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รายงานพิเศษ : เจาะอุโมงค์ส่งน ้าแม่กวง...บูรณาการหน่วยงานน ้า 

 
รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน ้าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง 

และคุณภาพน ้า เพราะน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
น ้ากว่า 30 หน่วยงาน ท้างานซ ้าซ้อนขาดประสิทธิภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรี จึงมีค้าส่ัง ท่ี 46/2560 จัดตั ง ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อให้
การบริหารจัดการน ้าของประเทศทั งระบบมีเอกภาพ ลดความซ ้าซ้อนของหน่วยงาน โดยท้าหน้าท่ีบูรณาการงาน 
ข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั งขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าของประเทศ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

โครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาร จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่ท่ีใช้งบมากกว่า 15,000 ล้านบาท ท่ีถูกน้ามาเร่งรัดด้าเนินการตามค้าสั่งการดังกล่าว เนื่องจากมีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินงาน 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่ีผ่านมาการด้าเนินโครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่าง
เก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ค่อนข้างจะล่าช้า จึงได้สั่งการให้ สทนช. เร่งรัดบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั งใน
ระดับนโยบายและพื นท่ี เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ในเรื่องการสร้างความมั่นคงในเรื่องน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) และการจัดการ
น ้าท่วมและอุทกภัย ซึ่งโครงการนี จะสามารถสร้างความมั่นคงในเรื่องน ้า แก้ ไขปัญหาขาดแคลนน ้า น ้าท่วม และ
คุณภาพน ้าในลุ่มน ้าปิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ดร.สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ในปัจจุบันการเติบโตทั งทางด้านการท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนในพื นท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล้าพูนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้มีความต้องการใช้น ้าในปริมาณท่ีสูงกว่าปริมาณน ้าต้นทุนในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ท้าให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าเป็นปริมาณปีละ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน
น ้ามากถึงปีละ 173 ล้านลบ.ม. 

โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาลุ่มน ้าปิงตอนบนซึ่งมีลุ่มน ้า
สาขาส้าคัญๆ 3 ลุ่มน ้าคือ ลุ่มน ้าแม่กวง ลุ่มน ้าแม่งัด และลุ่มน ้าแม่
แตง โดยท่ีผ่านมาได้มีการสร้างอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตั งแต่ปี พ.ศ.2519 เพื่อประโยชน์ด้าน
อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในเขตพื นท่ี จ.เชียงใหม่และ

ล้าพูน แต่มีปัญหาน ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ ประกอบน ้าปริมาณน ้าท่าท่ีไหลลงอ่างฯโดยเฉลี่ยในแต่ละปีจะมี
น้อยกว่าปริมาณความจุ ในขณะท่ีปริมาณน ้าท่า ในลุ่มน ้าแม่งัด และแม่แตง ในฤดูฝนจะมีปริมาณน ้ามากเกินความ
ต้องการเกิดภาวะน ้าท่วมเป็นประจ้า 



 
ดังนั นเพื่อให้การบริหารจัดการน ้าในทั ง 3 ลุ่มน ้าดังกล่าว ซึ่งล้วนเป็นลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าปิง เกิดประโยชน์

สูงสุด จึงได้ด้าเนินโครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราดังกล่าว โดยเจาะอุโมงค์ส่งน ้าเพื่อส่ง
น ้าจากล้าน ้าแม่แตง ในส่วนท่ีเกินความต้องการช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 
113 ล้านลบ.ม.ต่อปี ไปยังอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และผันน ้าส่วนเกินของอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์
ชล ประมาณ 47 ล้านลบ.ม.ต่อปี ผ่านอุโมงค์ส่งน ้าไปยังอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา รวมปริมาณน ้าท่ีผันทั งสิ น
ประมาณ 160 ล้านลบ.ม.ต่อป ี

นอกจากนี ยังจะด้าเนินโครงการส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล กลับไปยังระบบส่งน ้าของ
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง เพื่อสนับสนุนให้พื นท่ีการเกษตรในลุ่มน ้าแม่แตงในฤดูแล้งประมาณ 25 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปีอีกด้วย ซึ่งจะท้าให้ประชาชนท่ีอยู่ทั ง 3 ลุ่มน ้าย่อยของลุ่มน ้าปิง ได้รับประโยชน์จากโครงการนี  
ท้าให้มีความมั่นคงในเรื่องน ้าตลอดปี ทั งน ้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ลดปัญหาน ้าท่วมโดยเฉพาะในลุ่มน ้า
แม่แตง รวมทั งพื นท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานในช่วงท่ีผ่านมาค่อนข้างจะล่าช้ากว่าแผนท่ีก้าหนดไว้ เนื่องจากซึ่งโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ท่ีมีการเจาะอุโมงค์ส่งน ้าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในประเทศไทย ท้าให้มีหลายหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน 
กล่าวว่า แม้การด้าเนินงานขณะนี จะล่าช้าไปบ้าง กรม
ชลประทานจะบูรณาการกับ สทนช.และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งด้าเนินงานโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน คือ ภายในปี 2564 เพื่อสร้างความมั่นคงใน
เรื่องน ้า แก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า ปัญหาน ้าท่วม และปัญหา
คุณภาพน ้าในลุ่มน ้าปิงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ส้าหรับความก้าวหน้าในการก่อสร้างนั น ซึ่งจะแบ่งการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน ้าออกเป็น 2 ช่วง ด้วยกันคือ อุโมงค์ส่งน ้า
ช่วงแม่งัด-แม่กวง และอาคารประกอบ ระยะทาง 22.975 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 4,713 เมตร 
คิดเป็นความก้าวหน้า 26.604% ส่วนช่วงท่ี 2 คือ อุโมงค์ส่งน ้าช่วงแม่แตง-แม่งัดและอาคารประกอบ ระยะทาง 
25.624 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 647 เมตร คิดเป็นความก้าวหน้า 9.945 % ส่วนการขอใช้พื นท่ี
ในการด้าเนินโครงการในส่วนท่ีเป็นพื นท่ีป่ าสงวนแห่งชาติ ประมาณ 745 ไร่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะเหลือเฉพาะพื นท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
จ้านวนประมาณ 229 ไร่ อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื นที่อุทยานแห่งชาติ 

“เมื่อโครงการเพิ่มปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน
ของอ่างเก็บน ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลบ.ม. ซึ่งจะใช้ในการเกษตร อุปโภค-บริโภค 
อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน ้าของพื นท่ีชลประทานโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ้านวน 175,000 ไร่ และ เพิ่มพื นท่ีเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาแม่แตง จ้านวน 14,550 ไร่ ช่วยสนับสนุนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม 
ในเขตพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่และล้าพูน จากปีละ 13.31 ล้านลบ.ม. เป็น 49.99 ล้านลบ.ม.” อธิบดีกรมชลประทาน
กล่าว 



นอกจากนี  โครงการดังกล่าวยังจะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน ้าในลุ่มน ้าปิง
ตอนบน โดยกรมชลประทานจะน้าระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน ้าท่วมมาใช้ในการบริหารจัดการน ้าและเตือน
ภัยจากน ้าหลากท่ีเกิดขึ นล่วงหน้าอีกด้วย สทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการกับกรมชลประทานและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สร้างอุโมงค์ส่งน ้าท่ีใหญ่จะยาวท่ีสุดในประเทศไทยครั งนี  ส้าเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ปี 
2564 รู้กัน 

 
คอลัมน์รักษ์เกษตร : เทคนิคในการปลูกผักใบเขียว 

ค ำถำม ผมขอทราบเรื่อง เกร็ดความรู้ในการปลูกผักใบเขียว ด้วยนะครับ 
ทรงพล สลวยงาม,อ.เมือง จ.ชัยนาท 

 
ค ำตอบ 

ผักใบเขียวทุกชนิด มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สีเขียวในผักประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ เบต้า
แคโรทีน และวิตามินต่างๆ มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็ง ช่วยบ้ารุงหัวใจและ
หลอดเลือด ช่วยบ้ารุงสมองและความจ้า ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ควบคุมสมดุลของร่างกาย ยังมีสารอาหาร
ท่ีส้าคัญอีกคือ แคลเซียม ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันให้แข็งแรง มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งช่วยท้า
ให้ขับถ่ายได้สะดวก ช่วยลดคอเลสเตอรอล รวมทั งลดระดับน ้าตาลในเลือด คุณประโยชน์หลายอย่างท่ีกล่าวไว้ เรา
สามารถที่จะปลูกผักกินเองได้ ดังนี  
 
วิธีกำรปลูกผักใบเขียว 

1.ผักประเภทท่ีต้องเพาะกล้าก่อน แล้วจึงย้ายปลูก เป็นพืชผักท่ีเมล็ดพันธุ์มีขนาดเล็ก ต้องการการดูแลรักษา
ระยะต้นกล้ามากกว่าพืชผักชนิดอื่น เช่น กะหล่้าดอก กะหล่้าปลี ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ เป็นต้น แปลงเพาะกล้า 
ควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 10 เซนติเมตร อาจปลูกโดยการหว่านเมล็ดผักให้สม่้าเสมอ อย่าให้แน่นเกินไป หรือ
โรยเมล็ดตามร่องเล็กๆ บนแปลงเพาะ แต่ละร่องห่างกัน 15-20 เซนติเมตร หลังจากนั น ให้เกลี่ยดินกลบบางๆ และ
ใช้ฟางข้าวคลุมดิน แล้วรดน ้า ควรให้น ้ากล้าผักวันละ 2 ครั ง เมื่อกล้าผักอายุได้ 1-2 สัปดาห์ ให้ถอนต้นกล้าอ่อนแอ 
หรือท่ีเป็นโรค และต้นที่อยู่ชิดกันทิ งไป กล้าท่ีเหมาะสมจะย้ายปลูก ควรมีใบจริง 3-5 ใบ 

2.ผักประเภทท่ีหว่านเมล็ดลงในแปลงได้เลย ผักประเภทนี  มีอายุสั น โตเร็ว มีระยะปลูกถี่ เมล็ดหาง่าย และ
ราคาถูก เช่น ผักชี ผักกาดเขียว กวางตุ้ง คะน้า สามารถปลูกได้ 2 วิธีคือ 

-โดยหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง คลุมด้วยฟางบางๆ และรดน ้าเป็นฝอยละเอียดให้ท่ัวแปลง เมื่อต้นกล้า
งอก และมีใบจริงประมาณ 1-2 ใบ ให้เร่ิมถอนแยก โดยเลือกต้นกล้าท่ีแข็งแรงไว้ และจัดระยะปลูกให้พอเหมาะ 

-โดยการโรยเป็นแถว วิธีนี  จะประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มากกว่าวิธีหว่าน โดยโรยเมล็ดให้เป็นแถวในร่อง เมื่อต้น
กล้างอก ให้ถอนต้นที่อ่อนแอ และเบียดชิดกันทิ งไป 

3.ผักประเภทท่ีใช้ปลูกเป็นหลุม ผักประเภทนี  เป็นพวกท่ีมีเมล็ด เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงกวา ฟักทอง 
มะระ ผักกาดหัว เป็นต้น โดยหยอดเมล็ดตามหลุมปลูกท่ีเตรียมไว้ หลุมละ 2-3 เมล็ด ลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
กลบด้วยดินบางๆ เมื่อต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2 ใบ ให้ถอนต้นที่อ่อนแอทิ ง เหลือไว้หลุมละ 1 ต้น 
 
 



กำรดูแลรักษำ 
1.หลังจากปลูกผักแล้ว ให้ใช้ฟางข้าว อัตรา 1 ตันต่อไร่ คลุมดินระหว่างแถวของผั กท่ีปลูก เพื่อรักษา

ความชื น ควบคุมวัชพืช และเมื่อฟางข้าวสลายตัว จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินอีกด้วย 
2.การให้ปุ๋ย ใช้น ้าหมักชีวภาพฉีดพ่น อัตรา 2 ลิตรต่อไร่ เจือจาง 1:1,000 ทางใบ และล้าต้น หรือรดลงดิน 

ควรท้าในตอนเช้า หรือหลังจากฝนตก และให้อย่างสม่้าเสมอทุก 7 วัน จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ การยืดตัวของล้าต้น และส่งเสริมการออกดอก และติดผลได้ดีขึ น 
เมื่อผักเริ่มติดดอกออกผล ให้ฉีดพ่นน ้าหมักชีวภาพรอบๆ ต้น แล้วพรวนดิน รดน ้า และก้าจัดวัชพืช อย่างสม่้าเสมอ 
การให้น ้า ควรรดน ้าในช่วงเวลาเช้าและเย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด อย่าปล่อยให้น ้าขังแปลงเป็นอันขาด เพราะจะท้า
ให้ผักเน่า ข้อส้าคัญส้าหรับน ้าหมักชีวภาพท่ีจะน้าไปใช้ ต้องท้าการเจือจางตามชนิดของพืช ก่อนใช้นะครับ 

นำยรัตวิ 


