
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                   ภาคผนวก ค 
อางพวงคืออะไร 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                       ค-1                                                     รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 
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คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
1) ความเปนมา 
  หลายทานคงไดยินศัพฑคําวา “อางพวง” ในชวงที่เราขาดแคลนน้ํากันมากขึ้น  
อาจจะสงสัยวา อางพวงนี้คืออะไร   จริงๆแลว อางพวง คงยอมาจาก อางเก็บนํ้าพวง หรือ ชุดอาง
เก็บนํ้า ซ่ึงทําหนาที่เก็บกักนํ้าที่ไหลจากพ้ืนที่มาเก็บกัก และตอเชื่อมกันเปนระบบ เพ่ือใหสามารถ
ใชนํ้าจากที่ระบายลงสระไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา อางเก็บนํ้าเด่ียว  เพราะโดยปรกติแลว 
พ้ืนที่รับนํ้าของแตละอางเก็บนํ้าจะไมเทากัน และพ้ืนที่ที่สรางอางเก็บนํ้าไดก็อาจไมอยูในพ้ืนที่ที่
ตรงกับขนาดของพื้นที่รับนํ้าได ปริมาณฝนที่ตกก็จะกระจุกตัวบางชวง ทําใหนํ้าทาที่เกิดจะไหลเขา
บางชวง และถาไมมีพ้ืนที่เก็กกักเพียงพอก็จะลนออกสูทางน้ําธรรมชาติ ทําใหความสามารถในการ
เก็บกักจํากัดตามขนาดของอางเก็บกักนํ้าเทาน้ัน  แตถาสามารถเชื่อมโยงกับอางเก็บนํ้าอ่ืน ก็
สามารถระบายน้ําผานไปสูอางที่ยังไมเต็มหรือใชนํ้าวนจากอางเก็บนํ้า ลงพ้ืนที่ชลประทาน และ
อาจใหไหลลงอางเก็กกักนํ้าในลูกตอไปได 
       
2) แนวคิด 
             อางเก็บกักนํ้าแบบน้ีเกิดขึ้นในหลายประเทศ และมักจะเกิดขึ้นจากความจําเปนดาน
เกษตรกรรมที่ ตองการนํ้ามาชวยเสริมในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปริมาณฝนไมพอตอ
การเกษตร  ในประเทศญีปุนไดมีการพัฒนาอางเก็บนํ้าแบบน้ีมากวา 400 ปแลว โดยอาศัยพ้ืนที่
เชิงเขา ที่พอมีพ้ืนที่รับนํ้า ทําการปดก้ันพ้ืนที่ดวยฝาย และจัดทําเปนสระ หรือ อางเก็บกักนํ้า 
(เรียกวา tame-ike หรือจะเรียก farm pond ก็ได) ไว จากน้ันก็ขุดเปนคูสงนํ้าไปสูพ้ืนที่เกษตร (ดัง
รูปที่ 1)   ตอมาเม่ือความตองการนํ้ามีมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเปนอางพวง มีการทําคูสงนํ้าเขา 
(รูปที่ 2)  และสามารถระบายเชื่อมโยงกันกับสระที่อยูดานทายน้ําเปนชุดอางเก็กนํ้า หรือ อางพวง
ได  (รูปที่ 3) 
 
3) ประสิทธิภาพของอางพวง 
    การศึกษาเก่ียวกับประสิทธภิาพของอางพวง มีการวิจัยเพ่ือดูวา ปริมาณน้ําที่เก็บกัก
ได พ้ืนที่รับประโยชน ปริมาณน้ําที่ใชประโยชนได เทียบกับความตองการใชนํ้าของพืชวาเปน
อยางไร   รูปที่ 4 เปนพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือหาคําตอบ  ในพ้ืนที่ดังกลาวมีอางเก็บนํ้าทั้งหมด 7 อาง (เขา
เรียกวา อางแม อางลูก อางหลาน และอางเหลน)  สรางมากวา 120 ปแลว ปริมาตรเก็กกักรวม 
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90,000 ลบ.ม มีพ้ืนที่รับประโยชนทั้งหมด 34.5 เฮคเตอร (ประมาณ 172.5ไร)  แปลงนาแตละ
แปลงประมาณ 5 ไร คันเก็กกักนํ้าไวสูงประมาณ 26 ซม 
  ผลการศึกษา (ดังรูปที่ 5) พบวา ปริมาณน้ําที่ใชเฉลี่ยตอฤดูกาลเทากับ ๗๑๓ มม มา
จากอางเก็บนํ้าโดยตรง 21 % มาจากฝน 32 % และมาจากน้ําเวียน (repeating water) 47% (การ
เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการนํ้าในระบบอางพวง ตองมีเทคนิคในการจัดการนํ้าในรายละเอียดเพ่ิม
โดยการใชนํ้าเวียน หมายความถึงการใชนํ้าซํ้า โดยโรยน้ําจากแปลงนาบน ผานคูนํ้า ซ่ึงจะตองคัด
นํ้าใหเขาแตละแปลงนา นํ้าที่เกินแตละแปลงจะใหนํ้าลนสูคูนํ้า หรือสูแปลงนาดานลาง เพ่ือใช
ในพืนที่ทายน้าํตอ ซ่ึงจะตองมีการควบคุมระดับในคูและแปลงนาใหเหมาะสมอยูตลอด) ซ่ึงผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา อางเก็บนํ้าชวยเหลือนํ้าเพ่ือการเกษตรได 21 %  และเทคนิคการบริหาร
นํ้าชวยไดอีก 47 % 
 
4) การปรับปรุงในระยะหลงั 
  เน่ืองจากมีความตองการนํ้าดานอ่ืนๆ มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อยูอาศัย นโยบายจึง
ตองการลดพื้นที่นา(เพ่ือลดผลผลติขาวดวย)  และขอจํากัดดานแรงงานในการดูแลจัดการนํ้าใน
แปลง (เน่ืองจากชาวนาสูงอายุมากขึ้น) จําตองมีการปรับปรุงการจัดการนํ้าในอางพวง (ดังรูปที ่6)  
แนวคิดตองการเพิ่มความจุเก็บกักนํ้า (โดยการเสริมคัน เพ่ิมสารใยสังเคราะหเพ่ือลดการซึมของ
นํ้า รูปที่ 7)  การวางทอเชือ่มระหวางอางเก็บกักนํ้า (แทนระบบคู เพ่ือลดความสญูเสียนํ้าระหวาง
ทาง)  การปรับปรุงแปลงนามีระบบทอนํ้าเขาและออกเพ่ือดูแลไดดีขึ้น(รูปที่ 8) บางพื้นที่ที่อยูใกล
เขตเมือง ก็มีการปรับปรุงพ้ืนที่อางโดยการถมที่ ปรับเปนพ้ืนทีเ่พ่ืออยูอาศัย  การติดตาม
ประเมินผลการปรับปรุงพบวา ปริมาณการใชนํ้าเพ่ิมขึน้ (จากเดิม 713 มม) เปน 830 มม. ในหน่ึง
ฤดูกาล(สวนหนึ่งเนื่องจากมีนํ้าเพ่ิมมากข้ึน) แหลงนํ้าที่ไดมาจากอางเก็บนํ้า 45 % และจากฝนใช
การ 55%  (รูปที่ 9) ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก และการสงนํ้า รวมทั้งการลดภาระ
แรงงานในการดูแลแปลง(จากภาระน้ําเวยีน)ไดดียิ่งขึ้น 
 
 5)   บทสงทาย 
            การพัฒนาอางหรือสระเก็บกักนํ้าขนาดเล็กมีวิวัฒนาการมาจากอดีตกาล เพ่ือเปน
แหลงนํ้าเสริมเพ่ือการเกษตรโดยเริ่มจากการชลประทานขนาดเล็ก และมีการพัฒนาเปนชุดของ
สระ หรือ อางเก็กนํ้า หรือ อางพวงขึ้นในระยะตอมา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเก็กกักและ
การใชนํ้าในระดับพ้ืนที่ และเปนแหลงนํ้าสํารองยามฉุกเฉินได 
            อางพวงในระบบดังกลาวชวยใหมีปริมาณนํ้าเก็บกักเสริมจากฝน ทําใหเกิด
การเกษตรในชวงตนของการทําเกษตรในประเทศญีปุน มีพ้ืนที่นาเชิงเขาหลายพื้นที่ที่กลายเปน
แหลงทองเท่ียวจากความพยายามพัฒนาพ้ืนที่ดวยระบบอางพวงเปนเวลานานจากอดีต ทําใหเกิด
ความสวยงามจากน้ํามือของมนุษย (รูปที่ 10) การพัฒนาดังกลาวมีจนมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที ่
2 ไดมีการพัฒนาอางเก็บนํ้าขนาดเล็กน้ีกวา 230,000 อางทั่วประเทศญปีุน (รูปที่ 11)  ในระยะ
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หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มมีการพัฒนาระบบอางเก็บกักนํ้าขนาดกลางและใหญเพ่ิมขึ้นตามการ
ขึ้นของประชากร การขยายตัวของพื้นทีเ่กษตรกรรม อุตสาหกรรม และเขตเมืองเพ่ือใหมีนํ้า
พอเพียง(ดูรูปที่ 12)  แตในหลายพื้นที่ก็ยงันําระบบสงนํ้าขนาดกลางและใหญไปเช่ือมกับระบบอาง
พวงที่มีอยู (โดยการปรับปรุงใหทนัสมัยตามกาลเวลา และนํานํ้าสวนเกนิจากการปรับปรุงมา
สนับสนุนการใชนํ้าในเขตเมือง)  และใหพ้ืนที่สามารถดูแลการจัดการนํ้าเองตามระบบน้ําที่มีอยูได 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการดูแลนํ้าในระดับพ้ืนที่อยู  
          ประเทศไทยเราก็มีระบบคู คลอง สระ บึง หนอง มาแตในอดีต  แตในระยะหลังหันมา
พึงพาระบบเขือ่นหรืออางเก็กกักนํ้ามากขึ้น ทําใหการดูแลแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีอยู นอยลงไป  แต
จากน้ีไป เน่ืองจากความตองการใชนํ้าของประเทศยังจะมีมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาแหลงเก็กกัก
นํ้าขนาดใหญเริ่มมีขอจํากัด เราคงตองหันกลับมาทบทวน ระบบแหลงนํ้าธรรมชาติขนาดเล็ก 
จัดทาํบัญชีแหลงนํ้าประจําพ้ืนที่ การจัดระบบการใชประโยชน การบํารุงรักษา รวมทั้งสงเสริม
พัฒนาเปนอางเก็บนํ้าประจําพ้ืนที่ และพัฒนาเปนอางพวงที่เปนระบบเชื่อมโยงกบัระบบนํ้าขนาด
กลางและใหญเพ่ิมไดตอไป (ในลักษณะสระพระราม 9 ประจําพ้ืนที่  ตามลักษณะความเหมาะสม
ของพื้นที่และมีการเชื่อมตอเปนระบบจากตนน้ําสูปลายน้ําตามปริมาณน้ําที่จะมีได) อันจะเปน
มาตรการเสรมิอีกทางเลือกหน่ึง ยามฉุกเฉิน และรบัมือตอการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศใน
ระดับพ้ืนที่ไดในอนาคต 
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รูปที่ 1  แนวคิดการพัฒาอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก จะพัฒนาเปนอางพวง 

 
รูปที่ 2   ภาพอางเก็บนํ้า (ในหนาแลง) และทางน้ําเขา 

 
รูปที่ 3  ภาพทางอากาศของอางพวงเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
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รูปที่ 4  ตัวอยางอางเก็บนํ้าพวง (7 ลูก) ที่เชื่อมโยงกัน 

 
รูปที่ 5 ผลการประเมินแหลงนํ้าที่ใชเทียบกับปริมาณความตองการนํ้า 

 
รูปที่ 6  การปรับปรุงระบบอางเก็บนํ้าพวง  (ทอสงลดน้ําสูญเสีย เสริมคันเพ่ิมปริมาณเก็บกัก) 
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รูปที่ 7 การเสริมคันเพ่ือเพ่ิมปริมาณเก็บกักนํ้า 

 
รูปที่ 8  การปรับปรุงอาคารระบายน้ํา 

 
รูปที่ 9   ผลการปรับปรุงระบบอางพวง  เพ่ิมปริมาณน้ํา ลดแรงงานดูแลอาง 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                   ภาคผนวก ค 
อางพวงคืออะไร 
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รูปที่ 10   ภาพของพื้นที่นาริมเขาพรอมกับอางพวงจากตนนํ้าที่ชวยเสริมนํ้าให 

 
รูปที่ 11 การกระจายตัวของอางเก็บนํ้าในขนาดเล็กในประเทศญ่ืปุน 

 
รูปที่ 12  ประวัติการพัฒนาอางเก็บนํ้าขนาดตางๆในการพัฒนาเกษตรในประเทศญีปุ่น 


