
ประวัติชลประทาน 
งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอก

คลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจ านวนมาก ด าเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแล
คูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 
เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาด าเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้าง
ระบบคลอง ในบริเวณพื้นท่ีราบฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ท่ีเรียกว่า ทุ่งรังสิต โดย
ขุดคลองสายใหญ่ เช่ือมระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ านครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ า 
ส าหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ าเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ า
ตลอดท้ังปี  
 
หลังจากท่ีบริษัทดังกล่าวได้ด าเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษ
ตราธิการ ได้ไปตรวจราชการท่ีทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จ าเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงน าความข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา 
และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ าในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ 
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ช านาญงานด้านการชลประทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาด าเนินงาน
ชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งต้ังให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันท่ี 13 
มิถุนายน 2445 พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ัง "กรมคลอง" และทรงแต่งต้ัง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ 
ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อท าหน้าท่ีดูแลท านุบ ารุงคลองต่างๆ ไม่ให้ต้ืนเขิน  
 
นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ท ารายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเข่ือนทดน้ าปิดกั้นแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีจังหวัด
ชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า
ฯ ให้จัดต้ัง"กรมทดน้ า"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งต้ัง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน 
เป็นเจ้ากรมทดน้ า รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเข่ือนทดน้ าขนาดใหญ่ 
คือ เข่ือนพระราม 6 ขึ้นที่ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นท่ี
เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึง่เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย  
 
 



เข่ือนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ท่ีถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ า
สมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ าเพื่อการเกษตร 
และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ  
 

 

 
 

จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด าริว่า หน้าท่ีของกรมทดน้ า มิได้
ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ าเพียงอย่างเดียว งานท่ีกรมทดน้ าปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีท้ังการขุดคลอง 
การทดน้ า รวมทั้งการส่ง น้ าตามคลองต่าง ๆ อีกท้ังการสูบน้ าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือจาก กรมทดน้ า เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ า การส่งน้ า และการสูบน้ าช่วยเหลือพื้นท่ีเพาะปลูกอย่างท่ัวถึง  
 
ในสมัยรัชกาลท่ี 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ 
ราชทานแนวพระราชด าริอันเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการพัฒนาแหล่งน้ ามาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ า
เขาเต่า ท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
แห่งแรก ท่ีกรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชด าริให้กรม
ชลประทานด าเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ าท่ัวประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ 

 

 

 

 



ประโยชน์ของเขื่อน 

ประโยชน์ของเข่ือนท่ีส าคัญ คือ เพื่อกักเก็บน้ า โดยเก็บน้ าจากช่วงฤดูน้ าหลากและปล่อยน้ าใช้ใน
การเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ า เข่ือนยังคงใช้ส าหรับป้องกันน้ าท่วมฉับพลันในฤดูท่ีน้ าไหล
หลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะท าหน้าท่ีชะลอความเร็วของน้ า ให้น้ าไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณท่ีเหมาะสม 
ในปัจจุบันเข่ือนมีหน้าท่ีหลักอีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึง่ในประเทศไทยมาจาก
การปั่นไฟจากเข่ือน นอกจากนี้เข่ือนบางแห่งใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การ
ล่องเรือ หรือ การตกปลา 

อย่างไรก็ตามเข่ือนมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การปิดกั้นทางน้ าท าให้ส่ิงมีชีวิตในน้ าบางชนิด 
เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสน้ าเพื่อวางไข่ได้ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เขื่อนยังคงปิดกั้นทางน้ า
ท าให้การเดินทางทางเรือไม่สามารถเคล่ือนท่ีผ่านได้ ปัญหาของการสร้างเข่ือนท่ีมียังรวมถึงพื้นท่ีบ้านเรือนและ
ป่าไม้ท่ีอยู่บริเวณเหนือเข่ือน จะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ าไม่สามารถใช้งาน 

ด้านการชลประทาน และการเกษตร 

ท าให้ มีแหล่งน้ า ถาวรเพิ่ม ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยเสริม ระบบการ ชลประทานในพื้นท่ี ของ
โครงการ แม่กลองใหญ่ โดยเฉพาะ ท าการเพาะปลูก ในฤดูแล้ง จะได้ผลผลิต การเกษตร เพิ่มขึ้น 

ด้านการผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ มีก าลัง ผลิตรวม 300,000 กิโลวัตต์ ให้พลังงาน ไฟฟ้า เฉล่ียปีละ ประมาณ 777 ล้าน 
กิโลวัตต์ ช่ัวโมง พลังงาน ไฟฟ้าท่ีได้ นอกจากจะช่วย สนองความต้องการ ไฟฟ้า ท่ีเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วย 
ประหยัด การใช้ เช้ือเพลิง น้ ามันเตา ท่ีต้องส่ัง จาก ต่างประเทศ ได้ปีละ 200 ล้านลิตร 

 

ด้านการประมง 

ในอ่างเก็บน้ าเหนือเข่ือนมีพื้นท่ี 388 ตารางกิโลเมตร เหมาะส าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดได้
เป็นอย่างดี 

ด้านการบรรเทาอุทกภัย 

โดยปกติ ในฤดูฝน ท้ังใน ล าน้ า แควน้อย และ แควใหญ่ จะมี ปริมาณ มากถึง ประมาณ 3,000 
ลูกบาศก์ เมตร ต่อวินาที เมื่อ ไหลไป รวมกัน จะท าให้ เกิดน้ าท่วม ลุ่มน้ า แม่กลอง เป็นประจ า เมื่อเข่ือน ศรี
นครินทร์ และ เข่ือนเขาแหลม แล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ า ของ เข่ือน ท้ังสอง จะช่วย เก็บกักน้ าไว้ เป็นการ บรรเทา 
อุทกภัย ในพื้นท่ี ดังกล่าว อย่างถาวร 



ช่วยต่อต้านน้ าเค็มและน้ าเสียในฤดูแล้ง 

ก่อนนี้ท่ี บริเวณ ปากน้ า แม่กลอง จะมีน้ าเค็ม ย้อนเข้ามา ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังมีน้ าเสีย จาก
โรงงาน อุตสาหกรรม ของสอง ฝ่ังแม่กลอง อีกส่วนหนึ่ง การท่ีมี น้ าจากเข่ือน ปล่อยไปมาก กว่าปกติ ในฤดู
แล้ง จะช่วยขับไล่ น้ าเสีย และ ผลักดัน น้ าเค็ม ท าให้ สภาพน้ า ในแม่น้ า แม่กลอง มีคุณภาพ ดีน 

ด้านการคมนาคมและการท่องเท่ียว 

เมื่อมีอ่าง เก็บน้ า เกิดขึ้น ชุมชน ต่างๆ ก็ได้ อาศัย เป็นเส้นทาง คมนาคม ทางน้ า เพื่อน า ผลผลิต ท่ีได้
ออก สู่ตลาด เป็นการช่วย กระจาย รายได้ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริเวณนั้น ยงัมีแหล่ง ท่องเท่ียว ท่ีน่าสนใจ 
อีกหลายแห่ง เช่น น้ าตกไทรโยค บึงเกริงกะเวีย ด่านเจดีย์ สามองค์ ฯลฯ เป็นต้น 
 
 


