฒันาแหล่งน้ํา
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ชื่อคอลัมน์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชื่อเรื่อง น้ํากับป่า สาแหรกเดียวกัน 
ส่ือสิ่งพิมพ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วันเผยแพร ่วันจันทร์ที ่8 สิงหาคม 2554 

น้ํากับป่า สาแหรกเดียวกัน
คนไทยยุคนี้น้อยนักจะรู้จัก และได้เห็นตาน้ํา  
ตาน้ําเป็นศัพท์แสงชาวบ้าน เปรียบเสมือนดวงตาของน้ําก็ได้ หรือเป็นตัวส่งให้ก่อกําเนิดสิ่งใหม่อย่างอื่น เช่น 

ตาดอกของต้นไม้ ท่ีพร้อมพัฒนาเป็นดอกหรือใบอ่อน ตาน้ําก็จะพัฒนาตัวเองเป็นแหล่งน้ําต่อไป 
บนเทือกเขาสูง สภาพป่าสมบูรณ์ เบื้องล่างลึกลงไปของผืนดินบริเวณนั้น เป็นแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติขนาด

ใหญ่ โดยมีตาน้ําจํานวนมาก ทําหน้าท่ีคอยปลดปล่อยหยดน้ําออกมา ทีละน้อยๆ คล้ายก๊อกน้ําประปาปิดไม่สนิท 
สะสมจนเป็นแอ่งน้ําหรือวังน้ํา เมื่อปริมาณมากเข้าก็จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ํากว่า กระท่ังไหลลงโตรก ผาชัน ก็เป็นน้ําตก 
เป็นธารน้ําไหลลงสู่เบื้องล่าง 

หลายลําธารรวมกันก็กลายเป็นลําน้ํา หลายลําน้ํามาบรรจบกัน กลายเป็นแม่น้ําสายใหญ่ไหลลงไปเรื่อยๆ จน
ออกสู่ทะเล 

เทือกเขาสูงและป่าไม้ จึงมีความสําคัญย่ิงในฐานะแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติจากน้ําฝนท่ีตกลงมากระทบเรือน
ยอดไม้ แล้วค่อยไหลลงสู่พื้นล่าง ส่วนจะเก็บน้ําได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับสภาพป่าและดิน ถ้าเป็นป่าดิบเขาจะเก็บ
กักน้ําได้มากกว่าป่าเบญจพรรณ แถมยังมีโอกาสที่ฝนตกมากกว่า เช่นเดียวกับคุณภาพน้ํา น้ําจากภูเขาหินแกรนิตก็
จะบริสุทธ์ิกว่าน้ําจากภูเขาหินปูน 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงเปรียบเปรยว่า หากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เปน็น้าํ 
พระองคก์จ็ะเปน็ปา่ มีความหมายว่า ป่าจะเป็นตัวช่วยซึมซับเก็บกักน้ําตามธรรมชาติ ช่วยให้มีน้ําตลอดเวลา ป่ากับ
น้ําจึงเป็นสองแรงแข็งขันเกื้อกูลกัน และสร้างสรรค์ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อวิถีชีวิตคนไทย  



พระองค์จึงทรงเฝ้ายํ้าเตือนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี ทรง
เรียกร้องให้ราษฎร และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตระหนักและช่วยกันรักษาป่าต้นน้ําลําธาร เพราะไม่มี ป่าก็ไม่มีน้ํา คนไทยทั้ง
ประเทศจะพากันเดือดร้อนถ้วนหน้า 

พื้นที่ป่าวังน้ําเขียว ป่าทับลาน ป่าเขาใหญ่ และสารพัดป่า ท่ีตกเป็นข่าวถูกบุกรุก เพื่อสร้าง รีสอร์ต โรงแรม 
กระทั่งพื้นที่เพาะปลูก จึงเป็นการทําลายป่าต้นน้ํา ทําร้ายตัวเองในอันที่จะลดความสมบูรณ์ของแหล่งเก็บกักน้ํา
ธรรมชาติ ซํ้ายังมีโอกาสท่ีจะทําให้ดินถล่มสร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

นอกจากแหล่งเก็บกักน้ําธรรมชาติอย่างป่าต้นน้ําแล้ว ยังต้องมีแหล่งเก็บกักน้ําโดยฝีมือมนุษย์ คอยช่วย
ประคับประคอง ส่วนหนึ่งรับน้ําฝนโดยตรง อีกส่วนหนึ่งรับน้ําส่วนเกินจากป่าควบคู่ไปด้วย อาทิ อ่างเก็บน้ํา ฝาย 
สระน้ํา รวมถึงพื้นที่แก้มลิง พื้นที่ลุ่มตํ่า เพื่อช่วยบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพในยามที่ธรรมชาติไม่เป็นใจ ท้ังใน
ฤดูฝน และฤดูแล้ง  

อา่งเกบ็น้าํเขือ่นสริิกติิ ์ อันเป็นนามพระราชทาน ก็เป็นแหล่งเก็บกักน้ําท่ีมีศักยภาพในลุ่มน้ําน่าน ช่วยให้พื้นที่
การเกษตรนับล้านไร่มีน้ําเพาะปลูก และยังพัฒนาขยายโครงข่ายแม่น้ําน่านเป็น เขื่อนทดน้าํนเรศวร จ.พิษณุโลก 
และเขื่อนทดน้าํผาจกุ จ.อุตรดิตถ์ ท่ีกําลังก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําน่านทั้งมวล 

ปา่กบัน้าํ จงึเปน็หนึง่เดียวกนั ภายใตส้าแหรกเดียวกนั ด้านหนึง่จาํเป็นต้องอนุรกัษอ์ีกดา้นจาํเปน็ตอ้งพฒันา
ควบคู่อยา่งเหมาะสม เพือ่ประโยชนส์ุขยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ  

ชลาลัย สมบารมี   



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง อู่ข้าว อู่น้ํา ในวิถีจักรีวงศ์ 
สื่อสิง่พมิพ ์น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2552 

อู่ข้าว อูน่้าํ ในวถิจีกัรวีงศ์
การดํารงสภาพการเป็นอู่ข้าว อู่น้ํา ของประเทศ นับแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

นั้น น่าจะไม่ราบรื่นนัก ด้วยเงื่อนไขปัจจัยท่ีแตกต่าง และแปรเปลี่ยน 
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเหตุผลสําคัญทําให้สินค้าเกษตรไทยได้รับการอุ้มชูส่งเสริมการผลิตมาก

ขึ้น ท้ังข้าว น้ําตาล พริกไทย  
ท่ีราบลุ่มน้ําเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด เป็นแหล่งปลูกข้าวสําคัญตั้งแต่โบราณ กระนั้นก็

ปลูกได้ในขอบเขตจํากัด เฉพาะบริเวณใกล้สองฝั่งแม่น้ํา หรือลําคลอง แม้มีการขุดคลองส่งน้ําเข้าพื้นที่เพาะปลูก ก็
ต้องรอน้ําขึ้นจากแม่น้ําเท่านั้น 

สมยัรตันโกสินทร์ตอนตน้ นับแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ปฐมบรม
ราชวงศ์จักร ี การพัฒนาแหล่งน้ํายังจํากัด ด้วยเหตุมีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพฯ และยังเผชิญศึกสงครามกับ
พม่า ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง และเป็นคูเมืองป้องกันพระนคร  

มีการขุดคลองในรัชสมัยต่อมา ท้ังเพื่อการขนส่งสินค้า การเพาะปลูก จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีการขุดคลองขยายอาณาเขตพระนคร เนื่องจากประชากรมากขึ้น พร้อมๆ ขยายพื้นที่
ทํานา ถึงกระนั้นผลผลิตข้าวไม่ได้เพิ่มมากนัก 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีท้ังการขุดคลองใหม่ขึ้นมากมาย พร้อมทั้งขุด
ลอกคลองเก่าท่ีตื้นเขิน และวางระบบการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างจริงจงั และกระจาย
ประโยชน์จากแหล่งน้ําไปสู่ราษฎรมากขึ้น 6  



ท่ีสําคัญได้ทรงวางรากฐานงานด้านการชลประทาน ด้วยการจัดต้ังกรมคลอง หรือ กรมชลประทาน ซ่ึงมี
บทบาทอย่างมากในปัจจุบัน 

เชื่อมต่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อาจเรียกได้ว่ามีการกาํหนด
ยุทธศาสตรข์า้วของประเทศ โดยรายงานของผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษ ระบุว่าหากจะให้ไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวสําคญั
ของโลก ก็ต้องพัฒนาระบบชลประทานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เขื่อนพระราม 6 ถือเป็นโครงการชลประทานตามหลักวิศวกรรมแห่งแรกของประเทศไทยถือกาํเนิดในรัชกาลนี้ 
และก่อให้เกิดโครงการต่อเนื่องอีกมากมายในรัชสมัยต่อๆมา 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศ
ไทยส่งข้าวออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อมากกว่า 10 ป ี เพราะทรงตระหนักถึงความสําคัญของน้ํา และ
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว่า 3,000 โครงการ มีท้ังการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก กระจายสร้างความอยู่ดีกินดีให้ราษฎรไปทั่วประเทศ 

วันจกัร ี6 เมษายนของทุกป ีนอกจากการราํลึกถงึพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟา้จฬุาโลก และมหาจกัรีบรม
วงศแ์ล้ว ยังมเีรือ่งราวเหลา่นี้ใหร้ะลกึถงึอยูด่้วย  

ชลาลัย สมบารมี7  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ฝนหลวง ย้ําใจผูกพันยามแล้ง 
สื่อสิง่พมิพ ์น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่14 มีนาคม 2554 

ฝนหลวง ย้ําใจผูกพนัยามแลง้
นิยามช่วงฤดูแล้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดช่วงเวลาเอาไว้ระหว่าง1 พฤศจิกายน - 30 

เมษายน ของทุกปี หากแต่ปีนี้ฤดูแล้งล่าออกไป เนื่องจากความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศในช่วงปลายปี 2553 ท่ี
ผ่านมา มีฝนตกหนัก จนเกิดภาวะน้ําท่วมใหญ่กระจายในพื้นหลายจังหวัด 

หลายคนแปลกใจว่า น้ําเพิ่งท่วมมาหยกๆ เหตุใดบางพื้นที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ําอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งมากกว่า 30 จังหวัดแล้วจึงดูขัดแย้งชอบกลอยู่  

ความจริงของฤดูกาล ชือ่ฤดแูลง้ก็เปน็เครื่องบง่ชดัวา่...แลง้ ย่ิงเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งเก็บกัก
น้ําด้วยแล้ว ภาวะความแห้งแล้งก่อตัวเห็นได้ชัดเจน ชนิดแล้งเป็นแล้ง อาการ ขาดแคลนน้ําจะรุนแรงยิ่ง เทียบกับใน
พื้นที่ชลประทานก็ใช่ว่าจะไม่แล้งเป็นแต่ว่ามีแหล่งน้ําต้นทุนคอยสนับสนุน ทําให้ภาวะขาดแคลนน้ําไม่รุนแรงเกินไป
ความแตกต่างอยู่ตรงนี้ 

ในอดีตการเพาะปลูกกระทําตามช่วงฤดูกาล หน้าฝนชาวนาก็ทํานาปลกูข้าวซ่ึงเป็นพืชต้องการใช้น้ํามาก 
หน้าแล้งน้ําท่าไม่ค่อยมี ก็หันไปปลูกพืชไร่อื่นที่ใช้น้ําน้อยแทน เป็นวัฐจักรการผลิตท่ีสอดรับ กับธรรมชาติ จนเมื่อ
ชาวนาปรับเปลี่ยนจากทํานาปีละครั้งเป็น 2-3 ครั้ง พร้อมทั้งเลิกปลูกพืชไร่ ความต้องการใช้น้ําก็เพิ่มพูนมากขึ้นทบ
เท่าทวีคูณ ฝืนกฎธรรมชาติไป  

สถานการณ์เช่นนี้ ซํ้าเติมภาวะแล้งให้หนักหนายิ่งกว่าเดิม แม้กระทั่งในพื้นที่ชลประทานก็ยังต้องบริหาร
จัดการน้ําแบบระมัดระวังเต็มท่ี หนักเข้าต้องขอให้ลดการทํานาปีละไม่เกิน 2 ครั้ง สลับ หรือ คั่นด้วยพืชไร่ หรืองด
จ่ายน้ําในบางพื้นที่ท่ีมีน้ําต้นทุนต่ําจนถึงขั้นที่กระทรวงเกษตรฯ ต้องหาวิธีการจัดระบบปลูกข้าวให้สอดคล้องกับ
สภาพที่เปลี่ยนแปลงใหม่8  



ด้วยสายพระเนตรยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาค้นคว้าทดลองทําฝนเทียมอย่างต่อเนื่อง
จริงจัง เพื่อรองรับสถานการณ์ความแห้งแล้ง ท่ีนับวันรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงขณะนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในมวลหมู่ราษฎร 
และหน่วยงานอย่างกรมชลประทานว่า ฝนหลวงเปน็ทางออกหนึง่ในยามทีป่ระเทศเผชญิหนา้กบัพบิัตภิัยธรรมชาต ิ

แม้เป้าหมายหลักของฝนหลวง คือการทําให้ฝนตกเหนืออ่างเก็บน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําใน อ่างเก็บน้ํา ในความ
เป็นจริง ยังมีปัจจัยธรรมชาติบางอย่างที่ไม่อาจควบคุมได้ท้ังหมดบางครั้งฝนอาจตกท้ายเขื่อน ถึงกระนั้นฝนหลวงก็ได้
ช่วยสร้างความชุม่ฉ่ําให้ผืนดินและพืชที่กําลังขาดน้ําให้อยู่รอดอย่างน้อยก็อีกระยะหนึ่งตลอดจนลดฝุ่นหมอกควัน
จากปัญหาไฟป่า 

สาํหรบัเกษตรกรไทย ฝนหลวงยงัมคีวามหมายเปน็สัญลกัษณข์องความหวงั และกาํลงัใจให้พวกเขาลกุขึน้หยดั
ยืนขึ้นมา ทา่มกลางสภาพความยากลาํบาก  

ลําพังพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท่ีได้รับการฟื้นฟูโดยพระมหากษัตริย์ไทย ในยุค
รัตนโกสินทร์ ก็ถือเป็นการสร้างขวัญ บํารุงใจให้แก่เกษตรกรไทยก่อนเข้าสู่ฤดูปลูกข้าวเป็นอย่างมาก ผ่านคําทํานาย
ฝนฟ้า ผลผลิต และการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีผ่านพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ ท้ังพุทธ และพราหมณ์มาแล้ว 

ฝนหลวง จงึเปน็เครื่องตอกย้าํถงึความผกูพนัระหวา่งสถาบนัพระมหากษตัริยก์ับเกษตรกรไทย อยา่งไมเ่สื่อม
คลาย  

ชลาลัย สมบารม9ี  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ป่า คือน้ํา คือชีวิต 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่10 สิงหาคม 2552 

ป่า คือน้ํา คือชวีิต
“การที่ข้าพเจ้าเตือนให้คนไทยรักษาป่า ไม่ใช่จะเห็นป่าสําคัญกว่าคน แต่ให้รักษาป่าสําหรับเก็บน้ําจืดเพื่อคน 

เพราะน้ํามีความสําคัญย่ิงต่อชีวิตมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงวิงวอนให้คนไทยช่วยกันรักษาป่า”  
ความตอนหนึ่งของพระราชดํารัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยของ

พระองค์ท่ีมีต่อราษฎร สอดรับเป็นท่วงทํานองเดียวกับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีวา่ “น้ําคอื
ชวีิต”  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเย่ียมราษฎรในพื้นที่
ต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน ทรงเห็นปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้ท่ีส่งผลกระทบต่อราษฎร 
บ่อยครั้งที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันรักษาป่า หยุดย้ังการตัดไม้ทําลายป่า เพราะป่ามีความหมายรวมถึง
สรรพชีวิตเช่นกัน 

“เราต้องเข้าใจให้ลึกซ้ึงว่า ทรัพยากรป่าไม้นั้นสําคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่
ให้ความชุ่มชื้นต่อแผ่นดิน และป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่า
นั้นก็ต้องมีแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซ้ึง 
จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้” 

ในเขตหนาว น้ําถือกําเนิดจากการละลายของหิมะที่ปกคลุมภูเขา แต่ในเขตร้อนอย่างประเทศไทย ผืนป่าจะทํา
หน้าท่ีอุ้มชูน้ํา และค่อยๆ ปลดปล่อยซึมไหลออกมา นอกจากเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์แล้ว ยังเกี่ยวเนื่องถึงสรรพ
สัตว์อีกด้วย ไม่ต่างจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีพระราชดําริสร้างแหล่งน้ําเพื่อราษฎรแล้ว ทรงมุ่งหวังให้
เป็นแหล่งน้ําสําหรับฝูงสัตว์ป่าด้วย14  



นอกจากทรงเรียกร้องให้รักษาป่าแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงหาวิธีให้ราษฎรในพื้นที่
แห้งแล้งปลูกป่า เพื่อคืนความสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดิน ดังเช่นโครงการป่ารักน้ํา ซ่ึงนําร่องเป็นแห่งแรกบริเวณเชิงภูผา
เหล็ก ติดกับอ่างเก็บน้ําคําจวงในพื้นที่ ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ความสําเร็จของโครงการแห่งนี้ขยายผล
ไปสู่พื้นที่อื่นๆ ตามมาอีกหลายแห่ง 

แม้ว่า เสียงเรียกร้องอนุรักษ์ป่าของพระองค์จะไม่ได้รับการสนองตอบอย่างจริงจงันักแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียง
ขานรับจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกป่า ซ่ึงทุกฝ่ายเริ่มตระหนักดีว่า พระราชดํารัสของพระองค์เป็นเรื่อง
ของความรับผิดชอบร่วมของคนไทยและสังคมโลกด้วยซํ้า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปรียบว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่า ป่าท่ีถวายความ
จงรักภักดีต่อน้ํา” นั้น ไม่เพียงแลเห็นความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวของสองพระองค์เท่านั้น หากยังแฝงความหมายถึง
มวลพสกนิกรชาวไทยอยู่ในนั้นด้วยเพราะป่า คือน้ํา คือชีวิต  

ชลาลัย สมบารม1ี5  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง เสโทหลั่งพรัง่พรูกลางใจชน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่20 มิถนุายน 2554 

เสโทหลัง่พรัง่พรูกลางใจชน
พุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคล ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบหรือ 

84 พรรษา 
เป็น 84 พรรษา ท่ีทรงงานเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ หลังทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ 

“เราจะปกครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม” 
กว่า 60 ปี นับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ด้วยการทุ่มเททรงงานหนักปีแล้วปีเล่า 

เพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรไทย  
โดยมิทรงระย่อต่อปัญหาใดๆ ท้ังสิ้น หากด้วยพระปัญญา พระเมตตา และความเพียรอันล้นเหลือ ปัญหาของ

ราษฎรก็ค่อยๆ คลี่คลายบรรเทาลง จากหนักลดเป็นเบา จากร้อนผ่อนเป็นเย็น  
เป็นพระบารมีท่ีสั่งสมด้วยพระเสโทที่หลั่งริน จากการเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่ทุรกันดาร ชนิดสามัญชนคาดไม่

ถึงว่า กษัตริย์พระองค์นี้จะทรงดั้นด้นไปทุกแห่งหน ไม่เลือกเวลา เย็นยํ่าค่ําดึก ไม่เลือกสถานที่ เหนือจรดใต้ ยํ่าน้ํา 
ฝ่าดงทาก ขึ้นภูสูง ไม่เลือกสถานการณ์ ฝนหนักหนา แดดเปรี้ยง กระทั่งในดงแดนสู้รบของกลุ่มคนต่างความคิด 

ความยากจน ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อความอยู่ดีกินดีของราษฎร และผลักไสให้เป็นมิตรกับความไม่ดีท้ังมวล การ
มุ่งแก้ไขความจนยาก จึงเป็นทางออกและทางรอดของประเทศ 18  



ลึกลงไปของรากเหง้าความยากจน พระองค์ทรงตระหนักรู้ว่า คือปัญหาเรื่องน้ําทํากิน จะเป็นน้ําแล้ง น้ําท่วม 
น้ําด้อยคุณภาพ ย่อมปิดกั้นโอกาสราษฎรเพาะปลูกทํากินได้ ความยากจนจึงแผ่ซ่าน ราวโรคร้ายท่ีรอวันทําอันตราย
ในภายหลัง 

นั่นคือสายพระเนตรอันคมกริบ และกว้างไกล หากคํานึงถึงบริบทเม่ือ 60 ปีก่อน ท่ีดูเหมือนเมืองไทยยังอุดม
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ลวงตาด้วยมายาภาพและคําว่า อู่ข้าว อู่น้ํา ท่ีเคยมี เคยเป็นในอดีต  

แก้ปัญหาน้ําเป็นลําดับแรก ก็พลอยแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ ท้ังการลืมตาอ้าปากในทางเศรษฐกิจ ท้ังรักและหวง
แหนไม่ยอมทิ้งถิ่นไปไหน ท้ังความมั่นคงด้านอาหาร ซ่ึงเป็นหลักสําคัญของความมั่นคงของประเทศในวันนี้  

เป็นกว่า 60 ป ี ท่ีประเทศไทย สามารถยกระดับเป็นครัวของโลก ท้ังที่ผลผลิตเฉลี่ยไม่ได้สูงส่ง แต่น้ํากลับเป็น
ปัจจัยสําคัญในการขยายพื้นที่เพาะปลูก และสร้างผลิตผลขึ้นมาไม่ขาดสายและขัดสน  

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การแก้ไขปัญหาน้ํา เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่มีต่อราษฎรของพระองค์ ในบางถิ่น
ท่ีถึงกับขานไขว่า น้ําในหลวง ก็ด้วยสํานึกย่ิงในพระเมตตา 

ชลาลัย สมบารม1ี9  



โครงการพัฒนาแหลง่น้ําและ
การบรหิารจดัการน้ําที่สําคญัของรฐั20  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง บริหารจัดการน้าํระบบอ่างพวง 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่3 พฤษภาคม 2553 

บรหิารจดัการน้ําระบบอา่งพวง
อ่างพวงเป็นระบบเครือข่ายน้ําท่ีเชื่อมโยงแหล่งน้ําเข้าด้วยกัน เพื่อบริหารจัดการน้ําท้ังระบบให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ถือกําเนิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงพระราชทานในพื้นที่
โครงการศูนย์ศึกษา เพื่อการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอําจ.เพชรบุรี 

โครงการชลประทานเพชรบุรี จงึได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 4 อ่าง ได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ําเขา
กระปุก อ่างเก็บน้ําห้วยทราย และอ่างเก็บน้ําหนองไทรและจัดทําระบบอ่างพวง โดยอาศัยน้ําจากอ่างเก็บน้ําทุ่งขาม 
ซ่ึงอยู่นอกพ้ืนที่โครงการ ผันลงมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยตะแปดและอ่างเก็บน้ําห้วยทราย-หุบกะพง แล้วผันจากห้วยตะ
แปดไปยังอ่างเก็บน้ําเขากระปุก และเชื่อมท่อไปท่ีอ่างเก็บน้ําห้วยทราย และเชื่อมอ่างเก็บน้ําหนองไทรกับอ่างเก็บน้ํา
ทุ่งขาม 

ประโยชน์คือ สามารถผันน้ําจากอ่างที่มีน้ํามากไปยังอ่างเก็บน้ําท่ีมีน้ําน้อย ทําให้การบริหารน้ําโดยรวมทั้งก้อน
เกิดประโยชน์สูงสุด เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อการเพาะปลูกอย่างไม่ขัดสนในหน้าแล้ง กลับกันในหน้าฝน ก็สามารถ
จัดสรรผ่อนถ่ายน้ําจากอ่างเก็บน้าํท่ีรับน้ํามากๆ ไปเก็บกัก หรือเติมในอ่างที่มีน้ําน้อย หรือยังสามารถรับน้ําได้อีกมาก
ได้อย่างทั่วถึง เท่ากับลดทอนบรรเทาน้ําท่วมไปในตัวได้เป็นอย่างดีย่ิง 

เปรียบกับการบริหารจัดการน้ําโดยลําพัง หรือแยกส่วนอ่างใครอ่างมัน โอกาสท่ีจะขาดแคลนน้ํา จนเกิดความ
เสียหายก็มีมาก หรือในกรณีมีปริมาณน้ํามาก แต่ความต้องการใช้ ณ ขณะนั้นมีน้อย ก็เท่ากับเสียประโยชน์จากการ
ใช้น้ําอีกแบบหนึ่ง  

ในพื้นทีลุ่่มเจา้พระยา แหล่งปลูกข้าวใหญ่ของประเทศในช่วงหน้าแล้งปีนี ้ อาศัยเพียงอ่างเก็บน้ําจากเขื่อนภูมิ
พล และเขื่อนสิริกิติ์แล้ว คงเกิดวิกฤติผลกระทบหนักหนากว่านี2้1  



เนื่องจากปริมาณเก็บกักน้ํามีไม่มากนัก แต่เมื่อมีเครือข่ายอ่างพวง ท้ังอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เขื่อนแคว
น้อยบํารุงแดน รวมถึงเขื่อนแม่กลอง สามารถผันน้ําเข้ามาช่วยก็สามารถคลายวิกฤตลงได้จากการใชน้้ําเกินเป้าหมาย  

ในลุ่มน้ําวัง เดิมทีมีเพียงเขื่อนกิ่วลม มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา หรือน้ําท่วมทุกปีแต่เมื่อสร้างเขื่อนกิ่วคอ
หมาด้านบนที่มีปริมาณความจุมากกว่า หน้าแล้งปีนี้พื้นที่ลุ่มแม่น้ําวังก็มีน้ําอุดมสมบูรณ์ หมดปัญหาการขาดแคลน
น้ํา เช่นเดียวกับหน้าฝนที่ผ่านมา น้ําก็เลิกท่วมจังหวัดลําปาง 

ลุ่มน้าํภาคตะวนัออก ก็เป็นประจักษ์พยานถึงประโยชน์ของอ่างพวง ผ่านอ่างเก็บน้าํ 5 แห่ง ประกอบด้วยอ่าง
เก็บน้ําดอกกราย อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ําคลองระโอกอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ และ อ่างเก็บน้ําประแสร์ 
การบริหารจัดการน้ําด้วยระบบอ่างพวง ก็ทําให้พื้นที่ลุ่มน้ําแห่งนี้ผ่านพ้นวิกฤตขาดแคลนน้ําท่ีเคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งลง
ได้ ลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแทบทุกปี  

เครอืขา่ยน้าํระบบอา่งพวง เปน็นวตักรรมการบริหารจดัการน้าํที่ยงัตอ้งพัฒนาตอ่ไปทา่มกลางปญัหาน้าํขาด
แคลน และน้าํทว่มทีม่าเยี่ยมเยือนไมข่าดสายในทกุป ี 

ชลาลัย สมบารมี22  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง การจัดรูปทีด่ิน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่17 สิงหาคม 2552 

การจัดรูปที่ดิน
ในพื้นที่ชลประทานแม้จะมีน้ําต้นทุนสมบูรณ์ มีระบบส่งน้ํา ระบายน้ํา แต่ใช่ว่าเกษตรกรทุกคนจะสามารถ

เข้าถึงน้ําได้อย่างถ้วนทั่ว เพียงพอ และเป็นธรรม 
เหตุผลง่ายๆ เงื่อนไขข้อจํากัดต่างกัน บางแปลงอยู่ต้นน้ํา บางแปลงอยู่ปลายน้ํา บางแปลงอยู่ติดถนน บาง

แปลงเป็นพื้นที่ตาบอด ฯลฯ 
ทําอย่างไรให้เกษตรกรทุกแปลงมีหลักประกันเรื่องน้ํา ได้รับน้ําเพียงพอ และตรงเวลาที่พืชต้องการ สามารถ

ลําเลียงเครื่องจักรกล ปัจจัยการผลิต ผลผลิต เข้า-ออกแปลงเพาะปลูกของตัวเองได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องรอใคร 
ฯลฯ 

เพราะสิง่เหลา่นีค้อืปจัจยัทีจ่ะเพิม่ผลผลิต และลดตน้ทนุการผลติ ยกระดบัความเปน็อยูข่องเกษตรกรดีขึน้ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั และ ก่อใหเ้กดิความมัน่คงแกป่ระเทศไทยในทีสุ่ด  

นี่เองเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม และการถือกําเนิดของสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517  

แรกเริ่มเดิมทีหน่วยงานนี้สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเวลาประมาณ 28 ปี 
จนกระทั่งเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี 2545 สํานักงานจัดรปูท่ีดินกลางจึงไดโ้อนย้ายมาเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดกรมชลประทาน 

จากแปลงจัดรูปท่ีดินตัวอย่างแห่งแรกที่ ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เมื่อปี 2512ก่อนการออกพ.ร.บ.จัด
รูปท่ีดินพ.ศ.2517 จากแปลงที่มีรูปท่ีดินหลากหลาย กลายเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม มีระบบคูน้ํา ระบายน้ํา
เข้าถึงทุกแปลง มีการสร้างถนนเข้าถึงที่ดินเกษตรกรทุกแปลง หรือกระทั่งปรับระดับพื้นที่ใหม่ โดยเกษตรกรยังคงมี
กรรมสิทธ์ิในแปลงที่ดินใหม่เช่นเดิม23  



เงื่อนไขสําคัญของการจัดรูปท่ีดินต้องอยู่ในพื้นที่ชลประทาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากเกษตรกร
เจ้าของพื้นที่ทุกราย เพราะเกษตรกรเหล่านั้นต้องเจียดท่ีดินไม่เกิน 7%สําหรับใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ
ยังต้องลงขันเป็นเงินไม่เกิน 20% ร่วมกับสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง โดยรัฐออกให้ก่อน เกษตรกรผ่อนจ่ายทีหลังใน
ระยะยาว 

ผลพวงการจดัรปูที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม เกษตรกรสามารถทาํนาไดป้ลีะ 2 ครัง้หรือ 2 ป ี 5 ครัง้ ผลผลิตเฉลีย่
ต่อไรส่งู 80-100 ถงั เกษตรกรมรีายได้ดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ัดนอกจากบงัเกดิความมัง่คัง่ในครอบครัวแลว้ ยังแผ่
อานสิงสเ์ป็นความมัน่คงของชมุชนและประเทศไปด้วย 

นับแต่จัดต้ังสํานกังานจัดรูปท่ีดินกลางกระทั่งปัจจบุันเป็นเวลา 35 ปี มีการจัดรูปท่ีดินแล้ว 1.8 ล้านไร่ ในพื้นที่ 
27 จังหวัด เฉลี่ยปีละ 50,000 ไร่เศษ ถือว่าน้อยมาก แต่เมื่อโอนย้ายมาสังกัดกรมชลประทานที่ดูแลเรื่องน้ําโดยตรง 
สามารถบริหารจัดการน้ําโดยใช้ระบบส่งน้ํา และระบายน้ํา เข้าสู่ระบบย่อยจัดรูปท่ีดินซ่ึงถือเป็นเรื่องระบบกระจาย
น้ําจัดระดับแปลงท่ีดินปลายน้ําท่ีมีความสําคัญ เห็นดอกผลชัดเจน และมีบทบาทเรื่องน้ําอย่างครบวงจรที่สุด ตัวเลข
เฉลี่ยของการจัดรูปท่ีดินในแต่ละปีน่าจะเพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยในพื้นที่ชลประทาน 27 ล้านไร่ท่ีมีอยู่ในมือ 

เปน็ความทา้ทายอีกประการหนึง่ นอกเหนอืจากเรื่องการพฒันาแหลง่เกบ็กักน้าํ และระบบชลประทานที่
เผชญิอยู ่

ชลาลัย สมบารมี24  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง วิธีล่มน้ํา วิถีริมน้าํ 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่28 มีนาคม 2554 

วิถีลม่น้าํ วิถีคนริมน้ํา
ผู้คนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําใกล้ปากอ่าวทุกแห่ง เผชิญปัญหาเดียวกันหมด คือน้ําเค็ม จนไม่อาจใช้น้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภคได้ 
ในอดีต ชาวบา้นอาศัยรองน้ําฝนใส่ตุ่มขนาดใหญ่ไว้สํารองดื่มกินทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งหาน้ําจากแหล่งอื่นที่

เหมาะกับวิถีชีวิตชุมชน เรียกกันว่า “การล่มน้าํ” โดยพายเรือเข้าไปในลําน้ําจนถึงช่วงที่มีน้ําจืดสนิทและใสสะอาด
พอ ก็จะกดแคมเรือด้านหนึ่งให้ต่ําลงประหนึ่งเป็นการล่มเรือปล่อยให้น้ําไหลเข้าลําเรือ จนได้ปริมาณเพียงพอก็จะ
ปล่อยแคมเรือให้เป็นอิสระเท่านี้ก็ได้น้ําจืดท่ีต้องการบรรทุกอยู่ในลําเรือพร้อมพายกลับ และขนถ่ายน้ําเก็บไว้ในตุ่ม
ขนาดใหญ่ตามบ้านเรือน 

เมื่อความเจริญเข้ามาถึง ระบบประปาเชื่อมโยงน้ําเข้าสู่ชุมชนเหล่านั้นได้ วิถีล่มน้ําก็แทบจะหมดความจํา
เป็นไป บางบ้านถึงกับขายตุ่มน้ําขนาดใหญ่ท่ีวางเรียงรายใกล้ตัวบ้าน คนรุ่นหลังจึงแทบไม่รู้จักวิถีการล่มน้ําอีกต่อไป 
เหลือทิ้งไว้เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของชุมชนเท่านั้น 

แม่น้ําบางตะบูน เป็นลําน้ําสาขาแม่น้ําเพชรบุรี ซ่ึงแยกเป็นสองสาย สายหนึง่ไหลออกอ่าวไทย ท่ี ต.บ้านแหลม 
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อีกสายหนึง่ไหลออกอ่าวไทยเหนือขึ้นมาท่ี ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เรียกลํา
น้ําช่วงนี้ว่า แมน่้าํบางตะบนู  

วิถีชีวิตของคนในชุมชนบางตะบูน ได้พัฒนาจากวิถีล่มน้ํามาใช้ระบบประปาใช้แทนบังเอิญ ปี 2553 ท่ีผ่านมา 
อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานที่ปิดกั้นแม่น้ําเพชรบุรีมีปริมาณน้ําต้นทุนเหลือเพียง 210 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 
30%ของความจุรวม เนื่องจากปัญหาฝนแล้ง ถึงกระนั้นกรมชลประทานก็ยังคงให้ความสําคัญจัดสรรน้ําให้กับการ
อุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศอย่างเต็มท่ี โดยประกาศงดการทํานาปรังในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยสิ้นเชิง27  



ชุมชนบางตะบูนไม่ควรมีปัญหาน้ําประปา กลับเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ําประปา พร้อมกับน้ําเพื่อกิจกรรมอื่น 
จนกระทรวงมหาดไทยต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ท้ังนี้เนื่องจากบางตะบูนอยู่ปลายทางของ
ระบบท่อประปา อ.บ้านแหลม อีกท้ังประปาบ้านแหลมเอง มีข้อจํากัดในการสํารองน้ําดิบจากอ่างเก็บน้ําแก่ง
กระจานที่พร้อมส่งน้ําให้  

ชุมชนบางตะบูน จึงหวนกลับมาพ่ึงพาตนเองด้วยวิถีล่มน้ําเหมือนอดีตอีกครั้งหนึ่ง แม้จะต้องซ้ือน้ําจากคนเรือ
ท่ีไปล่มน้ํามาขาย แต่ก็ยังดีกว่าขาดแคลนน้ําจากระบบประปาที่เป็นอยู่ และต้องจ่ายเงินซ้ือเช่นเดียวกัน 

น้ําจืดท่ีได้จากการล่มน้ํา มาจากแม่น้ําเพชรบุรีเหนือลําน้ําบางตะบูนขึ้นมา เป็นน้ําท่ีอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่ง
กระจาน ปล่อยลงมารักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภค  

แมน่้าํเพชรบุรกีบัอา่งเกบ็น้าํเขือ่นแกง่กระจาน จงึเป็นปจัจยัชีข้าดใหช้มุชนบางตะบนูและชมุชนรมิแม่น้าํใกล้
ปากอา่วมนี้าํจดืให้ล่ม 

ตรงกนัขา้ม มาตรวา่มแีมน่้าํเพชรบรุีโดยลาํพงั ปราศจากอา่งเกบ็น้าํเขื่อนแกง่กระจาน ก็ไม่มีหลกัประกนัวา่จะ
มีน้าํจดืใหล้ม่กนัได ้ดังตวัอยา่งชมุชนริมแม่น้าํยมที่ขาดแคลนน้าํกนิน้าํใช้ทกุหนา้แลง้ 

เป็นเส้นแบ่งเล็กๆ ท่ีก่อเกิดความแตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์พันลึก 
ชลาลัย สมบารม2ี8  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ตัวแปรซ้ํา เป็นตัวช่วย 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่19 กันยายน 2554 

แปรตวัซ้าํ เปน็ตวัช่วย
ฤดูน้ําหลากในแม่น้ําเจ้าพระยา ส่วนหนึ่งรับน้ําฝนที่ตกท้ายเขื่อน อีกส่วนหนึ่ง รับน้ําจากเขื่อนที่จําเป็นต้อง

พร่องลงมา ในกรณีอ่างเก็บน้ํามีปริมาณน้ํามาก จนมีทีท่าเกือบเต็มอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ 
ท่ีไม่ปกติจะเป็น “ตวัซ้าํ” ท้ังหลาย ท่ีคอยซํ้าเติมให้สถานการณ์น้ําเจ้าพระยาวิกฤติย่ิงขึ้นเช่น แม่น้ํายม ซ่ึงไม่มี

เขื่อนขนาดใหญ่เป็น “ตวัช่วย” คอยเก็บกักเหมือนแม่น้ําปิง วัง และน่านทําให้ แม่น้ํายมถาโถมสู่ลําน้ําเบื้องล่าง โดย
ปราศจากสิง่ยับย้ัง เป็นส่วนหนึ่งทําให้แม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อล้น  

เช่นเดียวกับ แม่น้ําแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ท่ีไหลลงสู่แม่น้ําสะแกกรังจ.อุทัยธานี ก่อนไหลลงไปสมทบ
กับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ก็เป็น“ตัวซ้าํ” แม่น้ําเจ้าพระยาท่วมท้นหนักขึ้น 

ถ้าล็อกน้ําจากแม่น้ํายม โดยสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือเขื่อนแม่ยมบน-แม่ยม(ล่าง)ความจ ุ 1,175 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และ 666 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ ท่ี อ.สอง จ.แพร่ แล้วล็อกน้ําจากแม่น้ําแม่วงก์ โดยสร้าง
เขื่อนแม่วงก์ ความจุ 258 ล้านลกูบาศก์เมตรที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จะเกิดผลดีบางประการ 

ประการแรก จะลดน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํายมตั้งแต่ 666-1,175 ล้านลกูบาศก์เมตรและลดน้ําในลุ่มน้ํา สะแกกรังได้ 
258 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการลดปริมาณน้ํา ลุ่มน้ําใครลุ่มน้ํามัน  

ประการทีส่อง จะลดยอดน้ําโดยรวมที่จะไปสมทบกับแม่น้ําเจ้าพระยาได้ 924-1,433ล้านลูกบาศก์เมตร31  



เปน็การแปร “ตัวซ้าํ” เหลา่นี ้ใหเ้ปน็ “ตัวชว่ย” โดยปรยิาย 
เป็นตัวช่วยในพื้นที่ตัวเอง ซํ้ายังเป็นตัวช่วยลุ่มน้ําเจ้าพระยาอันเป็นส่วนรวมอีกด้วย 
เป็นวิธีการเดียวกับท่ีสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ท่ี จ.ลพบุรี-สระบุรี เป็นตัวช่วยประคองน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยา 

สุดท้ายลดน้ําท่ีจะมาท่วมกรุงเทพฯ  
เป็นวิธีการเดียวกับท่ีสร้างเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน ท่ี จ.พิษณุโลก ช่วยประคองปริมาณน้ําในแม่น้ําน่าน แทนท่ี

น้ําจะไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรงกบ็รรเทาเบาบางลง หรือน้ําอาจไม่ท่วมเลย หากปริมาณฝนไม่หนัก
หนาเกิน 

มากไปกว่านั้น ปริมาณน้ําท่ีเก็บกักในเขื่อนป่าสักฯ ก็ดี เขื่อนแควน้อยฯ ก็ดี สามารถใช้สนับสนุนพื้นที่
การเกษตร ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้งนับแสนๆ ไร่ได้อีกด้วย เปน็การสร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมๆ กับการ
ป้องกันบรรเทาน้ําท่วมท่ีซํ้าเติมปัญหาสังคมตามมา 

เปน็การสญูเสยี พื้นทีป่า่ ชุมชน และที่ทาํกนิ เพือ่ได้มาซึง่ความอยู่ดกีินด ีมีน้าํตน้ทุนทีส่ามารถทาํกินได้ตลอด
ป ีมคีวามมัน่คงดา้นเศรษฐกจิ และมคีณุภาพชวีิตที่ดขีึ้น  

ปี 2554 ปริมาณน้ําเฉลี่ยท้ังปีค่อนข้างมาก ความผันผวนของสภาพลมฟ้าอากาศค่อนข้างสูง พื้นที่ต่างๆ ใน
ประเทศไทย ประสบปัญหาน้ําท่วมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลายพื้นที่เผชิญปัญหาน้ําท่วมซํ้าแล้วซํ้าอีกไม่รู้กี่
ครั้งในปีเดียวกัน  

การแปรเปลี่ยนตวัซ้าํใหเ้ป็นตัวชว่ย นา่จะเปน็หนทางหนึง่ทีท่าํใหค้นไทยในพืน้ทีท่ว่มซ้าํซาก แลง้ซ้าํซาก ไดม้ี
โอกาสพบความสุขกาย สบายใจ มคีวามมัน่คงในชวีิตกบัเขาไดบ้า้ง 

ชลาลัย สมบารมี32  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ภูมิปัญญาแผ่นดิน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่22 สิงหาคม 2554 

ภูมปิญัญาแผน่ดนิ
พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเป็นหัวใจสําคัญของการเกษตรไทย ตั้งแต่ครั้งโบราณจนปจัจบุัน เพราะเป็นที่ราบลุ่มผืน

ใหญ่ติดต่อกันหลายล้านไร่เหมาะแก่การทํานาอย่างย่ิง ยากท่ีจะหาภูมิประเทศที่ไหนในโลกเปรียบได้ 
เหลืออย่างเดียวจะหาน้ําท่ีไหนมา และควบคุมน้ําต้นทุนให้มีเสถียรภาพได้อย่างไร 
การปิดกั้นลําน้ําเจ้าพระยา สร้างเขื่อนทดน้ําเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบชลประทาน

สมัยใหม่ ก่อนก้าวไปสู่การสร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ท่ี จ.ตากและเขื่อนสิริกิติ์ ท่ี จ.อุตรดิตถ์ เป็นแหล่งน้ําต้นทุน
ขนาดใหญ่ในระยะต่อมา เป็นความชาญฉลาดยิ่งในการออกแบบเขื่อน ให้สามารถเก็บตุนน้ําต้นทุนได้อย่างเป็นล่ํา
เป็นสัน แม้ต้องกู้เงินต่างประเทศมาลงทุนพัฒนา ท่ามกลางแรงวิตกเรื่องภาระหนี้สินของประเทศ สุดท้ายพิสูจน์แล้ว
ว่า เป็นการตัดสินใจท่ีกล้าหาญ ถูกต้อง และคุ้มค่าย่ิง สร้างผลกําไรยั่งยืนให้ประเทศตราบทุกวันนี้  

จดุเด่นของเขื่อนทัง้สอง อยูท่ี่การออกแบบอา่งใหม้ีปริมาณเกบ็กกัมากกวา่ปรมิาณน้าํทา่รายป ี2-3 เทา่ตวั  
โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยไหลลงอ่างปีละ 5,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้รับน้ําได้มากถึง 

13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 2.4 เท่าตัว 
เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ําท่าไหลลงอ่างปีละ 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้รับน้ําได้ 9,510 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และขยายได้สูงสุดถึง 10,640ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปริมาณน้ําท่า 1.76-1.97 เท่า 
การออกแบบอ่างเก็บน้ําลักษณะนี้ สร้างสรรค์โอกาสทองให้พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาสามารถผลิตข้าว หรือพืชผล

อื่นได้ตลอดท้ังปี ไม่ว่าฤดูฝน หรือฤดูแล้ง สมกับการเป็นอู่ข้าว อู่น้ําของประเทศ 33  



เฉพาะปีนี้ปริมาณเก็บกักรวมของสองเขื่อนจะมากกว่าปีท่ีแล้ว 10,000-12,000ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
หลักประกันน้ําต้นทุนให้ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ดี เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ไม่อาจครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาอันกว้างใหญ่ได้ท่ัวถึงนัก ยัง
ต้องมีเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี-จ.สระบุรี และเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนจ.พิษณุโลก เป็นตวัช่วย 

เขื่อนป่าสักฯ มีน้ําท่าไหลลงเฉลี่ย 2,200 ล้านลกูบาศก์เมตร เก็บกักได้เพียง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อน
แควน้อยฯ มีน้ําท่าไหลลงปีละ 1,653 ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักได้เพียง939 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ําส่วนเกินต้อง
ปล่อยท้ิงลงไป 

กแ็ลว้เหตุใดไมอ่อกแบบใหเ้หมอืนเขื่อนภูมพิลกบัเขื่อนสริิกติิ ์ จะไดเ้กบ็น้าํได้มากๆ ไม่ตอ้งคอยพร่องระบาย
บ่อยๆ 

ในทางวิศวกรรมทําได้หมด แต่มีข้อจํากัดทางสังคม เช่น ต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างมากขึ้นน้ําท่วมพื้นที่ป่าอุทยาน
มากขึ้น ชาวบ้านเดือดร้อนจํานวนมาก และอื่นๆ ความพอดีของการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ กรมชลประทาน จึง
ต้องออกแบบปรับลดขนาดความจุอ่างลง แม้จะต้องน้อยกว่าปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปี และต้องคอยบริหารจัดการ
อย่างใกล้ชิดก็ตาม  

ถึงกระนั้น สองเขื่อนก็เป็นผู้ช่วยท่ีแข็งขันในการเก็บกักน้ํา คอยพร่องน้ําในช่วงหน้าฝนเปิดโอกาสให้เขื่อนหลัก
ท้ังภูมิพล และสิริกิติ์ เฝ้าเก็บกักน้ําต้นทุนให้ได้มากที่สุดรองรับอนาคตยาวนาน ไม่นับถึงการชะลอ หรือลดปริมาณ
น้ําท่ีจะท่วมกรุงเทพฯ และมีส่วนช่วยพื้นที่ชลประทานในหน้าแล้งอีกต่างหาก 

ภูมปิญัญาแผน่ดนิเหลา่นี ้เป็นเรือ่งทีค่นไทยต้องเรยีนรู้เชน่กัน 
ชลาลัย สมบารมี34  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ระบอบนิเวศที่คาดไมถ่ึง 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่7 กุมภาพนัธ์ 2554 

ระบบนิเวศที่คาดไม่ถงึ
คนไทยจํานวนมากเข้าใจว่า อ่างเก็บน้ําในประเทศไทย พัฒนาขึ้นมา โดยมุ่งหมายด้านการเกษตรเป็นอันดับ 1 

เอาเข้าจริงความเข้าใจนี้ ผิดพลาดแทบจะสิ้นเชิงก็ว่าได้ 
หลักการบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํานั้น ใส่ใจต่อชีวิตผู้คนมากที่สุด ฉะนั้นจึงให้ความสําคัญกับการอุปโภค

บริโภค เป็นอันดับ 1 ตามด้วยการรักษาระบบนิเวศ ซ่ึงหมายถึงการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์เป็น
อันดบัที ่2 ถัดจากนั้นถึงเป็นเรื่องเกษตรกรรมเป็นอันดบั 3 และอื่นๆ เป็นอันดับถัดไป  

เป็นเครื่องยืนยันว่า การบริหารจัดการน้ํา คือการดูแลชีวิตมนุษย์เป็นลําดับแรก และสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องไล่
เรียงตามลําดับ 

มนุษย์ต้องการน้ําด่ืมและน้ําใช้ ข้อนี้ประจักษ์ทุกโมงยาม แค่ไม่มีน้ําไหลจากก๊อกชั่วครู่ชั่วยาม มนุษย์ก็แทบไม่
อาจเผชิญความเดือดร้อนนี้ได้ ไม่พักต้องเอ่ยถึงการขาดแคลนน้ําชนิดคอขาดบาดตาย  

แตก่ารรกัษาระบบนิเวศทีม่คีวามสาํคญัรองจากชวีิตมนษุย ์กลบัเปน็เรื่องทีผู่ค้นนกึไมถ่งึ หรือนกึไม่ออกกนั 
หากยังจํากันได้ เมื่อปี 2553 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําท่ัว

ประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ํา หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการน้ําคือ เก็บน้ําไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค ถึงขั้นประกาศห้าม
ทํานาปรังรอบ 2 แต่ท่ีไม่ทอดทิ้งกันคือการปล่อยน้ําลงไปรักษาระบบนิเวศ 

ปล่อยน้ําลงไปราวกับท้ิงน้ําเฉยๆ แต่ความจริงไม่ใช่เลย เพราะระบบนิเวศย่ิงใหญ่เกินกว่าจะละทิ้งได3้5  



ระบบนิเวศในลาํน้าํ แทจ้รงิก็หมายถงึสิง่มชีวีติ และสิง่แวดลอ้มในลาํน้าํ และบริเวณโดยรอบที่เอื้อต่อสิง่มชีวีติ
ซึ่งกนัและกัน 

สิ่งมีชีวิต มีตั้งแต่สัตว์ในน้ําโดยตรง สัตว์ท่ัวไป แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ําและในดินต้นพืช และยังหมาย
รวมถึงมนุษย์ท่ีอยู่ใกล้ลําน้ํา ส่วนสิ่งแวดล้อมได้แก่ ความชื้นในดินระดับน้ําใต้ดิน สภาพอากาศ และ ฯลฯ ซ่ึงล้วนมี
ผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและสรรพสิ่ง 

เรื่องจริงในปี 2551 ราคาพืชผลสูงเป็นประวัติการณ์ เกษตรกรในลุ่มน้ํายมแถบจ.แพร่และ จ.สุโขทัย ลงทุน
ปลูกถั่วเหลืองหวังได้ราคากิโลกรมัละ 18-20 บาท แม่น้ํายมนั้นแห้งขอดเกษตรกรหันสูบน้ําบาดาลใช้ อนิจจา...มันก็
มีจํากัด เพราะน้ําใต้ดินอยู่ระดับตํ่ามาก เนื่องจากไม่มีน้ําจากแหล่งน้ําคอยหล่อเลี้ยง แผ่ซ่านออกไปด้านข้าง และซึม
ซับลงไปด้านลึกแทนที่จะได้เงิน ปีนั้นเกษตรกรแถบนั้นได้ความชอกช้ําเป็นรางวัล 

ผิดกับลําน้ําสายอ่ืนที่มีแหล่งน้ําต้นทุน ท่ีเจียดจ่ายปล่อยลงมา ไม่เพียงเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งได้ ทําเงินได้
เป็นกอบเป็นกํา น้ําเหล่านี้ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอื่นที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย 

การกอ่สรา้งอา่งเกบ็น้าํ ดา้นหนึง่อาจทาํลายสภาพแวดลอ้มบางสว่นไป ในมมุกลบักันอา่งเกบ็น้าํ ได้สรา้งสรรค์
สิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืนอยา่งคาดคิดไม่ถงึทีเดียวเชน่กนั 

อ่างเก็บน้ําจึงเกี่ยวพันใกล้ชิด แยกไม่ออกจากระบบนิเวศ โดยท่ีเราไม่รู้ตัวเท่านั้น 
ชลาลัย สมบารม3ี6  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง สงกรานต ์ตํานานแห่งน้ํา 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ ที่ 13 เมษายน 2552 

สงกรานต ์ตํานานแหง่น้าํ
ไม่ว่าวัน “สงกรานต”์ จะเป็นตํานานเทพนิยายเก่าแก่ หรือพัฒนามาเป็นวันครอบครัวในวันนี้ ก็ล้วนเป็นวัน

สงกรานต์ท่ีเกี่ยวพันกับน้ําอย่างแยกไม่ออก  
ท้าวกบลิพรหม ต้องสังเวยพระเศียรของตัวเองบูชาธรรมบาลกมุาร เมื่อเด็กอย่างธรรมบาลกุมาร ตอบโจทย์ได้

ถูกต้องครบทุกข้อ โดยโจทย์ 3 ข้อ ถามว่า ตอนเช้าศรีอยู่ท่ีไหน กลางวันศรีอยู่ท่ีไหน และตอนเย็นศรีอยู่ท่ีไหน 
ธรรมบาลกุมาร ตอบได้ว่า ตอนเช้าศรีอยู่ท่ีหน้า เพราะคนต้องล้างหน้าทุกเช้า กลางวันศรีอยู่ท่ีอก คนต้อง

ประพรมเครื่องหอมที่อก ตอนเย็นศรีอยู่ท่ีเท้า คนถึงต้องล้างเท้าก่อนนอน 
ไมว่า่ศรีในตอนไหน ลว้นแต่เกี่ยวเนือ่งกับน้าํทัง้สิน้ 
พระเศียรของกบิลพรหมท่ีถูกตัดขาดนั้น แม้ตกลงพื้นดิน ไฟจะไหม้โลก แม้นโยนบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง มาตร

ว่าโยนท้ิงมหาสมุทร น้ําจะเหือดแห้งลง  
พระเศียรจงึวนเวยีนอยู่กบัความแห้งแลง้ของดนิ ของอากาศ ของน้าํ ซึง่ล้วนเกี่ยวขอ้งกบัน้าํทุกประเด็น 
ดังนั้น จึงต้องมีพานรองรับพระเศียรกบิลพรหม โดยมีธิดาท้ัง 7 หรือนางสงกรานต์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา

ทุกปี เพื่ออัญเชิญแห่เวียนเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาในถ้ําคันธุลีในเขาไกรลาส37  



สงกรานต ์จงึหมายถงึการเคลื่อนย้าย หรือการเคลื่อนขึ้นปใีหมน่ัน่เอง ในพิธีกรรมเดิมใช้น้ําเป็นตัวแทนในการ
ใช้รดเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรําลึกถึงบรรพบุรุษแต่ยุคสมัยเปลี่ยน ความเชื่อก็พลอยเปลี่ยนไป 
กลายเป็นประเพณีกลับบ้าน เป็นวันครอบครัวและเบี่ยงเบือนความมุ่งหมายดั้งเดิมจนกลายเป็น เทศกาลน้ํา หรือ 
Water Festival  

จงึนา่แปลกใจทีส่งกรานต์กลบัเปน็เรื่องน้าํโดยสิน้เชงิ ไมว่า่ผูกผา่นตาํนาน หรอืผนัมาเป็นเทศกาลน้าํสง่เสริม
การท่องเทีย่วอยา่งทุกวนันี ้ 

ย่ิงผันเป็นเทศกาลน้ํา หรือสงครามสาดน้ํา ความต้องการใช้น้ําก็เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งกรมชลประทานต้อง
วางแผนเติมน้ําเข้าสู่แหล่งน้ําต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้เฉลิมฉลองเทศกาลนี้กันอย่างเต็มท่ี ถือว่าปีหนึ่ง มีหนหนึ่ง การ
เสริมสร้างความสุขทางใจให้คนไทยก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นกัน 

ควบคู่กันไปนั้น คนไทยเองก็ต้องพลิกวันสงกรานต์เป็นเทศกาลเรียนรู้เรื่องน้ําด้วยต้ังแต่ความสําคัญของน้ํา 
ความสําคัญของการพัฒนาแหล่งน้ํา และความสําคัญของแหล่งต้นน้ําลําธาร อันหมายถึงทรัพยากรป่าไม้ท่ีต้อง
ร่วมกันอนุรักษ์ 

ย่ิงนับวันความสําคัญของน้ําก็ย่ิงมากขึ้นเป็นลําดับ เพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจํากัด แต่ความต้องการ
ในชีวิตประจําวัน ท้ังการอุปโภคบริโภค การเกษตร รวมกระทั่งเทศกาลสงกรานต์ กลับสวนทางเพิ่มขึ้นมากอย่างมี
นัยสําคัญ  

สงกรานตจ์งึไมค่วรเป็นแคเ่ทศกาลน้าํ หรอืสงครามสาดน้าํเทา่นัน้ หากสามารถตอ่ยอดราํลกึถงึความสาํคญั
ของน้าํทัง้ระบบได ้กจ็ะเป็นบญุกศุลมหาศาลของประเทศไทยทีเดยีว 

ชลาลัย สมบารมี38  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง มิติใหม่พัฒนาลุ่มน้ํายม 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่16 สิงหาคม 2553 

มิตใิหมพ่ฒันาลุ่มน้าํยม
มิติการพัฒนาลุ่มน้ํายมท่ีผ่านมา เฉพาะโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นด้านเดียวก็ยังก่อให้เกิดข้อโต้แย้ง

ยาวนาน ไม่อาจหาข้อสรุปจนกระทั่งทุกวันนี้ 
ประชากรลุ่มน้ํายมจํานวน 1.7 ล้านคน หรือ 431,006 ครัวเรือน ในพื้นที่ 14.76 ล้านไร่ ครอบคลุม 11 

จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบด้วย พะเยา น่าน ลําปาง แพร่ ตากกําแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ซ่ึงประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซํ้าซาก จําต้องทนอยู่กับความเดือดร้อนนี้
เนิ่นนานเช่นกัน  

การศึกษารูปแบบการพัฒนามีท้ังการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก เช่น การทําแก้มลิงฝายโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซ่ึงพบว่า ยังมี 2 ทางเลือกในการพัฒนาลุ่มน้ํายม ซ่ึงเป็นลุ่มน้ําหลักในภาคเหนือ และ
ลุ่มน้ําสาขาท่ีสําคัญของลุ่มน้ําเจ้าพระยา 

1. การพัฒนาโครงการเขือ่นแกง่เสือเตน้ ซ่ึงมีผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมมาก แต่มีราคาโครงการถูก
กว่า มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า โดยการปิดก้ันแม่น้ํายมเหนือจุดบรรจบแม่น้ํางาวกับแม่น้ํายม 7 กิโลเมตร 
ในเขต ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ความจุอ่างเก็บน้ํา 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตร ราคาโครงการ ณ พ.ศ.2552 รวม
แผนงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประมาณ 13,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ15.65%  

ท้ังนี้ต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่เต้นตอนล่าง และพัฒนาพื้นที่พิเศษรองรับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเดิม โดยคัดเลือกพื้นที่พิเศษ 5 
แห่งจัดสรรให้ผู้ได้รับผลกระทบ 857 ครัวเรือนพื้นที่รวม 11,365 ไร่39  



2. การพฒันาโครงการเขือ่นแม่ยม รว่มกบัเขื่อนแมย่มตอนบน แม้ผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่า แต่มีราคาโครงการสูงกว่า และยังต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากเหมาะสมก็ต้องมี
การสํารวจออกแบบต่อไป ซ่ึงใช้เวลาไม่น้อยกว่า3 ปีเป็นอย่างน้อย ประกอบด้วย 

2.1 โครงการเขือ่นแมน่้าํยมตอนบน ปิดกั้นแม่น้ํายมทางด้านเหนือน้ําของบ้านดอนชัยสักทอง 2 กิโลเมตร ใน
เขต ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ความจุ 166 ล้านลูกบาศก์เมตรราคาโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ 13.82% 

2.2 โครงการเขื่อนแมน่้าํยม ปิดกั้นแม่น้ํายมใต้จุดบรรจบแม่น้ํางาวกับแม่น้ํายม5.3 กิโลเมตร ถอยร่นลงมาจาก
โครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น 12.3 กิโลเมตร ในเขต ต.เตาปูนอ.สอง จ.แพร่ ความจุอ่างเก็บน้ํา 588 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ราคาโครงการประมาณ 9,770ล้านบาท ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 15.22% 

ลักษณะของ 2 โครงการนี้เท่ากับตัดยอดน้ําเปน็ 2 ช่วง เพื่อลดผลกระทบพื้นที่อยู่อาศัยท่ีทํากินของราษฎร 
และพื้นที่ป่า โดยมีมูลค่าโครงการรวมสูงถึงประมาณ 14,770 ล้านบาทแต่เก็บกักน้ํารวมได้เพียง 754 ล้านลูกบาศก์
เมตรเท่านั้น 

นอกจากนั้น ยังมีความโดดเด่นตรงที่เสนอให้มีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมอ่างเก็บน้ําท้ังสองโครงการ ได้แก่ 
ชุมชนริมอ่างเก็บน้ําบ้านดอนชัย บ้านดอนแก้ว และบ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ และชุมชนริมอ่าง
เก็บน้ํา บ้านดอกคําใต้ และบ้านแม่งาว ต.แม่ตีบอ.งาว จ.ลําปาง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมราษฎรด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว การเก็บกักน้ํา การป้องกันน้ําท่วมน้ําหลาก เรียกว่า แม้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนก็ได้รับ
ประโยชน์กลับคืนในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกัน 

เปรียบเทียบเพียงมิตเิดียวแคก่ารก่อสรา้งเขื่อน กด็ูเหมือนวา่ ราษฎรในพืน้ลุม่น้าํยม ณ นาทีนี ้จะมีทางเลอืก
มากกวา่เขื่อนแกง่เสอืเตน้เพียงคาํตอบเดียวในการแก้ไขปัญหาทีข่ัดแยง้สัง่สมกวา่ 30 ป ีชลาลัย สมบารม4ี0  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง กรอบการพฒันาชลประทาน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่5 กรกฏาคม 2553 

กรอบการพฒันาชลประทาน
โจทย์ใหญ่ของกรมชลประทาน คือจะพยายามพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ60 ล้านไร่ ท้ัง

ประเทศได้รวดเร็วอย่างไร ซ่ึงปัจจุบันกรมชลประทานพัฒนามาแล้ว 110 ปีรวม 28.70 ล้านไร ่ ยังต้องเร่งพัฒนาให้
ครอบคลุมอีกไม่น้อยกว่า 31.3 ล้านไร่ ในอนาคตข้างหน้านี้ตามนโยบายแห่งรัฐ  

ทํางานมาพักหนึ่ง กรมชลประทานก็ได้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ในเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซ่ึง
เน้นการพัฒนาและการใช้น้ําทุกกิจกรรมภายในลุ่มน้ําเป็นสําคัญโดยมีแผนงาน โครงการ เป็นหลักสําคัญ ด้านการใช้
สิ่งก่อสร้างเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 

1.โครงการพฒันาระบบสง่น้าํ ได้แก่การก่อสร้างคลอง หรือท่อส่งน้ํา จากแหล่งเก็บกักน้ํา แต่ยังไม่มีระบบส่ง
น้ําไปยังพื้นที่การเกษตร  

2.โครงการพฒันาแหลง่เกบ็กักน้าํขนาดเลก็ ได้แก่ อ่างเก็บน้ํา ฝาย ประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
เป็นต้น เมื่อดําเนินการได้ตามแผนจะเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่า264 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
2.70 ล้านไร ่

3.โครงการเพิ่มศกัยภาพการเก็บน้าํและแหลง่เกบ็น้าํเดิม ได้แก่ การเพิ่มความจุในอ่างเก็บน้ําเดิม และโครงการ
แก้มลิง ซ่ึงเป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มตํ่าและพื้นที่ร่องน้ํา ท่ีขังน้ําจากแม่น้ําต่างๆ ในช่วงน้ําหลากเพื่อตัดยอดน้ําและเก็บ
กักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลนซึ่งกรมชลประทานได้พิจารณาดําเนินการโครงการแก้มลิงที่มีขนาดความจุ
ตั้งแต่ 500,000ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปตามแผนงานปัจจุบันถึงระยะยาวมีจํานวนไม่น้อยกว่า 334 โครงการ เก็บกักน้ํา
ได้ไม่น้อยกว่า 1,017 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้พื้นที่รับประโยชน์ 0.78 ล้านไร ่ ยอดงบประมาณไม่น้อยกว่า 12,356 
ล้านบาท 

4.โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการสง่น้าํในระดับไรน่า ได้แก่ โครงการระบบคันคูน้ํา และ41  



งานจัดรูปท่ีดินรวมถึงโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ในช่วงป ี 2553-2554 พัฒนาพื้นที่ 2.37 แสนไร่ระยะกลาง ปี 
2555-2559 จํานวน 6.26 ล้านไร่ และระยะยาวตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป26.06 ล้านไร่ 

5.โครงการเหลยีวหลงั เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานเดิม ท้ังขนาด
ใหญ่ และขนาดกลางที่ใช้งานมากกว่า 20 ปี อาทิโครงการขนาดใหญ่ในปี 2554 มี 4 โครงการที่พร้อมดําเนินการ 
ประหยัดน้ําได้ 256 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 7 หมื่นไร่ โครงการขนาดกลาง ระยะกลาง ปี 
2555-2559 จํานวน 170 โครงการประหยัดน้ําได้ 560 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้พื้นที่ชลประทานเพิ่ม 2.5 แสนไร่ และ
ระยะยาว(ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป) จํานวน 245 โครงการ ประหยัดน้ําได้ 900 ล้านลกูบาศก์เมตรได้พื้นที่
ชลประทานเพิ่ม 2.7 ล้านไร่ 

6.โครงการจดัหาน้าํเสริมศกัยภาพ และความมั่นคงของแหล่งเก็บน้ําเดิม ได้แก่ การพัฒนาโครงข่ายน้ํา
โดยเฉพาะโครงข่ายผันน้ําในประเทศสามารถผันน้ําได้ปีละ 39,000 ล้านลูกบาศกเ์มตรพื้นที่ได้รับประโยชน์ 20.86 
ล้านไร่  

7.โครงการพฒันาแหลง่เกบ็กักน้าํใหม่ขนาดกลางและขนาดใหญ ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ํา ฝาย และประตูระบายน้ํา 
อาทิในปี 2553-2554 โครงการขนาดกลางรวมโครงการขนาดใหญ่มีโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และพร้อม
ดําเนินการ 147 โครงการ ความจุรวมมากกว่า 2,647 ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะกลาง ปี 2555-2559 จํานวน 403 
โครงการ เก็บกักน้ําได้ประมาณ5,228 ล้านลูกบาศก์เมตร และระยะยาวตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จํานวน 784 
โครงการเก็บกักน้ํา 11,627 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 3.30 ล้านไร่ เป็นต้น 

8.โครงการพฒันาระบบระบายน้าํ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ําจากพื้นที่เกิดน้ําท่วม 
กรอบการพัฒนาการชลประทาน จะเป็นเข็มทิศนําทางไปสู่ความสําเร็จในการแก้ปัญหาน้ําขาดแคลน ปัญหา

น้ําท่วม ปัญหาคุณภาพน้ํา พร้อมกับการสร้างความอยู่ดีกินดีแก่เกษตรกรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานน้ําของประเทศ
แบบย่ังยืนสืบไป 

ชลาลยั สมบารม4ี2  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ความมั่นคงในชีวิต 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่18 กรกฎาคม 2554 

ความมัน่คงในชวีิต
แคว ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ําโพ จ.นครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นประโยคฮิต

ของเด็กไทยสมัยก่อนต้องท่องจําไว้ให้แม่นสําหรับตอบข้อสอบ 
พ้นไปจากนั้น ปิง วัง ยม น่าน เกิดตรงไหน เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร หรืออื่นใด ไม่เป็นที่รับรู้กัน ท้ังที่ลําน้ํา 

4 แควนี้ ถือเป็น 4 ทหารเสือของการชลประทานภาคเหนือ ยันที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในเขตภาคกลาง และกรุงเทพฯ 
เมืองหลวงของประเทศไทย 

ไม่นับรวมลําน้ําสาขาอีกมากมาย เห็นภาพได้ชัดว่า 4 แควทหารเสือย่ิงใหญ่จริงๆ ครั้นเมื่อรวมเป็นเจ้าพระยา
หนึ่งเดียว ก็สร้างคุณูปการใหญ่ย่ิง หนุนส่งให้ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยตราบทุก
วันนี้ 

พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่ดินดี น้ําชุ่ม จึงเป็นหัวใจของการพัฒนาการเกษตรไทย ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ท่ี
สามารถรวมกลุ่มก๊วนก๊กต่างๆ เข้าเป็นรัฐไทยด้วยกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ 

การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ปิดกั้นลําน้ําปิง และเขื่อนสิริกิติ์ ปิดกั้นลําน้ําน่าน เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา การออกแบบสองเขื่อนให้เก็บกักน้ําได้มากกว่าปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยในแต่ละปี เป็นเท่าตัว
หรือมากกว่า เป็นกลยุทธ์ท่ีสนองยุทธศาสตร์ได้อย่างไร้เทียมทาน 

ส่วนแม่น้ําวังม ี เขื่อนกิ่วคอหมา และเขื่อนกิ่วลม คอยดักเก็บกักน้ํา จากท้ายเขื่อนกิ่วลมแม่น้ําวัง ไหลไปบรรจบ
แม่น้ําปิงท้ายเขื่อนภูมิพลที่ จ.ตาก ก่อนไหลผ่านกําแพงเพชรและนครสวรรค์ 

แม่น้ํายมไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่เก็บกักน้ํา หน้าฝนน้ําก็ท่วม แถมปล่อยทิ้งลงมาเปล่าประโยชน์พอหน้าแล้งก็แห้ง
ผากจนขาดแคลนน้ํากลายเป็นพื้นที่ท่วมซํ้าซากแล้งซํ้าซาก 45  



ย่ิงกว่านั้น ยามน้ํามาก ยังต้องอาศัยผันน้ําเข้าลุ่มน้ําน่าน พอๆ หน้าแล้งอาศัยน้ําจากแม่น้ําปิงบ้าง แม่น้ําน่าน
มาช่วยเจือจาน เป็นการยืมจมูกคนอื่นหายใจจนน่าใจหาย 

ต่างกับแม่น้ําน่าน มีเขื่อนสิริกิติ์รองรับ ย่ิงสร้างเขื่อนผาจุกขึ้นอีกแห่งที่ จ.อุตรดิตถ์ และมีเขื่อนแควน้อยบํารุง
แดนช่วยเก็บกักน้ําอีกทางหนึ่ง ลุ่มน้ําน่านก็แผ่ความสมบรูณ์จนน่าอิจฉา 

ไปๆ มาๆ ลุ่มน้ํายม ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่รู้กี่พันล้านบาทโดยไม่มีหนทางแก้คืนได้ 
พายุไต้ฝุ่นไหหม่าเมื่อวันก่อน พัดพาฝนมาตกหนัก ท้ังลุ่มน้ํายมและลุ่มน้ําน่านที่อยู่เคียงกันลุ่มน้ํายมก็ท่วม

เสียหายไล่ตั้งแต่ จ.แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ในขณะลุ่มน้ําน่านก็เพียงพื้นที่ จ.น่าน แต่น้ําท่วม
น่าน มีเท่าไหร่ก็ไหลลงเขื่อนสิริกิติ์ท้ังหมด ไปเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนเหนือระดับ 60% ของความจุไปแล้ว  

น้าํทว่มเหมอืนกนั หักลบแลว้ ลุม่น้าํนา่นไดก้าํไรมากกวา่เหน็ๆ ในขณะลุ่มน้าํยม มีแต่ขาดทนุ ปแีล้วปเีลา่ ถ้า
นบัขาดทนุสะสมระยะ 40-50 ป ีพอๆ กบัอายเุขือ่นภมูิพล เขื่อนสริิกติิ ์ลุม่น้าํยมกไ็ม่นา่เหลืออะไรให้ยึด 

ลําพังตัวเลขความเสียหายน้ําท่วม ขาดแคลนน้ํา มหาศาลอยู่แล้ว ถ้ารวมถึงความสูญเสีย“โอกาส” ตัวเลข
อย่างหลังประมาณค่าไม่ได้ 

ปล่อยให้เผชญิชะตากรรมอนาถเยี่ยงนี ้คนลุ่มน้าํยมจะเหลือความมั่นคงในชีวติไดอ้ย่างไร  
ชลาลัย สมบารม4ี6  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง อ่างเก็บน้ําบนเกาะช้าง 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่14 กันยายน 2552 



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ผาจุก เติมเต็มลุ่มน้าํนา่น 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่31 สิงหาคม 2552 

ผาจุก เติมเตม็ลุม่น้ํานา่น
ลุ่มน้ําน่านตั้งแต่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ลงมา ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากทีเดียวสําหรับแควสาขาของ

แม่น้ําเจ้าพระยา อันได้แก่ ปิง วัง ยม และน่าน  
โดยแม่น้ําปิงกับแม่น้ําวังไหลมาบรรจบกันที่ จ.ตาก ส่วนแม่น้ํายม และแม่น้ําน่านนั้นไหลขนานลงมาบรรจบกัน

ท่ี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ก่อนบรรจบกับแม่น้ําปิง-วังที่ อ.ปากน้ําโพจ.นครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา 
สายเลือดเส้นใหญ่ของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนจรดทะเลอ่าวไทย 

แมน่้าํปงิมีเขื่อนภูมิพล แม่น้าํวงัมีเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา แมน่้าํนา่นก็มีเขื่อนสิริกิติ์เหลือก็แต่แม่น้ํายม
สายเดียวท่ียังไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่รองรับ พื้นที่ลุ่มน้ํายมจึงเป็นพื้นที่เดียวท่ีหนักหนาสากรรจ ์ ท้ังท่วม 
และแล้งจนกลายเป็นเรื่องซ้ําซากตลอดมากระทั่งวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ราบลุ่มน้ําเจ้าพระยาในเขตภาคกลางนั้น ได้รับอานิสงส์จากสายน้ําท้ัง 4 แควเป็นเวลา
ยาวนาน จนกลายเป็นอู่ข้าว อู่น้ํา ท่ีสําคัญของประเทศไทย 

สําหรับลุ่มน้ําน่าน เดิมทีกรมชลประทานวางแผนพัฒนาลุ่มน้ําน่านด้วยโครงการใหญ่5 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการอา่งเก็บน้าํเขื่อนสริิกติิ ์ โครงการชลประทานอตุรดติถ ์ (เขือ่นผาจกุ) โครงการชลประทานพิษณโุลกฝัง่ซา้ย 
โครงการชลประทานพิษณโุลกฝัง่ขวา (เขื่อนนเรศวร) และโครงการเจา้พระยาใหญ ่

ท่ีผ่านมา กรมชลประทานได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 3 ใน 5 โครงการ ประกอบด้วย เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนทดน้ํา
นเรศวร และโครงการเจ้าพระยาใหญ่ ส่วนอีก 2 โครงการต้องชะลอไป เนื่องจากปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ํา
สิริกิติ์มีไม่เพียงพอ49  



อย่างไรก็ตาม นับแต่การก่อสร้างเขื่อนปา่สักชลสิทธิ ์ จ.ลพบุรี-จ.สระบุรี และเขื่อนแควนอ้ยบํารุงแดน จ.
พิษณุโลก แล้วเสร็จ สองเขื่อนใหญ่แห่งใหม่นี้ได้ทําหน้าท่ีเก็บกักน้ํา และกระจายน้ําไปสู่พื้นที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่
ในฤดูแล้งได้กว่า 580,000 ไร่  

ปริมาณน้ําจากสองเขื่อนนี้เอง ได้ย้อนกลับมาเพิ่มน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนสิริกิติ์ในอันที่จะฟื้นโครงการ
ชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนผาจุก) ขึ้นมา และช่วยให้พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์และบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกท่ีขาดแคลน
น้ําได้รับประโยชน์จากเขื่อนสิริกิติ์อย่างเต็มภาคภูมิ  

เขื่อนผาจุกเป็นเขื่อนทดน้ําอยู่ใต้เขื่อนสิริกิติ์ แต่อยู่เหนือเขื่อนทดน้ํานเรศวร จะทําหน้าท่ีช่วยให้การบริหาร
จัดการน้ําลุ่มน้ําน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.ลับแล อ.ตรอน และอ.พิชัย 
ของ จ.อุตรดิตถ์ รวมทั้ง อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก รวมกว่า 304,000 ไร่ และยังส่งน้ําสนับสนุนระบบส่ง
น้ําพ้ืนที่ชลประทานเดิมของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 134,800 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ชลประทานน้ําริด จ.อุตรดิตถ์อีก 
42,600 ไร่ โดยใช้เงินลงทุน 10,500 ล้านบาท  

หากไดร้บัอนุมตักิ่อสรา้งจากคณะรฐัมนตร ี เขื่อนผาจกุจะใช้ระยะเวลาก่อสรา้ง 9 ปีเพื่อเตมิเต็มความสมบูรณ์
ให้ลุม่น้าํนา่น 

ชลาลัย สมบารมี50  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง เขื่อนขุนดา่นปราการชล (2) 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่3 ตุลาคม 2554 

เขือ่นขุนด่านปราการชล (2)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งถึงเขื่อนขุนด่านปราการชล โดยสรุปอย่างน้อย 4 ประการ 
ประการแรก สร้างได้ยาก เนื่องจากในภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
ประการทีส่อง ราษฎรในพื้นที่ให้การสนับสนุนก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว ต่างจากที่อื่นที่มักมีการคัดค้าน ต่อต้าน 

เนื่องจากปัญหาท่ีดิน 
ประการทีส่าม สร้างด้วยเทคโนโลยีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย  
ประการทีส่ ี่ เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้สร้างประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานภาคกลางหลายจังหวัด รวมทั้ง

กรุงเทพฯ 
ท้ัง 4 ประการได้สะท้อนภาพ และมุมมองความคิดหลายอย่างเช่นกัน 
อยา่งแรก การก่อสร้างเขื่อนไม่ได้หมายความว่า อยากสร้างที่ไหนก็สร้างได้ท่ีนั่นในความเป็นจริง ต้องมีทําเลท่ี

เหมาะสม ซ่ึงในเขตภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่เหมาะแก่การก่อสร้างเขื่อนเลย เขื่อนขุนด่านฯ อยู่ใน
บริเวณชายขอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีต้นน้ํา และภูเขาที่สามารถสร้างเขื่อนเก็บกักน้ําได้ 

อยา่งทีส่อง พื้นที่ จ.นครนายก ประสบปัญหาน้ําท่วมซํ้าซาก และแล้งซํ้าซากทุกปี การมีเขื่อนขุนด่านฯ รองรับ
น้ําจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วยบรรเทาน้ําท่วมในหน้าฝน และการขาดแคลนน้ําในหน้าแล้ง ราษฎรในพื้นที่ไม่
เพียงแต่ให้ความเห็นสนับสนุนโครงการเท่านั้น หากยังเรี่ยไรบริจาคเงินสมทบก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ท่ีชัดเจนอีกด้วย 

อยา่งทีส่าม เขื่อนขุนด่านฯ เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดท่ียาวท่ีสุดในโลก 2,594 เมตรความสูง 93 เมตร นั้น ใช้
เทคโนโลยีทันสมัยคือใช้เถ้าลอยลิกไนท์ วัสดุเหลือใช้จากเหมืองแม่เมาะ จ.ลําปาง เป็นส่วนผสมทดแทนปูนซิเมนต์
ส่วนหนึ่ง นอกจากลดต้นทุนการก่อสร้างแล้ว ยังมีคุณสมบัติช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและลด
การแตกร้าว53  



จากการหดตัวท่ีไม่เท่ากัน อีกท้ังยังช่วยให้การก่อสร้างเป็นไปรวดเร็วภายใน 5 ปี แทนท่ีจะเป็น 8-10 ปี 
เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนท์มีสภาพคล้ายดินไม่ต้องใช้วิธีผสมเหมือนปูนซิเมนต์ 

อยา่งทีส่ี ่พื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนขุนด่านฯ ในเขต จ.นครนายก 185,000 ไร่ สามารถทําการเกษตรได้ท้ังใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง นอกจากนั้นยังตัดยอดน้ําท่ีจะไปบรรจบกับแม่น้ําปราจีนบุรีกลายเป็นแม่น้ําบางปะกง ช่วยลด
ภาวะน้ําท่วมพื้นท่ี จ.ฉะเชิงเทรา ได้ระดับหนึ่ง 

นอกจากเขื่อนขุนด่านฯ แล้ว กรมชลประทานกําลังเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนหว้ยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นลําน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรี และมีสภาพปัญหาไม่ต่างกัน ท้ังน้ําท่วมซํ้าซาก แล้งซํ้าซาก 
โดยเริ่มก่อสร้าง พ.ศ.2553 จะแล้วเสร็จ พ.ศ.2561 นอกจากเก็บกักน้ําไว้สําหรับการเกษตรในพื้นที่ 111,300 ไร่แล้ว
ยังบรรเทาน้ําท่วม อ.นาดี อ.กบินทร์บุรี รวมทั้ง อ.เมืองปราจีนบุรี ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําแทบทุกปี  

ขุนดา่นฯ และหว้ยโสมง สองเขือ่นอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจะเปน็สองขนุพลหลกัทีช่ว่ยลดทอนความบอบ
ช้าํจากน้าํทว่ม และน้าํขาดแคลน ให้ราษฎรในลุ่มน้าํนครนายกและลุ่มน้าํบางปะกงได้มชีวีิตทีผ่าสกุกวา่ที่เปน็อยู ่

ชลาลัย สมบารม5ี4  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง เขื่อนขุนดา่นปราการชล (1) 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่26 กันยายน 2554 

เขือ่นขุนด่านปราการชล (1)
“เขื่อนขุนด่านฯ เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะถือว่าเป็นเขื่อนที่มีความก้าวหน้า สร้างขึ้นมาด้วยเทคนิค

สมัยใหม่มากท่ีสุดท่ีมีอยู่ในเมืองไทย และนับว่าเป็นโครงการใหญ่ท่ีเป็นประโยชน์กับการชลประทานในภาคกลาง ซ่ึง
ไม่เคยมีใหญ่โตขนาดนี้ใกล้กรุงเทพฯ  

อันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่า แหวกแนว ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทันทีเลย 
ซ่ึงตามปกติโครงการในภาคกลางนี้สร้างยาก เพราะว่าหาท่ียาก และสถานที่ท่ีสร้างเป็นที่จํากัด แต่นี้นับว่าเป็น
โครงการที่น่าดู แล้วก็เป็นโครงการที่ท่ีมีประโยชน์อย่างมาก ผ่านหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดพระนคร ซ่ึงต้องการ
โครงการชลประทานอย่างย่ิงและถือว่าใกล้กรุงเทพฯ 

ทางฝ่ายชลประทานน่าจะอธิบายกับประชาชนได้ว่า เป็นโครงการที่ทํายาก และเป็นโครงการที่ได้สําเร็จขึ้นได้
ด้วยเหตุท่ีนับว่าเร็ว เป็นโครงการที่น่าสนใจ ถ้าบ้านในเขตโครงการนั้นย่อมทราบดี ความสําคัญของโครงการนี้ 
เพราะว่าครั้งแรกที่ไปในเขตนั้น ได้คุยกบัชาวบ้าน ชาวบ้านเขายินดีมาก เขาสนับสนุนโครงการนี้อย่างย่ิง  

ซ่ึงตามปกติโครงการแบบนี้จะมีการคัดค้านมาก เพราะว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องที่ดิน มีปัญหาเรื่องที่ของ
ชาวบ้าน อันนี้ไม่มีปัญหา เขาเห็นด้วย และเขาอยู่ในท้องที่นั้นเอง เขาเห็นว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําโครงการ 
และโครงการมีประโยชน์จริงๆ” 

ความขา้งตน้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงมีรบัสัง่แก่นายธรีะ วงศส์มทุร รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
เกษตร และสหกรณ ์ และคณะขา้ราชการกรมชลประทาน นาํโดยนายชลิต ดํารงศกัดิอ์ธบิดีกรมชลประทาน เมื่อ
วันที ่19 กันยายน 2554 ในโอกาสเขา้เฝา้ฯ กราบบงัคมทลูถวายรายงานผลการดาํเนนิงานโครงการพฒันาแหลง่น้าํ
อันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจาํนวน 5 โครงการ 55  



ได้แก่ โครงการขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โครงการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังจ.นครศรีธรรมราช 
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําก่ํา จ.สกลนคร และ จ.นครพนม โครงการเขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก และ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําพะยัง จ.กาฬสินธุ์ 

เฉพาะโครงการเขื่อนขุนด่านฯ กรมชลประทานถวายรายงานว่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2542แล้วเสร็จในปี 2548 
มีความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร เฉพาะในช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม 19 กันยายน 2554 สามารถชะลอน้ําได้ถึง 57 
ล้านลูกบาศก์เมตร อีกท้ังสามารถส่งน้ําให้พื้นที่ชลประทาน 185,000 ไร่ ในฤดูฝนส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตรได้เต็มท่ี 
ในฤดูแล้ง ส่งน้ําได้ 60,000-70,000 ไร่ เพิ่มผลผลิตข้าวนาปีจากเดิมเฉลี่ย 48 ถัง/ไร่ เป็น 64 ถัง/ไร่ และข้าวนาปรัง 
เฉลี่ย 53 ถัง/ไร่ เป็น 72 ถัง/ไร่ และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ จํานวน 28 ล้านหน่วยต่อปี 

เปน็เขือ่นขนุดา่นฯ เดียวกบัทีพ่ระองค์ทรงปรารภ เมื่อครัง้เสดจ็พระราชดาํเนินทรงวางศลิาฤกษโ์ครงการ วนัที ่
22 มิถนุายน 2544 วา่ ทรงภูมใิจที่ได้เหน็เขือ่นขนุดา่นฯ เกดิขึน้ หลงัเฝา้รอมานาน 25 ป ี  

ถ้านับถึงวันนี้ท่ีพระองค์ทรงยํ้าด้วยความภูมิใจว่า เขื่อนขุนด่านฯ สร้างประโยชน์ให้แก่คนหลายจังหวัด รวมทั้ง
พระนคร ก็นานนับ 35 ป ี

เปน็เขือ่นขนุดา่นฯ ที่ไม่ธรรมดา 
ชลาลัย สมบารม5ี6  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง นวัตกรรมแก้มลิงในลุ่มเจ้าพระยา 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่18 พฤษภาคม 2552 

นวัตกรรมแก้มลงิในลุ่มเจ้าพระยา
หน่วยงานด้านน้ําหลายสํานัก ต่างคาดหมายสถานการณ์น้ําไปในทิศทางเดียวกันว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเผชิญ

ภาวะ “น้าํหลาก” มากกว่าทุกปี จําเป็นต้องเตรียมการให้พร้อม มิฉะนั้นจะเสียหายรุนแรง 
“แก้มลงิ” เป็นประเด็นใหญ่ท่ีหยิบยกขึ้นมา หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ศึกษาข้อมูลการ

บริหารจัดการน้ําในแก้มลิงโดยละเอียด โดยเฉพาะแก้มลิงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะน้ําหลากปีนี้ 

โครงการแก้มลิงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีท้ังหมด 21 โครงการของหลายหน่วยงาน แบ่งเป็นพื้นทีฝ่ัง่
ตะวันออก 20 โครงการ เก็บกักน้ําได้ 6,749,505 ลูกบาศก์เมตร โดยมีบึงหนองบอน รองรับน้ําได้มากท่ีสุด 
5,000,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ฝัง่ตะวนัตก 2 โครงการ เก็บน้ําได้ 6,600,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีแก้มลิงคลอง
มหาชัย-สนามชัย รองรับได้มากถึง 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

แม้พื้นที่แก้มลิงเหล่านี้ จะรองรับปริมาณน้ําหลากได้รวม 13,349,505 ลูกบาศก์เมตรแต่ก็ยังต้องมี
กระบวนการบริหารจัดการน้ําท่ีถูกต้อง เหมาะสม ถึงจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมได้เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้อง ท้ัง
ปริมาณน้ําเหนือ ระดับน้ําทะเลหนุน การใช้เครื่องสูบน้ําช่วยเป็นต้น 

สิง่ทีน่า่สนใจคอืการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ที่ลุม่ต่าํตามแนวพระราชดาํรริองรบัน้าํหลากหรือน้าํเหนอืเปน็การ
ชัว่คราว ซ่ึงกรมชลประทานได้ทําการศึกษาพื้นที่ลุ่มตํ่าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน 5 พื้นที่ได้แก่ บึงบอระเด็ด-
ชุมแสง-โพทะเล, ชุมแสง-เก้าเลี้ยวอ.เมืองนครสวรรค์, ตะพานหิน-บางมูลนาก, อ.เมืองพิจิตร-อ.โพธิ์ประทับช้าง 
และอ.บางกระทุ่ม59  



พื้นที่ลุ่มตํ่าลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง 8 พื้นที่ ได้แก่ บางบาล1-2, ป่าโมก-ผักไห่, ดอนพุด-มหาราช, ภูเขาทอง-
บางปะหัน, ไชโย-บ้านแพรก และอ่างทองฝั่งตะวันตก 

ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ลุ่มตํ่าท้ัง 13 แห่งของลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบน และตอนล่างตั้งแต่นครสวรรค์ลงมา 
สามารถรองรับปริมาณน้ําหลากได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรพอๆ กับการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นได้ 2 
เขื่อนรวมกันทีเดียว 

แท้จริงพื้นที่เหล่านี้ คือแก้มลิงชั่วคราวดีๆ นี่เอง  
คุณูปการท่ีสําคญั คือช่วยลดปัญหาน้ําเหนือบ่าลงมาท่วมกรุงเทพฯ นอกเหนือจากมีเขื่อนใหญ่รองรับอยู่แล้ว 

หากผลการศึกษาของกรมชลประทาน มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเท่ากับประเทศไทยมีนวัตกรรมด้านการ
ชลประทานเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการสร้างเขื่อนโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มตํ่าตามธรรมชาติให้บังเกิดผลอย่าง
ใหญ่หลวง 

พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการขยายผลแก้มลิงให้สามารถรองรับน้ําหลากได้ดีย่ิงขึ้น และ
สามารถนําไปปรับใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ําอีก 24 ลุ่มน้ําท่ีกระจายทั่วประเทศได้ด้วย 

อยา่งน้อยแก้มลงิยกัษ์ทีบ่งึหนองบอน กรงุเทพฯ และคลองมหาชัย-สนามชัย สมุทรสาคร นา่จะเปน็ตวัอยา่ง
ของความสาํเรจ็ พอๆ กบัพืน้ทีลุ่่มต่าํในลุ่มน้าํเจา้พระยาบางแหง่ ก็เคยชว่ยกรงุเทพฯ ให้รอดพ้นภัยน้าํทว่มเมื่อไม่
นานได้เชน่กนั 

ชลาลัย สมบารมี60  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง เพิ่มน้าํ ไม่เพิ่มอ่าง 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่28 กุมภาพนัธ์ 2554 

เพิม่น้าํ ไม่เพิ่มอ่าง
กระบวนการได้มาซ่ึงปริมาณน้ําชลประทาน โดยหลักใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําโดยการสร้างเขื่อนปิด

กั้นลําน้ํา 
ประเทศไทยมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 33 แห่ง ขนาดกลาง 367 แห่ง รวม 400 แห่งใน 25 ลุ่มน้ําท่ัวประเทศ 

หากพิจารณาขีดความสามารถในการเก็บกัก รวมแล้วได้เพียง 7 หมื่นกว่าล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณน้ําท่าท่ีไหลท้ิงเปล่ากว่า 1.3 แสนล้านลูกบาศก์เมตร ในแต่ละปี 

ย่ิงถ้าเทียบเป็นพื้นที่ชลประทาน 28 ล้านไร่ กับพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ 130 ล้านไร่ ก็ถือว่าน้อยมาก 
ท่ามกลางข้อจํากัดในการเพิ่มปริมาณน้ําด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ความต้องการใช้น้ําท้ังประเทศกลับสวน

ทางเพิ่มมากขึ้น ท้ังจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมต่างๆ ท่ีล้วนใช้น้ําเพิ่มขึ้น  
ความไม่สมดุลเรื่องทรัพยากรน้ํา กลายเป็นปัญหาใหญ่ และอาจลุกลามไปสู่ปญัหาอื่นที่ร้ายแรง หากไม่

เตรียมการรองรับท่ีดีพอ 
นอกจาก คงนโยบายสร้างอ่างเก็บน้ําเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนแล้ว ยังต้องมีการบริหารจัดการน้ํา

อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในหลายแนวทางได้แก่ การสรา้งโครงขา่ยอา่งเก็บน้าํ มีลักษณะการ
จัดการน้ําให้ระบบลุ่มน้ํา โดยการนําน้ําจากแหล่งเก็บกักท่ีมีมากมาเติมให้แหล่งเก็บน้ําใกล้เคียงที่มีน้ําน้อย เพื่อให้อีก
พื้นที่มีน้ําใช้อย่างพอเพียงด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ระบบท่อ ซ่ึงถือกําเนิดโดยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยทราย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี โดยมีอ่างเก็บน้ําเครือข่าย 
ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ําทุ่งขาม อ่างเก็บน้ําห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ําเขากระปุก อ่างเก็บน้ําห้วยทราย และอ่างเก็บน้ํา 
หนองไทร61  



มีการต่อยอดอ่างพวงในพื้นที่อื่นๆ อาทิ ในลุ่มน้าํภาคตะวนัออก โดยเชื่อมร้อยอ่างเก็บน้ําดอกกราย อ่างเก็บ
น้ําหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ําคลองระโอก อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ําประแสร์  

ในลุ่มน้าํเจา้พระยา ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ําภูมิพล อ่างเก็บน้ําสิริกิติ์ อ่างเก็บน้ําปา่สักชลสิทธ์ิและอ่างเก็บน้ํา
แควน้อยบํารุงแดน รวมถึงอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ําแม่กลอง 

แนวทางนี้กําลังขยายผลในพื้นท ี่ลุ่มน้าํแมป่งิ ท่ีเชื่อมร้อยจากลุ่มน้าํแมแ่ตง - อ่างเกบ็น้าํแมง่ดัสมบรูณช์ล อา่ง
เกบ็น้าํแมก่วงอดุมธารา ในพื้นที่ อ.แม่แตง และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

อ่างพวงที่นี่จะเชื่อม อุโมงคผ์นัน้าํแมแ่ตง - แมง่ดัฯ ความยาว 25 กิโลเมตร และอุโมงคผ์ันน้าํแมง่ดัฯ - แม่กวง
ฯ ความยาว 23 กิโลเมตร รวมปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 147 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

น้ําเหล่านี้เป็นน้ําส่วนเกินในฤดูฝน ต้องระบายออกทั้งจากลุ่มน้ําแม่แตงและอ่างเก็บน้ําแม่งัดฯ ในขณะอ่างเก็บ
น้ําแม่กวงฯ มีปริมาณเก็บกักน้อยเป็นส่วนใหญ่  

เปน็เรือ่งทีต่า่งฝา่ยตา่งไดป้ระโยชน ์ (win-win) แทนการปลอ่ยระบายน้าํหนา้ฝนทิง้ไปเฉยๆ ปรมิาณน้าํทีไ่ดป้ี
ละ 147 ลา้นลูกบาศก์เมตร เทา่กบัลุม่น้าํปงิไดอ้า่งเกบ็น้าํขนาดใหญ1่ อา่ง โดยไม่ต้องสรา้งอา่งเลย 

มิหนําซํ้า ยังขยายพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งจาก 17,000 ไร่ เป็น 58,000 ไร่ เพิ่มการส่งน้ําให้การประปาเทศบาล
นครเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ ขณะเดียวกันส่งน้ําให้การนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซ่ึงอยู่ท้ายน้ําได้อีกด้วย 

นีค่ือประโยชน์มหัศจรรย์ของอา่งพวงที่เพิ่มปริมาณน้าํ โดยไม่ตอ้งสรา้งอา่งเพิม่ประการใด 
ชลาลัย สมบารม6ี2  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง แก้ต้นตอปัญหาลุ่มน้ํายม 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่29 สิงหาคม 2554 

แก้ตน้ตอปัญหาลุ่มน้ํายม
ต้องยอมรับความจริงก่อนว่า พื้นที่ลุ่มน้ํายมมีปัญหาน้ํา ถึงหน้าฝนน้ําท่วม พอหน้าแล้งขาดแคลนน้าํ กลายเป็น

ท่วมซํ้าซาก แล้งซํ้าซาก 
ทุกวันนี้แก้ปัญหาด้วยการยืมจมูกลุ่มน้ําอื่นหายใจ หน้าน้ําอาศัยระบายน้ําเข้าลําน้ําน่านหน้าแล้งอาศัยหยิบยืม

น้ําจากลําน้าํปิงเข้ามาใช้ 
เหตุท่ีลุ่มน้ําอื่นถึงสามารถเกื้อกูลลุ่มน้ํายมได้ หลักใหญ่ใจความอยู่ท่ีลุ่มน้ําอื่นมีการจัดการน้ํามีประสิทธิภาพ

กว่า โดยเฉพาะการมีเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ ไม่ว่าเขื่อนภูมิพล หรือเขื่อนสิริกิติ์ มีส่วนช่วยประคองสถานการณ์ได้
ดีกว่า 

แต่ไม่ได้หมายความว่า เขื่อนเป็นแก้วสารพัดนึกแก้ปัญหาได้ครอบจักรวาล เช่น มีเขื่อนแล้วน้ําไม่ท่วม มีเขื่อน
แล้วไม่มีวันแล้งน้ํา และอื่นๆ เป็นแต่ว่าเขื่อนเป็นเครื่องมือสําคัญทั้งการเก็บกักน้ําและชะลอปัญหาน้ําท่วมไปในตัว 
และยังต้องมีปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างอื่นสนับสนุนด้วยเช่นกัน  

การที่ลุ่มน้ํายมไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่รองรับ ปริมาณน้ําในหน้าฝนจึงไม่มีทางอื่นใดนอกจากไหลบ่าเข้าไปท่วม
พื้นที่ลุ่ม ท้ังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร 

ในอดีต ฝนใหญ่มาปีละครั้ง น้ําท่วมคร้ังหนึ่ง ชาวบ้านเรียนรู้ธรรมชาตินี้ดี และรับมือด้วยการสร้างบ้านยกพื้น
เรือน ปล่อยให้น้ําไหลผ่าน แถมยังจับปลาหาเงนิได้อีก ในขณะที่การเกษตรไม่เสียหาย เพราะทํานาปีละครั้งอยู่แล้ว 
เก็บเกี่ยวเสร็จน้ําถึงมา ความเดือดร้อนเสียหายจึงเบาบางมาก 

ผิดกับยุคสมัยปัจจุบัน ฝนใหญ่มาปีละหลายครั้ง ซํ้าร้ายมาแบบชนิดไม่รู้ตัว การวางแผนเพาะปลูกเพื่อ
หลีกเลี่ยงฟ้าฝนกระทําได้ยากขึ้น แถมมีการขยายชุมชน พร้อมสิ่งก่อสร้างมากขึ้นตามจํานวนประชากร ล้วนเป็นสิ่ง
กีดขวางทางน้ํา ทําให้ท่วมขังนานกว่าปกติ63  



ย่ิงปีนี้ปริมาณฝนในลุ่มน้ําปิง และลุ่มน้ําน่านมีมากไม่แพ้กัน ดังนั้นจะผ่องถ่ายน้ําจากลุ่มน้ํายม ไปยังลุ่มน้ําอื่น
จึงยากลําบาก ในบางพื้นที่ของลุ่มน้ํายมจึงเผชิญการท่วมขังหลายครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ จ.สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
และนครสวรรค์ 

จงึเป็นปแีรกทีช่าวบา้นในลุม่น้าํยม สง่เสยีงเรียกรอ้งใหร้ัฐบาลเดนิหนา้ก่อสรา้งเขื่อนแกง่เสือเตน้ อย่างจรงิจงั 
เพราะผลพวงจากความเสียหายซ้าํซากนั่นเอง 

แผนของรัฐบาลที่ผ่านๆ มา มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นไว้แล้วโดยมีความจุ 1,175 
ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินลงทุน 13,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันเตรียมแผน 2 ด้วยการแยกก่อสร้างเป็นโครงการ
เขื่อนแม่ยม ความจุ 588 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินลงทุน 9,770 ล้านบาท และเขื่อนแม่ยมตอนบน ความจุ 166 
ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านบาท 

จะเหน็ไดว้า่ ถ้าแยกเปน็ 2 โครงการ จะเกบ็น้าํรวมได้เพียง 754 ลา้นลูกบาศก์เมตร เทา่นัน้แต่ใชเ้งินลงทนุ
รวมถงึ 14,770 ล้านบาท มากกวา่โครงการแกง่เสอืเต้นที่เกบ็น้าํไดม้ากกวา่แถมยงัไมไ่ดศ้ึกษาความเหมาะสมของ
โครงการดว้ย 

ส่วนความเห็นที่ให้สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก และแก้มลิงในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขา เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ป่าก็ดี 
ชุมชนก็ดี แม้เป็นเรื่องดี แต่ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมซํ้าซาก แล้งซํ้าซากได้อย่างเห็นผลจริงจัง ซํ้ากลับต้องทุ่มถม
งบประมาณจํานวนมากไปแก้ท่ีปลายเหตุ 

การแกไ้ขปญัหาลุ่มน้าํยม จงึต้องพจิารณากนัอยา่งละเอยีด และเขา้ถงึแกน่ของปญัหาอยา่งแทจ้รงิมากกวา่แค่
คดิทาํแบบฉาบฉวยเฉพาะหนา้เทา่นัน้ 

ชลาลัย สมบารม6ี4  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง บริหารจัดการน้าํมิติใหม ่
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่4 เมษายน 2554 

บรหิารจดัการน้ํามติิใหม่
แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มประเทศญี่ปุ่น ทําเอาทั้งโลกหวาดผวาจากสารกัมมันตรังสีท่ีรั่วไหลจาก

โรงไฟฟ้า เนื่องจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขาดน้ําในระบบหล่อเย็น  
ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ละม้ายโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นเครื่องยืนยันว่าโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างก็ต้องการน้ําในระบบการผลิต ไม่ต่างจากการเพาะปลูกพืชการเกษตรดีกว่านั้นยังหมุนเวียนน้ํามาใช้
ซํ้าอีกด้วย 

อันที่จริง สัดส่วนน้ําเพื่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย 3-4% ของปรมิาณน้ําท่ีใช้โดยรวมซ่ึงถือว่าน้อยมาก 
หากย้อนถึงการลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยลงทุน
สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้ล่วงหน้า ไม่ว่า ถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ และน้ําประปา เพื่อเป็นหลักประกันความ
ม่ันคงในระบบการผลิต ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มี นักลงทุนขนเงินมาลงทุนในประเทศไทย 

ด้านเด่นของภาคอุตสาหกรรม นอกจากใช้น้ําในปริมาณน้อย ยังสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยคิดเป็นมูลค่ามหาศาล 
พอๆ กับภาคบริการอย่างการท่องเที่ยว ท่ีต้องการหลักประกันด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน 

น้าํ จงึเปน็ปจัจยัสาํคญัตอ่นกัลงทนุอตุสาหกรรม และการทอ่งเที่ยวไมต่า่งจากการเกษตรกรรม 
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ําอย่างกรมชลประทาน ให้ความสําคัญกับการอุตสาหกรรมและการ

ท่องเที่ยวโดยเงียบๆ ตลอดมา จนพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศกระทั่งปัจจุบัน รวมถึงในอนาคต67  



นา่เสียดายที่การบริหารจดัการน้าํนบัแต่อดตีถงึปจัจบุนั มุง่เนน้ใหค้วามสาํคญัดา้นการเกษตรซึง่มสีดัสว่นการ
ใชม้ากถงึ 70% เพียงมิตเิดยีว โดยหลงลมืไปวา่ภาคอตุสาหกรรมกด็ ี ภาคการทอ่งเทีย่วกด็ ี อยู่ในขอบเขตงานของ
กรมชลประทานเชน่กันเทา่กบัเปน็การปดิทองหลงัพระ ในทางปฏบิัต ิโดยตลอด  

เช่นเดียวกับบทบาทที่ขยายไปสู่โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในเมืองใหญ่ท่ีลงมือทําร่วมกับพื้นที่ และผลิ
ดอกออกผลอย่างงดงาม ทําให้เมืองใหญ่หลายเมืองรอดพ้นปัญหาน้ําท่วมหรือแม้ท่วมก็เพียงชั่วเวลาอันสั้น สามารถ
ระบายออกได้อย่างรวดเร็ว 

โลกของการชลประทานไทยได้เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 110 ป ี นับแต่วันสถาปนาจนถึงวันนี ้ บริบทของ
สังคมไทยได้เปลี่ยนจากสังคมที่พึ่งการเกษตรอย่างเดียว มาเป็นสังคมเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเที่ยว 
บทบาทของกรมชลประทานก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัว 

ทรัพยากรน้ําเป็นของส่วนรวม การบริหารจัดการน้ําของประเทศ จึงต้องเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ท้ังการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ท่ีพัฒนาต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมมากขึ้นเป็นลําดับ 

กรมชลประทาน ไม่อาจปฏิเสธบทบาทเพื่อการเกษตร พอๆ กับไม่อาจละเลยบทบาทเพื่อการอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ 

เปน็มิตทิี่สะทอ้นถงึภารกจิอนักวา้งขวางของการชลประทาน และไกลเกินกวา่ขอบเขตที่เคยกาํหนดไวเ้มือ่แรก
สถาปนา 110 ปกี่อน 

ชลาลัย สมบารมี68  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ส่งน้ํา เท่ากับ ส่งเงิน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่21 กุมภาพนัธ์ 2554 

ส่งน้ํา เทา่กับ ส่งเงนิ
นายชลิต ดํารงศักด์ิ อธิบดีกรมชลประทาน พยายามให้สังคมไทยเข้าใจถึงภารกิจของกรมชลประทานอย่าง

แจ่มกระจ่าง นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน้ําแล้ว ยังมีระบบส่งน้ําเข้าสู่ไร่นาของเกษตรกร สร้างสรรค์ผลผลิตเป็น
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

การสง่น้าํจงึมคีา่เทา่กับชว่ยสรา้งมูลคา่เพิม่ เทา่กบัสรา้งสรรค์เงนิ หรือสง่เงนิถงึมือเกษตรกรนัน่เอง 
เป็นแนวคิดเชิงรูปธรรมประการหนึ่ง ท่ีเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนมากกว่าแค่การส่งน้ําธรรมดา อันที่จริง

แนวคิดเช่นนี้ นับวันจะฉายภาพเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา กระทําได้ยากขึ้นด้วย
เงื่อนไขข้อจํากัดหลากหลาย สวนทางกับความต้องการน้ําในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นช่องว่างที่
ถ่างขยายออกเรื่อยๆ 

ในที่สุด น้ําก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่หายาก มีมูลค่า มีราคาในตัวมากขึ้น จนเกิดการแก่งแย่งช่วงชิงกัน เกิด
ข้อพิพาททั้งในระดับชุมชน ระดับลุ่มน้ํา จนถึงระดับระหว่างประเทศ 

น่าเสียดายว่า ประเทศไทยปล่อยให้มีการท้ิงน้ําปีละกว่า 1.3 แสนล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลง ทะเลโดยเปล่า
ประโยชน์ และยังคงปล่อยไว้เนิ่นนานจนกระทั่งบัดนี้ ท้ังที่ความต้องการน้ําเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ไม่ต่างจากการสลัดท้ิงเม็ด
เงินมหาศาลถมลงไปในเวิ้งทะเล โดยไม่มีวันเต็ม 

ใครจะกล่าวหาว่า การสร้างอ่างเก็บน้ําทําให้พื้นที่ป่า พื้นที่ทํากิน บ้านเรือนราษฎร โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
และความหลากหลายทางชีวภาพเสียหาย ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับกัน69  



แตอ่กีดา้นหนึง่ เคยมีใครประเมนิกลบักนับา้งหรอืไม่วา่ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดส้รา้งสรรคค์วามเจรญิที่
สัมผสัไดส้ารพดัอยา่ง การยกสถานภาพประเทศไทยให้มฐีานะเปน็สว่นหนึง่ของครวัโลก การสรา้งคณุภาพชวีิต 
ความเปน็อยู่ทีด่ขีึ้นใหแ้กร่าษฎร และ ฯลฯ 

ประโยชน์โดยรวมที่ได้รับจึงมีมากมายกว่า เมื่อเปรียบกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป  
ย่ิงกว่านั้น การพัฒนาแหล่งน้ํายังมุ่งดูแลชีวิตคนเป็นสําคัญเหนืออื่นใด โดยมุ่งเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับ 

1 รักษาระบบนิเวศหรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นอันดับ 2 แล้วถึงมุ่งน้ําทํากินเพื่อการเกษตรเป็นอันดับ 3 
ถ้ามุ่งมองด้านลบเพียงอย่างเดียว เราก็ต้องยอมรับท่ีจะอยู่ในความมืดมิดไร้แสงสว่าง ต้องทนอยู่กับความไม่

สะดวกสบายจากการไร้พลังงานไฟฟ้าใช้ ต้องยอมรับกับการไม่มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของ
ประเทศหรือครัวของโลก  

สังคมไทยก้าวพ้นเรื่องเหล่านี้ไปไกลเป็นที่ประจักษ์แล้ว เหลือก็แต่การเติมเต็ม ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น ในขณะประเทศเพื่อนบ้านรายรอบ ต่างก็เอาอย่างไทยด้วยการเร่งพัฒนาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ํากันเป็นการ
ใหญ่ ท้ังเพื่อการเกษตร อาหาร และพลังงานไฟฟ้า 

ถา้ประเทศไทยเดินผดิทาง ไมป่ระสบความสาํเรจ็อยา่งที่เปน็อยูทุ่กวนันี ้ มีหรือที่ประเทศ เพื่อนบา้นเหลา่นี ้
เขาจะยอมเดนิตามในทศิทางเดียวกนั?  

ชลาลัย สมบารมี70  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง อย่าหลงประเด็น 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่16 สิงหาคม 2553 

อยา่หลงประเด็น
ปกติหน้าแล้งของทุกปี มักจะเห็นข้อพิพาทจากการแย่งชิงน้ําระหว่างผู้ใช้น้ํากลุ่มต่างๆ เริ่มต้นเป็นเกษตรกร

ด้วยกัน ระยะหลังเริ่มขยายวงเป็นภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมโชคดีท่ีหน้าแล้งปีนี้มีน้ําเพียงพอ จึงไม่ค่อย
เห็นความขัดแย้งนี้ชัดนัก 

ข้อท่ีน่าสนใจ คอืมีความเข้าใจในลักษณะหลงประเด็นว่า น้าํจากแหลง่น้าํตา่งๆ ที่รัฐลงทนุสรา้งขึน้นัน้ มี
วัตถปุระสงค์เพื่อการเกษตรกรรมเปน็สาํคญัสถานเดียว ซ่ึงเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องสมบูรณ์นัก  

น้ําเป็นทรัพยากรร่วมของประเทศ ปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ําท้ังระบบ73,787 ล้านลูกบาศก์
เมตร แบ่งเป็นน้าํเพื่อการอปุโภคบริโภค 2,876 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 4 พอๆ กับน้าํเพื่อการอุตสาหกรรม 
2,798 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 4เช่นกัน น้าํเพื่อการอนุรกัษ์ระบบนเิวศ 12,378 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อย
ละ 16 และน้าํเพื่อการเกษตร 55,735 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 76 

จึงทําให้แลดูคล้ายกับว่า ให้ความสําคัญกับน้ําเพื่อการเกษตร แต่จริงๆ แล้วหลักของการพัฒนาแหล่งน้ําท่ี
สําคัญ โดยเฉพาะต้นฤดูแล้งจะมุ่งเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนในสังคมเป็นอนัดบัแรก ใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศตาม
ลําน้ําเป็นอนัดบัสอง เหลือจากนั้นจึงนําไปใช้อย่างอื่นตามทิศทางของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงประเทศไทยให้น้ําหนัก
การพัฒนาด้านการเกษตรมากจึงจัดสรรน้ําให้มากเป็นพิเศษ กระนั้นก็ไม่ละเลยการจัดสรรน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเป็นภาคที่เสริมการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน 

บทบาทของน้ํายังได้ขยายตัวมากขึ้นตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น น้ําเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวท่ี
ใช้มาก และหลากหลายตามแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ หรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําขนาดย่อย เป็นต้น71  



ท้ังหลายทั้งปวงเหล่านี้ ล้วนมีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนทั้งสิ้น ดังนั้นความคิดท่ีว่า น้ําต้องใช้เพื่อการเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจรงิ 
ตรงข้ามน้ํายังต้องใช้เพื่อการอื่นๆ ท่ีเกิดประโยชน์ต่อประเทศเช่นกัน 

อาการหลงประเด็นนี้ เคยก่อให้เกิดข้อขัดแย้งรุนแรงในภาคตะวันออก ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดมาแล้ว ระยะหลังลามลงภาคใต้ท้ังที่ จ.ชุมพร และจ.นครศรีธรรมราช ถึงขั้นต่อต้าน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อเจียดจ่ายไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งที่ได้วางแผนจัดสรรใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมไปก่อน
แล้ว 

การเกษตรสาํคญักจ็รงิ แต่การอตุสาหกรรมกเ็ปน็เรื่องจาํเปน็สาํหรบัประเทศเชน่กนั ดังนัน้ขอ้พพิาทการใชน้้าํ
ของสองกลุม่นี ้ ย่อมไมเ่ป็นผลดีตอ่การพฒันาประเทศเลย ตรงขา้มรฐัยงัต้องเรง่ทาํความเขา้ใจเรื่องนี ้ ก่อนทีจ่ะ
ลกุลามบานปลาย และแกไ้ขยากยิ่งขึน้ 

ชลาลัย สมบารมี72  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง กระเสียวสมบูรณ์ 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่14 กุมภาพนัธ์ 2554 

กระเสยีวสมบรูณ์
ความสําเร็จของการชลประทาน ไม่ได้อยู่ท่ีการพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุน และระบบส่งน้ําเพียงเท่านั้น หากยัง

หมายรวมถึงการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ถือเป็นความท้าทายอย่างย่ิง เนื่องจากโครงข่ายระบบส่งน้ํา ท่ีกระจาย

ไปสู่แปลงนาของเกษตรกร มีข้อจํากัดมากกว่าโครงข่ายท่อประปาที่ส่งให้ผู้บริโภคตามครัวเรือน อีกท้ังความต้องการ
ใช้น้ําของเกษตรกรก็มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าเช่นกัน  

ในอดีตการพัฒนาแหล่งน้ํา การก่อสร้างระบบส่งน้ําและการบริหารจัดการน้ํา อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานหลักด้านน้ําอย่างกรมชลประทานโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้จนเมื่อความต้องการ ใช้น้ํามากขึ้น ปริมาณน้ําต้นทุนมี
จํากัด เกิดข้อขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น้ําด้วยกัน กรมชลประทาน นอกจากสนับสนุนให้จัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ํา
รูปแบบต่างๆ แล้วยังได้ตัดสินใจเปิดโอกาสให้เกษตรกรมี ส่วนร่วมด้วยการจัดต้ัง “คณะกรรมการจัดการน้าํ
ชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigaion หรือ JMC )”ซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนจาก 4 ฝ่าย
ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ํา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

โครงการสง่น้าํและบาํรงุรักษากระเสียว อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบรุ ี เป็นพื้นที่นําร่องที่กรมชลประทาน จัดต้ัง
คณะกรรมการ JMC ขึ้นมาเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2549 เพื่อทําหน้าท่ีเป็นองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องการบริหาร
จัดการน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ 130,000 ไร่ ในเขต อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก และ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  

รูปแบบคณะกรรมการ JMC เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องทรัพยากรน้ํา
ในทุกภาคส่วน เป็นเวทีให้แต่ละกลุ่มเสนอปัญหา และการหาทางออกร่วมกันโดยสันติ จนทําให้กรมชลประทาน
ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น73  



ด้านคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจําปี 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และกรมชลประทานกําลังเสนอโครงการนี้ ขอรับรางวัลประเภทบริการด้านสาธารณะดีเด่น (Public 
Service Awards ) จากองค์การสหประชาชาติ 

ความสาํเรจ็ของ JMC โครงการสง่น้าํและบาํรงุรกัษากระเสียว ไม่เพียงชว่ยให้การบรหิารจดัการน้าํเกดิ
ประสิทธภิาพสงูสุด ลดข้อขัดแยง้แยง่ชงิน้าํเทา่นัน้ หากยงัไดส้ถาปนาประชาธิปไตยขึ้นในพืน้ทีช่ลประทานอกีดว้ย 

เป็นประชาธิปไตยในการบริหารจัดการน้ํา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมสําคัญในการตัดสินใจเพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของเกษตรกรเอง ในขณะที่กรมชลประทานได้ถอยออกมาทําหน้าท่ีพี่เลี้ยงช่วยอํานวยการสนับสนุนอย่างแข็งขัน 

JMC โครงการฯ กระเสียว จงึเปน็สัญญาณบวกทีจ่ะต่อยอดขยายผล และนาํไปสูค่วามสาํเรจ็ของการ
ชลประทานไทยทัง้ประเทศในอนาคต 

ชลาลัย สมบารม7ี4  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ขุมทรัพยห์้วยสะแบก 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่10 พฤกษาภม 2553 

ขุมทรพัยห์้วยสะแบก
หลักการบริหารจัดการน้ํา นอกจากมีอ่างเก็บน้ํา อันเป็นแหล่งน้ําต้นทุนแล้ว กระบวนการส่งกระจายน้ําไปสู่

แปลงเพาะปลูกปลายทางก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน  
ชมุชนชาว ต.บุง่คา้ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร เดิมทีอาศัยห้วยสะแบกเป็นลําน้ําสายหลักในการเพาะปลูก แต่หน้า

ฝนน้ําหลากท่วมนาข้าวท่ีปักดําเสียหาย พอๆ กับหน้าแล้งท่ีแล้งน้ําไม่อาจเพาะปลูกได้ผล จนเป็นที่มาของการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยสะแบกที่มีปริมาณเก็บกักสูงสุด 26.80 ล้านลูกบาศก์เมตร 

มีขุมทรัพย์เป็นอ่างเก็บน้ําแล้ว ทําอย่างไรส่งกระจายน้ําให้ท่ัวถึง ลําพังอาศัยกําลังเจ้าหน้าท่ีอ่างเก็บน้ําห้วยสะ
แบกท่ีมีจํากัดคงไม่พอ กรมชลประทานจึงจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําห้วยสะแบกขึ้นมา เป็นกลไกในพื้นที่ช่วยบริหารจัดการน้ํา
ร่วมกันเมื่อปี 2540 

การจดัตัง้องคก์รผู้ใชน้้าํไมใ่ช่เรื่องยาก ที่ยากยิง่กวา่คือต้องสรา้งจติสาํนกึร่วมกนัในการเปน็เจา้ของทรพัยากร
น้าํในพืน้ที่ใหไ้ดเ้สียก่อน ด้วยความทุ่มเทอุตสาหะอย่างแรงกล้าของเจ้าหน้าท่ีชลประทาน ท้ังการเข้าไปพูดคุยหารือ 
นัดแนะประชุม เฟ้นหาแกนนํา พาไปดูงานต่างพืน้ที่ ประสานหน่วยงานอื่นๆ ทําให้กลุ่มผู้ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสะ
แบกค่อยๆเข้มแข็งเติบโตในท่ีสุด 

การกระจายน้ําท่ีไม่ค่อยทั่วถึงก็สามารถส่งได้ท่ัวถึงทุกแปลง อ่างเก็บน้ําห้วยสะแบกส่งน้ําให้ผ่านคลองสายหลัก 
กลุ่มผู้ใช้น้ําขันอาสาจัดระบบดูแลการกระจายน้ําไปสู่คลองสายรองและคูน้ํา เพื่อให้ทุกแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ร่วม
หมื่นไร่ได้รับน้ําอย่างทั่วถึง ความเป็นธรรมนี้ ก่อให้เกิดพลังศรัทธา และความร่วมมือจากมวลสมาชิกกว่า 700 ราย75  



ความเขม้แขง็ของกลุ่มผู้ใชน้้าํหว้ยสะแบก นาํไปสูก่ารขยายตวั และพัฒนาการเกษตรได้อยา่งนา่อศัจรรย ์ 
นอกจากผลผลิตข้าวเฉลี่ยเพิ่มจาก400กิโลกรัม/ไร่ เป็นมากกว่า 500 กิโลกรัม/ไร่แล้ว ยังชักนําไปสูก่ารลดใช้สารเคมี
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ําหมักชีวภาพ ซํ้ายังสกัดก้ันคนต่างถิ่นที่เช่าท่ีดินหน้าแล้งปลูกแตงโม ซ่ึงใช้สารเคมีสูง ให้หัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน 

อานิสงส์จากการดูงานนอกพื้นที่ ได้จุดประกายให้กลุ่มผู้ใช้น้ําห้วยสะแบกจับมือกับบริษัทเอกชนในการปลูก
พืชฤดูแล้งในรูปการเกษตรแบบมีพนัธะสัญญา(คอนแทรก ฟาร์มม่ิง)ท้ังข้าวโพด พริก มะเขือเทศ โดยประกันราคารับ
ซ้ือล่วงหน้า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ม่ันคงขึ้น 

เช่นเดียวกับการเลี้ยงปลา เริ่มจากบ่อเพาะขยายพันธุ์บ่อเดียว แล้วกระจายลูกปลานิลปลาไน ปลาตะเพียน 
ราคาถูกให้สมาชิกนําไปเลี้ยงต่อ ท้ายสุดพัฒนาไปเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีท้ังไร่นา บ่อปลา และฟาร์มเลี้ยง
ไก่ ในพื้นที่เดียวกัน 

เกษตรกรที่นี่ยังขยันปลูกมันสําปะหลัง และอ้อยนอกพื้นที่ชลประทาน จึงไม่แปลกท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนแห่งนี้ค่อนข้างจะดี  

กลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทาน อ่างเก็บน้ําห้วยสะแบก ไดร้บัการคดัเลือกเปน็สถาบนัเกษตรกรผู้ใชน้้าํ
ชลประทานดีเดน่ประจาํป ี2552 โดยจะเข้ารับรางวัลในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2553 ซ่ึงถือเป็นวันเกษตรกรอีก
ด้วย 

นี่เปน็เครื่องยนืยนัวา่ นอกจากมีอา่งเกบ็น้าํแล้ว ยังต้องมีกลุม่ผู้ใชน้้าํทีเ่ขม้แขง็อกีดว้ยจงึจะนาํไปสู่การพฒันาที่
ยั่งยืนอยา่งแทจ้รงิ  

ชลาลัย สมบารม76  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง กระเสียว โกอินเตอร ์
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่23 พฤษภาคม 2554 

กระเสยีว โกอนิเตอร์
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ประสบความสําเร็จระดับนานาชาติ เมื่อคว้า

รางวลัรองชนะเลศิ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากองค์การสหประชาชาติ ประจําปี 2554 

เคยเขียนถึงโครงการนี้ไปแล้วเมื่อต้นปีนี้ว่า ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณภาพการให้ บริการประชาชน 
ประจําปี 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้ว ท้ิงท้ายว่า กําลังเสนอชิงรางวัลจาก
องค์การสหประชาชาต ิ

ชื่อเต็มๆ ท่ีกรมชลประทานเสนอเข้าไปชิงรางวัลคอื “การจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการ
ภาคประชาสังคม และองค์กรผู้ใช้น้ําชลประทาน : โครงการส่งน้าํและบํารุงรักษากระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
ประเทศไทย” 

ชื่อยาวมาก แต่คนนิยมเรียกขานสั้นๆ ว่า โครงการกระเสียว อันเป็นชื่อโครงการอ่างเก็บน้ํากระเสียว ของกรม
ชลประทานนั่นเอง 

ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวดีในหมู่ชาวชลประทานเท่านั้น หากแต่ความยินดีนี้น่าจะแพร่กระจายไปยังหน่วยงาน
เกี่ยวข้องอีก 3 ภาคส่วนด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ท่ี
รวมตัวกันเป็น คณะกรรมการจดัการน้าํชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation หรือ JMC) 

ความสาํคญัของ JMC คอืเปน็รปูแบบนาํร่องทีท่ดลองใช้ในโครงการกระเสียวตัง้แตป่ ี 2549 ทําหน้าท่ีเป็น
องค์กรสูงสุดในการบริหารจัดการน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ 130,000 ไร่ ท้ัง อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก และ อ.หนอง
หญ้าไซ จ.สุพรรณบุร7ี9  



เป็นโครงการเดียวของประเทศไทยที่ฝ่าด่านเข้าไปถึงรางวัลรองชนะเลิศในประเภทดังกล่าว จากหลาย
หน่วยงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงปกติประเทศไทยเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โดยโรงพยาบาลยโสธร จาก
หมวดการปรับปรุงการให้บริการประชาชน เมื่อปี 2551 และเมื่อปี 2552 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม ่ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากหมวดเดียวกัน 

ปี 2553 ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล พอมาถึงปี 2554 โครงการกระเสียวก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ด้วยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศ 

รางวัลย่อมเปน็เครื่องบํารุงจิตใจผู้เกี่ยวข้องให้เบิกบานแจ่มใส ข้อท่ีมีความอุตสาหะลงทุนลงแรง และมันสมอง
ในการขับเคลื่อนงานให้สําเร็จ ย่ิงไปกว่านั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการบริหารจัดการน้ํา  

การพัฒนาแหล่งน้ํา แม้ยังคงความสําคัญย่ิงยวด กระนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีอุตส่าห์พัฒนาได้มา
นั้น ก็น่าจะสําคญัเป็นทวีคูณท่ามกลางโลกร้อน และมีความผันผวนเรื่องน้ําสูงกว่าท่ีผ่านมามาก 

ที่สาํคญั JMC เป็นการสถาปนาพืน้ทีป่ระชาธปิไตยทีจ่บัต้องไดใ้นหมูผู่้เกี่ยวขอ้งกบัน้าํโดยตรง ซึ่งสามารถ
ขยายผลไปทัว่ประเทศอยา่งจรงิจงั มากกวา่แคค่าํพูดเลือ่นลอย 

ชลาลัย สมบารมี80  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ชลประทานเข้มแข็ง ชุมชนเขม้แข็ง 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่20 กรกฎาคม 2552 

ชลประทานเข้มแขง็ ชุมชนเข้มแขง็
ความเข้มแข็งของการชลประทาน หาได้อยู่ท่ีการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา หรือการบริหารจัดการน้ําของ

หน่วยงานต้นน้ําอย่างกรมชลประทานประการเดียวเท่านั้นไม่ หากยังรวมความไปถึงปลายน้ําท่ีเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
โดยเฉพาะเกษตรกร ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ําในสัดส่วนที่มากท่ีสุด 

ลําพังกรมชลประทานมีภารกิจพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา และสร้างระบบเครือข่ายกระจายน้ําก็เป็นเพียงการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ใช้น้ํา เมื่อน้ําจากระบบชลประทานเดินทางถึงมือผู้ใช้น้ํา ตรงนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ 
หากมีการบริหารจัดการท่ีดีก็จะกลายเป็นพลังผลักดันให้การชลประทานทั้งระบบเข้มแข็งอย่างนึกไม่ถึง และมี
ความหมายใหญ่หลวงสําหรับสังคมไทยในอนาคต 

กรมชลประทาน จึงถือเอาการจดัต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ําเป็นภารกิจสําคัญประการหนึ่งของกรม โดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผู้ใช้น้ําเป็นสําคญั 

การจดัตัง้กลุม่ผู้ใชน้้าํ เปน็จดุเริ่มต้นของการรวมกลุ่มของชมุชนผู้ใชน้้าํ และพัฒนาเปน็การมสี่วนร่วมของผูใ้ช้
น้าํอยา่งจรงิจงั จนบงัเกดิคา่นิยมการใชน้้าํทีถ่กูตอ้ง โดยคาํนงึถงึความเหมาะสม ความประหยดั และประโยชนท์ี่
ไดร้บั  

รูปธรรมที่เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ํา อาทิ การคํานวณปริมาณความต้องการใช้น้ําในแต่ละฤดู
การผลิต การกําหนดชนิดของพืชที่จะเพาะปลูก การจัดสรรแบ่งปนัน้ําเป็นรอบ การบํารุงรักษาคูคลองส่งน้ํา และ
ฯลฯ กลายเป็นกติกาสังคมที่ทุกคนยอมรับ และปฏิบัติตาม83  



ข้อทีน่า่ยินดกีวา่นัน้ คือเป็นจดุเริ่มต้นในการฟืน้ฟกูารรวมพลงั ทัง้กายใจของชมุชนให้เกดิขึน้อีกครัง้หนึง่ 
หลงัจากความรูส้กึเชน่นีจ้ืดจางหา่งหายไปจากชมุชนเสียนาน เป็นลกัษณะตา่งคนตา่งอยู ่ลดการพึง่พาลง และทาํให้
ชมุชนคอ่ยๆ อ่อนแอ 

ความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ํา จึงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการใช้น้ํา
ชลประทาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเพียงเท่านั้น หากเป็นจุดเริ่มต้นนําไปสู่การกําหนดชะตาชีวิตของชุมชนผู้ใช้น้ํา
นั้นด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น การรวมกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าแก่สมาชิก การรวมกลุ่ม
ผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชนการรับเอาวิทยาการความรู้จากหน่วยงานภายนอก และถ่ายทอดประสบการณ์
ไปสู่สมาชิกในชุมชน รวมไปถึงการเสียสละร่วมแรงร่วมใจทํางานเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ํา ถือได้ว่ามีพลังดึงดูดสูงเมื่อเทียบกับการรวมกลุ่มด้านอื่น เนื่องจากน้ําเป็นปัจจยัการผลิตท่ี
สําคัญที่ทุกคนต้องการ และเป็น “ทรัพยากรกลาง” ท่ีต้องแบ่งสรรปันส่วนอย่างเป็นธรรม ไม่เช่นนั้นมักมีกรณีพิพาท
ชนิดถึงแก่ชีวิต นอกจากเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการรวมกลุ่มก้อนได้อย่างเข้มแข็งแล้ว ยังพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน และต่อยอดแตกไปสู่กิจกรรมอย่างอื่นที่เสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่ไปด้วย 

การชลประทานที่เขม้แขง็ จงึหมายรวมถงึชุมชนที่เขม้แขง็อยา่งแยกไมอ่อกดว้ย  
ชลาลัย สมบารม8ี4  



น้ําในฐานะปจัจยัการผลติอาหารที่สาํคัญของ
ประเทศและครัวโลก87  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง สงครามขา้วรอบตัว 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่19 เมษายน 2553 

สงครามขา้วรอบตวั
ข้อมูลข่าวสารที่ถึงกันรวดเร็วดุจพลิกผ่ามือในโลกไซเบอร์ ชัดเจนเหลือเกินว่า เพื่อนบ้านรายรอบประเทศไทย

กําลังมุ่งหน้าสู ่ถนนสายอาหาร หรืออีกนัยหนึ่ง ความมัน่คงดา้นอาหารนั่นเอง 
เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย หรือจะเลยออกไปอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ต่างก็วางแผนพึ่งพาตัวเองใน

เรื่องอาหารกันทั้งสิ้น หนักกว่านั้นตั้งเป้าหมายผลิตอาหารส่วนเกินเพื่อส่งออกหารายได้เขา้ประเทศ ไม่ต่างจากไทยที่
ได้ชื่อเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้เลย 

ทุกประเทศกําหนดให้ “ข้าว” เป็นพืชหลักท่ีต้องพึ่งพาตัวเองได้ และมีผลผลิตส่วนเกินส่งออกให้ได้  
กลายเป็นคู่แข่งในตลาดข้าวไทยแทบทุกประเทศก็ว่าได้ 
เมื่อตั้งธงว่า ปลูกข้าว และเพิ่มผลผลิตข้าว น้าํกเ็ปน็เรื่องใหญ่ในทนัที เพราะขา้วเปน็พชืที่ตอ้งพึง่พาน้าํปรมิาณ

มาก  
ว่าด้วยศักยภาพของดินไม่มีปัญหา เพื่อนบ้านอาเซียนของไทยปลูกข้าวได้หมด พอๆ กับเรื่องพันธุ์ข้าวท่ีไม่หนี

กันเท่าใด ยกเว้นข้าวหอมมะลิท่ีสร้างชื่อให้ข้าวไทยโดดเด่นเป็นพิเศษ  
พื้นที่นาของกลุ่มประเทศอาเซียนกลายเป็นที่จับจ้องของประเทศเศรษฐีตะวันออกกลางที่เข้าไปแสวงหาที่ดิน 

เพื่อค้ําประกันความมั่นคงด้านอาหาร 
ด้านหนึ่ง ประเทศเหล่านั้นลงทุนสร้างระบบชลประทานขึ้นมาหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกข้าวขึ้นมาเอง ถึงขั้นกู้

เงินต่างประเทศมาลงทุนทําโครงการก็มี อีกด้านบางประเทศยอมให้ประเทศ88  



เศรษฐีตะวันออกกลางเข้ามาเช่าสมัปทานพื้นที่ โดยมีข้อแม้ให้ประเทศผู้สัมปทานต้องลงทุนระบบชลประทาน
ให้ด้วย 

นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมผู้ผลิตข้าว ในสังคมที่คําว่า “ความม่ันคงด้านอาหาร” ได้รับการกล่าวขวัญ
อย่างจริงจังที่สุด 

เมื่อพื้นที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าว ผนวกเข้ากับทุนสนับสนุนระบบชลประทานอย่างลงตัว จึงไม่น่าแปลกท่ี
อาเซียนหลายประเทศ กําหนดและประกาศยุทธศาสตร์การผลิต และส่งออกข้าวอย่างจริงจัง 

ประเทศไทย แม้จะมพีื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาเป็นฐานที่ม่ันในการผลิตข้าวประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมท้ัง
ประเทศ แต่ข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ ปริมาณน้ําต้นทุน และจํานวนรอบการผลิต ท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาก็ไม่อาจเพิ่มผลผลิต
ข้าวได้มากไปกว่านี้นัก  

ทางออกของผู้ส่งออกข้าวมากท่ีสุดของโลกอย่างประเทศไทย ทางหนึ่ง ต้องหันไปปลูกข้าวคุณภาพดี เป็นการ
เพิ่มมูลค่า เพื่อหนีคู่แข่งไปอยู่ตลาดบน อีกทางต้องเพิ่มผลผลิตข้าวท่ีมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ําให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้น 
เพื่อให้ต้นทุนการผลิตแข่งสู้ประเทศอื่นได้ 

นัน่หมายความวา่ ต้องเปิดโอกาสใหม้ีการพัฒนาระบบชลประทานในพืน้ที่ปลกูขา้วเหลา่นัน้เปน็การใหญ ่ เรง่
สรา้งหลักประกนัเรื่องน้าํ ทั้งในชว่งนาป ีและนาปรงั โดยไมจ่าํตอ้งรอให้เพือ่นบา้นมาตะโกนทา้รบอยู่หนา้บา้น  

ชลาลัย สมบารมี89  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง อาหารมั่นคงมาก่อน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่25 กรกฎาคม 2554 

อาหารมัน่คงมากอ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หรือสภาพัฒน์ ถือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ี โดยเริ่มใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ในช่วงปี 
พ.ศ.2505-2509 ขณะนี้กําลังจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

ในแผนมีประเด็นที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรน้ํา 2 ข้อใหญ่คือ 
หนึง่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
สอง ความม่ันคงด้านอาหาร และพลังงานโลก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง และรุนแรงขึ้น ท้ังอุทกภัย วาตภัยภัยแล้ง รวมทั้งไฟป่า ซ้าํยงัทาํใหภ้มูิภาคในเขต
ร้อนมฤีดแูลง้ที่ยาวนานขึน้ การระเหยของน้าํเพิม่ขึ้น ปริมาณน้าํทีเ่กบ็กักลดลง และสง่ผลกระทบตอ่การขาดแคลน
น้าํ รวมถงึผลผลติทางการเกษตร และความมัน่คงดา้นอาหาร 

ขณะเดียวกัน โลกประสบปัญหาการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น สวนทางกับพลังงานฟอสซิลที่มเีหลือน้อย จนต้องหันไปพึ่ง
พลังงานจากพืชอาหาร ส่งผลกระทบต่อพืชอาหาร ซ่ึงมีความต้องการสูงขึ้นเช่นกัน ซํ้ายังได้รับผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อนอีกทางหนึ่งด้วย สถานการณ์ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพชือาหาร กับพืชพลังงานใน
อนาคต ทําให้ผลผลิตอาหารลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก และมีราคาสูง จนนําไปสู่วิกฤติอาหาร
โลก  

สรุป ความมัน่คงดา้นอาหาร เปน็ประเดน็หลักทีส่าํคญัยิง่ยวด ทั้งจากสภาพภมูิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการ
ใชพ้ลงังานมากขึน้ 90  



สภาพัฒน์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ยังส่งผลสะเทือนต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหา
ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร 

ในอดีต ภูมิอากาศโลกยังเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาความยากจนการอพยพย้ายถิ่น 
การแย่งชิงทรัพยากร แต่ใช้การพัฒนาแหล่งน้ําชลประทานเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ราษฎรมีน้ําเพื่อ
การเกษตร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นและรายได้ท่ีดีขึ้น ช่วยลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่น การแย่งชิงทรัพยากรไปในตัว และใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาความมั่นคงประเทศตราบจนปัจจบุัน 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกไม่ใช่เรื่องง่าย จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากประชาคมโลก และใช้ระยะเวลายาวนาน การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก จึง
เป็นเรื่องเฉพาะหน้าของแต่ละประเทศ  

สาํหรบัประเทศไทย แหลง่ผลติอาหารสาํคญักระจายในพืน้ทีลุ่ม่น้าํหลกั 25 ลุม่น้าํทัว่ประเทศ ซึ่งได้รบัการ
พัฒนาไปแลว้บา้ง แต่ยงัไม่เต็มศกัยภาพ ทัง้แหลง่น้าํชลประทาน ระบบชลประทาน และระบบแพร่กระจายน้าํในไร่
นา ปญัหาเรง่ด่วนเฉพาะหนา้ จงึหนไีมพ่้นต้องเรง่พัฒนาใหเ้ตม็ศกัยภาพโดยเร็ว 

เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง พร้อมๆ กับเพิ่มหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารให้มากย่ิงขึ้น  
ชลาลัย สมบารม9ี1  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง ของขวัญจากธรรมชาต ิ
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่31 มกราคม 2554 

ของขวญัจากธรรมชาติ
ถ้าปัญหาหลักของโลกในอนาคตมี 3 เรื่อง คือ น้ํา อาหาร และพลังงาน เราจะมีหลักคิดต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไร 
อาหาร เป็นผลผลิตท่ีอาศัยปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญเช่นน้ําเสมอ พืชย่อมต้องการน้ํา เพื่อการเจริญเติบโต ก่อน

ให้ผลผลิตเก็บเกี่ยว และแปรรูปเป็นอาหาร สัตว์ก็ไม่ต่างกันตรงที่ต้องการน้ําโดยตรง และอาหารสัตว์อันเป็นผลผลิต
จากน้ํา เพื่อการเจริญเติบโต แล้วแปรรูปมาเป็นเนื้อสัตว์ 

พลงังาน โลกได้มาถึงจุดท่ีตระหนักคิดได้ว่า ไม่ถึง 100 ปีข้างหน้า พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือน้ํามันจะหมด
ไปจากโลกนี ้ต้องอาศัยพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ ท้ังพลังงานจากธรรมชาติโดยตรง เช่น แสงอาทิตย์ ลม 
หรือกระทั่งน้ําท่ีใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และพลังงานทดแทน จากพืช ซ่ึงคือน้ําอีกนั่นแหละ  

สรุปได้วา่ แมโ้ลกในอนาคตจะมเีรื่องสาํคญั 3 เรือ่งกต็าม สุดทา้ยโลกกล็งเอยรวมศูนย์เรื่อง “น้าํ” เพียงหนึง่
เดียวเทา่นัน้ เปน็เครือ่งยนืยนัวา่ น้าํสาํคัญยิง่กวา่สิง่ใด  

มิน่าเล่า การเสาะแสวงหาดินแดนใหม่นอกโลก บรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามค้นหาร่องรอยน้ําบนดาว
เคราะห์นั้นๆ เสมอ ไม่ใช่แค่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งเคยมีน้ําเท่านั้นยังหมายถึงหากจะยึดเป็นอาณานิคมแหล่งพักพิงใน
อนาคตของชาวโลกได้นั้น จําเป็นต้องมีน้ํา เป็นเครื่องค้ําประกันความอยู่รอดด้วย 

โลกนับแต่อดีต ปัจจุบัน รวมถึงอนาคต จึงพัวพันกับน้ําอย่างแยกไม่ออก94  



ประเทศไทยอาศัยน้ํา เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมาโดยตลอดภายใต้สังคมเกษตรกรรม ทําให้คนไทยมีอาหารการกิน
สมบูรณ์ มีเหลือพอส่งออก หรือผลิตเพื่อการส่งออกเลี้ยงประชากรโลกโดยตรง  

เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ไม่น้อยไปกว่าการแสวงหามูลค่าทางเศรษฐกิจในการส่งออกสินค้าเกษตร และ
อาหารของประเทศ 

ประเดน็คือยิง่สง่ออกมากขึน้เทา่ใด ก็เทา่กบัเราตอ้งเสาะแสวงหาน้าํมากขึ้นเทา่นัน้ 
แล้วประเทศไทย ยงัมโีอกาสเสาะแสวงหาน้าํเพยีงใด? 
ในหลักการต้องบอกว่า มีมากมาย เพราะมีของขวัญจากธรรมชาติ หรือน้ําฝน ตกลงมาปีละ 7-8 แสนล้าน

ลูกบาศก์เมตร ส่วนหนึ่งระเหย และซึมลงสู่ใต้ดิน เหลือเป็นปริมาณน้ําท่า 2 แสนกว่าล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถ
เก็บกักในอ่างเก็บน้ําขนาดต่างๆ ได้เพียง 7 หมื่นกว่าล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35% เท่านั้น 

อีกกวา่ 1.3 แสนลา้นลกูบาศก์เมตรที่เหลอื เป็นปริมาณน้าํทา่ที่เดินทางไกลไหลลงทะเลจนหมดสิน้แทบไมเ่กดิ
ประโยชน์อนัใดเลย 

หากคิดอ่านเก็บกักปริมาณน้ําก้อนนี้เป็นน้ําต้นทุนได้เพิ่มขึ้นเท่าใด ก็จักบังเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเท่านั้น ท้ังใน
แง่โอกาส และในแง่เศรษฐกิจ กระทั่งสังคม 

เปน็ประโยชน์ตอ่ประเทศไทย และต่อประชาคมโลก ควบคู่กนัไปอย่างชดัเจน 
ชลาลัย สมบารม9ี5  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง คําตอบของอาหาร 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่24 มกราคม 2554 

คําตอบของอาหาร
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิของโลกส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาคของโลกอย่างกว้างขวางและ

รุนแรง ในรูปภัยพิบัติธรรมชาติ ท้ังฝนแล้ง น้ําท่วม ดินถล่ม หิมะตกหนักส่งผลให้แหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลก
พลอยได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าไปด้วย 

ท่ีสําคัญเป็นที่คาดหมายว่า อาหารจะขาดแคลน มีราคาแพงกวา่ปกติ และนําไปสู่เหตุรุนแรง โดยเฉพาะ
ประเทศที่เข้าไม่ถึงอาหาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาติยากจน สัญญาณนี้เริ่มก่อตัวในประเทศแอลจีเรีย และตูนเีซีย ในทวีป
แอฟริกา ท่ีก่อหวอดประท้วงรัฐบาลลุกลามจนถึงขั้นเลือดตกยางออก 

สถานการณ์อาหารขาดแคลน และมีราคาแพงลิ่ว ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2551เพียงเพราะเหตุว่าโลก
ประสบปัญหาพลังงานขาดแคลน จึงมีการนําพืชอาหารมาแปรเป็นพลังงาน เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ถั่ว
เหลือง ทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง และมีราคาแพงลิ่ว ท้ังยังส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทั่วไปอีก
ด้วย 

สถานการณ์อาหารขาดแคลน ไม่เพียงคุกคามชาติยากจนเท่านั้น ชาติร่ํารวยทางเศรษฐกิจแต่ขาดแคลนพื้นที่
การเกษตร อย่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ได้เริ่มออกไปเสาะแสวงหาพื้นที่การเกษตรนอกประเทศ สร้างความ
ม่ันคงด้านอาหารให้ประเทศ และประชากรของตัวเอง 

เปน็การสะทอ้นวา่ แทจ้รงิแล้ว อาหารสาํคญักวา่น้าํมนั  
ครัวของโลกอย่างประเทศไทยในขณะนี้ ยังเผชิญปัญหาอาหารบางอย่างขาดแคลน และมีราคาแพง เช่น 

น้ํามันปาล์ม อันเนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลงจากภาวะฝนแล้ง และซ้ําเติมด้วยภาวะน้ําท่วมปลายป9ี6  



ประเทศไทย ในฐานะครัวของโลก มีพื้นที่การเกษตรผืนใหญ่ในลุ่มเจ้าพระยา ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ส่ง
สินค้าเกษตร และอาหาร มากเป็นอันดับท่ี 13 ของโลก โดยมีสินค้าส่งออกเป็นอันดับ 1 ของโลกหลายรายการ อาทิ 
ข้าว ยางพารา น้ําตาล มันสําปะหลังสับปะรดกระป๋อง ไก่ กุ้ง และปลาทูน่ากระป๋อง 

ในขณะเราสง่สนิคา้เกษตร และอาหารออกไป เราก็พว่งการสง่ออก “น้าํ” ออกไปดว้ยเชน่กนั เพราะสนิคา้
เกษตร และอาหารตอ้งใชน้้าํเปน็ตน้ทุนในการผลิต คาํนวณเบ็ดเสรจ็แล้วประมาณ 40,000-50,000 ลา้นลกูบาศก์
เมตร พอๆ กบัปริมาณน้าํทีใ่ชก้ารอยูท่ั่วประเทศในแตล่ะปทีีเดียว  

อาหารสําคัญจริง แต่เบื้องหลังอาหารมีน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญๆ เสมอ 
การดํารงสถานภาพครัวของโลกก็ดี การดํารงสถานภาพประเทศที่มีความม่ันคงด้านอาหารก็ดี ย่อมต้องอาศัย

น้ําเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญย่ิงยวดอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
ปราศจากการพฒันาอา่งเกบ็น้าํขนาดใหญ ่33 แห่ง ขนาดกลาง 367 แหง่ และขนาดเล็กอกีมากมาย ประเทศ

ไทยจะม ีหรือดาํรงสถานภาพเช่นที่วา่ไดไ้หม? 
ชลาลัย สมบารม9ี7  



สถานการณว์กิฤตจิากภยัธรรมชาต9ิ8  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง คลองลัดตัดท่าจีน 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่31 ตุลาคม 2554 

คลองลัดตัดท่าจนี
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา มีแม่น้ําท่าจีนเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําเจ้าพระยาเหมือนแม่น้ําน้อย ต่างแต่

ว่าแม่น้ําน้อยแยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาแล้ว ยังไหลกลับเข้าไปสมทบเจ้าพระยาอีกครั้งเหนือบางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา แล้วไหลไปออกทะเลสมุทรปราการ ในขณะแม่น้ําท่าจีนไหลลงทะเลสมุทรสาคร 

ช่วงน้ําท่วมใหญ่พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาปี 54 นอกจากระบายน้ําผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นหลักแล้ว กรม
ชลประทานผันน้ําออกอีก 2 ทิศทาง โดยฝั่งตะวันตก ผันออกแม่น้ําท่าจีน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ฝั่งตะวันออก ผนั
น้ําไปลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านประตูระบายน้ํามโนรมย์ ก่อนระบายสู่ประตูระบายน้ําพระนารายณ์ บริเวณจุดตัด
แม่น้ําป่าสักเหนือเขื่อนพระราม6 ลงคลองระพีพัฒน์ เรื่อยลงมา ซ่ึงสามารถผันน้ําไปออกแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้ หรือ
แม่น้ํานครนายก หรือแม่น้ําบางปะกงได้ท้ังสิ้น 

แมน่้าํทา่จนีไหล ช่วงทีแ่ยกจากเจา้พระยาทีช่ัยนาทเรียกแมน่้าํมะขามเฒา่ เขา้สพุรรณบรุีเรียกแมน่้าํ
สุพรรณบุร ี ผา่นนครปฐมเรยีกแมน่้าํนครชัยศร ี พอเขา้สมุทรสาครไปออกอา่วไทยเรียกแมน่้าํทา่จนี ดว้ยความยาว 
320 กิโลเมตร แม่น้าํสายนีจ้งึคดเคี้ยว เลี้ยวลด อยูห่ลายแหง่ ระบายน้าํสู่ทะเลลา่ชา้ 

ถ้าเอาคลองลัดโพธิ์ ของแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นตัวต้ัง คลองโพก็จะลัดกระเพาะหมูบางกระเจ้าจาก 18 กิโลเมตร 
เหลือ 600 เมตร จากท่ีใช้เวลาไหลนานนับชั่วโมงก็ร่นเหลือ 10 นาที เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําอย่างยอดเยี่ยม 

น้ําท่วมใหญ่ครั้งนี้ ทหารช่างเร่งขุดคลองลัด 3 แห่ง ในแม่น้ําท่าจีน ได้แก่ คลองลัดช่วงงิ้วราย คลองลัดทรง
คะนอง และคลองลัดท่าข้าม ตามลําดับ จากความยาวจุดละ 10 กว่ากิโลเมตร ก็เหลือ 1-2 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นแนว
คลองที่ชาวบ้านขุดไว้แล้ว เพียงแต่ตื้น แคบ และรกเรื้อ ระบายน้ํายาก99  



การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยคลองลัดนี้ สอดรับกับแผนของกรมชลประทาน ซ่ึงนอกจากขุดคลองลัดแล้ว 
ยังสร้างประตูระบายน้ําเหมือนคลองลัดโพธิ์ด้วย นอกจากช่วยระบายน้ําให้ลงทะเลเร็วแล้ว ยังทําหน้าท่ีปิดกั้นยามน้ํา
ทะเลหนุน โดยปล่อยให้ไหลผ่านลําน้ําเดิม หน่วงเวลาไม่ให้น้ําทะเลขึ้นเร็ว ประตูระบายน้ําจึงเป็นประโยชน์มากกว่า
คลองลัดธรรมดา 

แมน่้าํทา่จนี ผนัน้าํจากแมน่้าํเจา้พระยาไดแ้ค ่32 ล้านลกูบาศก์เมตร/วัน ใกล้เคยีงกบัคลองชยันาท-ปา่สกั 45 
ลา้นลูกบาศก์เมตร/วัน แตเ่ทียบกบัแมน่้าํเจา้พระยาทีผ่ันได้ถงึวนัละ 311 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ถือวา่ยงัหา่งไกลกัน
มาก 

คลองลัดท่าจีน เป็นแค่กลไกเร่งระบายน้ําเร็วขึ้น เพิ่มปริมาณน้ําได้มากขึ้นระดับหนึ่งแต่หาเพียงพอกับการ
จัดการมวลน้ํามากๆ ไม่ ดงันัน้จงึต้องคดิเพิ่มขคีดวามสามารถอยา่งอื่นเชน่ การขดุแมน่้าํอีกสายหนึง่ จะเรียกเปน็
เจา้พระยา 2 หรอือนัใดสดุแทแ้ต ่เพื่อขยายขีดความสามารถในการผันน้าํไดน้บัร้อยลา้นลกูบาศกเ์มตร/วนั เป็นกอบ
เปน็กาํ และหวงัผลแกป้ญัหาน้าํท่วมได ้

การขุดแม่น้ําสายใหญ่เช่นนี้ ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองเป็นอย่างย่ิง ท้ังงบประมาณลงทุน และการ
ทําความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบ 

เปน็การแกไ้ขปญัหาทีต่น้ตอ ดีกวา่ปล่อยใหน้้าํทว่มสรา้งความเสียหายนบัแสนลา้นบาทให้พืน้ที่ลุม่น้าํ
เจา้พระยาอยา่งที่ประสบยับเยนิอยู่ในเวลานี ้

ชลาลัย สมบารม1ี00  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง แล้วเขื่อนจะแตกไหม 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่10 ตุลาคม 2554 

แลว้เขือ่นจะแตกไหม?
ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ 2 เรื่อง ท่ีนําไปสู่คําถามว่า เขือ่นจะแตกไหม? 
เรือ่งแรก ถามบ่อยครั้งท่ีสุด เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย หรือประเทศเพื่อนบ้าน มักมีคําถาม

ว่า เขื่อนจะแตกไหม?  
มีคําตอบเหมือนกันแทบทุกครั้งว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเขื่อนไม่ว่ากรมชลประทานหรือการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ดูแลต้ังแต่การออกแบบ มีการเผื่อค่าหรือเพิ่มค่าความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวอยู่แล้ว รวมทั้งมี
มาตรการติดตามพฤติกรรมเขื่อน ตลอดจนการซ่อมบํารุงรักษาเขื่อนตลอดทั้งปี 

เรือ่งทีส่อง เพิ่งถามขึ้นมาอย่างจริงจังเมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ช่วงนี้ และอ่างเก็บน้ําของเขื่อนขนาดใหญ่ กว่า 20 
แห่ง จาก 33 แห่งทั่วประเทศ อยู่ในภาวะเก็บกักน้ําเต็มอ่าง หรือบางแห่งเก็บกักมากกว่า 100% ก็เกิดประเด็นสงสัย
ว่า แล้วเขื่อนจะแตกไหม?  

อันที่จริง เขื่อนเป็นเครื่องมือจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพประการหนึ่ง ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงแค่ เก็บกักน้ําไว้เพียง
อย่างเดียว ตรงข้ามยังช่วยบริหารจัดการน้ําด้วย 

บริหารจดัการอยา่งไร? 
ก่อนถึงหน้าฝนหรือฤดูน้ําหลาก เขื่อนจะทําหน้าท่ีพร่องระบายน้ําในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมสําหรับรองรับ

น้ําใหม่ท่ีคาดว่าจะไหลลงอ่าง ช่วงฝนตกหรือพายุเข้า เขื่อนจะทําหน้าท่ีเก็บกักพร้อมๆ กับระบายน้ําไปด้วย โดยเก็บ
กักมากกว่าระบาย เพื่อสะสมปริมาณน้ําส่วนต่างถือเปน็กําไรสะสม ช่วงนี้เขื่อนจะทําหน้าท่ีหมุนรอบน้ํา หลายต่อ
หลายรอบ การทํากําไรสะสมหรือเก็บกักน้ําไว้ในอ่างเก็บน้ํามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการประเมินอนาคตด้วยว่า ฝนจะ
ยังตกเหนือเขื่อนมากหรือน้อย รวมทั้งสถานการณ์จริงบริเวณท้ายเขื่อนท้ายอ่างเป็นอย่างไร 101  



หากประเมินว่า ฝนยังจะตกอีกมากและอีกนาน อาจต้องระบายน้ํามากขึ้น ในขณะเดียวกันหากท้ายเขื่อนท้าย
อ่างมีสภาพน้ําท่วมหนัก ราษฎรเดือดร้อน ก็อาจเพลาการระบายน้ําหันมาเก็บกักมากขึ้น นี่เป็นการบริหารจัดการน้ํา
โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงหลายด้าน  

ดังนั้น จึงไม่แปลกท่ีว่า เหตุใดอ่างเก็บน้ําของเขื่อนบางแห่ง จึงเก็บกักน้ําได้มากกว่า 100% ของความจุอ่าง 
ถามวา่ เมื่อเกบ็กกัน้าํมากกวา่ 100% ของความจอุา่ง ไมท่าํใหอ้า่งหรือเขือ่นนัน้แตกหรอื? 
การออกแบบเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํานั้น กําหนดระดับเก็บกักเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเก็บกักปกติ และ ระดับเก็บ

กักสูงสุด 
อธิบายง่ายๆ ว่า โดยท่ัวไปอ่างเก็บน้ําจะเก็บกักเต็มท่ี ณ ระดับเก็บกักปกติ เว้นแต่มีความจําเป็นจริงๆ ก็

สามารถขยายระดับเก็บกกัจนถึงระดับเก็บกักสูงสุด ซ่ึงออกแบบเผื่อค่าความแข็งแรงของเขื่อนเอาไว้แล้ว ดังนั้นอ่าง
เก็บน้ําบางแห่งที่เก็บกักน้ําเกิน 100% แต่ก็ต้องไม่เกินระดับเก็บกักสูงสุด พ้นจากนั้นจะมีความเสี่ยงจากแรงดันน้ํา
มหาศาลที่อาจทําให้อ่างหรือเขื่อนแตกได้  

การบริหารจัดการน้าํ ณ ขณะปรมิาณน้าํเกนิ 100% จงึเปน็เรือ่งทีต่้องระมัดระวงัสงูต้องมองทัง้สถานการณน์้าํ
ของพื้นที่ทา้ยเขือ่น พร้อมๆ กับเฝา้ระวงัความปลอดภัยของตัวเขือ่น ไมใ่ห้เปน็ปญัหาเสยีเอง 

ท้ังนี้ และทั้งนั้น มุ่งหวังที่จะลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักท้ังสิ้น 
ชลาลัย สมบารม1ี02  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง วาระน้ํา วาระชาต ิ
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่24 ตุลาคม 2554 

วาระน้ํา วาระชาติ
ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ําอยู่ 2 สถานหลัก 
อยา่งแรก น้ํามากจนเกิดน้ําท่วมเป็นอุทกภัย 
อยา่งทีส่อง น้ํานอ้ยจนขาดแคลน สําหรับการเกษตรกรรม นําไปสู่ความอดอยาก หรือทุพภิกขภัย 
อุทกภัยในประเทศไทย นับวันทวีความรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะปี 2554 อาจเรียกได้ว่า เป็นภาวะ 

“น้าํท่วมประเทศ” ก็ว่าได้ เพราะเกิดครบถ้วนทุกภาค ต่างกรรมต่างวาระ หรือท่วมพร้อมกันหลายภาคอย่างที่
ประสบอยู่เวลานี้ 

พร้อมกับอุทกภัย คือความเสียหายมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี เฉพาะปีนี้ค่าความเสียหายทั้งปีน่าจะเป็นหลาย
แสนล้านบาท ท้ังเกิดขึ้นในวงกว้าง และกระทบต่อนิคมอุตสาหกรรมที่มีโรงงานรวมกันนับพันโรง ฉุดรั้งการเติบโต
ทางเศรษฐกิจลงอย่างน่าเสียดาย พอๆ กับความเศร้าสลดต่อชีวิตประชาชนที่สูญเสียไปหลายร้อยคน 

ภาวะน้ําท่วมประเทศ ไม่อาจวางใจได้ว่าเกิดขึ้นเฉพาะปีนี้ ปีถัดไป หรือปีอื่นจะไม่เกิดเพราะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก เป็นสญัญาณเตือนว่า สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะจํานวนพายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

การเตรียมรับมือกับน้ําท่วมกระทําภายใต้ข้อจํากัดแทบทุกด้าน ไม่เคยหยิบยกเป็น“วาระแหง่ชาต”ิ อย่าง
จริงจัง ไม่ว่าการพัฒนาแหล่งน้ําชลประทาน โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ การผนวกรวมหน่วยงานเกี่ยวกับน้ํากว่า 30 
แห่ง ขึ้นเป็นกระทรวงอย่างเต็มรูปแบบ แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีเป็นรูปธรรม การวางแผนผังเมือง หรือ
กําหนดแผนการใช้ท่ีดิน และอื่นๆ 

หากจะหยิบยกเหตุการณ์น้ําท่วมประเทศปีนี้ เป็นวาระแห่งชาติ ก็ต้องเป็นวาระแห่งชาติท่ีแท้จริง ไม่ใช่แค่ผ่าน
แล้วก็ผ่านเลย ไม่ได้แก้ปัญหาน้ําในภาพรวม ไม่เช่นนั้นในอนาคตจะเสียหาย ย่ิงกว่านี1้03  



ในทางกลับกัน อย่าลืมมองข้ามภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจําแทบทุกปี และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตได้
เช่นกัน  

ไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม มีสถานะเป็นครัวโลกผลิตอาหารป้อนประชากรโลกอย่างแข็งขัน เพื่อนํารายได้
เข้าสู่ประเทศ ดังนั้นทรัพยากรน้ํา จึงเป็นสิ่งสําคัญสูงสุด ท่ีพึงต้องรักษาสมดุลให้ดีไม่ต่างไปจากกรณีของอุทกภัย 

น้ําท่วมภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงพืน้ที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาครั้งนี้ ประจักษ์ถึงการขาดสมดุลทางกายภาพที่ควร
เตรียมการได้ เช่น การเก็บกักน้ํากระทําได้จํากัดย่ิงผ่านเขื่อนขนาดใหญ่33 แห่ง เพียง 76,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ต้องปล่อยทิ้งทะเลกว่าแสนล้านลกูบาศก์เมตรทุกปีอยู่แล้ว อันเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ กระทําได้
ยากเย็นเต็มประดา หรือการมีช่องทางระบายน้ําเดิมๆ เพียงน้อยนิด แถมยังไม่อาจใช้ได้เต็มศักยภาพด้วย เมื่อเทียบ
กับมวลน้ํามหาศาลท่ีไหลบ่าลงมา ความเสียหายจึงยับเยินสุดพรรณา  

กลับกันในหน้าแล้ง ถึงจะมีน้ําเต็มเขื่อนใหญ่หลายแห่ง ช่วยให้สามารถทําการเกษตรได้ ระดับหนึ่ง แต่เมื่อนึก
ถึงฐานะครัวโลกในอนาคตที่ยังต้องขยับขยาย เพิ่มกําลังผลิตอาหารอีกมาก น้ําในเขื่อนเหล่านี้ก็ไม่อาจตอบสนองเติม
เต็มได้หมด และยิ่งเผชิญภาวะแห้งแล้งโดยตรงเมื่อใด ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงให้เห็นเมื่อนั้น นับเป็นความสูญเสีย
อีกรูปแบบหนึ่ง  

เปน็วาระแหง่ชาติทีต่้องผลกัดนัขบัเคลือ่นให้เปน็จรงิ เพือ่อนาคตอนัมัน่คงของประเทศไทยอยา่งแทจ้รงิ 
ชลาลัย สมบารมี104  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง เรียนรูม้หาอุทกภัย 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่7 พฤศจิกายน 2554 

เรยีนรูม้หาอทุกภยั
เกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา ท่ีตั้งเมืองหลวงของอยุธยา ล้อมรอบด้วยแม่น้ํา 3 สาย ท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย

แม่น้ําเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกเชื่อมกับแม่น้ําลพบุรีท่ีอยู่ด้านทิศเหนือและไปบรรจบ แม่น้ําป่าสกัท่ีไหลลงด้านทิศ
ตะวันออก 

แม่น้ําเจ้าพระยาด้านตะวันตก ไหลลงเบื้องล่างกอ่นย้อนไปโอบด้านใต้ของเกาะเมือง แล้วไปเชื่อมประสานกับ
แม่น้ําป่าสัก ก่อนรวมเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเพียงสายเดียวไหลลงสู่เบื้องล่าง 

เป็นชัยภูมิท่ีสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงเลือกสถาปนาเป็นที่ตั้งของเมือง
หลวง นอกจากสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรเป็นย่ิงแล้ว ยังเป็นเกราะป้องกันข้าศึกพม่าไม่ให้ข้ามเข้ามาตีเมือง
ได้ง่าย ซํ้าฤดูน้ําหลากพ้ืนที่นอกเกาะเมืองล้วนเป็นที่ลุ่มตํ่า พม่าไม่อาจต้ังทัพต้านน้ําหลากท่วมได้ 

ในแง่ชัยภูมิเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอด 
หากประวตัศิาสตรต์้องจารกึเพิ่มวา่ พุทธศกัราช 2554 เกาะเมืองไมอ่าจตา้นทานภัยน้าํหลากได ้น้าํจากแมน่้าํ

ทัง้ 3 สายรวมหวัไหลบา่เขา้ท่วม สรา้งความเสยีหายยบัเยนิ ไม่ตา่งจากเมื่อครัง้เสยีกรงุจากน้าํมือพมา่ทีท่ัง้เผา และ
ทําลายเมอืง 

แม่น้ําเจ้าพระยาเอ่อท้นลงสู่ลําน้ําเบื้องล่างเป็นน้ําท่า ส่วนที่เกินกําลังรับของลําน้ําบ่าพ้นตลิ่งกลายเป็นน้ําทุ่งที่
ไหลนองไปบนผืนดินเช่นกัน จากแผ่นดินอยุธยาก็ท้นเข้าท่วมปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เมืองหลวง
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

คันกั้นน้ําสารพัน ยันไว้รายทางต่างก็มีอันเป็นไป ด้วยพลังที่รุนแรงยิ่งจากมวลน้ําทุ่งที่พุ่งเข้าใส่ โดยไม่
อินังขังขอบกับการระบายลงแม่น้ําท่าจีน คลองชัยนาท-ป่าสัก กระท่ังลําน้ําเจ้าพระยาอย่างเคย109  



ดูทีทา่แลว้ ไมต่า่งจากกระแสน้าํทีห่ักทะลักเขา้ท่วมเกาะเมือง กรงุศรีอยธุยาอยา่งไร กค็ลา้ยจะเปน็อยา่งนั้น 
จําเดิมอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยา เกิดจากฝนและน้ําท่าในแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นสําคัญ มหาอุทกคร้ังนี้ หนักหนา

ท่ีสุดกลับเป็นน้ําทุ่ง โดยมีน้ําท่าจากลําน้ําเจ้าพระยาคอยประกบ และมีน้ําหนุนจากทะเลคอยซ้ําเติม โชคดีท่ีไม่มีฝน
คอยเติม 

มวลน้าํมหาศาลเหลา่นี้มาจากไหน?  
อยา่งแรก จากน้ําในเขื่อนที่จําต้องระบายลงมามาก โดยเฉพาะยามน้ําใกล้เต็มอ่างเก็บน้ําอยา่งทีส่อง น้ําฝน

จากพายุท่ีหนุนเนื่องหลายลูกเข้ามาตกท้ายเขื่อน เป็นส่วนผสมให้เกิดมวลน้ํามหาศาล 
แล้วข้อสงสัยท่ีว่า เขื่อนเกบ็กักน้าํไว้มากเกนิไป จรงิไหม? 
เขื่อนทําหน้าท่ี 2 อย่าง ท้ังเก็บกักและระบายออก โดยก่อนฤดูฝนก็จัดการการพร่องน้ําออกล่วงหน้า คล้ายล้าง

ตุ่มรอฝน ต่างกนัตรงที่ควํ่าล้างอา่งเก็บน้ําไม่ได้ ทําได้แค่พร่องน้ําออกตามหลักวิชาการ เพราะเกี่ยวเนื่องกับความ
ปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อน ไหนยังต้องพะวงถึงฤดูแล้งที่จะมาถึงอีกด้วย ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ครัวเรือน และ
ระบบนิเวศลําน้ํา กลายเปน็ความเสี่ยงอีกแบบหนึง่ที่สาหสัไม่แพก้ัน 

มหาอุทกภัยครั้งนี้ โดยเฉพาะจากน้ําทุ่ง ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ให้ทุกฝ่ายต้องคิดอ่านร่วมมือกันปรับปรุง 
แก้ไข ท้ังการเตรียมรับมือ ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น 

ที่สาํคญั นา่จะเปน็โอกาสในการพจิารณาปฏิรปูปัญหาน้าํในภาพรวมทัง้ระบบอย่างจรงิจงัแทนการแกเ้พียง
บางจดุ บางเวลา เสียท ี

ชลาลัย สมบารม1ี10  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง แผนที่เสน้ทางน้ํา 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่14 พฤศจิกายน 2554 

แผนทีเ่สน้ทางน้ํา
หลังการพัฒนาประเทศระยะหลังที่มุ่งพัฒนาเส้นทางถนนเป็นหลัก และอย่างต่อเนื่อง แผนที่ของประเทศไทย

ส่วนใหญ่จึงมุ่งเสนอแผนที่ถนนแทบทั้งสิ้น ท้ังเส้นทางภายในเมือง เมืองเชื่อมเมือง ภูมิภาคเชื่อมภูมิภาค กระทั่ง
เส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศ 

ในทางกลบักนั แทบไม่มแีผนที่เสน้ทางน้าํ ไมว่า่แม่น้าํ ลาํคลอง ยกเว้นหนว่ยงานดา้นน้าํโดยตรง ทั้งที่เสน้ทาง
น้าํเหลา่นี ้เคยเปน็เสน้เลอืดหลอ่เลี้ยงสงัคมไทยมาแตโ่บราณ 

มหาอุทกภัยปลายปี 2554 ท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ ด้านหนึ่งเป็นความเสียหายร้ายแรงในรอบ 50-100 ปีก็ว่าได้ อีก
ด้านหนึ่ง น่าจะเป็นอานิสงส์ทําให้คนไทยตื่นตัว เรียนรู้เรื่องน้ํามากขึ้น 

เส้นทางน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําป่าสัก ลุ่มน้ําบางปะกง และอื่นๆ มีท้ังเส้นทางน้ําธรรมชาติและ
เส้นทางน้ําท่ีขุดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นคูเมืองปกป้องข้าศึก เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโครงข่ายกว้างไกลย่ิงขึ้น รวมทั้ง
การเปิดขยายพ้ืนที่การเกษตรใหม่ๆ สองฝั่งคลอง โดยเฉพาะพื้นที่ นาปลูกข้าว 

แม้ในชั้นหลังมีการใช้การชลประทานสมัยใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
การขุดคลองก็ยังดําเนินต่อไปอย่างเป็นล่ําเป็นสันทุนรอนในการขุดคลองส่วนหนึ่งเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
บางส่วนเป็นขุนนาง หรือเอกชนขอลงทุนเอง โดยได้รับกรรมสิทธิพื้นที่การเกษตรสองฟากฝั่งเป็นค่าตอบแทนการ
ลงทุน 

แม้บทบาทของคลองดูเหมือนถูกลดทอนความสําคัญลง หลังมุ่งพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกหรือถนนขึ้นมา
ทดแทน แต่คลองจํานวนไม่น้อย ยังคงตอบสนองต่อการเกษตรของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของการชลประทาน
สมัยใหม่ท่ีใช้คลองทําหน้าท่ีเก็บกักน้ํา ส่งน้ําและระบายน้ําอีกด้วย113  



มหาอทุกภัยครัง้นี ้คนไทยจงึได้ยนิชื่อคลองระพีพฒัน ์คลองรงัสิตประยรูศกัดิ ์คลองหกวา คลองสามวา คลอง
แสนแสบ คลองนครเนื่องเขต คลองประเวศบุรรีมย ์ คลองพระองคเ์จา้ไชยานชุิต คลองทววีฒันา คลองมหาสวสัดิ ์
คลองภาษีเจรญิ คลองสนามไชย คลองมหาชยั และอืน่ๆ  

คลองเหล่านี้ บ้างเชื่อมคลองด้วยกันเอง บ้างเชือ่มกับแม่น้ํา บ้างเชื่อมแม่น้ํากับแม่น้ํา กระทั่งเชื่อมแม่น้ํากับ
ทะเล ภายใต้คลองเล็กคลองน้อยที่เป็นโครงข่ายร้อยเรียงเข้าด้วยกันเป็นประจักษ์พยานถึงสายพระเนตรยาวไกลของ
พระมหากษัตริย์ไทยสืบเนื่องต่อๆ กันมา 

เป็นแต่ว่า เมื่อความเจริญเข้ามาถึง มีการขยายถนนแทนเส้นทางน้ํา บางแห่งถึงกบัถมคลองเพื่อสร้างถนน ทํา
ให้ปูมประวัติของคลองถูกลบเลือนเหลือแค่ตํานาน พร้อมถมทับทางรอดให้เหลือน้อยลงไปด้วย 

หากแปรวิกฤติมหาอุทกภัยคราวนี้ให้เป็นโอกาส ก็น่าจะเป็นโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องคลองอย่างจริงจัง
ท้ังระบบ สร้างเป็นแผนที่เส้นทางน้ําเหมือนกับแผนท่ีเส้นทางถนน พร้อมๆ กับสนับสนุนให้รัฐพลิกฟื้น และพัฒนา
คลองมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาจากน้ําอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจากอุทกภัย หรือการขาดแคลนน้ํา 

ปญัหาเรื่องน้าํในอนาคตนั้น ดจูะเปน็เรือ่งใหญ่มากกวา่จะมองไกลในระยะไมก่ีส่บิปเีพราะกวา่จะถงึวันนัน้ มัน
ก็อาจสายเสียแลว้เหมือนอยา่งทีป่ระสบอยู่ในวนันี ้

ชลาลัย สมบารมี114  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง พลังเส้นเลือดฝอย 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่21 พฤศจิกายน 2554 

พลงัเส้นเลือดฝอย
กระบวนทัศน์ในเรื่องราวเกี่ยวกับน้ํา โครงสร้างขนาดใหญ่มักได้รับความสนใจเป็นพิเศษเช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ํา 

แม่น้ํา ลําคลองสายหลัก ไม่เว้นอุโมงค์ระบายน้ํายักษ์ใต้ใจกลางนครหลวง 
ความน่าสนใจเกิดขึ้น นับแต่การกําหนดโครงการ การก่อสร้าง การใช้งาน ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมทั้งการ

ประคบประหงมบํารุงรักษา ตอกยํ้าด้วยความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ว่า จะแก้ไขปัญหาน้ําได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว 
ความรูส้ึกที่โอบล้อมในใจลกึๆ เยี่ยงนี ้ทําให้มุมมองเรือ่งน้าํกลายเป็นความฉาบฉวยโดยไมรู่ต้ัว เหมือนเสน้ผม

บงัภูเขา ไมใ่ห้เขา้ถงึปัญหาได้โดยงา่ย ทั้งที่อยูช่ิดใกล้เปน็เนื้อเดยีวกัน 
มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นปลายปี 2554 นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของโครงสร้างเล็กๆอย่างน่าพิศวง  
เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอย่างผู้คน โลหิตมีความสําคัญในการหล่อเลี้ยงกายา และสมองเพื่อคิดอ่านสั่งการได้

อย่างน่าอัศจรรย์ โดยมุ่งเขม้นมองไปที่เส้นเลือดใหญ่ในฐานะเส้นทางหลักในการสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ 
คนดว้ยกนัเองยงัพลอยหลงลมืวา่ ยังมีเสน้เลอืดฝอยรบัชว่งเลอืดจากเสน้เลอืดใหญไ่ปกระจายในระบบอนั

ซับซอ้นที่เสน้เลอืดใหญไ่มอ่าจกระทาํได้โดยเดด็ขาด เปน็ความสาํคญัที่เชือ่มโยงเปน็ความสมัพนัธ์หนึง่เดียว ชนดิมิ
อาจขาดกันได ้

เรื่องราวของน้ําก็เฉกเช่นกัน ใครๆต่างมองข้ามคลองสายเล็ก สายน้อย ยิบย่อยจํานวนมากที่แฝงฝังอยู่ใน
โครงข่ายของคลองสายใหญ่ หรือแม่น้ําโดยไม่สําเหนียกรู้ตัว115  



น้ําท่วมใหญ่โดยเฉพาะเมืองปลายทางน้ําอย่างกรุงเทพฯครั้งนี้ ชั้นแรกมุ่งหวังพึ่งพาแม่น้ําลําคลองสายหลัก 
รวมทั้งอุโมงค์ยักษ์ผลักดันน้ําลงทะเลให้งวดแห้งเหมือนอย่างเคย แต่ปริมาณน้ํานั้นมหาศาล ซํ้าร้ายกระจายอยู่หลาย
ทิศทาง ไม่อาจใช้โครงข่ายเดิมแต่ลําพังได้ จําต้องอิงอาศัยเครือข่ายคลองเล็กยิบย่อยเข้าสนับสนุนเพิ่มเติม 

น่าเสียดาย เมื่อคลองเล็ก คลองน้อยที่ขาดการบํารุงรักษา ล้วนมีอาการไม่ต่างเส้นเลือดฝอยอุดตัน ท้ังจากขยะ 
ผักตบชวา หญ้ารกเรื้อริมฝั่ง ตะกอนก้นคลอง กระทั่งการบุกรุกถือครอง เมื่อนั้น อาการของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ก็
มาเยี่ยมเยือนถามหากันถ้วนหน้าท่ีไม่ท่วมก็พลอยต้องท่วม ท่ีท่วมอยู่แล้วก็ท่วมหนักย่ิงขึ้น กลายเป็นวิบัติใหญ่หลวง
ประมาณว่าเสียกรุงเป็นครั้งที่ 3 นับแต่กรุงศรีอยุธยามา 

อาจกลา่วไดว้า่ เสน้ทางผนัน้าํลงสู่ทะเล โครงขา่ยลาํน้าํทัง้ลาํน้าํสายหลกั กระทัง่ลาํน้าํสายเลก็ขนาดยบิย่อย 
ล้วนมคีวามสาํคญัไมแ่พก้นั และไม่อาจตัดขาดจากกนัได้เชน่กัน 

ถึงเวลาที่ต้องทบทวนเส้นทางน้ํากันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสียที เอาวิกฤติมหาอุทกภัยจนถึงขั้นวิบัติครั้งนี ้ มา
เป็นบทเรียน ดูแลท้ังเส้นเลือดสายใหญ่ และเส้นเลือดฝอย ทะลุทะลวงทะนุบํารุงอย่าให้ไขมันได้แผ้วพานสะสม จน
สามารถเป็นโครงข่ายเดียวกันโดยสมบูรณ์ 

วันข้างหน้าถัดจากนี้ กรุงเทพฯ ยังคงเป็นเมืองสวรรค์ได้ หากเพียงรู้ และเพียรใส่ใจธรรมชาติของสายน้ํา 
เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษเคยรู้เฝ้าสร้างสรรค์ใส่ใจมาโดยตลอดอดีตอันยาวนาน 

ชลาลัย สมบารม1ี16  



ชือ่คอลมัน ์ น้ําเพื่อชวิีต เพื่อเศรษฐกิจไทย 
ชือ่เรื่อง แนวรบด้านการบริหารจัดการน้าํ 
สื่อสิง่พมิพ ์ น.ส.พ.มติชน รายวัน 
วนัเผยแพร ่ วันจันทร์ที ่16 พฤษภาคม 2554 

แนวรบดา้นการบรหิารจัดการน้าํ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย ประสบความยุ่งยากมากขึ้นจากปัญหาท่ีทวีความซับซ้อนมาก

ขึ้นทุกที นอกเหนือจากปัญหาความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นตามลําดับสวนทางกับ ขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ํา กลับมีข้อจํากัดมากขึ้นทุกทีแล้วนั้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกกด็ ี ความต้องการดาํรงสถานภาพการเปน็ครวัโลก ของประเทศไทย
ก็ด ีล้วนเปน็ข้อจาํกัดที่ยิง่รุมเรา้ให้ทุกฝา่ยต้องหนัมารว่มกนัพจิารณาหาทางออกปญัหาน้าํอยา่งจรงิจงั  

เพราะการได้มา และการเสียไปซ่ึงทรัพยากรน้ํา ล้วนอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันทั้งสิ้น และไม่อาจกระทําโดย
หน่วยงานใดได้โดยลําพัง ตรงข้ามยังต้องแสวงหาความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นด้วยซํ้า การบริหารจัดการน้ําจึง
จะมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่าลืมว่า ทรัพยากรน้ําหาได้ยากเย็นย่ิงขึ้นทุกที มูลค่าท่ีแท้จริงก็เพิ่มสูงขึ้นทุกทีเช่นกันและกําลังกลายเป็น
ปัญหาสําคัญท้าทายมนุษยชาติ ท้ังด้านการอุปโภคบริโภค การผลิตอาหารและการรักษาระบบนิเวศ แล้วจะปล่อยให้
ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นไปตามยถากรรมได้อย่างไร 

สําหรับประเทศไทย หน่วยงานรับผิดชอบด้านน้ํามีมากกว่า 30 หน่วยงาน เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทําสูง 
หน่วยงานหลักยังคงเป็นกรมชลประทาน ท้ังในแง่การพัฒนาแหล่งน้ํารวมถึงการก่อสร้างอาคารหัวงาน ระบบ
ชลประทาน และอาคารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมน้ําทุกประเภท เพื่อแพร่กระจายน้ําไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ117  



การเกษตรแม้เป็นกิจกรรมที่ใช้น้ํามากท่ีสุด ก็ด้วยความจําเป็นพื้นฐานของสังคมเกษตรกรรมของไทย ในทาง
กลับกันทรัพยากรน้ําได้สร้างคุณูปการย่ิงใหญ่ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทย กลายเป็นครัวของโลกอย่างเต็มตัว การจะ
ดํารงสถานภาพยิ่งใหญ่เช่นนี้ตลอดไป เป็นภารกิจท่ีลําพังกรมชลประทานหน่วยงานเดียวไม่อาจกระทําได้ในระยะ
ยาว 

อย่างไรก็ตาม ในชั้นนี้กรมชลประทานเอง ได้ริเริ่มวางรากฐานก่อรูปการบริหารจัดการน้ําในทุกกิจกรรมการใช้
น้ํา โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างใกล้ชิดท้ังในรูปกลุ่มผู้ใช้น้ํา สหกรณ์ผู้ใช้น้ํา จน
แทบหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน มีส่วนสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้มากท่ีสุด 

กล่าวโดยสรุป กรมชลประทานในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดหาน้ําให้เกษตรกรและราษฎรทั่วประเทศ มีสถานะที่
เกษตรกรต้องการพึ่งพาร้องขอ แตก่ารเปดิใหก้ลุ่มเกษตรกรเขา้มามสี่วนร่วมในการคดิวางแผนจดัสรรและใชน้้าํนัน้ 
นบัวา่เป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์รว่มกนัสงูสุดในระยะยาว เพราะเกษตรกรและราษฎรเจ้าของพื้นที่นั้น รู้ความ
ต้องการของตัวเอง รู้ช่วงเวลาที่ต้องการน้ํา รู้ปริมาณความต้องการ สุดท้ายรู้สึกร่วมและหวงแหนสิ่งก่อสร้าง และ
อุปกรณ์ด้านชลประทาน ราวกับเป็นเจ้าของด้วย  

เปน็แนวรบดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํทีท่รงคณุคา่ ไมน่้อยหนา้ไปกวา่แนวรบดา้นการพฒันาแหลง่น้าํ
เลย หากสามารถผนวกรวมสองแนวรบเขา้ดว้ยกนั จะเหน็ทศิทางการขบัเคลือ่นการบริหารจดัการน้าํทีช่ดัเจนเป็น
รปูธรรมยิง่ขึน้  

ชลาลัย สมบารม1ี18  


