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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าวังอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 17 05 ถึง 19 30 เหนือ และเส้นลองติจูด 98 54 ถึง 99 58 
ตะวันออก อาณาเขตทิศเหนือติดกับลุ่มน ้าโขงและลุ่มน ้ากก ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน ้าปิง ทิศตะวันออก
ติดกับลุ่มน ้ายม ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 10,793.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,745,734 ไร่ เป็นแควที่มีขนาดเล็ก 
และสั นที่สุดของแม่น ้าเจ้าพระยา พื นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดล้าปางและตาก และมากกว่า
ร้อยละ 90 อยู่ในเขตจังหวัดล้าปาง มีความยาวตามล้าน ้าประมาณ 460 กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาผีปันน ้า 
บริเวณดอยหลวง บ้านป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอ้าเภอ เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดล้าปางพะเยา 
และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขาและเข้าสู่ที่ราบในเขตตัวเมืองจังหวัดล้าปาง และไหลไปบรรจบกับแม่น ้าปิงด้านท้าย
น ้าจากเขื่อนภูมิพลไปประมาณ 30 กิโลเมตร ที่บ้านปากวัง ต้าบลตากออก อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน ้าวังเป็นเทือกเขาและป่าไม้ มีความลาดชันของแม่น ้าวัง ประมาณ 
1:60 เมื่อไหลผ่านพื นที่อ้าเภอวังเหนือและอ้าเภอแจ้ห่ม ความลาดชันจะลดลงเหลือประมาณ 1:360 โดยมีระดับ
ความสูงระหว่าง +365 ถึง +440 เมตร รทก. ความลาดชันก่อนไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนกิ่วลมจะลดลงอีก โดยมี
ความลาดชันเฉลี่ย 1:1,260 พื นที่ตอนล่างของเขื่อนกิ่วลมเป็นพื นที่ราบกว้างใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าปาง 
อ้าเภอเกาะคา และอ้าเภอสบปราบ มีล้าน ้าสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เช่น น ้าแม่จางและน ้าแม่ต ้า ก่อนที่จะ
ไหลผ่านที่ราบแคบๆ ตามหุบเขาในเขตอ้าเภอเถิน อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง และไหลเข้าพื นที่ราบในเขต
จังหวัดตากไปบรรจบแม่น ้าปิงที่บ้านปากวัง ต้าบลตากออก อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีความลาดชันของ
ล้าน ้าเฉลี่ย 1:1,990 และระดับความสูงของพื นที่ประมาณ +130 เมตร รทก. 
 ส้าหรับพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าวังในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 สภาพภูมิ

ประเทศโดยทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1  
 

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน  าวัง 

 

 

จังหวดั พ้ืนทีจ่ังหวดั ร้อยละของ ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร)่ พ้ืนทีจ่ังหวดั ในลุ่มน้้ำวงั
เชียงราย       11,581.32         119.75       74,843             1.03           1.11
เชียงใหม่       22,070.31            0.59           367           0.003          0.005
ตาก       17,271.22         800.24      500,148             4.63           7.41
พะเยา         6,182.16            0.30           185           0.005          0.003
แพร่         6,490.81            3.43         2,144             0.05           0.03
ล าปาง       12,488.39      9,867.34   6,167,090           79.01          91.42
ล าพนู         4,478.66            1.53           957             0.03           0.01

รวม    10,793.17   6,745,734       100.00

พ้ืนทีใ่นเขตลุ่มน้้ำวงั
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าวัง 
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1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 ลุ่มน ้าวังประกอบด้วยล้าน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กหลายสาขา แม่น ้าหรือล้าน ้าที่ส้าคัญ ได้แก่    
แม่น ้าวัง น ้าแม่สอย น ้าแม่ตุ๋ย น ้าแม่จาง และน ้าแม่ต ้า เป็นต้น การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าวัง ได้ก้าหนดตามผล
การศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากร
น ้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน ้า ล้าน ้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน ้า โดย
ยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) 
ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน ้า ) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศ ไทย 
(กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจน
และสมบูรณ์ขึ น โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าของ
หน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขตพื นที่ชลประทาน แนวคันกั นน ้าท่วม และ
การส้ารวจสนามในบางพื นที่ รวมทั งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่
ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน ้า ซึ่งแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าวังออกเป็น 7 ลุ่มน ้าสาขา  สรุปรายละเอียดได้ดังนี  
 1) ลุ่มน  าแม่น  าวังตอนบน มีพื นที่ประมาณ 1,639.55 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งต้นก้าเนิดมาจาก
เทือกเขาผีปันน ้าบริเวณดอยหลวง บ้านป่าหุ่ง อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ทางทิศเหนือของอ้าเภอวังเหนือ 
บริเวณต้าบลวังแก้ว เขตติดต่ออ้าเภอวังเหนือกับอ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอวัง
เหนือ และอ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาทั งหมด 11 ต้าบล มีลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญ 
คือ ลุ่มน ้าแม่เย็น และลุ่มน ้าแม่ม่า 
 2) ลุ่มน  าแม่สอย มีพื นที่ประมาณ 732.97 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งก้าเนิดมาจากเทือกเขา
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวเขตแดนจังหวัดล้าปางกับเชียงใหม่ ลุ่มน ้าแม่สอยอยู่ในเขตพื นที่ในอ้าเภอแจ้
ห่มและอ้าเภอเมืองปาน รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 5 ต้าบล มีลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญ คือ ลุ่มน ้าแม่ปาน และลุ่มน ้าแม่
มอน 
 3) ลุ่มน  าแม่ตุ๋ย: มีพื นที่ประมาณ 809.38 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาใน
เขตอ้าเภอเมืองปาน ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้เข้าเขตอ้าเภอเมืองล้าปางก่อนไปบรรจบกับแม่น ้าวัง  ที่
อ้าเภอเมืองล้าปาง พื นที่ลุ่มน ้าอยู่ในอ้าเภอเมืองปานและอ้าเภอเมือง รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 4 ต้าบล 
 4) ลุ่มน  าแม่น  าวังตอนกลาง: มีพื นที่ประมาณ 2,077.07 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
ห้างฉัตร อ้าเภอเมือง อ้าเภอเกาะคา และอ้าเภอแจ้ห่ม มีลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญ คือ ลุ่มน ้าแม่ยาว น ้าแม่ไพร น ้าแม่
ตาล น ้าแม่เกี ยง รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 33 ต้าบล 
 5) ลุ่มน  าแม่จาง: มีพื นที่ประมาณ 1,626.86 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน ้าสาขาขนาดกลางที่ส้าคัญ
ลุ่มน ้าหนึ่งของลุ่มน ้าวัง มีต้นก้าเนิดมาจากดอยหลวงกับดอยผาแดง ซึ่งเป็นแนวสันปันน ้ากับลุ่มน ้างาว ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอแม่ทะกับอ้าเภอแม่เมาะทั งหมด มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ไปบรรจบกับแม่น ้าวังที่บ้านสบจาง ในเขตอ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง มีลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญ คือ ล้าน ้า 
แม่เมาะ ล้าน ้าแม่ทะ ล้าน ้าแม่วะ รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 15 ต้าบล 
 6) ลุ่มน  าแม่ต  า: มีพื นที่ประมาณ 755.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอเสริมงาม มี
แหล่งต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาเขตอ้าเภอเสริมงาม จังหวัดล้าปาง กับอ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ไหลไปบรรจบ
แม่น ้าวังในเขตอ้าเภอสบปราบ มีลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญ คือลุ่มน ้าแม่เลียงและน ้าแม่เสริม รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 4 
ต้าบล 
 7) ลุ่มน  าแม่น  าวังตอนล่าง: มีพื นที่ 3,151.581 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอเกาะคา 
อ้าเภอแม่ทะ อ้าเภอสบปราบ อ้าเภอเถิน อ้าเภอแม่พริก และพื นที่ในเขตอ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา จังหวัด
ตาก มีลุ่มน ้าสาขาที่ส้าคัญ คือ ห้วยแม่พริก และห้วยแม่สลิด รวมต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 22 ต้าบล 
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 ส้าหรับรายละเอียดลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงทั ง 7 ลุ่มน ้าสาขา แสดงดังตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับ

ขอบเขตลุ่มน ้าสาขาและระบบลุ่มน ้าวัง ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 และรูปที่ 1.1-3 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขาต่างๆ ในลุ่มน  าวัง 

 

 
 

  

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำวัง จงัหวัด อ้ำเภอ

1 0702 แมน่  าวังตอนบน 1,639.55       1,024,722      15.19             - เชียงราย  - พาน แมส่รวย และเวียงปา่เปา้
 - พะเยา  - เมอืงพะเยา และแมใ่จ
 - ล าปาง  - งาว แจ้หม่ เมอืงปาน และวังเหนอื

2 0703 แมน่  าสวย 732.97         458,108        6.79               - เชียงราย  - เวียงปา่เปา้
 - เชียงใหม่  - กิ่ง อ.แมอ่อน และดอยสะเกด็
 - ล าปาง  - แจ้หม่ เมอืงปาน และวังเหนอื

3 0704 น  าแมตุ๋่ย 809.38         505,863        7.50               - เชียงใหม่  - กิ่ง อ.แมอ่อน
 - ล าปาง  - แจ้หม่ เมอืงปาน เมอืงล าปาง และหา้งฉัตร
 - ล าพนู  - แมท่า

4 0705 แมน่  าวังตอนกลาง 2,077.07       1,298,169      19.24             - ล าปาง  - เกาะคา งาว แจ้หม่ เมอืงปาน เมอืงล าปาง 
แมท่ะ แมเ่มาะ เสริมงาม และหา้งฉัตร

 - ล าพนู  - แมท่า
5 0706 น  าแมจ่าง 1,626.86       1,016,789      15.07             - แพร่  - ลอง และวังชิ น

 - ล าปาง  - เกาะคา งาว เมอืงล าปาง แมท่ะ และแมเ่มาะ
6 0707 น  าแมต่  า 755.75         472,343        7.00               - ล าปาง  - เกาะคา เถิน สบปราบ เสริมงาม และหา้งฉัตร

 - ล าพนู  - ทุ่งหวัช้าง และแมท่า
7 0708 แมน่  าวังตอนล่าง 3,151.58       1,969,740      29.20             - ตาก  - บา้นตาก เมอืงตาก และสามเงา

 - แพร่  - วังชิ น
 - ล าปาง  - เกาะคา เถิน แมท่ะ แมพ่ริก สบปราบ และ

เสริมงาม

 - ล าพนู  - ทุ่งหวัช้าง และลี 
รวม 10,793.17 6,745,734  100.00      

ล้ำดับ รหสั ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลมุพ้ืนที่บำงสว่น
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าวัง 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน  าวัง (Schematic Diagram) 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 พื นที่ลุ่มน ้าวังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี ยังมีพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่น ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั งคราว ซึ่งส่งผลท้าให้เกิด
ฤดูกาลต่างๆ ได้แก่ ฤดูฝนจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเกิดในช่วงปลายเดือน
ตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน จากการรวบรวมข้อมูล
ภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าวัง ซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-
2552 จ้านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดล้าปาง สถานีอ้าเภอเถิน และสถานี สกษ.ล้าปาง รายละเอียดแต่ละ
สถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุด
รายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือน

ของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้าวัง แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้  

37.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 14.8 องศาเซลเซียส 
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 22.2-29.7 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 72.7 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัด
ได้ 97.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 29.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 53.0-82.7 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,497.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
90.3-186.3 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.3 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน  
2.3-8.0 อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.0 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 0.7-1.3 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,173.9 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 4.9-243.3 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1  ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศ ในลุ่มน  าวัง 
 

  
  

สถำนีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน
จังหวดัล าปาง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.3           21.6 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 38.2 (เม.ย.) 14.8 (ม.ค.)

ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.0           57.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 96.0 (ก.ย.) 30.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,455.0       82.0 (ธ.ค.) - 177.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.8             0.4 (ต.ค.) - 1.3 (มิ.ย.) 180.0 (พ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,043.9       2.3 (ม.ค.) - 212.5 (ก.ย.) - -

เถิน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0           23.1 (ธ.ค.) - 30.1 (เม.ย.) 37.5 (มี.ค.) 15.2 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 71.2           53.0 (มี.ค.) - 81.0 (ก.ย.) 98.0 (ต.ค.) 31.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,581.0       98.0 (ต.ค.) - 198.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.1             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.8 (พ.ค.) - 2.5 (มี.ค.) 37.0 (ส.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,348.1       9.7 (ม.ค.) - 295.1 (พ.ค.) - -

สกษ.ล าปาง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.0           21.9 (ม.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 37.3 (มี.ค.) 14.4 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.8           49.0 (มี.ค.) - 84.0 (ก.ย.) 97.0 (ก.ย.) 26.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,456.0       91.0 (ก.ค.) - 184.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.8             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.1             0.0 (ม.ค.) - 0.1 (มี.ค.) 26.0 (ต.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,129.7       2.6 (ม.ค.) - 222.2 (ก.ย.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าวัง 
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1.2.2 ปริมา  น 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ้านวน 29 สถานี พบว่า มีเพียง 18 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี  ยังน้าค่า
ปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าวังด้วย  จาก
การวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,100 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่เดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน  ต้าแหน่งสถานีที่น้ามา

วิเคราะห์ เส้นชั นน ้าฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั นน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 และรูปที่ 1.2-4 
ตามล้าดับ 
 
 

 

 
รูปที่ 1.2-2 ปริมา  นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าวัง 
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ปริมา  นเฉลี่ยลุ่มน  าวัง

ฝนเฉล่ียรายเดือน ฝนเฉล่ียสะสม



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  า น สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  า นรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าวัง 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  า นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าวัง  

 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.2.3 ปริมา น  าท่า 

 การประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าใดๆ ท้าได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน ้าท่าได้ทั งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน ้าที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น ้า และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน ้าท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 ส้าหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น ้าท่า 
(C) ซึ่งน้ามาใช้ในการประเมินปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า มีขั นตอนดังนี  
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดน  าท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดน ้าท่าลุ่มน ้าย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน ้า เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน ้าของอ่างเก็บน ้า 
 2. ค้านวณปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. ค้านวณค่าสัมประสิทธิ์น ้าท่า (C) ของลุ่มน ้าย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น ้าท่า (C)= ปริมาณน ้าท่า / (ปริมาณฝนเฉลี่ย x พื นที่ลุ่มน ้าย่อย ) 

 4. ค้านวณปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า จากสมการ 

  “ปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        A1 = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
        An = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ n 
 

 จากขั นตอนการประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าวัง พบว่า ลุ่มน ้าวังมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,803
ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แสดงดังรูปที่ 1.2-6  
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-6 ปริมา น  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าวัง 
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าวังของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 40 สถานี มี
เพียง 23 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี ต้าแหน่งและรายละเอียด
สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าวัง แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
น ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นใน
รูปสมการถดถอยดังนี  

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 0.2949A0.9155       (R2 = 0.9125) 

  

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายเดือนเฉล่ีย 11 10 37 103 289 204 232 314 342 189 58 14
รายเดือนสะสม 11 21 57 160 449 653 885 1,200 1,542 1,731 1,789 1,803
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ปริมา น  าท่าเฉลี่ยลุ่มน  าวัง

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  าในลุ่มน  าวัง 
 

พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติ
(ตร.กม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู เฉลี่ย สูงสุด ต้่ำสุด

1 แม่น  าวังที่สะพานรัชดาภิเษก เมือง ล าปาง W.1 3,480.0   18-17-28 99-30-14 2495 - 2510 594.01    1,060.55  215.67    
2 แม่น  าวังที่สะพานพัฒนาภาคเหนอื 1 เมือง ล าปาง W.1A 3,481.0   18-17-24 99-29-40 2511 - 2522 648.59    1,273.56  220.20    
3 แม่น  าวังที่บ้านดง เมือง ล าปาง W.1B 3,484.0   18-17-23 99-28-38 2532 - 2534 256.75    389.29    160.64    
4 แม่น  าวังที่สะพานวารี เมือง ล าปาง W.1C 3,478.0   18-17-51 99-30-56 2533 - 2540 457.30    1,141.17  127.88    
5 แม่น  าวังที่สะพานศิริยงค์ เถิน ล าปาง W.3 8,985.0   17-38-29 99-14-04 2495 - 2509 1,356.96  2,568.80  489.33    
6 แม่น  าวังที่บ้านดอนไชย เถิน ล าปาง W.3A 8,985.0   17-38-29 99-14-04 2510 - 2544 1,216.39  2,895.10  398.89    
7 แม่น  าวังที่บ้านวังไคร้ สามเงา ตาก W.4 10,442.0 17-12-58 99-04-42 2495 - 2514 1,261.59  2,135.07  530.02    
8 แม่น  าวังที่บ้านวังมัน สามเงา ตาก W.4A 10,507.0 17-12-22 99-06-08 2514 - 2544 1,076.03  2,105.84  323.32    
9 แม่น  าวังที่เกาะคา เกาะคา ล าปาง W.5A 5,278.0   18-11-21 99-24-04 2506 - 2517 1,095.28  2,041.31  360.16    
10 น  าแม่เมาะที่ศูนย์ลิกไนต์แม่เมาะ เมือง ล าปาง W.7 196.0      18-18-21 99-43-55 2497 - 2503 45.03      85.13      20.16      
11 น  าแม่จางที่บ้านสบเมาะ แม่ทะ ล าปาง W.8 754.0      18-14-52 99-42-40 2497 - 2503 133.89    215.30    49.13      
12 น  าแม่เมาะที่บ้านแม่เมาะ เมือง ล าปาง W.9 347.0      18-15-23 99-42-23 2500 - 2503 59.78      124.91    27.68      
13 แม่น  าวังที่เหนอืเขื่อนกิ่วลม แจห้่ม ล าปาง W.10 2,796.0   18-31-46 99-37-08 2505 - 2510 558.22    727.71    391.70    
14 แม่น  าวังที่ท้ายเขื่อนกิ่วลม แจห้่ม ล าปาง W.10A 2,798.0   18-31-16 99-37-52 2510 - 2528 484.54    1,142.93  7.00        
15 น  าแม่ตุ๋ยที่บ้านป่ากล้วย เมือง ล าปาง W.14 634.0      18-28-00 99-27-46 2521 - 2526 79.86      113.20    45.97      
16 น  าแม่ตุ๋ยที่บ้านห้อง เมือง ล าปาง W.14A 649.0      18-26-17 99-27-58 2523 - 2535 53.04      96.40      21.45      
17 น  าแม่จางที่บ้านสบโพ แม่ทะ ล าปาง W.15 1,103.0   18-08-10 99-34-55 2511 - 2514 270.84    308.00    244.40    
18 น  าแม่จางที่บ้านสบโพ แม่ทะ ล าปาง W.15A 1,119.0   18-08-08 99-34-58 2515 - 2532 144.16    366.09    20.16      
19 แม่น  าวังที่บ้านไห แจห้่ม ล าปาง W.16 1,284.0   18-48-12 99-38-45 2514 - 2537 258.38    743.84    85.24      
20 แม่น  าวังที่บ้านไห แจห้่ม ล าปาง W.16A 1,284.0   18-46-45 99-37-52 2538 - 2544 243.61    350.51    100.06    
21 น  าแม่สอยที่บ้านนอ้งหนาว แจห้่ม ล าปาง W.17 619.0      18-43-16 99-34-12 2523 - 2544 164.06    355.33    59.92      
22 น  าแม่ตุ๋ยที่บ้านท่าล้อ เมือง ล าปาง W.20 1,065.0   18-18-35 99-27-29 2536 - 2544 123.43    196.78    40.14      
23 แม่น  าวังที่บ้านท่าเด่ือ เมือง ล าปาง W.21 3,415.0   18-20-26 99-32-23 2542 - 2544 579.26    671.19    443.00    

ปริมำณน้้ำท่ำรำยปี (ล้ำน ลบ.ม.)ต้ำแหน่งที่ต้ังรหัส
สถำนี

ล้ำดับ แมน้้่ำและสถำนี อ้ำเภอ จังหวัด
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าท่ารายปเีฉลี่ยกบัพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
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1.2.4 ปริมา น  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าวังของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 40 สถานี มีเพียง 21 

สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้า
หลากครบตลอดทั งปี ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลากสูดสุดรายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า  ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน า้หลากสงูสุดรายปีเฉลีย่ (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QP  = 10.615A0.4115       (R2 = 0.4400) 

 

ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง 
 

 
 
  

รหัส พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติ ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วินำที)

สถำนี (ตร.กม.) ข้อมลู เฉลี่ย สูงสุด ต้่ำสุด
1. แม่น  าวังที่สะพานรัชดาภิเษก W.1 3,480 2495 - 2510 475.61 808.00 181.00

2. แม่น  าวังที่สะพานพัฒนาภาคเหนอื 1 W.1A 3,481 2511 - 2531 273.42 704.50 66.90
3. แม่น  าวังที่สะพานทางหลวง W.1B 3,484 2532 - 2534 121.69 243.60 50.84
4. แม่น  าวังที่สะพานวารี W.1C 3,478 2533 - 2540 223.74 499.40 55.20
5. แม่น  าวังที่สะพานสิริยัง W.3 8,985 2495 - 2509 1,001.04 2,875.00 246.19
6. แม่น  าวังที่บ้านดอนชัย W.3A 8,985 2510 - 2544 552.63 1,398.80 170.40
7. แม่น  าวังที่บ้านวังไคร้ W.4 10,442 2495 - 2514 421.67 691.50 105.70
8. แม่น  าวังที่บ้านวังแมน W.4A 10,507 2514 - 2544 289.80 455.20 150.50
9. แม่น  าวังที่เกาะคา W.5A 5,278 2506 - 2517 643.50 1,060.00 123.00
10. น  าแม่จางที่ส านกังานแม่เมาะ W.7 196 2497 - 2503 110.57 156.00 53.00
11. น  าแม่จางที่บ้านสบเมาะ W.8 754 2497 - 2503 357.57 600.00 182.00
12. น  าแม่เมาะที่สะพานทางรถไฟ W.9 347 2500 - 2503 254.25 485.00 105.00
13. แม่น  าวังที่ที่ตั งเขื่อนกิ่วลมบน W.10 2,796 2505 - 2510 399.77 611.00 201.00
14. แม่น  าวังที่ที่ตั งเขื่อนกิ่วลมล่าง W.10A 2,798 2510 - 2528 245.75 735.00 49.40
15. น  าแม่ตุ๋ยที่บ้านป่ากล้วย W.14 634 2521 - 2526 130.73 182.70 89.27
16. น  าแม่ตุ๋ยที่สะพานทางหลวง W.14A 649 2523 - 2535 47.36 101.06 9.84
17. น  าแม่จางที่บ้านสบเปาะ W.15&15A 1,103 2511 - 2532 188.65 306.00 34.00
18. แม่น  าวังที่บ้านไฮ W.16&16A 1,284 2514 - 2544 225.04 562.90 32.90
19. น  าแม่สอยที่สะพานทางหลวง W.17 619 2523 - 2544 113.48 686.60 42.88
20. น  าแม่ตุ๋ยที่บ้านท่าลอ W.20 1,740 2536 - 2544 119.92 313.00 27.50
21. น  าแม่วังที่บ้านท่าเด่ือ W.21 3,415 2542 - 2544 329.51 192.00 36.50

แมน้้่ำและสถำนีล้ำดับ
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รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าวัง 

 
 

1.2.5 ปริมา ตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าวังของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 40
สถานี มีเพียง 6 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั งปี 
รายละเอียดของแต่ละสถานี  แสดงดังตารางที่ 1.2-4 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปีเฉลี่ย (ตันต่อปี) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QS  = 228.44A0.7036       (R2 = 0.6407) 
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-4 ปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าวัง 

 
 
1.2.6 อุทกธร ีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าวัง มาตราส่วน 1:100,000 จัดท้าโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าวังเป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน ชั นหินอุ้ม
น ้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 19 ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้าหิน
ชุดโคราชตอนล่างพื นที่ 1,521,739 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของพื นที่ลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-5 ส้าหรับ
ค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณการให้
น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าวัง แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 

 
 

พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติ
(ตร.กม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู ตัน/ปี ตัน/ปี/ตร.กม.

1 แม่น  าวังท่ีสะพานวารี เมือง ล าปาง W.1C 3,478.0   18-17-51 99-30-56 2537 - 2540 105,923.50       30.46               
2 แม่น  าวังท่ีบ้านดอนไชย เถิน ล าปาง W.3A 8,985.0   17-38-29 99-14-04 2540 - 2543 124,927.25       13.90               
3 แม่น  าวังท่ีบ้านวังมัน สามเงา ตาก W.4A 10,507.0 17-12-22 99-06-08 2532 - 2543 118,962.58       11.32               
4 แม่น  าวังท่ีบ้านไห แจห้่ม ล าปาง W.16 1,284.0   18-48-12 99-38-45 2514 - 2534 95,924.83         74.71               
5 น  าแม่สอยท่ีบ้านนอ้งหนาว แจห้่ม ล าปาง W.17 619.0     18-43-16 99-34-12 2539 - 2543 16,075.80         25.97               
6 น  าแม่ตุ๋ยท่ีบ้านท่าล้อ เมือง ล าปาง W.20 1,065.0   18-18-35 99-27-29 2539 - 2543 14,174.40         13.31               

ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยต้ำแหน่งที่ต้ังรหัส
สถำนี

ล้ำดับ แมน้้่ำและสถำนี อ้ำเภอ จังหวัด
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าวัง
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ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าวัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ล้ำดับ สญัลกัษณ์ รำยละเอียด ควำมลกึของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรใหน้้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำวัง

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)
1 Bs ชั นหนิอุ้มน  าหนิบะซอลต์ 10-30 1-35 107.04       66,897         0.99               

2 Cms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร - - 0.02          10               0.00014          

3 DEmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยุคดีโวเนยีน-แคมเบรียน - - 2,022.11    1,263,819     18.74              
4 Emm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยุคแคมเบรียน - - 54.12        33,828         0.50               
5 Gr ชั นหนิอุ้มน  าหนิแกรนติ 10-30 1-10 1,142.06    713,788        10.58              
6 Ols ชั นหนิอุ้มน  าหนิปนูอายุออร์โดวิเชียน - - 49.72        31,073         0.46               
7 Pc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายุเพอร์เมยีน 20-40 1-40 815.39       509,618        7.55               
8 PCms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 992.05       620,032        9.19               
9 PEmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยุคพรีแคมเบรียน - - 9.87          6,166           0.09               
10 Qcl ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนเศษหนิเชิงเขา - - 73.10        45,690         0.68               
11 Qfd ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนน  าพา 15-50 5-30 397.00       248,128        3.68               
12 Qot ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพกัน  ายุคเกา่ - - 1,597.48    998,425        14.80              
13 Qyt ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพกัน  ายุคใหม่ - - 176.35       110,221        1.63               
14 SDmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปร - - 35.14        21,964         0.33               
15 TRc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายุไทรแอสซิก - - 0.10          63               0.0009            
16 TRJlk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชุดโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 2,434.78    1,521,739     22.56              
17 TRlp ชั นหนิอุ้มน  าหนิชุดล าปาง - - 18.48        11,549         0.17               
18 Tsc ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนหนิร่วนกึ่งแข็งตัว 30-50/200 1-20 356.42       222,764        3.30               
19 Vc ชั นหนิอุ้มน  าหนิภูเขาไฟ 10-30 1-10 511.94       319,961        4.74               

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 10,793.17  6,745,734    100.00           

พ้ืนที่
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รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธร ีวิทยาในลุ่มน  าวัง 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมา การให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าวัง 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
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1.2.7 คุ ภาพน  า 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรม
ทรัพยากรน ้า 2549 ท้าการทบทวนข้อมูลผลการศึกษาด้านคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวังในเบื องต้น พบว่า คุณภาพ
น ้าของแม่น ้าวังได้จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลคุณภาพน ้าจากเอกสารและรายงานต่างๆ ของกรมควบคุม
มลพิษ ป ี2540-2546 ซึ่งเป็นข้อมูลการตรวจวัด คุณภาพน ้าบริเวณที่ตั งของชุมชนเมืองของอ้าเภอต่างๆ ที่แม่น ้า
วังไหลผ่าน ได้แก่ อ้าเภอแจ้ห่ม อ้าเภอเมืองล้าปาง อ้าเภอสบปราบ และอ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง และอ้าเภอ
สามเงา จังหวัดตาก ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้าในแม่น ้าวัง แสดงดังรูปที่ 1.2-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพ
น ้าในแม่น ้าวังในช่วงที่ไหลผ่านอ้าเภอต่างๆ สรุปได้ดังนี  
 1. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าวังตอนบน: มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้า 1 สถานี ที่บริเวณต้าบลแจ้ห่ม 
อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ซึ่งเป็นช่วงต้นน ้าและมีชุมชนขนาดเล็กตั งอยู่ คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในเกณฑ์
แหล่งน ้าประเภทที่ 2 โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) เฉลี่ย 6.6 มก./ลิตร และปริมาณความสกปรกใน
รูป BOD เฉลี่ย 1.0 มก./ลิตร ซึ่งมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์แหล่งน ้าประเภทที่ 2 แต่หากพิจารณาปริมาณรวมของ
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม ซึ่งมีปริมาตรเฉลี่ย 8,845 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มล. ซึ่งมีประมาณค่อนข้างสูง และมีผลท้าให้
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่าแหล่งน ้าประเภทที่ 3 
 2. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าวังตอนกลาง: มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้า 2 สถานี ที่บริเวณอ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าปาง ซึ่งเป็นที่ตั งของชุมชนเทศบาลหลายแห่ง ได้แก่ เทศบาลนครล้าปาง เทศบาลเมืองขลางค์นคร       
เทศบาลต้าบลพิชัย และเทศบาลต้าบลบ่อแฮ้ว ซึ่งเทศบาลดังกล่าวระบายน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าโดยตรงและเป็น
สาเหตุส้าคัญท้าให้คุณภาพน ้าบริเวณนี เสื่อมโทรม โดยมีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน ้าประเภทที่ 3-4 โดยมี
ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) อยู่ระหว่าง 5.6-6.0 มก./ลิตร และปริมาณความสกปรกในรูป BOD อยู่
ระหว่าง 1.5-1.8 มก./ลิตร ปริมาณรวมของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม มีปริมาณระหว่าง 36,850-65,333 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มล. ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าที่ก้าหนดไว้มาก 
 3. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าวังตอนล่าง: มีสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้า 3 สถานี ในอ้าเภอสบปราบและ
อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง และอ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
  1) อ าเภอสบปราบ: คุณภาพของแม่น ้าวังบริเวณต้าบลสบปราบ อ้าเภอสบปราบ จังหวัด
ล้าปาง มีชุมชนเทศบาลต้าบลสบปราบที่ระบายน ้าเสียลงสู่แม่น ้าวัง ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้คุณภาพน ้าบริเวณนี ค่อนข้าง
เสื่อมโทรม มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน ้าประเภทที่ 2-3 โดยมีบริเวณออกซิเจนละลายน ้า (DO) เฉลี่ย 8.3 
มก./ลิตร ปริมาณความสกปรกในรูป BOD เฉลี่ย 1.5 มก./ลิตร และปริมาณรวมของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม เฉลี่ย 
2,126 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มล. 
  2) อ าเภอเถิน: คุณภาพน ้าของแม่น ้าวังบริเวณต้าบลเถิน อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง มีชุมชน 
เทศบาลต้าบลล้อมแรดที่ระบายน ้าเสียลงสู่แม่น ้าวังบริเวณนี โดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้คุณภาพน ้าบริเวณนี   
ค่อนข้างเสื่อมโทรม มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์แหล่งน ้าประเภทที่ 3 โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า (DO) เฉลี่ย 
6.9 มก./ลิตร ประมาณความสกปรกในรูป BOD เฉลี่ย 1.3 มก./ลิตร และปริมาณรวมของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
เฉลี่ย 2,813 มก./ลิตร 
  3) อ าเภอสามเงา: คุณภาพน ้าของแม่น ้าวังบริเวณต้าบลวังหมัน อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก 
มีชุมชนเทศบาลต้าบลสามเงาที่ระบายน ้าเสียลงสู่แม่น ้าวังบริเวณนี โดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญท้าให้คุณภาพน ้า
บริเวณนี ค่อนข้างเสื่อมโทรม มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์แหล่งน ้าประเภทที่ 2-3 โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 
(DO) เฉลี่ย 6.9 มก./ลิตร ประมาณความสกปรกในรูป BOD เฉลี่ย 1.9 มก./ลิตร และปริมาณรวมของแบคทีเรีย
โคลิฟอร์มเฉลี่ย 8,588 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มล. 
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รูปที่ 1.2-13 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุ ภาพน  าในแม่น  าวัง  กรมควบคุมมลพิษ 2546  
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้าวังของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่
ลุ่มน ้าวังมี 37 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข โดยกลุ่มชุดดินที่มากที่สุด 
คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื นที่ 2,896,683 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.94 ของพื นที่ลุ่มน ้า และมีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้าเพียง 
10,135 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1  

 
ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดินในลุ่มน  าวัง 
 

 
 

ล้ำดับ กลุ่มชุดดิน รอ้ยละของพ้ืนที่ ล้ำดับ กลุ่มชุดดิน รอ้ยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร)่ ลุ่มน้้ำวัง (ตร.กม.) (ไร)่ ลุ่มน้้ำวัง

1 กลุ่มดินชุดที่ 1 0.18         110          0.0016           20 กลุ่มดินชุดที่ 40 57.99         36,242         0.54               
2 กลุ่มดินชุดที่ 3 3.89         2,432        0.04               21 กลุ่มดินชุดที่ 44 59.92         37,450         0.56               
3 กลุ่มดินชุดที่ 4 21.04        13,150      0.19               22 กลุ่มดินชุดที่ 46 125.23       78,270         1.16               
4 กลุ่มดินชุดที่ 5 105.06      65,661      0.97               23 กลุ่มดินชุดที่ 47 1,302.76     814,226        12.07             
5 กลุ่มดินชุดที่ 6 8.48         5,300        0.08               24 กลุ่มดินชุดที่ 48 1,870.90     1,169,310     17.33             
6 กลุ่มดินชุดที่ 7 146.97      91,854      1.36               25 กลุ่มดินชุดที่ 49 42.26         26,415         0.39               
7 กลุ่มดินชุดที่ 15 118.14      73,835      1.09               26 กลุ่มดินชุดที่ 52 142.40       88,999         1.32               
8 กลุ่มดินชุดที่ 16 76.54        47,835      0.71               27 กลุ่มดินชุดที่ 55 0.14           85               0.0013           
9 กลุ่มดินชุดที่ 17 57.87        36,169      0.54               28 กลุ่มดินชุดที่ 56 6.03           3,769           0.06               
10 กลุ่มดินชุดที่ 18 104.86      65,539      0.97               29 กลุ่มดินชุดที่ 58 2.11           1,319           0.02               
11 กลุ่มดินชุดที่ 21 17.05        10,657      0.16               30 กลุ่มดินชุดที่ 59 309.37       193,355        2.87               
12 กลุ่มดินชุดที่ 22 37.77        23,604      0.35               31 กลุ่มดินชุดที่ 60 27.84         17,402         0.26               
13 กลุ่มดินชุดที่ 25 0.98         611          0.009             32 กลุ่มดินชุดที่ 61 0.73           455             0.007             
14 กลุ่มดินชุดที่ 28 1.41         880          0.013             33 กลุ่มดินชุดที่ 62 4,634.69     2,896,683     42.94             
15 กลุ่มดินชุดที่ 29 635.29      397,057    5.89               34 กลุ่มดินชุดที่ RL 329.54       205,965        3.05               
16 กลุ่มดินชุดที่ 31 11.32        7,072        0.10               35 แหล่งน  า 16.22         10,135         0.15               
17 กลุ่มดินชุดที่ 33 172.43      107,768    1.60               36 ที่ลุ่มชื นแฉะหรือที่ลุ่มสนุ่น 3.06           1,916           0.03               
18 กลุ่มดินชุดที่ 35 179.48      112,175    1.66               37 พื นที่เคยท าเหมืองลิกไนท์มาก่อน 16.51         10,321         0.15               
19 กลุ่มดินชุดที่ 38 146.74      91,712      1.36               

รวมทัง้ลุ่มน้้ำ 10,793.17  6,745,734    100.00          

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินในลุ่มน  าวัง 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของ
ลุ่มน ้าวังตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าวังเป็นพื นที่ป่าไม้ 4,927,373 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 73.04 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า เห็นได้ว่า ลุ่มน ้าวังยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
และพื นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2552 ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เพียงเล็กน้อย ส้าหรับพื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้าวังมี 
1,237,372 ไร่ หรือ 1,919.79 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 18.34 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้าวัง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าวัง 
 

 
 

  

ประเภทกำรใช้ทีดิ่น
ลุ่มน้้ำวงั พ้ืนที ่(ไร)่ สัดส่วน (%) พ้ืนที ่(ไร)่ สัดส่วน (%)

นาขา้ว             595,109          8.82             590,692          8.76 ลดลง
พชืผัก                   846          0.01                1,791          0.03 เพิม่ขึ น
พชืไร่             441,379          6.54             448,871          6.65 เพิม่ขึ น
ไม้ผล - ไม้ยนืต้น               84,190          1.25             189,065          2.80 เพิม่ขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ*                   337         0.005                6,952          0.10 เพิม่ขึ น
ป่าไม้           4,975,565         73.76           4,927,373         73.04 ลดลง
พื นทีอ่ื่นๆ**             648,307          9.61             580,989          8.61 -

รวมพ้ืนที่          6,745,734      100.00          6,745,734      100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก ่ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว,์ พชืน  า (Aquatic plan), สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า 

                  (Aqua cultural land)  และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

             **  พื นที่อื่นๆ ได้แก ่พื นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and Built-up land), พื นที่น  า (Water Body) และพื นที่เบด็เตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 กำรเปลี่ยนแปลง
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าวัง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
  

0.60, 8.82% 0.0008, 0.01%
0.44, 6.54%

0.08, 1.25%
0.00, 0.00%

4.98, 73.76%

0.65, 9.61%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าวัง ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป าไม้ พื นท่ีอื่นๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 6.75 ล้านไร่ 

0.59, 8.76% 0.0018, 0.03%
0.45, 6.65%

0.19, 2.80%

0.007, 0.10%

4.93, 73.04%

0.58, 8.61%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าวัง ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป าไม้ พื นท่ีอื่นๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 6.75 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าวัง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ .ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าวังมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด 1,237,372 ไร่ หรือ 1,979.79 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 18.34 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า โดยพื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั งหมดจากแผนที่การใช้
ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี ยว ดินเค็ม หรืออยู่
ในพื นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศ
ตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณาพื นที่
การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่งใน
การพิจารณาพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
 พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ กษาโครงการศ กษาเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับการ
พัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื นที่ที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากนั นจึงน้ามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, 
GIS) แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ) 

 - พื นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มและชื นแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน ้า พื นที่ชุ่มน ้า 
พื นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น 

 -   พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 

 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าวังได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่การเกษตรทั งหมดใน
ลุ่มน ้าวังแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่ เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกในลุ่มน ้าวังดังรูปที่ 1.4-2  
 

ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าวัง 
 

  
 

 จากรูปที่ 1.4-2  พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีจ้านวนน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าวัง  ซึ่งพื นที่
การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าวังมีจ้านวน 515,873 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.69 ของพื นที่
การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 7.65 ของพื นที่ลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 6,745,734 ไร่) และเมื่อพิจารณาแยกเป็น
รายพืช พบว่า ในพื นที่ลุ่มน ้าวัง มีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด และเมื่อพิจารณาการเพาะปลูกใน
ปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้ามีการปลูกพืชข้าวมากที่สุดเช่นกัน จากข้อมูลดังตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีพื นที่
เพาะปลูกที่ยังปลูกบนพื นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอค่อนข้างมาก 

 

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำวัง ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)
พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด   590,692      1,791   448,871   189,065        6,952  1,237,372
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก   360,332         619     90,857     61,485        2,580    515,873
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

     61.00      34.57      20.24      32.52        37.11       41.69

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน  าทั งหมด

       5.34        0.01        1.35        0.91         0.04         7.65

หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุง่หญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานทีเ่พาะเลี ยงสัตว์น  า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
พืชผักข้ำว
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าวัง 
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1.4.2 พื นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน ้า โดยจะพิจารณาจากพื นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื นที่ส่วนหนึ่งของพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั น  ใน
การศึกษาจึงน้าพื นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากนั นจึงท้าการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื นที่ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน ้าชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ท้าการตัดออกแล้ว
ในขั นตอนการศึกษาพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าวังได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าวังแยกเป็นรายพืช ดังตารางที่ 1.4-2 และแสดงพื นที่

ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)
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ตารางที่ 1.4-2 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าวัง 
  

    
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มวัง ส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าวัง  โดยลุ่มน ้าวังมีพื นที่ที่เหมาะสม
ส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 297,089 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนา
ระบบชลประทานไปแล้ว 34,434 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของพื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่สามารถ
พัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 262,655 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.89 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
  

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำวัง ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด   590,692      1,791   448,871   189,065        6,952  1,237,372

พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก   360,332         619     90,857     61,485        2,580    515,873

พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน   207,664         108     25,541     28,016        1,326    262,655
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก      57.63      17.44      28.11      45.57        51.41       50.91

- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด      35.16        6.03        5.69      14.82        19.08       21.23

 - พื นทีลุ่่มน  าทั งหมด        3.08        0.00        0.38        0.42         0.02         3.89
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชผัก พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าวัง 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT253   36 

 
1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าวังเป็นพื นที่ป่าไม้ 4,927,373 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า 
เห็นได้ว่า ลุ่มน ้าวังยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน ้าวัง สรุปได้ดังนี  
 1. ป าสงวนแห่งชาติ เขตพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลุ่มน ้าวังแบ่งออกเป็น เขตพื นที่อนุรักษ์ (C) 
เขตพื นที่ป่าเศรษฐกิจ (E) และเขตพื นที่เกษตรกรรม (A) ตามล้าดับ ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ และรายละเอียดของพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 1.5-1 
 2. อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติที่มีพื นที่ครอบคลุมอยู่ในลุ่มน ้าวัง มีจ้านวน 7 แห่ง มีพื นที่
รวม 1,249,533 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.52 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-2  
 นอกจากนี  ลุ่มน ้าวังยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง  

 
ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่ินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าวัง 
 

 
 
ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าวัง 
 

 

ประเภทกำรใช้ทีดิ่นในเขต ร้อยละของพ้ืนทีใ่น

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำวงั

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 151.39      94,621      1.40              

2 C เขตอนุรักษ์ (Conservation) 5,579.41    3,487,134  51.69            

3 E เขตพื นทีป่่าเศรษฐกจิ (Economic) 2,333.10    1,458,187  21.62            

4 N พื นทีก่นัออก (Non - RFD control) 432.57      270,359     4.01              

5 NF ไม่มีขอ้มูล 1,604.51    1,002,818  14.87            

รวม 10,100.99  6,313,120  93.59            

ล้ำดับ รหัส พ้ืนทีใ่นลุ่มน้้ำ

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 7 แห่ง 1,999.25  1,249,533              18.52

1.1 ขนุแจ 270.00       168,750   0.01        5                       0.00007
1.2 แจซ้้อน 592.00       370,000   800.18     500,115                   7.41
1.3 ดอยขนุตาล 255.29       159,556   185.78     116,112                   1.72
1.4 ดอยหลวง 1,170.00    731,250   470.30     293,940                   4.36
1.5 แม่ปิง 1,003.75    627,346   29.61      18,509                     0.27
1.6 แม่วะ 587.00       366,875   297.30     185,812                   2.75
1.7 เวียงโกศัย 410.00       256,250   216.06     135,040                   2.00

2 เขตรักษำพันธ์สัตวป่์ำ 1 แห่ง 143.36    89,598      1.33             
2.1 ดอยผาเมือง 583.12       364,449   143.36     89,598                     1.33

ล้ำดับ พ้ืนทีป่่ำไม้ พ้ืนทีต่ำมประกำศ พ้ืนทีใ่นลุ่มน้้ำวงั ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำวงั
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าวัง 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT253   38 

 จากข้อมูลประเภทของทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า 
ลุ่มน ้าวังมีพื นที่เป็นทรัพยากรป่าไม้ 4,371,266 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.80 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส่วนใหญ่เป็นประเภท
ป่าเบญจพรรณพื นที่ 2,983,267 คิดเป็นร้อยละ 44.22 ของพื นที่ลุ่มน ้า สามารถแยกประเภทตามสภาพของ
ทรัพยากรป่าไม้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 ส้าหรับความหมายของทรัพยากรป่าไม้
แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 ประเภทของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าวัง 
 

 

รหัส ร้อยละของพ้ืนทีใ่น
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำวงั

1 ป่าดิบเขา HE 447.30        279,562       4.14                 
2 ป่าดิบแล้ง DE 449.57        280,979       4.17                 
3 ป่าเต็งรัง DD 992.48        620,298       9.20                 
4 ป่าทีพ่ื นฟตูามธรรมชาติ SG 331.45        207,159       3.07                 
5 ป่าเบญจพรรณ MD 4,773.23      2,983,267    44.22                
6 ไม่มีขอ้มูล NF 3,247.26      2,029,535    30.09                

รวม 10,241.28    6,400,800    94.89               

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าวัง
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1.5.2 ชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าวังอยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 5 พื นที่ 2,430,815 ไร่ 
หรือ 3,889.30 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 36.03 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งเป็นพื นที่เกษตรกรรม รองลงมาอยู่ในเขตชั น
คุณภาพลุ่มน ้า 1A พื นที่ 1,483,777 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของพื นที่ลุ่มน ้า เป็นพื นที่ป่าไม้และยังมีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่ควรมีการอนุรักษ์ไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธาร เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรงไม่ว่าพื นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปก
คลุมก็ตาม ส้าหรับพื นที่เกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน ้าวัง จะอยู่ในพื นที่ทางตอนกลางของลุ่มน ้าและบริเวณ
รอบๆ แม่น ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง แสดงดังรูปที่ 

1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าวัง 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร)่ ในลุ่มน้้ำวงั
1A ป่าต้นน  าล าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อยา่งอื่น    2,374.04   1,483,777          22.00
1B ป่าต้นน  าล าธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพเิศษ        89.79       56,121            0.83
2 ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพชืทีม่ีความมั่นคงต่อเศรษฐกจิ    1,453.92      908,700          13.47
3 ท าไม้ เหมืองแร่ ถา้ดินตื นปลูกป่าและทุง่หญ้า ถา้ดินลึกปลูกไม้ผล    1,414.60      884,122          13.11
4 ท าไม้ เหมืองแร่ ถา้ดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพชื    1,563.26      977,038          14.48
5 ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุง่หญ้า พชืไร่ ขา้ว    3,889.30   2,430,815          36.03
N ไม่มีขอ้มูล          8.26         5,160            0.08

รวม 10,793.17   6,745,734 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ทีดิ่น พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าวัง 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีทั งสิ น 672,321 คน แยกเป็นประชากร
ชาย 333,021 คน และประชากรหญิง 339,301 คน จ้านวนครัวเรือน 227,626 ครัวเรือน เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน 
และมีวัยแรงงานทั งหมด 381,989 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.82 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่ม
น ้า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดล้าปาง คิดเป็นร้อยละ 96.10 ของประชากรทั งลุ่มน ้า 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสังคม 

 ลุ่มน ้าวังประกอบด้วยพื นที่ 3 จังหวัด 16 อ้าเภอ และ 85 ต้าบล/เทศบาล และ 688 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ตาก และล้าปาง จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-
สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 
 
  

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงรำย ตำก ล้ำปำง ลุ่มน้้ำวัง

1.  เขตกำรปกครอง
หมู่บ้าน 2             32         654          688           
ต าบล 1             3          81           85            
อ าเภอ 1             2          13           16            
จงัหวดั 1             1          1             3              

2.  โครงสรำ้งด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ านวนประชากรชายในลุ่มน  า คน 571          12,430   320,020    333,021     
จ านวนประชากรหญิงในลุ่มน  า คน 590          12,614   326,097    339,301     
จ านวนประชากรในลุ่มน  า คน 1,161       25,044   646,117    672,321     
ร้อยละของประชากรในลุ่มน  า ร้อยละ 0.17         3.72      96.10       
จ านวนครัวเรือน ครัวเรือน 364          7,135     220,127    227,626     
ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั งลุ่มน  า ร้อยละ 0.16         3.13      96.71       
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 3             4          3             3               
วยัแรงงาน คน 769          14,525   366,649    381,989     
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน  า ร้อยละ 66.28       58.00     56.75       56.82        
ประชากรในจงัหวดั คน 1,227,317 538,330 767,615    
ร้อยละของประชากรในจงัหวดั ร้อยละ 0.09         4.65      84.17       
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2             2          2             2               

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ) 305          10,305   163,234    173,844     
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า) 36           886       27,370      28,292      
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3             343       14,623      14,969      
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 6             275       14,629      14,910      
ก าลังศึกษา 125          4,633     104,853    109,611     
ไม่รู้หนังสือ 13           2,767     14,070      16,850      

3.  โครงสรำ้งทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนทีแ่ละกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นที่การเกษตร ไร่ 16,600      140,764 2,911,630 3,068,994  
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 216          4,002     75,917      80,135      
พื นที่การเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 85           34         32           151           
เป็นของตนเอง ครัวเรือน 176          3,931     85,747      89,854      
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -              -           -              -               
เช่า ครัวเรือน 20           230       4,021       4,271        

จังหวัดในลุ่มน้้ำวัง

คน
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 (ต่อ  
 

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงรำย ตำก ล้ำปำง ลุ่มน้้ำวัง

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท านา ไร่ 300          22,900   476,479    499,679     
ท าไร่ ไร่ 8,000       14,412   238,921    261,333     
ท าสวน ไร่ -              19,962   87,842      107,804     
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 50           5,302     70,949      76,301      
เลี ยงสัตวเ์พือ่ขาย ครัวเรือน 15           1,613     17,935      19,563      
ประมง ครัวเรือน -              12         355          367           
เพาะเลี ยงสัตวน์  า ครัวเรือน -              35         887          922           

3.3  รำยได้เฉลี่ยครวัเรอืนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 102,500    284,536 367,986    755,022     
3.4  อำชีพรบัจ้ำง ครัวเรือน 70           1,384     51,909      53,363      

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ านวนโรงงาน แห่ง -              1          201          202           
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แห่ง -              25         4,063       4,088        
โรงสีข้าว แห่ง 4             29         745          778           

5.  โครงสรำ้งพ้ืนฐำนและกำรบรกิำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณปูโภค

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ หมู่บ้าน -              37         703          740           
ครัวเรือนที่มีประปาใช้ ครัวเรือน 216          4,522     101,495    106,233     
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เคร่ือง 1             33         977          1,011        
หมู่บ้านที่มีถนนไปอ าเภอ หมู่บ้าน 2             37         706          745           

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรพัยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพียงของน  าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 216          5,179     110,243    115,638     
ความพอเพียงของน  าใช้ ครัวเรือน 216          5,159     110,203    115,578     
ความไม่เพียงพอของน  าเพือ่การเกษตร ไร่ -              500       57,150      57,650      
ความไม่เพียงพอของน  าเพือ่การเกษตร ครัวเรือน -              160       8,181       8,341        

6.2  คุณภำพ
แหล่งน  าผิวดิน แห่ง -              43         1,465       1,508        
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แห่ง -              35         883          918           
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แห่ง -              8          536          544           
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แห่ง -              -           46           46            

จังหวัดในลุ่มน้้ำวัง



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ ลุ่มน ้าวัง 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า (กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน ้าและส่งน ้าไปตามระบบส่งน ้าให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
มารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากข้อมูลที่ท้าการรวบรวมและทบทวนจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวม
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า 2549 พบว่า มีโครงการของกรมชลประทาน 
จ้านวนโครงการรวม 279 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และต้าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน ้า

ในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 
 

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจบุันในลุ่มน  าวัง 
 

 ประเภทโครงการ จ านวน ความจุเก บกัก พื นที่รับประโยชน ์
  โครงการ  ล้าน ลบ.ม.   ไร่  

1. โครงการชลประทานขนาดใหญ่ 1 112.00 151,010 
2. โครงการชลประทานขนาดกลาง 5 15.44 26,539 
3. โครงการชลประทานขนาดเล็ก    
 -   โครงการอ่างเก็บน า้ 76 34.15 168,500 
 -   โครงการฝายเก็บกักน า้ 72 - 52,220 
4. โครงการพระราชดา้ร ิ 56 68.39 163,950 
5. โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟา้ 58 - 81,510 
6. โครงการจัดหาน า้ให้โรงไฟฟา้แม่เมาะ 11 165.17 ใช้โรงไฟฟา้แม่เมาะ 
               รวมโครงการ 279 395.15 643,729 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล ก  และโครงการสูบน  าด้วย
ไฟฟ้า ที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าวัง 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ในลุ่มน ้าวัง ได้แก่ โครงการเขื่อนกิ่วลม  เขื่อนกิ่วลมเป็นเขื่อน
คอนกรีตปิดกั นแม่น ้าวัง สูง 26.5 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 286.5 ม.รทก. ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านแลงอ้าเภอเมือง  
จังหวัดล้าปาง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2515 เขื่อนนี อยู่เหนือจังหวัดล้าปางขึ นไปประมาณ 40 กม. อ่างเก็บน ้ามี
ความจุ 112 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ  285.0 ม.รทก. มีพื นที่รองรับน ้าฝน 2,700 ตร.กม. และมีปริมาณ
น ้าท่าเฉลี่ยประมาณ  594  ล้าน ลบ.ม./ปี  ส่งน ้าช่วยพื นที่ชลประทานได้ประมาณ 151,000 ไร่ ในฤดูฝนน ้าจะ
ล้นเกือบทุกปี น ้าที่ถูกเก็บกักไว้ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ จะจัดสรรส้าหรับการปลูกพืชในฤดูแล้ง และส่งไปใช้
ส้าหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณจังหวัดล้าปาง 
 

 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางในพื นที่ลุ่มน ้าวังมี 5 โครงการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการอ่างเก บน  าแม่ทะ เป็นโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดกลางตั งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านผาลาด 
ต้าบลพระบาท อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง พิกัด 47Q NA619-145 ของแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ระวาง 
4945II มีขนาดความจุเก็บกัก 2.54 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ผิวน ้า 0.508 ตร.กม. พื นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร ่ก่อสร้าง
เสร็จในปี พ.ศ. 2514 โดยกรมชลประทาน  
 2) โครงการ ายแม่วะ ก่อสร้างในปี 2519 โดยกรมชลประทานปิดกั นห้วยแม่วะที่หมู่ 1 บ้าน
บอมหลวง ต้าบลบ้านบอม อ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง พิกัด 47Q NA 518-962 ของแผนที่ 1:50,000 ระวาง 
4845 II มีพื นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร ่
 3) โครงการอ่างเก บน  าแม่อาบ ก่อสร้างในปี 2528 โดยกรมชลประทานปิดกั นล้าห้วยแม่อาบ ที่
หมู่ 3 บ้านปากคลอง ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง พิกัด 47Q NV 139-521 ของแผนที่ 1:50,000 
ระวาง 4844 III เป็นเขื่อนดินสูง 24.2 เมตร ยาว 340 เมตร ระดับสันเขื่อน +263.20 ม.รทก. ระดับเก็บกัก 
+259.20 ม.รทก. มีความจุเก็บกัก 7.5 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ผิวน ้า 0.60 ตร.กม. พื นที่รับประโยชน์ 8,449 ไร ่
 4) โครงการอ่างเก บน  าแม่พริก ก่อสร้างในปี 2535 โดยกรมชลประทานปิดกั นน ้าแม่พริกที่หมู่ 8 
บ้านปางยาว ต้าบลแม่พริก อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง พิกัด 47Q NV957-478 ของแผนที่ 1:50,000 ระวาง 
4744II เป็นเขื่อนดินสูง 21.3 เมตร ความยาว 188 เมตร ระดับสันเขื่อน +318.30 ม.รทก. ความจุอ่าง 4.2 ล้าน 
ลบ.ม. พื นที่ผิวน ้า 0.640 ตร.กม. ที่ระดับเก็บกัก +315.00 ม.รทก. มีพื นที่รับประโยชน์ 3,890 ไร ่
 5) อ่างเก บน  าห้วยสมัย ก่อสร้างในปี 2527 โดยกรมชลประทานปิดกั นล้าห้วยสมัย ที่หมู่ 1 บ้าน
สมัยเหนือ ต้าบลสมัย อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ที่พิกัด 47R NV462-792 แผนที่ 1:50,000 ระวาง 4844I มี
ความจุเก็บกัก 1.20 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ผิวน ้า 0.179 ตร.กม. มีพื นที่รับประโยชน์ 2,200 ไร ่
 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า คลองส่งน ้า หนอง บึง สระน ้า 
บ่อน ้าตื น บ่อน ้าบาดาล ภาชนะเก็บกักน ้า และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการด้าเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการ
จ่ายค่าชดเชยส้าหรับที่ดิน ในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีจ้านวนทั งสิ น 148 โครงการ พื นที่ชลประทาน 220,720 ไร่ ความจุ
เก็บกัก 34.15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักของแหล่งน ้าใน
พื นที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตรกรรมตาม
แนวล้าน ้า นอกจากนี ยังมีโครงการพระราชด้าริอีก 56 โครงการ ความจุเก็บกัก 68.39 ล้าน ลบ.ม. มีพื นที่รับ
ประโยชน์ 163,950 ไร ่
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 อย่างไรก็ตาม พื นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน ้า  

ท้าให้การน้าน ้าไปใช้ท้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะ
ลดลงอีกประมาณ 30% ถึง 40% 
 
2.1.4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน ้า มีลักษณะเป็นการสูบน ้าจากล้าน ้าสายหลัก 
และสาขาไปยังระบบการกระจายน ้าที่ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดูแลรักษา
ระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน ้าไม่
เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้รับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทนเกษตรกรในปีแรกๆ  ของ
การส่งน ้า ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและด้าเนินการ
โอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีโครงการสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า จ้านวนทั งสิ น 58 โครงการ พื นที่ส่งน ้า 81,510 ไร่  
 
2.1.5 โครงการจัดหาน  าให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดหาแหล่งน า้เพื่อใช้ในกิจการของโรงไฟฟา้แม่เมาะ ใน
ด้านระบายความร้อนจากโรงไฟฟ้าและดา้นสาธารณูปโภค เป็นต้น รายละเอียดมีดังนี  
 1) เขื่อนห้วยหลวง ปิดกั นล้าน ้าห้วยหลวง เป็นเขื่อนดินระดับสันเขื่อน 320.5 ม.รทก. สามารถ
เก็บกักน ้าได้ 14.7 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ 317.5 ม.รทก. มีหน้าที่ส่งน ้าให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 1-3  
ในปี พ.ศ. 2537 จะมีการระบายน ้าออกจากอ่างเพื่อขุดลิกไนต์ใต้อ่าง 
 2) เขื่อนแม่จาง ปิดกั นล้าน ้าแม่จาง เป็นเขื่อนหินทิ ง สูง 40.0 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 356.0 ม.
รทก. ตัวเข่ือนยาว 760 เมตร สามารถเก็บกักน ้าได้ 108.5 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ 352.5 ม.รทก. อาคาร
ระบายน ้าล้นมีบานระบายน ้าล้น 3 บาน กว้าง 4.0 เมตร สูง 5.50 เมตร สามารถระบายน ้าได้ 440 ลบ.ม./วินาที  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาน ้าให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะโรงที่ 4-7 
 3)  ายบ้านท่าสี เป็นฝายกรวดและทรายถมดาดผิวหน้าคอนกรีตสูงประมาณ 8 เมตร มีสันฝาย
น ้าล้นยาวประมาณ 160 เมตร สามารถระบายน ้าล้นได้ 260 ลบ.ม./วินาที ท้าหน้าที่ยกระดับและผันน ้าจากล้าน ้า
แม่เมาะไปตามคลองผันน ้าบ้านท่าสา-แม่ขาม ลงสู่อ่างเก็บน ้าเข่ือนแม่ขาม 
 4) คลองผันน  าบ้านท่าสี-แม่ขาม เป็นคลองดาดคอนกรีตระบายน ้าได้สูงสุด 30 ลบ.ม./วินาที มี
ความยาวประมาณ 3.4 กม. 
 5) เขื่อนแม่ขาม เป็นเขื่อนดินสูง 35 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 353.5 ม.รทก. ตัวเขื่อนยาว 3,700  
เมตร มีปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 4.2 ล้าน ลบ.ม. สามารถเก็บกักน ้าได้ 35 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ 
351.0 ม.รทก. อาคารระบายน ้าล้นขนาดกว้าง 18.0 เมตร สามารถระบายน ้าได้ 37.3 ลบ.ม./วินาที 
 6) คลองผันน  าแม่เมาะ-ห้วยทราย เป็นคลองผันน ้าซึ่งระบายน ้าได้สูงสุด 367 ลบ.ม./วินาที มี
ความยาวประมาณ 12.4 กม. ท้าหน้าที่ผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าเข่ือนแม่ขามลงสู่อ่างเก็บน ้าเข่ือนห้วยทราย 
 7) เขื่อนห้วยทราย เป็นเขื่อนดินสูง 18 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 320.0 ม.รทก. ตัวเขื่อนยาว 460  
เมตร มีปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 0.22 ล้าน ลบ.ม.  สามารถเก็บกักน ้าได้  2.09  ล้าน ลบ.ม.  ที่ระดับเก็บกักปกติ  
317.0 ม.รทก. อาคารระบายน ้าล้นเป็นท่อเหล็กขนาด 50 ซม.  สามารถระบายน ้าได้ 1.17 ลบ.ม./วินาที มีหน้าที่เก็บ
กักน ้าเพิ่มเติมและรับน ้าจากคลองผันน ้าแม่เมาะ-ห้วยทรายไปลงเข่ือนห้วยเป็ด 
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 8) เขื่อนห้วยเป็ด เป็นเขื่อนดินสูง 12 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 312.0 ม.รทก. ตัวเขื่อนยาว 1,163 
เมตร มีปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 0.24 ล้าน ลบ.ม. สามารถเก็บกักน ้าได้ 1.85 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ  
310.0 ม.รทก. อาคารระบายน ้าล้นกว้าง 6 เมตร สามารถระบายน ้าได้ 5.3 ลบ.ม./วินาที 
 9) ระบบส่งน  าตอนล่าง แบ่งออกเป็น 2 ช่วงๆ แรกเป็นท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.30 
เมตร ยาว 2.375 กม. รับน ้าจากเขื่อนห้วยทรายไปลงเขื่อนห้วยเป็ด และช่วงที่ 2 เป็นท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 เมตร ยาว 2.984 กม. ส่งน ้าจากเขื่อนห้วยเป็ดไปยังถังปรับปรุงน ้าดิบ (Control Reservoir) ของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะเครื่องที่ 4-11 โดยเครื่องสูบน ้าขนาด 420 กิโลวัตต์ จ้านวน 4 เครื่อง ซึ่งตั งอยู่ในสถานีสูบน ้า (Pump 
House) บริเวณเขื่อนห้วยเป็ด เมื่อรวมน ้าจากเขื่อนแม่จางแล้ว จะเพียงพอส้าหรับความต้องการน ้าของโรงไฟฟ้า
ทั ง 11 เครื่อง เฉลี่ยปีละ 46 ล้าน ลบ.ม. 
 10) เขื่อนห้วยคิง เป็นเข่ือนดินปิดกั นล้าน ้าห้วยคิง สูง 18.0 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 345.0 ม.รทก.  
สามารถเก็บกักน ้าได้ 1.43 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ 343.0 ม.รทก. มีหน้าที่เก็บกักน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 11) เขื่อนห้วยคิงตอนบน เป็นเขื่อนดินปิดกั นล้าน ้าห้วยคิง สูง 6.0 เมตร ที่ระดับสันเขื่อน 391.0 
ม.รทก. สามารถเก็บกักน ้าได้ 1.6 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักปกติ 389.0 ม.รทก. มีหน้าที่เก็บกักน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 
2.1.6 แหล่งน  าตามธรรมชาติ แก้มลงิ บ่อน  าชุมชน 

 จากการน้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้ามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื นที่ขอบเขตแหล่งน ้า (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื นที่  ไร่  ความจุ  ล้าน ลบ.ม.  
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  3,210 15.41 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 2,244 10.77 

รวม 79,005 26.18 
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2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

 จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ 
รายละเอียดแสดงดั งตารางที่  2 .2 -1  และต้าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่ งน ้ า ในพื นที่ ลุ่มน ้ าวั ง  

แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
 

ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจ านวนแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  า ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่างๆ 
 

  
 
 
 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรม กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำวัง ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ป่ำไม้ และพันธุพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน  าธรรมชาติ 8
2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 4 7
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน  าใหม่ 60 6
4 ระบบส่งน  า ระบบระบายน  า และระบบ

แพร่กระจายน  า
17 2

5 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าและฝายชะลอน  า 6 202 15
6 งานป้องกันบรรเทาภัยน  าท่วม 5

รวม 86 29 202 15



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ  
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น  า 

 
 
3.1 การศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น ้า และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการประเมินความ
ต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปีข้างหน้า 
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของลุ่มน ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1  
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่างๆ ของลุ่มน  า  
 

กิจกรรมการใช้น  า การศ กษา ประเมินความต้องการใช้น  า 

 ข้อมูล การประเมิน ค านว  
การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน ้าดิบ/ก้าลังผลิต 

- ประชากร 
ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/ความ
ต้องการใช้น ้า และแผนงานขยายก้าลัง
ผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมลูกิจกรรมการปลูกพืชใน
พื นที่ลุ่มน ้า ได้แก ่
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น ้า/ปริมาณน ้าท่ีส่งให้แกพ่ื นที่
ชลประทาน 
- การขาดแคลนน ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการ
ใช้น ้าโดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ 
ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ 
SWAT (พื นที่ เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจาก
สถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น ้า/อัตราการใช้น ้า 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอัตราการใช้น ้า 

การปศุสตัว ์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

รักษาระบบนเิวศน์ท้ายน ้า ปริมาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด  
(ลบ.ม./วัน/ตร.กม.) 

ไม่น้อยกว่าปริมาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพื นท่ีรับน ้า 

 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT253   53 

3.2 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

 ความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากร
ทั งหมด ทั งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกัน โดยได้จ้าแนกอัตรา
การใช้น ้าของประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล นอกเขตเทศบาล และ
การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี  

- เทศบาลนคร    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลต้าบล    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ก้าหนดอัตราการใช้น า้เท่ากับ    400 ลิตร/คน/วนั 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าวังมี
ส้านักงานประปารวม 3 แห่ง แบ่งออกเป็น 8 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 41,027 ราย ปริมาณ
การผลิตรวม 12.33 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 14.80 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละ
หน่วยบริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาป ีพ.ศ.2552 จากเว บไ ต์การประปาส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ ภำค เขต ส้ำนักงำน หน่วยบริกำร-แม่ข่ำย ผู้ใช้น้้ำ ปริมำณกำรผลิต ควำมต้องกำรน้้ำดิบ แหล่งน้้ำดิบปัจจุบัน
ประปำ (รำย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

1 1 9  ล าปาง แม่ขา่ยล าปาง  26,636 8,863,490 10,636,188 สระเกบ็น  าดิบรับน  าจากคลอง
ชลประทานเขื่อนกิ่วลม,แม่น  าวัง 

2 1 9  ล าปาง หน่วยบริการแม่เมาะ  3,167 863,230 1,035,876 สระเกบ็น  าดิบรับน  าจากอา่งฯ
ห้วยคิงตอนบน 

3 1 9  ล าปาง หน่วยบริการแจห้่ม  815 212,053 254,464 แม่น  าวัง 
4 1 9  ล าปาง หน่วยบริการเมืองปาน  184 34,806 41,767 ล าน  าแม่ปาน 
5 1 9  เกาะคา แม่ขา่ยเกาะคา  3,834 840,877 1,009,052 แม่น  าวัง 
6 1 9  เถนิ แม่ขา่ยเถนิ  4,973 1,216,900 1,460,280 แม่น  าวัง 
7 1 9  เถนิ หน่วยบริการสบปราบ  1,207 258,823 310,588 แม่น  าวัง 
8 1 9  เถนิ หน่วยบริการแม่พริก  211 41,787 50,144 แม่น  าวัง 

รวมทั้งหมด 41,027 12,331,966 14,798,359
ที่มำ: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ านวนผู้ใช้น  า เปน็ข้อมูลเดือน ม.ิย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน  าดิบเปน็ข้อมูลป ี2551 ก าลังปรับปรุงข้อมูล 
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3.3 น  าใช้เพื่อการเกษตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการใช้น ้า
โดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย มีรายละเอียดดังนี  
 1  การค านว ความต้องการใช้น  าชลประทานด้วยแบบจ าลอง WUSMO 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าชลประทานได้ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื นฐานในการค้านวณสรุปได้ดังนี  

- พื นที่เพาะปลูก 
- อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื นที่เพาะปลูก 
- สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
- ชนิดของพืชที่ปลูก 
- ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื นที่ 

  แบบจ้าลอง WUSMO มีขั นตอนการค้านวณและข้อก้าหนดพื นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้น  าของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น ้าของ
พืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี   
 

    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต 
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 3.3-1 
และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน ส้านักอุทก
วิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ข้ำว กข. ข้ำวขำวดอก

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

ข้ำวฟ่ำง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว งำ ทำนตะวัน แตงโม กะหล่้ำดอก คะน้ำ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บำนช่ืน ข้ำวนำหว่ำนน้้ำตม 
(สุพรรณบุรี 1)

1 0.9 0.6 1.11 0.41 0.5 0.55 0.49 0.57 0.49 0.49 0.56 0.67 0.89 0.46 0.59 0.59 0.59 0.68 0.25 0.82
2 0.94 0.7 1.18 0.43 0.57 0.58 0.52 0.62 0.74 0.58 0.6 0.86 0.95 0.54 0.66 0.6 0.67 0.84 0.42 0.84
3 0.98 0.86 1.23 0.5 0.68 0.71 0.59 0.73 1 0.73 0.62 1.21 1 0.61 0.74 0.64 0.77 0.98 0.56 1.09
4 1.13 1.05 1.27 0.63 0.89 0.84 0.73 0.91 1.24 0.96 0.64 1.44 1.03 0.64 0.82 0.71 0.85 1.08 0.68 1.05
5 1.21 1.2 1.29 0.95 1.12 0.96 0.91 1.13 1.13 1.06 0.66 1.59 1.04 0.7 0.91 0.81 0.93 1.14 0.79 0.95
6 1.27 1.3 1.3 1.08 1.26 1.01 1.05 1.22 1.05 1.1 0.69 1.48 1.02 0.74 0.98 0.9 0.97 1.18 0.88 1.42
7 1.32 1.39 1.3 1.14 1.33 1 1.12 1.25 0.58 1.11 0.73 1.35 1 0.65 1.05 0.96 0.97 1.19 0.95 1.36
8 1.3 1.42 1.3 1.16 1.35 0.95 1.15 1.23 0.39 1.08 0.77 1.12 0.6 1.1 1.04 0.93 1.18 1.01 1.07
9 1.26 1.4 1.28 1.14 1.34 0.78 1.14 1.16 0.3 1.01 0.83 0.8 1.12 1.07 0.84 1.14 1.05 1.04
10 1.21 1.36 1.26 1.07 1.3 0.59 1.09 1 0.88 0.9 0.6 1.12 1.08 0.72 1.1 1.11
11 1.11 1.32 1.22 0.92 1.2 0.5 0.99 0.78 0.63 0.94 0.52 1.09 1.09 0.6 1.04 1.09
12 0.85 1.24 1.17 0.67 1 0.83 0.68 0.49 0.98 0.41 1.04 1.07 0.52 1.2
13 0.75 1.1 1.06 0.48 0.77 0.69 0.64 0.8 0.96 1.04 0.86
14 1.09 0.92 0.88 0.35 0.58 0.61 0.62 0.7 0.85 1.01 0.87
15 0.3 0.57 0.63 0.72 0.95
16 0.55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
มะนำว 
(1-3ปี)

มะนำว (3-5ปี) มะมว่ง ส้มโอ หญำ้แฝก กุหลำบ หญำ้รูซ่ี หญำ้เน
เปียร์แคระ

ถ่ัวไมยรำ กล้วยน้้ำว้ำ ปทุมมำ ธปูฤำษี ขนุน มะลิ กล้วยหอม ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หนอ่ไม้ฝร่ัง เผือก

มีค. 0.91 0.97 1.04 0.91 0.62 1.21 0.43 1.42 1.02 1.76 0.72 1 1.14 1.82 0.71 0.47 0.7 0.62 0.93
เมย. 1.17 1.25 1.06 0.87 0.79 1.25 0.8 1.67 1.63 0.65 1.31 0.82 1.57 1.03 0.68 0.79 1 1.15
พค. 1.25 1.31 1.04 1 1.06 0.93 0.68 1.67 1.92 0.27 0.71 1.48 1.4 1.4 1.08 0.85 0.82 1.27 2.06
มิย. 1.3 1.38 1.84 1.73 1.07 1.04 0.96 1.49 1.77 0.48 0.85 1.38 1.11 1.46 0.98 1.03 0.84 1.31 2.16
กค. 1.12 1.17 2.06 2.04 1.24 1.6 0.76 1.03 0.53 2.48 0.52 1.07 1.07 0.7 1.61 0.75 1.2 0.81 1.07 1.62
สค. 0.94 0.99 2.33 2.17 1.09 1.37 0.72 0.93 1.15 2.58 0.49 1.23 1.26 1.34 1.68 0.55 1 0.73 0.88 1.46
กย. 1.15 1.18 2.07 1.79 1 1.66 0.6 0.85 1.23 2.75 0.92 1.3 1.46 1.69 1.8 0.86 0.6 0.71
ตค. 1.23 1.25 2.12 1.82 0.99 1.76 0.83 0.57 0.6 1.86 0.55 1.23 0.68 1.8 1.84 0.65 0.41 0.56
พย. 1.03 1.06 2.29 1.74 1.08 1.39 0.44 1.18 0.42 1.25 0.41 1.23 0.5 1.68 1.5 0.5 0.47
ธค. 0.99 1.07 1.54 1.44 0.69 1.44 0.93 1.47 0.52 0.88 0.57 1.34 0.96 1.93 1.5 0.42 0.54
มค. 0.88 0.96 1.44 1.32 0.6 0.70 0.64 1.29 0.7 1.11 1.38 0.99 1.82 1.78 0.66
กพ. 0.85 0.92 1.29 1.19 0.66 0.78 0.95 1.4 0.87 1.25 1.24 0.79 1.02 1.6 0.66

สัปดำห์

เดือน
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman 
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แม่ฮ่องสอน 3.13 3.94 5.22 6.26 5.37 4.24 3.98 3.77 3.95 3.88 3.45 2.97
แม่สะเรียง 3.33 4.14 5.43 7.05 5.42 4.07 3.84 3.7 4 4.03 3.65 3.17

เชยีงราย 3.08 3.97 5.03 5.89 5.37 4.7 4.4 4.18 4.29 4.03 3.38 2.87
พะเยา 3.22 4.19 5.51 6.04 5.44 4.93 4.47 4.3 4.29 3.97 3.36 2.88
เชยีงใหม่ 3.17 4.01 4.8 5.31 5.04 4.19 3.87 3.67 3.84 3.78 3.31 2.94
ล าปาง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13
ล าพูน 3.33 4.4 5.71 6.45 5.58 4.9 4.59 4.27 4.15 3.91 3.4 3.01
แพร่ 3.66 4.61 5.97 6.8 5.74 5.01 4.64 4.33 4.23 4.22 3.81 3.43
นา่น 3.2 4.03 5.07 5.78 5.23 4.63 4.28 4 4.12 4.05 3.48 3

ท่าวังผา 3.06 3.68 4.89 5.52 5.03 4.28 3.98 3.81 4.05 3.84 3.27 2.78
อุตรดิตถ์ 3.8 4.54 5.52 6.18 5.41 4.54 4.33 4.06 4.25 4.4 3.98 3.62
ตาก 3.93 5.37 6.9 7.58 5.87 4.88 4.98 4.67 4.29 3.9 3.69 3.48

แม่สอด 3.92 4.87 6.24 6.98 5.56 4.21 4.02 3.82 4.12 4.35 4.21 3.76
เขือ่นภูมิพล 4.08 5.48 6.7 7.15 5.79 4.94 4.91 4.71 4.38 4.18 3.83 3.57

อุ้มผาง 3.35 3.92 4.87 5.29 4.62 3.5 3.38 3.15 3.37 3.66 3.49 3.07
พิษณุโลก 3.6 4.36 5 5.57 5.1 4.33 4.11 3.96 3.91 4.04 3.75 3.43
เพชรบรูณ์ 3.53 4.19 4.88 5.22 4.96 3.89 3.65 3.41 3.56 3.76 3.64 3.38

หล่มสัก 3.86 4.57 5.34 5.85 5.25 4.57 4.25 4.01 4.09 4.27 3.95 3.61
วิเชยีรบรีุ 4.16 5.04 5.61 6.42 5.46 4.73 4.42 4.45 4.04 4.38 4.24 3.89

ก าแพงเพชร 3.96 4.85 5.69 6.28 5.37 4.46 4.39 4.07 4.23 4.07 3.83 3.6

หนองคาย 3.72 4.5 5.46 5.9 5.06 4.36 4.25 3.96 4.36 4.35 3.97 3.54
เลย 3.29 4.04 4.58 5.01 4.54 4.13 3.96 3.77 3.73 3.67 3.31 3.04
อุดรธานี 3.75 4.59 5.56 6.03 5.19 4.59 4.53 4.2 4.41 4.53 4.04 3.61
สกลนคร 3.51 4.1 4.71 5.13 4.62 4.01 4.08 3.78 3.98 4.02 3.68 3.31
นครพนม 3.35 3.84 4.4 4.78 4.43 3.66 3.65 3.47 3.71 3.9 3.55 3.19
ขอนแก่น 3.63 4.29 4.91 5.32 4.95 4.33 4.21 3.97 3.91 4.04 3.76 3.39
มุกดาหาร 4.42 5.14 6.08 6.28 5.33 4.66 4.59 4.2 4.41 4.85 4.82 4.31
มหาสารคาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

โกสุมพิสัย 3.69 4.46 5.4 6.03 5.28 4.71 4.51 4.14 4.26 4.31 3.9 3.53
ชยัภูมิ 4.62 5.4 6.22 6.45 5.71 5.2 5.04 4.76 4.52 4.9 4.85 4.5
ร้อยเอ็ด 3.67 4.33 4.92 5.37 5 4.43 4.38 4.06 4 4.11 3.76 3.44
อุบลราชธานี 3.86 4.51 5.05 5.31 4.89 4.28 4.23 3.97 3.87 4.06 3.85 3.56
นครราชสีมา 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

โชคชยั 4.03 4.81 5.58 6.01 5.23 4.92 4.88 4.5 4.25 4.31 4.14 3.81
สุรินทร์ 3.86 4.51 5.06 5.25 4.89 4.29 4.27 4.13 3.96 4.07 3.79 3.57

ท่าตูม 3.94 4.7 5.51 6.03 5.38 4.72 4.63 4.41 4.36 4.56 4.22 3.9
บรีุรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

นางรอง 4.04 4.74 5.48 5.91 5.39 4.97 4.8 4.47 4.47 4.53 4.24 3.92

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคเหนอื

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman  ต่อ  
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นครสวรรค์ 3.89 4.65 5.21 5.69 5.13 4.48 4.26 4.07 3.94 4.06 3.86 3.61
สุพรรณบรีุ 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58
ลพบรีุ 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

บวัชมุ 4.53 5.23 6.05 6.3 5.26 4.57 4.42 4.05 3.97 4.39 4.46 4.26
กาญจนบรีุ 4.48 5.35 6.24 6.56 5.62 4.94 4.84 4.68 4.45 4.3 4.37 4.3

ทองผาภูมิ 3.66 4.25 5.18 5.63 4.92 3.68 3.56 3.23 3.57 3.88 3.76 3.32

ปราจนีบรีุ 4.49 5.07 5.67 5.69 4.98 4.59 4.51 4.32 4.18 4.54 4.67 4.49
กบนิทร์บรีุ 4.36 5.03 5.5 5.71 4.8 4.03 4.01 3.74 3.79 4.3 4.64 4.51

สระแก้ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อรัญประเทศ 4.69 5.33 5.91 5.89 5.16 4.67 4.54 4.35 4.27 4.4 4.43 4.35

ชลบรีุ 5.08 5.59 6.22 6.33 5.45 5.33 5.14 4.98 4.53 4.61 4.97 5.12
พัทยา 3.91 4.36 4.77 4.97 4.34 3.89 3.98 3.85 3.72 3.57 3.68 3.75
สัตหบี 3.45 3.75 4.23 4.29 3.74 3.48 3.52 3.42 3.28 3.34 3.35 3.33

ระยอง 3.98 4.53 4.91 5.11 4.4 3.93 4 3.85 3.79 3.84 3.94 3.83
จนัทบรีุ 4.06 4.4 4.61 4.82 4.08 3.56 3.53 3.49 3.41 3.73 3.98 3.91
ตราด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

คลองใหญ่ 4.77 4.89 5.19 5.18 4.64 3.97 3.96 3.85 3.84 4.14 4.61 4.82

เพชรบรีุ 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01
ประจวบคีรีขนัธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27
หวัหนิ 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85
ชมุพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38
สุราษฎ์ธานี 3.91 4.63 4.86 4.83 4.19 3.89 3.92 3.96 3.82 3.54 3.26 3.34
เกาะสมุย 4.88 5.52 5.87 5.71 5.26 5.26 5.26 5.26 5.08 4.44 4.2 4.52
นครศรีธรรมราช 4.28 4.95 5.43 5.34 4.78 4.96 4.86 4.93 4.57 4.19 3.75 3.88
สงขลา 4.38 4.92 5.05 5.16 4.57 4.25 4.25 4.38 4.27 3.93 3.53 3.61
นราธิวาส 4.7 5.32 5.58 5.66 4.94 4.66 4.63 4.67 4.7 4.44 3.96 4.1
ระนอง 4.71 5.14 5.59 5.36 4.37 3.97 3.95 3.81 3.82 3.93 4.08 4.48
พังงา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตะกั่วปา่ 4.71 5.15 5.51 5.12 4.48 4.57 4.41 4.67 4.29 4.13 4.1 4.56
ภูเก็ต 5.43 5.86 6.08 5.61 4.73 4.76 4.64 4.92 4.54 4.43 4.54 5.08
สตูล 5.84 5.99 5.82 5.01 4.35 4.35 4.29 4.41 4.16 4.09 4.13 5.07
ท่ีมา : เวปไซต์กลุ่มงานวิจยัการใชน้  าชลประทาน ส่วนการใชน้  าชลประทาน ส านกัอุทกวิทยาและบริหารน  า
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (2   แบบจ าลองปริมา  นใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  
ฝนที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและ
วิธีการให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้น
ข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูด  
ไปใช้ได้ แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปรมิาณการใช้น ้าของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน ้าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่้า เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถ 
ที่จะเก็บน ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูง
กว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ้าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน ้าฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงน้ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองความต้องการน ้า 
   แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยก้าหนดให้มีค่าระดับน ้าฝนใช้
การสามารถถึงระดับน ้าในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมา น  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมา น  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 
 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า ส้าหรับ
โครงการนี ก้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทาน 
รายสัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า  เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึง
แปลงเพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
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  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ส้าหรับลุ่มน ้าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ้าเภอ เป็นต้น 
 

 2  การค านว ความต้องการใช้น  าเกษตรน  า นด้วยแบบจ าลอง SWAT 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื นฐานในการค้านวณได้ดังนี  

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 

- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย 
ข้อมูลฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน ้าท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพน ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม ส้าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจ้าลอง SWAT มีขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
  (1) น้าเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2545 ในแบบจ้าลอง SWAT MODEL จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื นที่ 
  (2) น้าเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model:DEM) ในแบบจ้าลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขน้ามาลากแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับค้านวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จ้านวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า  และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับข้อมูล
ที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า ความต้องการน ้าเพื่อการชลประทาน 
ประกอบด้วย ความต้องการน ้าเพื่อโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบน ้าด้วยไฟฟ้า พื นที่
ชลประทานรวม 644,729 ไร่ มีความต้องการน ้า 608.48 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
3.4 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งได้จ้าแนกไว้เป็น 10 ประเภท ดังตารางที่ 3.4-1 
 

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมา ความต้องการน  า 
(ลบ.ม. ไร ่วัน   

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metal อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 4.00 
07 Paper อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั นจะ
รวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า, 2549 ซึ่งประเมินการใช้น ้าด้านอุตสาหกรรม ใช้
ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2547 โดยน้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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ข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่ง 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้า
ด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2547 ลุ่มน ้าวังมีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 19.286 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 นอกจากนี  ยังมีความต้องการน ้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าส้าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กระบวนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทั่วไปสามารถแบ่งโรงไฟฟ้าออกได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกันคือ  โรงไฟฟ้าพลังน ้า โรงไฟฟ้า
พลังน ้าแบบสูบกลับ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ซึ่งโรงผลิตไฟฟ้าหลักในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีเพียงแห่งเดียว คือ 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่อ้าเภอแม่เมาะ  จังหวดัล้าปาง 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน นับเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้า
ระบบของประเทศ ซึ่งโรงไฟฟ้าประเภทนี ส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื อเพลิงจากถ่านลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และ
น ้ามัน หลักการของโรงไฟฟ้าประเภทนี  คือ การเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกล โดยการใช้เชื อเพลิง
มาต้มน ้าให้เป็นไอน ้าแรงดันสูง เพื่อน้าไปหมุนเครื่องกังหันไอน ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องก้าเนิดกระแสไฟฟ้า เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า ไอน ้าที่ผ่านเครื่องกังหันแล้วจะผ่านกระบวนการหล่อเย็นเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการหล่อ
เย็นจ้าเป็นต้องใช้น ้าเช่นกัน ดังนั นน ้าจึงนับได้ว่ามีความส้าคัญอย่างมากในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ปริมาณ
ความต้องการใช้น ้าหมุนเวียนภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีค่าประมาณ 50.70 ล้าน ลบ.ม./ป ี 
 
 
3.5 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช .2ค ปี 2552 จาก
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามาวิเคราะห์
ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งได้จาก
การประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าวังมีความต้องการน ้าเพื่อการปศุสัตว์ 5.57 ล้าน ลบ.
ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-1  
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ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน  าวัง 
 

 
 
 
 
3.6 น  าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า คือ ปริมาณน ้าต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้า
นั นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการ
ไหลต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะน้ามา
ก้าหนดอัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 1 ตร.กม. 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า, 2549  โดยวิเคราะห์จากการก้าหนดค่าปริมาณน ้าต่้าสุดให้
มีไหลอยู่ในล้าน ้าเท่ากับค่าปริมาณน ้าท่ารายเดือนที่ 90% ของปริมาณน ้าท่าที่เคยเกิดขึ นในช่วงปี 2516 ถึง 
2545 สรุปได้ดัง พบว่า ลุ่มน ้าวังมีความต้องการน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า 64.13 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวมควำม
ต้องกำรใช้น้้ำ

เชียงรำย ตำก ล้ำปำง ลุ่มน้้ำวงั
1 วัวเนื อ -                0.3538            3.5876            3.94               
2 วัวนม -                -                0.0178            0.02               
3 ควาย -                0.0006            0.2075            0.21               
4 หมู 0.0006            0.0154            0.3781            0.39               
5 เป็ด-ไก่ -                0.0016            0.7357            0.74               
6 อื่นๆ -                0.0657            0.2014            0.27               

รวม 0.0006           0.4371           5.1280           5.57              
หมายเหตุ :   ข้อมลูปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ป ีพ.ศ.2552

โค และกระบอื 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก ่เปด็ และหา่น 3 ลิตร/ตัว/วัน

ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรปศุสัตวข์องจังหวดัต่ำงๆ 
ในลุ่มน้้ำวงั (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
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3.7 ปริมา ความต้องการใช้น  ารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมา ความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

  
 
 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำวงั (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น  าใช้เพือ่การอปุโภคบริโภคและการท่องเทีย่ว                                  14.80

2 น  าใช้เพือ่การเกษตร                                608.48

3 น  าใช้เพือ่การอตุสาหกรรม                                  69.99

4 น  าใช้เพือ่การปศุสัตว์                                   5.57

รวม                              698.84

5 น  าใช้เพือ่การรักษาระบบนิเวศท้ายน  า                                  64.13

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทัง้หมด                              762.97



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี  
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกัน
หลายเดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-2 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานีเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานีเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-51   3 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-51   8 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 255 

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 4.4 7.4 18.1 59.5 182.9 88.1 80.1 114.4 218.6 205.5 49.7 7.2
สูงสุด 76.6 30.8 123.6 179.1 363.1 250.2 270.7 256.5 380.5 414.1 217.2 63.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 5.7 15.6 29.6 34.6 33.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 1.5 1.5 42.6 56.6 282.9 109.2 46.6 98.1 254.9 169.1 52.9 6.5
สูงสุด 10.9 8.9 193.8 125.6 473.4 275.6 93.5 181.2 516.7 290.3 191.4 24.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2 11.7 21.4 34.2 107.6 40.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 0.6 2.9 9.9 76.0 383.3 142.1 32.7 105.8 290.5 240.2 33.3 8.1
สูงสุด 2.1 8.9 36.4 125.6 473.4 275.6 49.6 161.7 516.7 275.8 76.2 24.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 24.2 249.2 35.2 21.4 72.1 158.2 214.0 0.0 0.0

0.0 2.6 1.4 125.6 427.2 275.6 49.6 161.7 516.7 230.9 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 24.2 473.4 115.6 21.4 83.6 196.5 214.0 23.8 0.0
2.1 8.9 1.7 78.3 249.2 35.2 27.0 72.1 158.2 275.8 76.2 24.3
0.2 0.0 36.4 59.5 * 182.9 * 88.1 * 80.1 * 114.4 * 218.6 * 205.5 * 49.7 * 7.2 *

4.4 * 7.4 * 18.1 * 59.5 * 182.9 * 88.1 * 80.1 * 114.4 * 218.6 * 205.5 * 49.7 * 7.2 *
หมายเหตุ   * หมายถงึ ค่าเฉล่ียรายเดือนของขอ้มูลชว่ง 30 ป ี(ป ี2514-2543) เนื่องจากไม่มีการเก็บขอ้มูลในเดือนนั นๆ

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.ล าปาง จังหวัดล าปาง 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.ล าปาง จังหวัดล าปาง

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-53   5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-53   1  ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 255 

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 5.6 7.6 20.5 65.1 148.5 114.7 146.0 193.4 210.3 106.4 34.3 7.6
สูงสุด 69.0 41.2 70.2 229.4 359.5 279.5 332.2 413.4 406.9 257.1 134.4 101.8
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 3.5 21.0 11.3 50.5 66.1 68.1 11.9 0.0 0.0
เฉลี่ย 6.5 8.8 29.3 73.9 181.2 109.5 127.3 181.4 213.7 99.5 22.7 7.4
สูงสุด 24.1 46.6 98.4 174.4 332.7 175.7 189.5 316.6 417.3 179.2 93.8 28.4
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 4.6 60.7 51.1 81.7 77.0 122.6 19.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 6.7 12.9 30.0 84.2 220.8 118.0 122.0 199.9 172.9 121.0 10.3 6.5
สูงสุด 24.1 46.6 43.0 174.4 332.7 175.7 179.8 293.4 197.2 167.0 37.7 20.4
ต้่ำสุด 0.0 0.0 5.4 24.9 60.7 74.1 81.7 100.0 122.6 84.9 0.0 0.0

0.0 16.8 43.0 174.4 313.6 175.7 179.8 293.4 170.5 100.6 0.0 0.0
0.0 1.3 5.4 85.2 332.7 80.4 100.1 200.3 197.2 84.9 13.7 0.0
9.4 46.6 40.2 81.4 159.1 74.1 81.7 100.0 191.6 160.4 37.7 12.3
0.0 0.0 26.9 55.2 237.7 108.8 149.0 124.4 182.8 92.1 0.1 0.0
24.1 0.0 34.4 24.9 60.7 151.2 99.5 281.6 122.6 167.0 0.0 20.4

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 สภาพการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งภายในลุ่มน ้าวัง มีสาเหตุจากปริมาณน ้าต้นทุนที่เก็บกักไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ ในลุ่มน ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร
ชลประทาน 
 ลุ่มน ้าวังมีพื นที่ลุ่มน ้าทั งหมด 10,793.17  ตร.กม.  โดยมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,582.24  ล้าน 
ลบ.ม.  แต่มีความจุเก็บกักรวมทั งหมดเพียง 229.98 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมความจุอ่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ใช้ใน
กิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า) หรือประมาณ 14.5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยทั งหมด ถือว่าเป็น
เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าท่าต้นทุนตลอดทั งปี แสดงให้เห็นว่ายังคงมีความจ้าเป็น
จะต้องหาแหล่งเก็บกักน ้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีปริมาณน ้าเพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมการใช้น ้า  ลุ่มน ้าแม่
สอยมีความจุเก็บกักน ้าต่อปริมาณน ้าท่าน้อยที่สุด โดยมีเพียงประมาณร้อยละ 0.3 เท่านั น ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ จึง
ควรที่จะพิจารณาหาแหล่งเก็บกักน ้าเพิ่มเติมให้มีความจุเก็บกักน ้าเพิ่มขึ นโดยเร็ว ส้าหรับลุ่มน ้าแม่น ้าวังตอนกลาง
ถึงแม้จะมีความจุเก็บกักต่อปริมาณน ้าท่าสูงถึงร้อยละ 50.3 ก็ตาม แต่ภายในลุ่มน ้านั นมีพื นที่เพาะปลูกจ้านวน
มากถึง 311,054 ไร ่หรือประมาณร้อยละ 27.45 ของพื นที่เพาะปลูกพืชทั งหมดในลุ่มน ้าวัง มีประชากรประมาณ  
338,720 คน หรือประมาณร้อยละ 44.46 ของประชากรทั งหมด อีกทั งยังมีแหล่งอุตสาหกรรมกระจายอยู่
โดยทั่วไป ทั งหมดเหล่านี เป็นกิจกรรมที่มีการใช้ปริมาณน ้าเป็นจ้านวนมาก  สภาพปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาการขาด
แคลนน ้าและภัยแล้งอยู่ จึงก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาหาแหล่งน ้าเก็บกักน ้าเพิ่มขึ นเช่นกัน  เมื่อพิจารณา
ด้านความจุเก็บกักน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกทั งหมดในแต่ละลุ่มน ้าสาขา จะเห็นได้ว่า ภายในลุ่มน ้าวังทั งหมดมีความจุ
เก็บกักน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกประมาณ 203 ลบ.ม./ไร่เท่านั น นับว่าน้อยมาก ซึ่งถ้าจะให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้น ้าด้านการเกษตร ควรจะต้องมีความจุเก็บกักน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ไร่ หรือถ้าไม่
สามารถพัฒนาได้ก็ควรที่จะพยายามพัฒนาให้ได้ความจุเก็บกักน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด  ทั งนี ก็ต้อง
ยอมรับสภาพว่าพื นที่ที่อยู่บนที่ดอนห่างไกลจากแหล่งเก็บกักน ้าก็คงต้องอาศัยการเกษตรแบบน ้าฝน  (Rainfed) 
เพียงอย่างเดียวเท่านั น และในฤดูแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ หรือส่งเสริมให้พัฒนาตามเกษตรทฤษฎีใหม่  
ตามแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหลักการก็คือ จะต้องขุดสระเก็บกักน ้าในพื นที่ของ
เกษตรกรเป็นพื นที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื นที่ปลูกข้าว 30 เปอร์เซ็นต์ ปลูก
พืชผักผลไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ และปลูกที่อยู่อาศัยอีก 10 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัย
แล้งลงไปได้ในระดับหนึ่ง 
 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของการพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและศักยภาพของน ้าต้นทุนทั งหมดแล้วจะ
เห็นว่ายังคงมีศักยภาพอยู่อีกมาก โดยปริมาณน ้าต้นทุนของลุ่มน ้าสาขาทั งหมดยังคงมีปริมาณมากกว่าความจุเก็บ
กักน ้าในสภาพปัจจุบันค่อนข้างมาก อีกทั งมีพื นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอ่างเก็บน ้าอยู่อีกพอสมควร
โดยเฉพาะบริเวณพื นที่ต้นน ้า ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา แต่ก็มีข้อจ้ากัดในเรื่องพื นที่คุณภาพลุ่มน ้า ชั น 1A  
เขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ  ตลอดจนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดในการพัฒนาอ่างเก็บน ้าที่จะต้อง
น้ามาพิจารณาประกอบด้วย 
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4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 สถานการณ์ด้านสภาพปัญหาน ้าท่วม พิจารณาลุ่มน ้าวังออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้า
วังตอนบน พื นที่ส่วนใหญ่อยู่เขตอ้าเภอวังเหนือ อ้าเภอเมืองปาน และอ้าเภอแจ้ห่ม ส่วนที่ 2 ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้าวัง
ตอนกลาง พื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าปาง อ้าเภอห้างฉัตร อ้าเภอแม่เมาะ อ้าเภอเกาะคา อ้าเภอสบ
ปราบ และอ้าเภอแม่ทะ จังหวัดล้าปาง และส่วนที่ 3 ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
อ้าเภอสบปราบ อ้าเภอเถิน อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง และอ้าเภอสามเงา อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 1. ลุ่มน  าวังตอนบน การเกิดสภาพน ้าท่วมบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนบนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก
และน ้าป่าไหลหลากจากบริเวณต้นน ้าลงมามากและรวดเร็วจนท้าให้ล้าน ้าไม่สามารถจะระบายน ้าได้ทัน ประกอบ
กับมีสิ่งกีดขวางล้าน ้า เช่น ฝายต่างๆ และวัชพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้า จึงก่อให้เกิดน ้าล้นตลิ่งและไหล
ท่วมพื นที่ต่้าบริเวณสองฝั่งล้าน ้า แต่ส่วนใหญ่จะท่วมพื นที่ไม่มากนัก เนื่องจากพื นที่ราบมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉลี่ยระดับน ้าท่วมจะสูงจากผิวดินประมาณ  50  ซม.  และท่วมเป็นเวลาไม่นานนักประมาณ 
1-2 วัน ก็จะลดลงสู่ภาวะปกติ 
 2. ลุ่มน  าวังตอนกลาง สาเหตุการเกิดน ้าท่วมบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนกลาง ส่วนใหญ่ไม่ใช่
สาเหตุเกิดจากน ้าป่าไหลหลาก เนื่องจากมีเขื่อนกิ่วลมกั นอยู่ประมาณระหว่างลุ่มน ้าวังตอนบนและลุ่มน ้าวัง
ตอนกลาง  โดยเข่ือนกิ่วลมเป็นเข่ือนเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ มีความจุอ่างเก็บน ้า 112 ล้านลบ.ม. ดังนั นถ้าเกิดกรณี
น ้าหลากจากลุ่มน ้าตอนบนไหลหลากลงมา ตัวเขื่อนกิ่วลมสามารถเก็บกักปริมาณน ้าดังกล่าวได้เกือบทั งหมด 
ยกเว้นกรณีถ้ามีน ้าหลากมามากจนความจุอ่างเก็บน ้าของเข่ือนกิ่วลมไม่สามารถจะรองรับน ้าไว้ได้ทั งหมด ปริมาณ
น ้าบางส่วนก็จะไหลลงสู่ลุ่มน ้าวังด้านท้ายเข่ือนกิ่วลม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุท้าให้เกิดน ้าท่วมบริเวณพื นที่ลุ่มสองฝั่ง
ล้าน ้าวัง  บริเวณด้านท้ายเข่ือนกิ่วลมได้ แต่ก็จะเกิดเป็นครั งคราวไม่ได้เกิดเป็นประจ้าทุกปี 
 3. ลุ่มน  าวังตอนล่าง พื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง ตั งแต่อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง ลงไปจนถึงบ้าน
ปากวัง อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จะประสบกับปัญหาอุทกภัยเป็นประจ้าทุกปี โดยปริมาณน ้าที่ก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัย ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณน ้าหลากจากลุ่มน ้าสาขาของแม่น ้าวัง ด้านท้ายเขื่อนกิ่วลมลงมา และถ้า
ปีใดอ่างเก็บน ้าเขื่อนกิ่วลมไม่สามารถรองรับปริมาณน ้าหลากจากลุ่มน ้าวังตอนบนได้ทั งหมดก็จะมีน ้าบางส่วนที่
ไหลล้นอาคารระบายน ้าล้นลงสู่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง ซึ่งจะยิ่งทวีความรุนแรงของอุทกภัยให้มากขึ นตามไปด้วย 
ปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง สามารถสรุปได้ดังนี  
  1) ปริมาณน ้าหลากในช่วงฤดูฝนที่ไหลจากพื นที่รับน ้าตอนบน ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณน ้าที่
ระบายจากเขื่อนกิ่วลม ปริมาณน ้าที่ไหลรวมลงแม่น ้าด้านท้ายน ้าเข่ือนกิ่วลม  จากสถิติข้อมูลที่สถานีวัดน ้าตั งอยู่ที่
อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง พื นที่รับน ้า 8,985 ตร.กม. พบว่า อัตราการไหลสูงสุดของน ้าหลากโดยเกณฑ์เฉลี่ย
ประมาณ 550 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน ้าดังกล่าวเมื่อไหลลงสู่ลุ่มน ้าวังตอนล่างในเขตจังหวัดตาก ผนวกกับปริมาณ
ตามล้าน ้าสาขาในพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง ปริมาณน ้าหลากที่ไหลผ่านพื นที่อาจจะสูงขึ น 600  ลบ.ม./วินาทีโดย
เกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งเกินกว่าความจุของล้าน ้าวัง โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของแม่น ้าวัง มีความจุล้าน ้าเพียง 250  ลบ.
ม./วินาที โดยเกณฑ์เฉลี่ย 
  2) ช่วงเวลาการเกิดน ้าหลากโดยเฉลี่ยประมาณ 7 วัน ปริมาณน ้าที่ไหลผ่านพื นที่โดยเฉลี่ย
วันละประมาณ 35 ล้าน ลบ.ม. (อัตราการไหลเฉลี่ย 400 ลบ.ม./วินาที) ในขณะที่ล้าน ้าวังระบายออกได้เพียงวัน
ละ 20 ล้าน ลบ.ม. (อัตราการไหลเฉลี่ย 230  ลบ.ม./วินาที)  ดังนั นในช่วงที่เกิดภาวะน ้าหลาก ปริมาณน ้า
มากกว่า 7 x 15 = 105 ล้าน ลบ.ม. จะไหลบ่าเข้าท่วมขังตามพื นที่ลุ่มน ้าและตามหนองบึง เป็นพื นที่บริเวณกว้าง
กว่า 40,000 ไร ่(ความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร) 
   3) มีสิ่งกีดขวางทางน ้าที่มนุษย์ได้สร้างขึ น เช่น ถนนและสะพาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน ้าหลากของแม่น ้าวัง 
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   4) ด้านท้ายน ้าแม่น ้าวังไหลลงแม่น ้าปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ห่างจากจุดที่ตั งเขื่อนประมาณ  
15 กม. หากเขื่อนภูมิพลปล่อยน ้าลงแม่น ้าปิงในช่วงฤดูน ้าหลากของแม่น ้าวังจะส่งผลกระทบต่อระดับบริเวณ
ปากน ้าวัง เกิดภาวะอัดเอ่อและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าลงแม่น ้า (Backwater Effects) แต่จากสถิติที่ผ่าน
มา พบว่าในช่วงฤดูน ้าหลากของแม่น ้าวัง กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีการ
ประสานงานกันเพื่อควบคุมการระบายน ้าจากเขื่อนภูมิพล เพื่อให้มีผลกระทบต่อพื นที่ท้ ายเขื่อนน้อยที่สุด จึงไม่
ส่งผลกระทบต่อการระบายน ้าของน ้าวังบริเวณปากน ้าวัง ยกเว้นในปี พ.ศ. 2545 เข่ือนภูมิพลมีปริมาณน ้าไหลเข้า
จนเต็มความจุ และไหลล้น Spillway ท้าให้มีผลต่อสภาพการระบายน ้าจากแม่น ้าวังลงสู่แม่น ้าปิง เกิดสภาวะน ้า
ท่วมในแม่น ้าวังตอนล่างเพิ่มมากขึ น 
   5) สภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่างได้เปลี่ยนจากพื นที่ป่าไปเป็นพื นที่
เกษตรกรรมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและสร้างรายได้ต่อราษฎรในพื นที่มากขึ น ดังนั นภาวะน ้าหลาก/น ้าท่วมพื นที่ท้า
กินจึงท้าให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลและรายได้ของเกษตรกรมากยิ่งขึ น 
 สภาพความเสียหายจากสภาวะน ้าท่วมในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนบนและตอนกลางมีไม่มากนัก มี
เพียงสภาพความเสียหายจากสภาวะน ้าท่วมบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง ซึ่งจะประสบความเสียหายทุกปี มาก
บ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปริมาณน ้าหลากในแต่ละปี โดยสภาพการท่วมน ้าจะหลากล้นตลิ่งแม่น ้าวัง ไหลบ่าท่วมพื นที่
การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในบริเวณพื นที่ดังกล่าว โดยจะท่วมเป็นประจ้าทุกปี บางปีท่วม 2-3 ครั ง เกิด
ความเสียหายกับพื นที่การเกษตรมากกว่า 30,000 ไร่ ส่วนใหญ่เกิดในพื นที่ 2 อ้าเภอของจังหวัดตาก ได้แก่ 
อ้าเภอสามเงา และอ้าเภอบ้านตาก รวมพื นที่การปกครองประมาณ 6 ต้าบล 38 หมู่บ้าน มีครัวเรือนมากกว่า 
4,036  ครัวเรือน หรือคิดเป็นจ้านวนประชากรประมาณ 13,944 คน ความเสียหายในแต่ละปีมีมูลค่ามากกว่า 
100  ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นความเสียหายต่อพื นที่การเกษตร ซึ่งเป็นพื นที่ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
มะละกอ ถั่วเขียว และกล้วยไข่ จนถึงปัจจุบันปัญหาน ้าท่วมยังไม่สามารถแก้ไขได้และยังคงเป็นปัญหาสะสม
ซ ้าซากอยู่ในปัจุบัน แม้จะมีเขื่อนกิ่วลมและในอนาคตจะมีเขื่อนกิ่วคอหมาซึ่งช่วยควบคุมน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง
ตอนบนประมาณ 3,083 ตร.กม. แล้วก็ตาม แต่ในพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่างประมาณ 7,708 ตร.กม.ที่อยู่ท้ายน ้าของ
เข่ือนยังไม่สามารถควบคุมน ้าหลากได้อย่างเพียงพอและยังจะต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย  
 ในช่วง 5-6 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา จังหวัดตากประสบกับภาวะอุทกภัยถึง 6 ครั ง  หรือเกิดขึ นทุกๆ ปี 
รวมความเสียหายต่อทรัพย์สิน พื นที่เกษตรกรรม ฯลฯ เป็นเงินมากกว่า 300 ล้านบาท หรือมากกว่า 50 ล้าน
บาท/ปี 
 จากข้อมูลระดับน ้าในปีน ้ามาก คือ พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2540  พบว่าระดับน ้าในลุ่มน ้าวังใน
ช่วงเวลาเดียวกันอยู่สูงกว่าระดับน ้าในล้าน ้าปิง ดังนั น หากแม่น ้าวังมีขนาดความจุใหญ่เพียงพอก็จะสามารถ
ระบายน ้าลงสู่แม่น ้าปิงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
   ส้าหรับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าวัง แสดงดังรูปที่ 4.3-1 
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นที่น  าท่วมประจ าในลุ่มน  าวัง 
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 จากการเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ นเปลืองก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี  
 1. ปัญหาคุ ภาพน  า 
  จากข้อมูลคุณภาพน ้าของแม่น ้าวังเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแม่น ้าวังกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินซึ่งไม่ใช่น ้าทะเลแล้ว พบว่า แม่น ้าวังบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าตอนบน ตั งแต่อ้าเภอวังเหนือ 
อ้าเภอแจ้ห่ม ถึงท้ายเขื่อนกิ่วลม ก่อนเข้าอ้าเภอเมืองล้าปาง มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 2 ส่วนแม่น ้าวังบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าตอนกลางถึงตอนล่าง ตั งแต่
อ้าเภอเมืองลงไปจนถึงปากแม่น ้าวังที่อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีคุณภาพน ้าค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยจัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 ยกเว้นที่บริเวณอ้าเภอเมืองล้าปาง แม่น ้าวังบริเวณนี มี
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่  4 ซึ่งจัดว่าคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม
มากกว่าบริเวณอื่นๆ โดยมีสาเหตุที่ส้าคัญจากการระบายน ้าเสียจากชุมชนที่ยังไม่ได้มีการบ้าบัดลงสู่แม่น ้าวัง และ
เนื่องจากบริเวณอ้าเภอเมืองล้าปางเป็นที่ตั งของเทศบาลหลายแห่ง จึงมีปริมาณน ้าเสียที่ระบายลงสู่แม่น ้าวังเป็น
จ้านวน  มากกว่าบริเวณอื่น ซึ่งท้าให้มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมมากกว่าบริเวณอื่นๆ 
  ส้าหรับในด้านการจัดการปัญหาคุณภาพน ้า พื นที่ลุ่มน ้าวังมีชุมชนเมืองที่มีโครงการรวบรวม
และบ้าบัดน ้าเสีย 1 แห่ง คือ เทศบาลนครล้าปาง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนชุมชนเมืองอื่นๆ นั นยังไม่มี 
โครงการจัดการน ้าเสีย ยกเว้นเทศบาลต้าบลล้อมแรดที่ได้มีการท้าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
เบื องต้นแล้ว ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครล้าปางเป็นระบบบ่อผึ่ง ซึ่งการด้าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียส่วนที่ 1 คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ ปี 2551 และโครงการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียส่วนที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2558   
 2. ปัญหาตลิ่งพังทลาย 
  ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งในแม่น ้าวัง พิจารณาแม่น ้าวังเป็น 2 ส่วน คือ แม่น ้าวัง
ตอนบน ได้แก ่พื นที่ด้านเหนือน ้าของเข่ือนกิ่วลมขึ นไปทางต้นน ้าของแม่น ้าวัง และแม่น ้าวังตอนล่าง ได้แก่ พื นที่
ตามแนวแม่น ้าวังตั งแต่ด้านท้ายน ้าของเข่ือนกิ่วลมลงมาจนถึงจุดบรรจบแม่น ้าปิงที่อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
  1) แม่น  าวังตอนบน มีชุมชนส้าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนอ้าเภอแจ้ห่มและชุมชนอ้าเภอวัง
เหนือ จังหวัดล้าปาง สภาพการกัดเซาะของแม่น ้าวังในช่วงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่้า ชุมชนทั ง 2 แห่งได้รับ
ผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากชุมชนทั งสองตั งอยู่ห่างจากแนวตลิ่งพอสมควร ส้าหรับในพื นที่อ้าเภอวังเหนือ
นั นได้มีการสร้างถนนเลียบแม่น ้าวังพร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพร้อมทางเท้า
เลียบตลอดแนวถนน ความยาวประมาณ 1.2 กม. 
  2) แม่น  าวังตอนล่าง มีชุมชนตามแนวแม่น ้าวังที่ส้าคัญ ได้แก่ ชุมชนอ้าเภอเมือง อ้าเภอ 
เกาะคา อ้าเภอเถิน อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง และชุมชนอ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง
แม่น ้าวังในพื นที่ดังกล่าวนี มีความรุนแรงมากกว่าในพื นที่ตอนบน  ทั งอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยและสภาพความ
เสียหาย เนื่องจากมีชุมชนส้าคัญอยู่ริมแม่น ้าวังมากกว่า ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในแม่น ้าวังตอนล่างในปัจจุบันได้
ลดความรุนแรงลงนับตั งแต่การก่อสร้างเขื่อนกิ่วลมเป็นต้นมา ในอดีตนั นกระแสน ้าแม่น ้าวังในช่วงฤดูน ้าหลากมี
ความรุนแรงมาก กัดเซาะตลิ่งในคุ้งน ้าต่างๆ จนท้าให้ร่องน ้าเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาในช่วงหลายๆ ปี 
ภายหลังการก่อสร้างเข่ือนกิ่วลมกระแสน ้าที่เคยไหลเชี่ยวในฤดูน ้าหลากได้ลดความรุนแรงลง ปัญหาตลิ่งพังทลาย
ตลอดแนวแม่น ้าวังจึงลดลงเช่นกัน ขณะเดียวกันกลับท้าให้เกิดการตกตะกอนในแม่น ้าวังเพิ่มมากขึ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื นที่อ้าเภอเถินและอ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง จะตื นเขินมาก ท้องน ้าเต็มไปด้วยตะกอนทรายที่ตก
สะสมในร่องน ้า บางแห่งมีเนินทรายสะสมกันจนกลายเป็นเกาะกลางแม่น ้าวัง ในบางแห่งเกาะหรือเนินทรายกลาง
แม่น ้าจะมีตะกอนมาสะสมเรื่อยๆ จนพัฒนากลายเป็นตลิ่งของแม่น ้าอีกฝั่งหนึ่ง ท้าให้ร่องน ้าเปลี่ยนแนวจากเดิม
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เหลือเพียงร่องแคบๆ เท่านั น การตื นเขินในแม่น ้าวังนอกจากจะมีผลกระทบต่อสภาพการระบายน ้าแล้ว สันดอน
ทรายและเกาะกลางแม่น ้าวังเหล่านั นยังมีส่วนท้าให้เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิ่งเพิ่มมากขึ น  เนื่องจากเกาะหรือ
เนินทรายซึ่งกีดขวางการระบายน ้าจะท้าให้กระแสน ้าเบี่ยงเบนเข้าปะทะตลิ่งทั ง 2 ข้าง เกิดการกัดเซาะเพิ่มมาก
ขึ น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งที่มีสาเหตุจากกรณีดังกล่าวมีจ้านวนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการกัด
เซาะที่เกิดจากสภาพความคดเคี ยวของแม่น ้าวังเอง  
 3. ปัญหาการจัดการลุ่มน  า ทรัพยากรน  า และป าต้นน  าล าธาร 
  ลุ่มน ้าวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ภูมิประเทศภูเขาและหุบเขาที่มีที่ราบส้าหรับท้ากินด้าน
การเกษตรมีจ้ากัด มักประสบปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าต้นน ้าล้าธารท้าให้เกิดการกัดเซาะพังทลายดิน  ทั งโดย
การเกษตร การตัดถนนและการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า เป็นข้อจ้ากัดและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งน ้า 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิเช่น เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ท้าให้สูญเสียหน้าดินจนเกิดริ วธารและร่องธาร 
(Rill and Gully) การสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีการปนเปื้อนของตะกอนในน ้ามาก ตลอดจนการ
ตกตะกอนและทับถมจนทางน ้าและแหล่งน ้าผิวดินเกิดการตื นเขิน ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ นเหล่านี มักเกิดขึ นในบริเวณที่สูงหรือบริเวณพื นที่ต้นน ้าในลักษณะ
ผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ขยายตัวสู่พื นที่ข้างเคียงและพื นที่ตอนล่างไปเร่ือยๆ 
 4) ปัญหาเกี่ยวกับกับสูญเสียดิน 
  การเกิดการสูญเสียดินจะน้อยหรือมากนั นมาจากปัจจัยหลายด้าน คือ ปัจจัยของน ้าฝนและ
การไหล่บ่า ความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน ความยาวของความลาดเท ความลาดชันของความลาด
เท การจัดการพืช และการปฏิบัติการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส้าหรับการจัดชั นความรุนแรงของการ
สูญเสียดินได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับชั น ได้แก่ 1) ปัญหาน้อย สูญเสียดินน้อยกว่า 2.99 ตัน/ไร่/ปี 2) ปัญหาปาน
กลาง สูญเสียดิน 3.00-5.00 ตัน/ไร/่ปี และ 3) ปัญหามาก สูญเสียดินมากกว่า 5.00 ตัน/ไร/่ปี ส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้า
วัง ปัญหาการสูญเสียดินจัดอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง กล่าวคือ เฉลี่ย 3.37 ตัน/ไร/่ป ี
 5  ปัญหาความอุดมสมบูร ์ของดิน 
  ดินในพื นที่ท้าการเกษตรของลุ่มน ้าสาขาทุกสาขา โดยทั่วไปจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับ
ต่้าถึงปานกลาง สาเหตุมาจากหลายด้าน เช่น แหล่งวัตถุต้นก้าเนิดเป็นพื นที่ให้ดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น 
หินทราย หินแกรนิต เป็นต้น หรือมีสาเหตุเนื่องจากเนื อดินค่อนข้างเป็นทราย มีเศษหินปน ดินตื น เป็นต้น 
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 1. ปัญหาขององค์กรการบริหารในระดับลุ่มน  า  
  องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ลุ่มน ้าวัง ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าวัง คณะท้างาน 3 ด้าน (ด้านแผนบูรณาการ ด้านข้อมูลและด้านประชาสัมพันธ์) 
คณะท้างานระดับจังหวัด คณะท้างานระดับอ้าเภอ และคณะท้างานระดับต้าบล ปัญหาขององค์กรต่างๆ ที่
ค่อนข้างส้าคัญและชัดเจน ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณในการด้าเนินงานของคณะท้างานในทุกระดับ ซึ่งปัจจุบัน
องค์กรระดับต่างๆ มีงบประมาณค่อนข้างจ้ากัด และปัญหาความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กร 
โดยเฉพาะคณะท้างานระดับต้าบลซึ่งมีตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะท้างานอยู่ค่อนข้างมาก 
  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์กรการบริหารในระดับลุ่มน ้าดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐควรพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานขององค์กรต่างๆในแต่ละปี และควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านต่างๆแก่คณะท้างานในทุกระดับ โดยเฉพาะคณะท้างานในระดับต้าบล ทั งนี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ    
เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มากขึ น 
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 2. ปัญหาขององค์กรการบริหารในระดับท้องถิ่น  
  องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรผู้ใช้น ้าหรือองค์กรที่มีลักษณะ
คล้ายกัน ในพื นที่ลุ่มน ้าวังมีกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้าสาขาทั ง 7 สาขาของลุ่มน ้าวัง ส่วนมากเป็นการ
รวมกลุ่มกันเองของเกษตรกรผู้ใช้น ้า และบางส่วนมีการจัดตั งกลุ่มหรือองค์กรโดยส่วนราชการให้การสนับสนุน 
เช่น กลุ่มการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหาร จัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าวัง (การสร้างเครือข่าย) โดย
ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 โครงการพัฒนาองค์กรลุ่มน ้าจาง โดยกรมชลประทานร่วมกับส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
2 จังหวัดล้าปาง เป็นต้น 
  ปัญหาขององค์กรในระดับท้องถิ่นที่พบส่วนมากจะเป็นปัญหาขององค์กรในกลุ่มแรกที่เป็นการ
รวมตัวกันเองของเกษตรกรผู้ใช้น ้า กล่าวคือ กลุ่มขาดความเข้มแข็ง และขาดประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน ซึ่งมี
สาเหตุต่างๆดังนี  
  - ไม่มีหน่วยงานมาให้ความรู้หรือค้าแนะน้าในการรวมกลุ่ม 
  - บางกลุ่มเคยได้รับความรู้และค้าแนะน้าจากบางหน่วยงาน แต่ขาดความต่อเนื่องในการ

ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
  - การขาดแคลนงบประมาณท้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถด้าเนินการให้ความรู้

และฝึกอบรมแก่กลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึง 
  เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรในระดับท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐควรจัดตั งหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้า  ใน
ระดับท้องถิ่น โดยควรด้าเนินการโครงการต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น ้าโดยตรงแล้ว ควร
พิจารณาโครงการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอื่นๆ ด้วย ที่ส้าคัญได้แก่ 
  1. งานจัดท้าทะเบียนกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้า 
  2. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน ้า 
  3. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
  4. โครงการฝึกอบรมภาวะผู้น้า 
  5. โครงการรณรงค์ในการลดการใช้สารเคมีเกษตร 
  6. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน ้าวัง 
  7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในโครงการที่ได้รับการถ่ายโอน 
  8. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีในการปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
  9. โครงการรณรงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 
  10. โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาการพังทลายของดิน 
  11. โครงการเตือนภัยและบริหารจัดการน ้าท่วมในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย 
  12. โครงการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มการเก็บกักน ้าในฤดูฝนเพื่อลด

ปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง 
  ทั งนี  จะต้องปรึกษาและประสานงานกับคณะกรรมการลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้าและ
คณะกรรมการลุ่มน ้าย่อย เมื่อมีการแต่งตั งคณะกรรมการทั งสองตามร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน ้าแล้ว เพื่อให้โครงการ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
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บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 

5.1 การวิเคราะห์สถานการ ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis แสดงดังรูปที่ 5.1-1 ถึงรูปที่ 5.1-3 
 

 
รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าวังตอนบน  SWOT Analysis) 
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าวังตอนกลาง  SWOT Analysis) 
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รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าวังตอนกลาง  SWOT Analysis) 
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5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

  จากการรวบรวมและทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า มีการรวบรวมยุทธศาสตร์ จังหวัดที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ข้อจ้ากัดในด้านศักยภาพของพื นที่ที่อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่บรรลุผลส้าเร็จ โดยมีรายละเอียด
ดังนี  
 

 1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง 
 

  วิสัยทัศน์ 
  “Lampang : Green & Clean & Ceramic โดยมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดล าปาง ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว สะอาด สวยงาม ควบคู่กับการเป็นเมืองเซรามิกแห่ง
ประเทศไทยและอาเซียน” 
 

  ประเด นยุทธศาสตร์ 
  1) การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  2) การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าเที่ยว 
  3) การพัฒนาให้เป็นเมืองเซรามิก 
 

  เป้าประสงค์ 
  1) เมืองน่าอยู่: เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจี ร่มรื่น 

สะอาดและสวยงาม 
  2) เมืองน่าเที่ยว: เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ น และประชาชน

เกิดจิตส้านึกเชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3) เมืองเซรามิก: เพื่อเพิ่มรายได้การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิก และให้เป็นศูนย์กลาง    

เซรามิกแห่งประเทศไทยและอาเซียน 
 

  กลยุทธ์ 
  1) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย กลยุทธ์: 

 พัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
 พัฒนาแหล่งน ้า 
 แก้ไขปัญหาความยากจน 
 เสริมสร้างความเขียวขจีร่มร่ืน สะอาด และสวยงาม 

  2) ยุทธศาสตร์เมืองน่าเที่ยว 
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
 พัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
 เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว 

  3) ยุทธศาสตร์เมืองเซรามิก 
 พัฒนาและส่งเสริมการตลาด 
 พัฒนากระบวนการผลิต 
 พัฒนาคลัสเตอร์ (Clustering) เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม 
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 2. แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 
 

  วิสัยทัศน์ 
  “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้ ใส่ใจทรัพยากร       
สิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว” 
 

  ประเด นยุทธศาสตร์ 
  1) บ้านเมืองน่าอยู่ 
  2) ส่งเสริมการค้าชายแดน 
  3) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งขจัดปัญหาความยากจน 
  4) พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  

  เป้าประสงค์ 
  1) บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ได้รับการบริการจากภาครัฐด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั งมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าชายแดน โดยเป็นจุดรองรับและประสานการ 
เชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิตการตลาด ด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการ   
ท่องเที่ยว 

  3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง ชุมชนชนบทและชุมชนชายแดน พัฒนา
เครือข่ายชุมชนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้เพิ่มขึ นและพึ่งตนเองได้ 

  4) มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ตลอดจนระบบข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็นพื นฐานในการสร้างรายได้  
ทั งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม 

 

  กลยุทธ์ 
  1) การให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเข้าถึงองค์ความรู้ 
  3) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  4) อาหารสะอาดปลอดภัยสู่ครัวของโลก 
  5) การจัดบริการทางสังคม 
  6) สร้างพื นที่สวยด้วยสีเขียวสะอาดและสวยงาม (Green-Clean Beautiful) 
  7) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8) สร้างหุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา การค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับ

ต่างประเทศ 
  9) เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
  10) สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าชุมชน 
  11) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) 
  12) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายแดนเพื่อความมั่นคง 
  13) ปรับปรุงและอนุรักษ์สองฝั่งแม่น ้าปิง 
  14) พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ 
  15) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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  16) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  17) เสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยให้กับนักท่องเที่ยว 
 

 

5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

 กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่ ลุ่มน ้า
วัง จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ าในพื นที่ ลุ่มน ้าวัง ,  
กรมทรัพยากรน ้า, 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ ดังนี  
 

 วิสัยทัศน์ลุ่มน  าวัง   
 พื นที่ลุ่มน ้าวังตอนบน 
 “ประชาตระหนัก อนุรักษ์ต้นน  า 
 คุณภาพเลิศล  า  เป็นธรรมยั่งยืน 
 บรรเทาปัญหา  รักษาสมดุล” 
 

 พื นที่ลุ่มน ้าวังตอนกลาง 
 “พัฒนาทรัพยากรน  าควบคู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทุกด้านอย่างสมดุลเพื่อการมนี  า
คุณภาพไว้ใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่ม
น  าวังเป็นส าคัญ” 
 

 พื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง 
 “ลุ่มน  าวังให้มีป่าใหญ่ น  าใส คุณภาพน  าได้ตามมาตรฐาน 
 เป็นแหล่งพลังงาน ร่วมจัดการพัฒนาฟื้นฟู อย่างยั่งยืน” 
 
 “อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรน  าให้มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อชาวลุ่มน  าวัง” 
 
 พันธกิจ 
 1) มียุทธศาสตร์ แผนงาน และการด้าเนินการต่างๆ ในลุ่มน ้าวัง ที่เกิดจากทุกภาคส่วนในลุ่มน ้า
ร่วมกันด้าเนินการ 
 2) มีแผนการพัฒนาลุ่มน ้าที่สอดคล้องกับศักยภาพ สภาพปัญหา และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของลุ่มน ้าตามความต้องการของประชาชนในพื นที่ โดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) มีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวเนื่องกับน ้าที่เหมาะสม ทั งการใช้มาตรการไม่ใช้ 
สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างหรือร่วมกัน 
 4) มีแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูต้นน ้าและทรัพยากรน ้า 
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 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้าวัง คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบรรเทาน ้าท่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบรรเทาภัยแล้ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน ้าเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และมาตรการในการด้าเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์และเป็นกรอบในการพิจารณาวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี  
 

ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบรรเทาอุทกภัย 
 

 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง

1. โครงกำรบรรเทำอุทกภัยลุ่มน้้ำวังตอนล่ำง จ.ตำก วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน  าวงัตอนล่าง - ก าหนดพื นที่เส่ียงภัยได้ทั งลุ่มน  า
ปรับปรุงล าน  าวงัตอนล่างใหส้ามารถระบายน  าได้ดี วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - บรรเทาความเสียหาย
โดยการขุดลอกและปรับปรุงลาดทอ้งคลองล าน  าวงั 1. วเิคราะหค์วามสามารถในการปอ้งกันน  าทว่ม จุดอ่อน
ร่วมกับการเสริมคันกั นริมแม่น  าวงั มีการขุดคลองผันน  า     ของพื นที่ - มาตรการในโครงการมีหลากหลาย บางมาตรการ
เพื่อระบายน  าและแก้มลิงเพื่อท าหน้าที่พกัน  าไว ้ 2. วเิคราะหม์าตรการแก้ไขปญัหาน  าทว่ม  โดย   มีค่าด าเนินการและงบประมาณสูงมาก
และมีมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างควบคู่ไปด้วย     สอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถิ่น - ต้องได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่าย

2. ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ เพื่อปอ้งกัน
    น  าทว่ม เช่น ขุดคลองผันน  า ขุดลอกทอ้งน  า
    ปรับปรุงระบบระบายน  า ก่อสร้างคันกั นน  า   
    และโครงการแก้มลิง เปน็ต้น

2. โครงกำรก่อสรำ้งเข่ือนป้องกันตลิ่งในแม่น้้ำวัง วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ระยะทำง 42.3 กม.* 1. เพื่อแก้ปญัหาการพงัทลายของตล่ิง - มีทศิทางการพฒันาที่ชัดเจนทั งระบบ
ลักษณะโครงการ 2. เพิ่มประสิทธภิาพการใช้แม่น  า - ลดผลกระทบจากปญัหาตล่ิงพงัทลาย
เปน็การก่อสร้างอาคารชลศาสตร์เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัทลาย วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - เปน็การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ
โดยพจิารณาลักษณะริมตล่ิง ในปจัจุบนัและคุณสมบติั 1. ศึกษาทบทวนแผนแม่บทเขื่อนปอ้งกันตล่ิง จุดอ่อน
ของเขื่อนปอ้งกันตล่ิงแต่ละรูปแบบ เพื่อก าหนดรูปแบบ      ของกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี - งบประมาณในการก่อสร้างสูง
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสภาพ 2. ส ารวจออกแบบและก่อสร้างบริเวณที่จ าเปน็ - จ าเปน็ต้องแบง่ระยะเวลาการด าเนินงาน ซ่ึงอาจ
แวดล้อมในแต่ละบริเวณของล าน  า โดยด าเนินการตามจุด     เร่งด่วนตามล าดับความส าคัญ    ใช้เวลานานกวา่จะส าเร็จทกุแหง่
ที่เปน็ปญัหา แบง่ระยะการด าเนินการออกเปน็ 3 ระยะ
คือ ระยะสั น กลาง และยาว ได้แก่
- แผนระยะสั น (ปทีี่1-ปทีี่ 5)  8.4 กม.
- แผนระยะปานกลาง (ปทีี่ 6-ปทีี่ 10) 11.1 กม.
- แผนระยะยาว (ปทีี่ 11-ปทีี่ 20) 22.8 กม.

3. งำนศึกษำทบทวนและออกแบบโครงกำรปรบัปรงุรอ่ง วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
แม่น้้ำวัง 1. เพื่อปอ้งกันน  าทว่ม - มีทศิทางการพฒันาที่ชัดเจนทั งระบบ
- โครงการปรับปรุงร่องแม่น  าวงัทา้ยเขื่อนกิ่วลม ถึง 2. เพื่อบรรเทาภัยแล้ง - ทอ้งถิ่นสามารถด าเนินการร่วมกับส่วนราชการได้
  อ.แม่พริก 220 กม. วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   เนื่องจากงานไม่ซับซ้อน
- โครงการขุดลอกร่องแม่น  าวงั 36.0 กม. (ตามแผนแม่บท 1. ศึกษาสภาพปญัหาน  าทว่มและการระบายน  า จุดอ่อน
  ของกรมการขนส่งทางน  าและพาณิชยนาว)ี 2. ศึกษาความเหมาะสมโครงการโดยการทบทวน - ปญัหาที่ทิ งดินตะกอนจากการขุดลอก
ลักษณะโครงการ     แผนแม่บทการขุดลอกแม่น  าวงัของกรมการการ - ต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการขุดลอก
เปน็การขุดลอกบ ารุงรักษาล าน  าเพื่อใหเ้กิดสภาพการ     ขนส่งทางน  าและพาณิชยนาวี   ดังกล่าวด้วย
ระบายน  าที่ดีและเปน็การรักษาสภาพของล าน  าใหค้งเดิม 3. ออกแบบรายละเอียด

4. จัดล าดับความส าคัญและด าเนินการ

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบรรเทาอุทกภัย 
 

 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

4. โครงกำรติดต้ังระบบโทรมำตร และศูนย์พยำกรณ์ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
และเตือนภัยน้้ำทว่ม* 1. เพื่อพยากรณ์การเกิดสภาพน  าทว่มล่วงหน้า - สามารถพยากรณ์และเตือนภัยน  าทว่มได้ล่วงหน้า
ลักษณะโครงการ 2. เพื่อเตือนภัยน  าทว่ม - ลดความเสียหายจากน  าทว่ม
เปน็การวางระบบและติดตั งระบบโทรมาตร วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
เพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยน  าทว่มในเขต 1. ศึกษาทบทวนโครงการบรรเทาอุทกภัย - ต้องใช้บคุลากรที่มีความรู้คาวมสามารถ
ลุ่มน  าวงั รวมถึงระบบตรวจและรับ-ส่งข้อมูล     ในลุ่มน  าวงั   ในการด าเนินงาน
ทางไกล ณ เวลาจริงแบบอัตโนมัติผ่านทางส่ือ 2. ศึกษาวางแผนการติดตั งระบบโทรมาตร - ต้องมีการดูแลรักษาระบบเปน็ประจ า
เข้าสู่สถานีหลักที่อยู่ปลายทาง เพื่อน าเข้าข้อมูล     และด าเนินการติดตั งใหค้รอบคลุม
มาพยากรณ์และเตือนภัยน  าทว่ม 3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานดังกล่าว

5. โครงกำรจัดทำ้ระบบ Early Warning ในพ้ืนที่ลำดชัน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
และพ้ืนที่รำบเชิงเขำ  - เพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าซ่ึง -  แจ้งเตือนราษฏรภายในหมู่บา้นใหร้ะมัดระวงั
ลักษณะโครงการ     ประชาชนสามารถเรียนรู้และรู้จัก ได้ล่วงหน้า
เปน็การวางระบบและติดตั งระบบเตือนภัย     การเตือนภัยด้วยตนเอง -  มีแผนงานเพื่อปฏิบติังานในยามฉุกเฉิน เช่น 
ส าหรับพื นที่เส่ียงอุทกภัยดินถล่ม ในพื นที่ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ แผนการขอความช่วยเหลือและแผนการเตรียม
ลาดชัน และพื นที่ราบเชิงเขา โดยฝึกอบรม 1. ติดตั งอุปกรณ์ตรวจวดัข้อมูล การอพยพ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าหมู่บา้นท าหน้าที่ 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จุดอ่อน
เฝ้าระวงัและเตือนภัย  ประจ าหมู่บา้นใหส้ามารถวเิคราะห ์    -  ต้องมีบคุลากรที่เปน็ผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้

 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ น ความสามารถ
 พร้อมปฏิบติังานตามแผนงานในยาม -  ต้องตรวจสอบความสมบรูณ์ของระบบ

    ฉุกเฉินได้    ประสิทธภิาพของอุปสรรคต่างๆ
-  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าหมู่บา้นต้องมีความ
   เข้าใจระบบและแผนงาน พร้อมทั งสามารถปฏิบติั
   งานได้ในยามฉุกเฉิน

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง

6. โครงกำรฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทำงด้ำน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
งำนวิศวกรรมชลศำสตรแ์ละอุทกวิทยำ* เพื่อใหตั้วแทนทอ้งถิ่น/อบต./คณะท างาน - ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลักษณะโครงการ ระดับลุ่มน  ามีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน - เพิ่มประสิทธภิาพการท างานด้านวศิวกรรม
จัดฝึกอบรมตัวแทนทอ้งถิ่นใหม้ีความรู้ความ ด้านชลศาสตร์ อุทกวทิยาในเบื องต้น สามารถ    ใหแ้ก่ทอ้งถิ่น
เข้าใจด้านชลศาสตร์และอุทกวทิยา เพื่อเปน็ น าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ จุดอ่อน
ความรู้ใหแ้ก่ทอ้งถิ่นในการด าเนินการในเร่ือง วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - หลักสูตรหรือรายละเอียดการอบรมต้องเหมาะสม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านชลศาสตร์และอุทกวทิยา 1. คัดเลือกตัวแทนทอ้งถิ่น เช่น อบต./    เนื่องจากบคุลากรมีพื นฐานความรู้แตกต่างกัน

    คณะท างานระดับลุ่มน  า
2. จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ด้าน
    วศิวกรรม ชลศาสตร์ และอุทกวทิยาเบื องต้น
    โดยมีกรณีศึกษาเฉพาะทอ้งถิ่นแต่ละแหง่

7. โครงกำรศึกษำและจัดทำ้แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
น้้ำทว่มและพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับต่ำงๆ กำร 1. เพื่อจัดท าแผนที่พื นที่เส่ียงภัยน  าทว่มและ - สามารถลดหรือบรรเทาความเสียหายจากน  าทว่ม
ก้ำหนดทำงน้้ำหลำกและก้ำหนดกำรใช้ที่ดิน*     พื นที่เส่ียงภัยแล้ง และก าหนดการใช้ที่ดิน    และภัยแล้งได้
ลักษณะโครงการ     ใหเ้หมาะสม - มีแผนที่เส่ียงภัยที่สามารถใช้วางแผนการพฒันา
เปน็การจัดท าแผนที่แสดงพื นที่เส่ียงภัยน  าทว่ม 2. ใช้เปน็แนวทางในการจัดท าแผนงาน    ต่างๆ ของทอ้งถิ่นได้
และภัยแล้ง โดยใช้ตัวแปรที่มีอิทธพิลต่อการ     ด้านการแก้ไขปญัหาน  าทว่มและภัยแล้ง จุดอ่อน
เกิดน  าทว่มและภัยแล้ง และน ามาพจิารณา วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - ต้องใช้บคุลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ร่วมกัน โดยวธิกีารซ้อนทบัข้อมูล เพื่อก าหนด 1. ศึกษาและจัดท าแผนที่เส่ียงอุทกภัย    ด าเนินการ
พื นที่เส่ียงภัยในระดับต่างๆ พร้อมกับตรวจสอบ     แผนที่ก าหนดทางน  าหลากและภัยแล้ง - การบงัคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด
ข้อมูลจริงในสนามหรือข้อมูลจากสถิติในอดีต     และการใช้ที่ดิน

2. ก าหนดพื นที่เส่ียงภัยน  าทว่ม พื นที่เส่ียง
    ภัยแล้งในระดับต่างๆ

หมายเหตุ *  เปน็โครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษทัที่ปรึกษาที่ท าการศึกษาโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวงั)

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบรรเทาภัยแล้ง 
 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง

1. โครงกำรปรบัปรงุระบบชลประทำนเดิมในลุ่มน้้ำวัง วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ตำมแผนงำนของกรมชลประทำน เพื่อปรับปรุงชลประทานเดิมใหม้ีประสิทธภิาพดีขึ น 1. ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าต้นทนุเดิมใหเ้กิด
ลักษณะโครงการ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์     ประโยชน์มากขึ น
กรมชลประทานได้วางแผนการปรับปรุงระบบชลประทาน 1. ซ่อมแซมปรับปรุงระบบชลประทานใน 2. โครงการเดิมมีอยู่แล้วสามารถด าเนินการปรับปรุง
เดิมในลุ่มน  าวงัรวม 40 โครงการ มีพื นที่รับประโยชน์ ซ่ึง     ปจัจุบนัที่ช ารุด     ต่อได้ทนัที
เปน็พื นที่ชลประทานเดิม 92,199 ไร่ ส่วนมากเปน็การ 2. เพื่อประสิทธภิาพการส่งน  า  โดยการดาด จุดอ่อน
ดาดคอนกรีตคลองส่งน  าชลประทาน (ด าเนินการตาม    คลองคอนกรีต 1. ต้องด าเนินการเปน็ประจ า
ความจ าเปน็) 2. ราษฎรต้องใหค้วามร่วมมือในการดูแลรักษาด้วย

2. โครงกำรปรบัปรงุระบบส่งน้้ำในลุ่มน้้ำวังตำมแผนงำน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ของกรมทรพัยำกรน้้ำ เพื่อปรับปรุงระบบส่งน  าชลประทานเดิมใหม้ี 1. ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าต้นทนุเดิมใหเ้กิด
ลักษณะโครงการ ประสิทธภิาพดีขึ น    ประโยชน์มากขึ น
กรมทรัพยากรน  าได้วางแผนการปรับปรุงระบบส่งน  า วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 2. เพิ่มประสิทธภิาพการส่งน  าชลประทาน
ชลประทานเดิมในลุ่มน  าวงัไว ้4 โครงการ มีพื นที่ 1. ซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน  า และอาคาร จุดอ่อน
ชลประทานเดิมได้รับประโยชน์รวม8,000 ไร่ (ด าเนินการ    ประกอบในระบบชลประทาน 1. การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงต่างๆ ต้องด าเนินการ
ตามความจ าเปน็) 2. ดาดคอนกรีตคลองชลประทานในปจัจุบนั    เปน็ประจ า

    2. ราษฎรต้องใหค้วามร่วมมือในการดูแลรักษาด้วย
3. โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำตำมแผนงำน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ของกรมชลประทำน 1. เพื่อเพิ่มแหล่งน  าต้นทนุ 1. เพิ่มพื นที่ชลประทานทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
ลักษณะโครงการ 2. เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้งและการขาดแคลนน  า 2. เปน็แหล่งน  าต้นทนุส าหรับการใช้น  าต่างๆ ใน
กรมชลประทานได้ท าการวางแผนโครงการพฒันาแหล่งน  า วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์     ลุ่มน  า
ในลุ่มน  าวงั ประเภทอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 1. ศึกษาทบทวนความเหมาะสม จุดอ่อน
ขนาดเล็ก ในบริเวณที่มีศักยภาพรวม 15 โครงการ 2. ส ารวจออกแบบรายละเอียด 1. ต้องชดเชยทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
กระจายอยู่ทั่วไป มีความจุเก็บกักรวม 598.59 ล้าน ลบ.ม. 3. ก่อสร้างโครงการตามความเร่งด่วน     มากน้อยต่างกัน
มีพื นที่ได้รับประโยชน์ 265,100 ไร่ โครงการที่ส าคัญ 2. อ่างเก็บน  าแต่ละแหง่แก้ปญัหาได้เฉพาะระดับ
ที่สุด คือ โครงการกิ่วคอหมา มีความจุ 141 ล้าน ลบ.ม.     ลุ่มน  าสาขา
พื นที่รับประโยชน์ 90,200 ไร่ ซ่ึงปจัจุบนัได้รับอนุมัติ
งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว

4. โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำตำมแผนงำนของกรมทรพัยำกรน้้ำ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ 1. เพื่อเพิ่มแหล่งน  าต้นทนุ 1. เพิ่มพื นที่ชลประทานทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
โครงการอ่างเก็บน  าตามแผนงานของกรมทรัพยากรน  า 2. เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้งและการขาดแคลนน  า 2. เปน็แหล่งน  าต้นทนุส าหรับการใช้น  าต่างๆในลุ่มน  า
ในลุ่มน  าวงั ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน  าขนาดเล็ก 3. เพื่อส่งเสริมการปลูกพชืฤดูแล้ง จุดอ่อน
5 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 4.46 ล้านลบ.ม. วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 1. ต้องชดเชยทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
พื นที่รับประโยชน์ 7,200 ไร่ 1. ศึกษาทบทวนความเหมาะสม     มากน้อยต่างกัน

2. ส ารวจออกแบบรายละเอียด 2. อ่างเก็บน  าแต่ละแหง่แก้ปญัหาได้เฉพาะระดับลุ่มน  า
3. ก่อสร้างโครงการตามความเร่งด่วน     สาขา

5. โครงกำรฝำยตำมแผนงำนของกรมทรพัยำกรน้้ำ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ 1. เพื่อเพิ่มแหล่งน  าต้นทนุ 1. แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน  าโดยเฉพาะในฤดูฝน
เปน็โครงการฝายกักเก็บน  าตามล าน  าสาขาต่างๆ จ านวน 2. เสริมการเกษตรฤดูฝนในพื นที่เกษตรกรรมตาม     เมื่อฝนทิ งช่วง
21 โครงการ มีพื นที่รับประโยชน์รวม 10,710 ไร่     ล าน  าสาขา 2. มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่โครงการประเภท

วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์     อ่างเก็บน  า
1. ศึกษาทบทวนความเหมาะสม จัดล าดับความ จุดอ่อน
    ส าคัญ 1. ประสิทธภิาพการกักเก็บน  าค่อนข้างต่ า
2. ส ารวจออกแบบรายละเอียด 2. พื นที่รับประโยชน์น้อยในฤดูแล้งอาจขาดน  า
3. ก่อสร้างตามความเร่งด่วน

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบรรเทาภัยแล้ง 

 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง
6. โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำที่เสนอเพ่ิมเติม* วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ลักษณะโครงการ 1. เพื่อเพิ่มแหล่งน  าต้นทนุ 1. เพิ่มพื นที่ชลประทานทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
โครงการประเภทอ่างเก็บน  าที่ได้พจิารณาวางโครงการ 2. เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้งและการขาดแคลนน  า 2. เปน็แหล่งน  าต้นทนุส าหรับการใช้น  าต่างๆในลุ่มน  า
เปน็โครงการอ่างเก็บน  าขนาดกลาง มีความจุตั งแต่ 3. เพื่อส่งเสริมการปลูกพชืฤดูแล้ง จุดอ่อน
3 ล้านลบ.ม. เปน็ต้นไป มีจ านวน 15 โครงการ ความจุรวม วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 1. ต้องชดเชยทรัพย์สินและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
72.05 ล้านลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ 32,400 ไร่ 1. ศึกษาทบทวนความเหมาะสม     มากน้อยต่างกัน

2. ส ารวจออกแบบรายละเอียด 2. อ่างเก็บน  าแต่ละแหง่แก้ปญัหาได้เฉพาะระดับลุ่มน  า
3. ก่อสร้างโครงการตามความเร่งด่วน     สาขา

7. โครงกำรฝำยที่เสนอเพ่ิมเติม* วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ 1. เพื่อเพิ่มแหล่งน  าต้นทนุ 1. แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตร
โครงการประเภทฝายที่เสนอเพิ่มเติมทั งหมด เปน็ฝาย 2. เสริมการเกษตรฤดูฝน และบรรเทาการ     ตามพื นที่ริมน  าวงั
ในแม่น  าวงัที่มีศักยภาพ จ านวน 6 แหง่ ตั งแต่พื นที่    ขาดแคลนน  าการเกษตรในฤดูแล้ง 2. มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่โครงการประเภท
อ.เกาะคา จ.ล าปาง จนถึง อ.สามเงา จ.ตาก วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์    อ่างเก็บน  า
มีพื นที่รับประโยชน์รวม 12,000 ไร่ 1. ศึกษาความเหมาะสมระบบฝายในแม่น  าวงั จุดอ่อน

2. ส ารวจออกแบบฝายที่จะก่อสร้าง 1. ประสิทธภิาพการกักเก็บน  าค่อนข้างต่ า ต้องอาศัย
3. ก่อสร้างฝาย     น  าทา่ในแม่น  าวงัเปน็หลัก

2. พื นที่รับประโยชน์น้อย และในฤดูแล้งอาจขาดน  า
3. มีผลกระทบต่อการระบายน  า

8. โครงกำรวำงเครอืข่ำยบ่อสังเกตกำรณน้้์ำบำดำล วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ในทกุลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำวัง* 1. เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบระดับน  าบาดาล 1. มีฐานข้อมูลอุทกธรณีวทิยาในแต่ละลุ่มน  าสาขา
ลักษณะโครงการ    และคุณภาพน  าบาดาล    เพิ่มเติม
เปน็การรวบรวมและศึกษาวเิคราะห์ 2. เพื่อประมวลผลและประเมิน สถานการณ์ 2. สามารถพฒันาบอ่บาดาลเดิมใหเ้ปน็บอ่สังเกตการณ์
ข้อมูลบอ่น  าบาดาลที่มีอยู่แล้วในพื นที่     น  าบาดาล     ได้
ลุ่มน  าวงั ทั งนี เพื่อก าหนดต าแหน่งสถานี วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
สังเกตการณ์ที่เหมาะสม วเิคราะหข์้อมูล 1. เลือกบอ่บาดาลสังเกตการณ์ โดยอาจเจาะเพิ่ม 1. ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหท้ราบจ านวนชั นน  า ชนิดของ     ถ้าไม่พอ 2. ปจัจุบนับอ่สังเกตการณ์มีน้อยและยังไม่เปน็ระบบ
ชั นน  า ความลึกและความหนาของ 2. ตรวจวดัข้อมูลระดับ, คุณภาพน  าบาดาลจาก     จึงต้องด าเนินการอีกมาก
แต่ละชั นน  าในแต่ละลุ่มน  าสาขา    บอ่สังเกตการณ์

3. วเิคราะหข์้อมูลจัดท าฐานข้อมูล

9. โครงกำรพัฒนำอำชีพนอกภำคกำรเกษตรในพ้ืนที่ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
เสี่ยงภัยแล้ง* 1. เพื่อสร้างทางเลือกใหก้ับเกษตรกร ในการ 1. เพิ่มทางเลือกใหเ้กษตรกรในการประกอบอาชีพ
ลักษณะโครงการ    ประกอบอาชีพ 2. สามารถพฒันาจุดเด่นของทอ้งถิ่นมาเปน็อาชีพที่
จัดฝึกอบรมอาชีพนอกภาคเกษตรโดยกรมการพฒันาชุมชน 2. ลดปญัหาการอพยพแรงงานเข้ามาท างาน     สามารถสร้างงานได้
ใหเ้หมาะสมกับปจัจัยที่มีอยู่ในทอ้งถิ่น พร้อมกับแนะน า     ในเมือง จุดอ่อน
ด้านการตลาดและแหล่งเงินทนุแบบครบวงจร คล้ายกับ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 1. เกษตรกรไม่ถนัดในการประกอบอาชีพอื่น
การพฒันาตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จัดฝึกอบรมโดยส่วนราชการแก่ราษฎร พร้อม 2. ต้องใช้เวลาและความร่วมมือของคนในทอ้งถิ่น

ค าแนะน าด้านการตลาดและแหล่งเงินทนุ
10. โครงกำรปรบัปรงุรปูแบบกำรปลูกพืชและประสิทธิภำพ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

กำรใช้น้้ำในโครงกำรชลประทำน* 1. ลดปญัหาการขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตร - ทอ้งถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลักษณะโครงการ 2. เพิ่มประสิทธภิาพการใช้น  าในโครงการ - มีรูปแบบการปลูกพชืเปน็ระบบ และระบบบริหาร
จัดฝึกอบรมและจัดดูงานในแปลงเกษตร ใหก้ับเกษตรกร     ชลประทาน   จัดการที่มีประสิทธภิาพ
หรือหวัหน้ากลุ่มผู้ใช้น  าของพื นที่ชลประทานนั นๆ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
โดยเลือกตัวแทนจากหมู่บา้นต่างๆ ในพื นที่โครงการ จัดฝึกอบรมและดูงานใหก้ับตัวแทนเกษตรกร - ต้องมีแผนงานที่มีประสิทธภิาพ
ลุ่มน  าวงั อย่างน้อยหมู่บา้นละ 10 คน/ป ีโดยใน 1 ปี เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อในชุมชนของตนเอง - ต้องท าความเข้าใจกับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
 จัดขึ น 2 ครั ง คือ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อใหตั้วแทน   
เหล่านี น าความรู้  ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในหมู่บา้น
และลูกกลุ่มต่อไป

หมายเหตุ *  เปน็โครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษทัที่ปรึกษาที่ท าการศึกษาโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวงั)

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการน  าเสีย 
 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง

1. โครงกำรศึกษำออกแบบรำยละเอียด และก่อสรำ้ง วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชนเทศบำลต้ำบล 1. เพื่อจัดสร้างระบบระบายน  าและรวบรวมน  าเสีย แก้ไขปญัหาคุณภาพน  าในแม่น  าวงัในพื นที่ใหดี้ขึ น
ล้อมแรด*     ชุมชน จุดอ่อน
ลักษณะโครงการ 2. เพื่อฟื้นฟคุูณภาพน  าในแหล่งน  า 1. ใช้งบประมาณก่อสร้างสูง
ด าเนินการก่อสร้างระบบระบาย รวบรวมและบ าบดัน  าเสีย วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 2. ต้องมีการเก็บค่าบ าบดัน  าเสีย
ชุมชน ภายหลังศึกษาทบทวนการศึกษาความเหมาะสม 1. ศึกษาทบทวน ส ารวจ ออกแบบรายละเอียด 3. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนิน โครงการสูง
และออกแบบรายละเอียดเบื องต้น     ระบบรวบรวมและบ าบดัน  าเสียชุมชน 4. เปน็การแก้ปญัหาที่ปลายเหตุ

2. ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการดังกล่าว    
2. โครงกำรติดต้ังระบบจัดกำรน้้ำเสียเบ้ืองต้นชุมชน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

คลองน้ำรอ่ง 1. เพื่อฟื้นฟคุูณภาพน  าในคูคลอง/ล าน  าสาธารณะ สภาพแวดล้อมและคุณภาพน  าในคูคลองดีขึ น
ลักษณะโครงการ     ในลุ่มน  าต่าง ๆ จุดอ่อน
ส่งเสริมใหป้ระชาชนและสถานประกอบการติดตั งระบบ 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารอนุรักษคู์คลอง ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและประชาชน
บ าบดัน  าเสียขนาดเล็กส าหรับอาคารเด่ียว เช่น บา้นพกั     แก่ประชาชนในพื นที่ ในการจัดการน  าเสียและอนุรักษคู์คลอง/ล าน  า
อาศัย อาคารชุด หรืออาคารสถานที่ท าการ โดยจะท า วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จึงจะประสบผลส าเร็จ
โครงการน าร่องเพื่อเปน็ต้นแบบจูงใจประชาชนเข้ามา 1. จัดท าเกณฑ์และคัดเลือกพื นที่เปา้หมาย 
มีส่วนร่วมและขยายผลใหค้รอบคลุมทั งลุ่มน  าต่อไป     เพื่อส่งเสริมการติดตั งระบบ

2. จัดท าระบบข้อมูล แนวทางในการจัดท าน  าเสีย
    ที่เหมาะสม
3. ด าเนินการจัดท าระบบจัดการน  าเสียที่
เหมาะสม ในพื นที่เปา้หมาย4. รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์และติดตามประเมิน
   ผลที่ได้

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง
3. โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มขององค์กรปกครองส่วน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ทอ้งถ่ิน ใหม้ีศักยภำพในกำรบรหิำรจัดกำรพ้ืนที่ที่ยังไม่มี 1. พฒันาความพร้อมของทอ้งถิ่นใหม้ีศักยภาพ พฒันาศักยภาพของข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย*    การจัดการน  าเสีย จุดอ่อน
ลักษณะโครงการ 2. ลดความขัดแย้งกับประชาชนในทอ้งถิ่นที่จ าเปน็ ต้องใช้เวลาด าเนินการนานเพื่อใหค้รบถ้วนทกุ
จัดฝึกอบรมทางวชิาการใหร้าชการทอ้งถิ่นทกุระดับ    ต้องก่อสร้างระบบบ าบดัน  าเสียส่วนกลาง ชุมชนตามเปา้หมาย
ได้รับความรู้ด้านการจัดการน  าเสียชุมชน วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์

จัดอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการใหร้าชการส่วน
ทอ้งถิ่นทกุระดับเกี่ยวกับการจัดการน  าเสียชุมชน

4. โครงกำรส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรจัดกำรมลพิษ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ทำงน้้ำที่แหล่งก้ำเนิดใหแ้ก่หน่วยงำนองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน*เพื่อใหเ้ครือข่ายชุมชนเอกชนหน่วยงานทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการมลพษิที่แหล่งก าเนิด
ลักษณะโครงการ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการ จุดอ่อน
สร้างองค์ความรู้โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรและติดตามผล มลพษิทางน  าที่แหล่งก าเนิด ต้องท าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีหลาย
ในด้านความร่วมมือในการจัดการมลพษิทางน  า และ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ ส่วนและใช้เวลาด าเนินการกับกลุ่มเปา้หมายนาน
การจัดการคุณภาพ รณรงค์และประชาสัมพนัธใ์หชุ้มชน 1. การสร้างองค์ความรู้โดยการจัดการฝึกอบรม
ที่อยู่ริมแม่น  า ตลอดจนคูคลองสาขาต่างๆ ใหม้ีการ     เกี่ยวกับการจัดการมลพษิที่แหล่งก าเนิด
บ าบดัน  าเสียเบื องต้น และร่วมมือกันปรับปรุงสภาพ 2. ติดตามผลหลังการฝึกอบรม
แวดล้อมของแม่น  าและคูคลอง จัดอบรมหลักการตรวจ 3. การรณรงค์ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับการจัดการ
สอบ ดูแลการระบายน  าทิ งจากแหล่งก าเนิดมลพษิอื่นๆ     มลพษิ

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการน  าเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง
5. โครงกำรประชำสัมพันธ์และรณรงค์ใหป้ระชำชนมี วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ส่วนรว่มในกำรอนุรกัษ์แหล่งน้้ำ กำรสรำ้งจิตส้ำนึกใน ใหป้ระชาชนเข้าใจและเหน็คุณค่าของแหล่งน  า ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
กำรจัดกำรมลพิษของชุมชน ตระหนักถึงผลเสียของการไม่ดูแลรักษาแหล่งน  า จุดอ่อน
ลักษณะโครงการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกในการจัดการ 1. ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จัดอบรมใหป้ระชาชนในพื นที่ทราบถึงสภาพปญัหา มลพษิทางน  าแก่ชุมชน 2. ต้องท าความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน
แหล่งน  า การรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์
ดูแลรักษาเฝ้าระวงัคุณภาพน  า การรณรงค์เพื่อลดมลพษิ อบรม รณรงค์ เผยแพร่ข่าวสารใหป้ระชาชน
และลดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งก าเนิด ตลอดจนส่งเสริม ทราบปญัหาด้านคุณภาพน  า ตลอดจนวธิกีาร
ความร่วมมือของประชาชนต่อการร่วมจัดการคุณภาพน  า จัดการมลพษิทางน  าที่แหล่งก าเนิด การจัด
และแหล่งน  าในแต่ละทอ้งถิ่น กิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกในการ

จัดการมลพษิทางน  า
6. โครงกำรจัดต้ังเครอืข่ำยเฝ้ำระวัง ติดตำมตรวจสอบ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

คุณภำพน้้ำ* สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวงั ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลักษณะโครงการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า จุดอ่อน
จัดตั งเครือข่ายเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าใน วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ 1. ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ ในการติดตาม
พื นที่ลุ่มน  า รับสมัครประชาชนในพื นที่เข้าร่วมเปน็ 1. จัดตั งเครือข่ายเฝ้าระวงั ติดตามตรวจสอบ    ตรวจสอบคุณภาพน  า
อาสาสมัครจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเกี่ยวกับการ    คุณภาพน  าจากประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ 2. บคุลากรต้องมีความรู้ พอสมควรจึงจะปฏิบติังาน
ติดตามตรวจสอบและรายงานผลคุณภาพน  าใหแ้ก่    หรือเอกชน     ได้ดี
อาสาสมัคร ศึกษาและจัดท าวธิกีารตรวจวดัคุณภาพน  า 2. จัดท ารายงานคุณภาพน  าแก่หน่วยงานทอ้งถิ่น
และดัชนีชี วดัคุณภาพน  า จัดท ารายงานผลคุณภาพน  า     หรือที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบที่ประชุมสามารถเข้าใจได้ง่าย ประสานงาน
และจัดท าระบบรายงานผลคุณภาพน  าใหแ้ก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ *  เปน็โครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษทัที่ปรึกษาที่ท าการศึกษาโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวงั)

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน  า 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง
1. โครงกำรก่อสรำ้งฝำยต้นน้้ำ (Check Dam)* วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ลักษณะโครงการ 1. เพื่อลดการชะล้างพงัทลายของดิน - ราคาค่าก่อสร้างต่อแหง่ไม่มาก
ศึกษาบริเวณที่จ าเปน็และเหมาะสมในการก่อสร้าง     ในพื นที่สูง - ทอ้งถิ่นสามารถด าเนินการเองได้โดยใช้วสัดุที่มี
ฝายต้นน  าในลุ่มน  าวงัตามความเหมาะสม โดยก่อสร้าง 2. ลดปญัหาตะกอนในล าน  าธรรมชาติและ    ในทอ้งถิ่น
ขวางทางน  าเปน็ช่วงๆ ต่อเนื่องกันไป เพื่อชะลอความเร็ว     เพิ่มความชุ่มชื นใหพ้ื นที่ปา่ต้นน  า จุดอ่อน
และช่วยใหต้ะกอนตกทบัถมในร่องน  า รักษาเสถียรภาพ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - ต้องก่อสร้างเปน็จ านวนมากในแต่ละบริเวณ 
ของร่องน  า ฝายต้นน  านี อาจใช้วสัดุต่างๆ ในพื นที่ เช่น 1. ศึกษาพื นที่ที่ควรก่อสร้าง Check Dam    จึงจะได้ผลตามวตัถุประสงค์
ทอ่นไม้ ไม้ไผ่ หนิ ดินหรือคอนกรีต และใช้แรงงานของ     ในบริเวณต่างๆ
ประชาชนในพื นที่ภายใต้การบริหารงานของหน่วยงานใน 2. ก าหนดต าแหน่งและก่อสร้าง 
ทอ้งถิ่น โดยเสนอใหด้ าเนินการในพื นที่ต้นน  าของลุ่มน  าวงั     Check Dam
ทกุสาขา

2. โครงกำรกำรจัดกำรในพ้ืนที่ลำดชัน*
ประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ ได้แก่

2.1 โครงการสร้างคันดินเบนน  าและคูน  ารอบเขา วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
(Hillside Ditch)* เพื่อลดการกัดเซาะผิวหน้าดินในบริเวณเชิงเขา - สามารถลดปญัหาการกัดเซาะการบรรเทาน  าทว่ม
ลักษณะโครงการ และกระจายน  าเพื่อใช้ประโยชน์ได้   พื นที่เชิงเขา และได้น  ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
ก่อสร้างระบบคันดินเบนน  าและคูน  ารอบเขา ในพื นที่ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
ลาดชันที่ประสบปญัหาอุทกภัย พร้อมระบบกระจายน  า ศึกษา ส ารวจและออกแบบคันดินแบบน  ารอบเขา - ก าหนดลักษณะโครงการและบริเวณที่จะก่อสร้าง
ไปยังพื นที่ลุ่มหรือพื นที่เกษตรกรรม (ด าเนินการทกุลุ่มน  า และก่อสร้างในบริเวณที่เร่งด่วนตามล าดับ   จะต้องใช้บคุลากรเฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญ
สาขารวม 400 แหง่)

2.2 โครงการก่อสร้างขั นบนัไดดิน (Terracing)* วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ 1. ลดการชะล้างพงัทลายของดินในที่สูง - เปน็การปอ้งกันการเกิดการชะล้างพงัทลายของดิน  
จัดท าขั นบนัไดดินในพื นที่เกษตรกรรมที่เปน็ที่ลาดชัน 2. ลดการบกุรุกท าลายปา่ไม้และการเคล่ือนย้าย   ท าใหไ้ม่ต้องสูญเสียหน้าดินที่มีความอุดมสมบรูณ์
เสนอแนะชนิดพชืที่เหมาะสมในการเพาะปลูกบนขั น    พื นที่ท าการเกษตรกร   จึงเปน็การลดต้นทนุในส่วนที่จะต้องบ ารุงดิน
บนัไดดิน (ด าเนินการทกุลุ่มน  าสาขา รวม 100,000 ไร่) วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน

1. คัดเลือกพื นที่ -  เกษตรกรบางรายอาจมองวา่เปน็ภาระเพิ่มขึ น
2. ออกแบบและจัดท าขั นบนัไดดิน    ที่จะต้องเตรียมดินต่างไปจากที่เคยปฏิบติั
3. เลือกพชืปลูกที่เหมาะสม
4.อบรมใหเ้กษตรกรสามารถดูแลขั นบนัไดดิน

2.3 โครงการปรับพื นที่เฉพาะหลุมเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
บนพื นที่ลาดเท* 1. ลดปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน - เปน็การปอ้งกันก่อนเกิดปญัหา
ลักษณะโครงการ 2. เกษตรกรมีความรู้ในการปรับพื นที่ลาดเท - สามารถใช้พื นที่ใหเ้กิดประโยชน์และคุ้มค่า
ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในพื นที่ลาดชัน โดยการปรับพื นที่ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
เฉพาะหลุม โดยมีขั นตอนตั งแต่การคัดเลือกพื นที่ การปรับพื นที่เฉพาะหลุมเพื่อปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น - เกษตรกรบางรายอาจมองวา่เปน็ภาระเพิ่มขึ น
การฝึกอบรมดูงานของเกษตรกร การก าหนดชนิด ท าใหล้ดการชะล้างพงัทลายของดิน และปริมาณ   ที่จะต้องเตรียมต่างไปจากที่เคยปฏิบติั
ไม้ผลไม้ยืนต้นที่จะปลูก (ด าเนินการลุ่มน  าสาขาละ ตะกอนในล าน  า และมีผลดีในการอุ้มน  าของดิน
ประมาณ 100,000 ต้น) ใหแ้ก่พชืปลูก

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง
3. โครงกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำเสื่อมโทรมในพ้ืนที่ป่ำสงวน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

แหง่ชำติ โดยกำรปลูกป่ำ* 1. เพื่อฟื้นฟปูา่ใหอุ้ดมสมบรูณ์ - เพิ่มพื นที่ปา่
ลักษณะโครงการ 2. เพื่อเพิ่มพื นที่ปา่ - ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
ส ารวจพื นที่ที่ต้องการปลูกปา่ ซ่ึงจากการวเิคราะหข์้อมูล 3. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใหร้ะบบวนเกษตร - ลดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน
ที่มีอยู่ในปจัจุบนั พบวา่ ในเขตพื นที่ปา่ที่ประกาศตาม วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
กฎหมาย ควรเร่งรัดใหม้ีการปลูกปา่ในพื นที่ประมาณ 1. ส ารวจพื นที่ปา่ตามกฏหมายที่ถูกบกุรุก หรือ - อาจมีปญัหาขัดแย้งกับผู้ใช้ประโยชน์อยู่เดิม
555,680 ไร่ ส่งมอบพื นที่ใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบ    ปล่อยร้างไม่ใช้ประโยชน์ - ต้องใช้เวลานาน
เปน็ผู้ด าเนินการปลูกและบ ารุงรักษาต่อเนื่องจนครบ 20 ปี 2. ฟื้นฟโูดยการปลูกปา่และบ ารุงรักษาอย่าง

    ต่อเนื่อง

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน  า 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง
4. โครงกำรส่งเสรมิกำรปลูกหญำ้แฝกเพ่ือกำรอนุรกัษ์ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ดินและน้้ำ* เพื่อลดปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน - เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ลักษณะโครงการ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - ลดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน
ก าหนดพื นที่เปา้หมายที่จะด าเนินการทกุลุ่มน  าสาขา คัดเลือกผู้น าชุมชนและตัวแทนเกษตรกร - อนุรักษท์รัพยากรดิน
คัดเลือกผู้น าชุมชนและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่ออบรมแนวทางปฏิบติั โดยหน่วยงานราชการ จุดอ่อน
การปลูก-ดูแลจัดการหญ้าแฝกตลอดโครงการ และให้ เปน็ผู้จัดการพนัธุห์ญ้าแฝกแก่เกษตรกร - การด าเนินการครอบคลุมพื นที่มาก ต้องได้รับ
หน่วยราชการ คือ กรมพฒันาที่ดิน เปน็ผู้จัดหาและ   ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แจกจ่ายพนัธุห์ญ้าแฝกใหแ้ก่เกษตรกรในโครงการ
และหน่วยงานที่มีความต้องการ โดยเฉล่ียลุ่มน  าสาขาละ
5 แสนต้น ในช่วงเวลา 3 ปี

5. โครงกำรส่งเสรมิกำรบรหิำรจัดกำรพ้ืนที่ป่ำชุมชน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
โดยกำรมีส่วนรว่มของภำคประชำชน* 1. เพื่ออนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้ โดยการ มีส่วนร่วม - ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปา่ชุมชน
ลักษณะโครงการ     ของภาคประชาชน    โดยประยุกต์กับภูมิปญัญาของทอ้งถิ่น
ก าหนดพื นที่เปา้หมายที่จะด าเนินการ โดยใหร้าษฎร 2. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีที่หลากหลายของ - ก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งราษฎรและรัฐ
ในพื นที่ที่จะได้ประโยชน์ ในการปลูกปา่ชุมชนมีส่วนร่วม    ชุมชนในการอนุรักษ ์การฟื้นฟ ูการพฒันา และ จุดอ่อน
ในการเลือกพื นที่เปา้หมาย ปา่ชุมชนสามารถด าเนินการ    การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปา่ - ต้องได้รับความร่วมมือจาก ทอ้งถิ่นและผู้มีส่วน
ได้ทั งในพื นที่นอกเขตและในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน

ก าหนดพื นที่เปา้หมายโดยใหร้าษฎรในพื นที่
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื นที่เปา้หมาย โดย
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนในด้านกฎระเบยีบต่างๆ
ของการปลูกปา่

6. โครงกำรส่งเสรมิกำรใช้ปุ๋ยอินทรยี์เพ่ิมข้ึน ควบคู่กับ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
กำรใช้ปุ๋ยเคมีในปรมิำณที่เหมำะสมตำมสภำพดิน* 1. เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี - เปน็การน าวสัดุเหลือใช้ในไร่นามาใช้ใหเ้กิด
ลักษณะโครงการ 2. เพื่อใหเ้กษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตนเอง เปน็   ประโยชน์จึงไม่ต้องมีการลงทนุมาก
จัดฝึกอบรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วตัถุดิบ     การลดต้นทนุการผลิตและปรับปรุงโครงสร้าง จุดอ่อน
ที่ได้จากไร่นา ใหก้ับตัวแทนเกษตรกรในลุ่มน  าวงั     ของดินใหดี้ขึ น - เมื่อเร่ิมท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอาจจะไม่สะดวกสบาย
เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อ สร้างแปลงสาธติในระดับต าบล วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   เหมือนการซื อปุ๋ยเคมีมาใช้ จึงต้องชี ใหเ้กษตรกร
ต าบลละ 1 แหง่ ขนาดประมาณ 2 ไร่ และน าเกษตรกร - ฝึกอบรมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้   เล็งเหน็ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว
จากทกุหมู่บา้นมาเยี่ยมชมและรับความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ   เกษตรกรหมุนเวยีน น าส่ิงเหลือใช้ในไร่นามา    
ใหเ้กษตรกรเหน็ถึงประสิทธภิาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   ปรับปรุงดิน อันเปน็การลดมลพษิด้านส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กับปุ๋ยเคมี   

7. โครงกำรอนุรกัษ์ดินและน้้ำ และกำรจัดกำรในพ้ืนที่
ลำดชัน*
ประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ ได้แก่

7.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษดิ์นและน  าด้วยวธิกีารทางพชื วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ลักษณะโครงการ 1. ใหม้ีการอนุรักษดิ์นและน  าที่ลงทนุน้อย - มีการลงทนุน้อย เกษตรกร สามารถปฏิบติัได้เอง
จัดแปลงสาธติในพื นที่ของเกษตรกรโดยใช้รูปแบบ     เกษตรกรสามารถปฏิบติัเองได้ จุดอ่อน
การปลูกพชืต่างๆ กัน เพื่อเปน็ทางเลือกใหเ้กษตรกร 2. ใช้ประโยชน์จากระบบการเพาะปลูกพชื - เกษตรกรต้องขยันและมีความใส่ใจ สม่ าเสมอ
น าไปประยุกต์กับพื นที่ของตน จัดอบรมใหค้วามรู้แก่     ในการปรับปรุงบ ารุงดิน   ในการด าเนินการ
เกษตรกรเพื่อสามารถน าไปปฏิบติัได้ มีการติดตาม 3. ลดปญัหาการเปดิพื นที่เกษตรใหม่
ตรวจสอบและประเมินผลเปน็ระยะๆ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์

- ท าแปลงสาธติ ใหค้วามรู้และติดตาม ประเมินผล
  เปน็ระยะๆ
- พื นที่ท ากินมีความอุดมสมบรูณ์ ไม่ย้ายที่ท ากิน
  ปา่ถูกบกุรุกน้อยลง

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน  า 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน

มำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสรำ้ง
7.2 โครงการศึกษาและก าหนดเขตพื นที่เส่ียงต่อการชะล้าง วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

พงัทลายของดิน และก าหนดเขตอนุรักษดิ์นและน  า 1. ก าหนดเขตพื นที่เส่ียงต่อการชะล้าง พงัทลาย - เปน็ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน เพื่อไม่ใหเ้กิดปญัหา
ลักษณะโครงการ    ของดิน จุดอ่อน
ศึกษาและก าหนดเขตพื นที่เส่ียงภัยต่อการชะล้างพงัทลาย 2. ก าหนดเขตอนุรักษดิ์นและน  า - ต้องใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทนัสมัยและบคุลากร
ของดินและก าหนดเขตอนุรักษดิ์นและน  า เพื่อน ามา วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   ที่มีความรู้ความสามารถ
ก าหนดพื นที่เส่ียงภัยระดับต่างๆ ตามวธิขีอง - ศึกษาวเิคราะหเ์พื่อก าหนดเขตพื นที่เส่ียงภัยและ
กรมพฒันาที่ดิน น าผลที่ได้มาก าหนดเขตอนุรักษดิ์น   เสนอวธิจีัดการที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสีย
และน  าเพื่อเสนอวธิจีัดการที่เหมาะสม   หน้าดิน

7.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืคลุมดินและการไถพรวน วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
อย่างถูกวธิบีนพื นที่ลาดเท เพื่อใหเ้กษตรกรมีความรู้ในการไถพรวนดินอย่าง - เปน็การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกวธิแีละสามารถ
ลักษณะโครงการ ถูกวธิ ีท าใหดิ้นสามารถอุ้มน  าได้ดีขึ น และลด   เพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน
ลดการไถพรวนในพื นที่ปลูกไม้ผลบนพื นที่ลาดเท และ ปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน จุดอ่อน
ปลูกพชืคลุมดินที่กรมพฒันาที่ดินแนะน า คัดเลือกพื นที่ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - เกษตรกรบางรายอาจมองวา่เปน็ภาระเพิ่มขึ น
ผู้น าชุมชนและเกษตรกรเพื่อสาธติวธิกีารด าเนินการ - เพิ่มศักยภาพในการเก็บน  า และอุ้มน  าของดิน   ที่จะต้องเตรียมดินต่างไปจากที่เคยปฏิบติั
ตลอดจนการฝึกอบรมดูงานของตัวแทนเกษตรกร   ใหแ้ก่พื นที่เกษตร    

7.4 โครงการปรับปรุง ติดตามตรวจสอบการใช้กฎหมายควบคุม วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่ลาดเท* - เพื่อทราบสภาพความรุนแรงและขอบเขตของ - เปน็การใช้มาตรการด้าน กฎหมายในการ
ลักษณะโครงการ   การเกิดปญัหา    ควบคุมจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รวบรวมระเบยีบ กฎกระทรวง กฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในการ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื นที่สูงหรือบนพื นที่ - จัดตั งคณะท างานเพื่อปรับปรุง และติดตาม - เจ้าหน้าที่รัฐต้องมีความเข้มแข็ง  ในการบงัคับ
ลาดเท และเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการปรับปรุง   ตรวจสอบการใช้กฎหมายควบคุมการ   ใช้กฎหมาย
กฎหมาย และน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องในพื นที่ ทั งเกษตรกร   ใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่ลาดเท - การเลือกปฏิบติับงัคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน โดยจัดใหม้ี  
การน าเสนอและรับฟงัความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วม
ตลอดโครงการ 2 ปี

8. โครงกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำกำรเกษตรแบบเศรษฐกิจ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
พอเพียง* 1. เพื่อใหเ้กิดความพอเพยีงในลักษณะการพออยู่ -  เปน็โครงการที่ท าใหเ้กษตรกรผลิตได้ครบวงจร
ลักษณะโครงการ     พอกิน    พึ่งพาตนเองได้
จัดท าแปลงสาธติแปลงละประมาณ 7-10 ไร่ ทั งในสภาพ 2. ช่วยกระจายความเส่ียงในการผลิต จุดอ่อน
ที่ลุ่มและที่ดอน เพื่อใหค้วามรู้และจัดฝึกอบรมสนับสนุน 3. เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี -  ควรมีพื นที่ด าเนินการอย่างน้อย 7-10 ไร่/ครัวเรือน
เกษตรกรใหพ้ึ่งพาตนเองโดยการท าไร่นาสวนผสม และ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ -  ผลประโยชน์ในขั นต้นไม่ได้ ท าใหร่้ ารวย แต่อยู่ได้
เกษตรผสมผสาน เพื่อเปน็จุดเร่ิมต้นของการเกษตร -  ท าแปลงสาธติและฝึกอบรมใหแ้ก่เกษตรกร    อย่างพอเพยีง
แบบเศรษฐกิจพอเพยีง ฝึกอบรมเกษตรกรในทกุชุมชน -  ผลประโยชน์จากโครงการจะท าใหเ้กษตรกรมี
ในปแีรก 2 ครั ง และในปถีัดๆไปปลีะ 1 ครั ง โดยใหม้ี    ความเปน็อยู่ดีขึ น พึ่งพาตนเองได้ ลดความ
เกษตรกรเข้าร่วมอบรมอย่างน้อยหมู่บา้นละ 5 คน/ครั ง    เครียดต่อความเสียหายจากผลผลิต และท าให้

   ระบบนิเวศเกษตรดีขึ น
9. โครงกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำวัง* วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

ลักษณะโครงการ 1. ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน - เปน็ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเพื่อไม่ใหเ้กิดปญัหา
เสนอแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติมจากสภาพการ 2. เพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน จุดอ่อน
ใช้ที่ดินในปจัจุบนั เพื่อใหม้ีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิด 3. ลดปญัหาการชะล้างพงัทลายของดิน - ไม่มีกฎหมายบงัคับใช้
ประสิทธภิาพในการผลิต และมีความยั่งยืนในระยะยาว วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนอยู่ภายใต้ - สามารถควบคุมการใช้พื นที่ได้ตามความเหมาะสม
กรอบของแผน และนโยบายด้านการผลิตของกระทรวง - ลดปญัหาการบกุรุกพื นที่ปา่ เพื่อท าการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์ โดยจัดแบง่พื นที่ออกเปน็ 3 กลุ่ม คือ
พื นที่เขตพฒันา พื นที่เขตอนุรักษ ์และพื นที่เขตสงวน    

หมายเหตุ *  เปน็โครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษทัที่ปรึกษาที่ท าการศึกษาโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวงั)

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  าวัง  ต่อ  
 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 :การบริหารจัดการ 

 

วัตถุประสงค์/
วิธีด้ำเนินกำร/ผลประโยชน์ จุดแข็ง/จุดอ่อน
มำตรกำรใช้สิ่งก่อสรำ้ง
1. แผนงำนจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือก้ำหนดบทบำท วตัถุประสงค์ จุดแข็ง

หน้ำที่และเสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งของคณะทำ้งำน เพื่อใหค้ณะท างานระดับลุ่มน  า/ต าบล/อ าเภอ - ใหค้ณะท างานมีความเข้มแข็งมีความรู้ความเข้าใจ
ลุ่มน้้ำ/อ้ำเภอ/ต้ำบล* มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในการ   การบริหารจัดการน  า
ลักษณะโครงการ บริหารจัดการน  า - ทอ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับคณะท างานระดับต่างๆ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเข้าใจใน - บคุลากรในทอ้งถิ่นอาจยังไม่พร้อม
จัดการน  า และจัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความ บทบาทและหน้าที่ ในการบริหารจัดการน  า    
เข้มแข็งในการบริหารจัดการน  า โดยจัดหลักสูตรอบรม แก่คณะท างานระดับลุ่มน  า/ต าบล/อ าเภอ
สัมมนาอย่างต่อเนื่องทกุๆ 3-6 เดือน โดยมีผู้แทนคณะ
ท างานระดับต่างๆ หมุนเวยีนกันเข้าร่วมประชุม 

2. โครงกำรสำธิตด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรน้้ำและติดตำม วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
ประเมินผลในลุ่มน้้ำสำขำที่คัดเลือก* คัดเลือกลุ่มน  าตัวอย่างเพื่อเปน็โครงการน าร่องมา - เปน็ตัวอย่างส าหรับลุ่มน  าอื่นๆ เพื่อเปน็แนวทาง
ลักษณะโครงการ ทดลองบริหารจัดการน  าและสาธติการแก้ไขปญัหา   ในการบริหารจัดการ
คัดเลือกลุ่มน  าที่มีปญัหาความขัดแย้งในการใช้น  า ความขัดแย้งจากการใช้น  าและประเมินผล จุดอ่อน
เพื่อน ามาเปน็ลุ่มน  าตัวอย่าง ที่จะน ามาทดลองบริหาร - ปญัหาของลุ่มน  าอื่นอาจจะแตกต่างกัน ไม่สามารถ
จัดการเพื่อแก้ไขปญัหาความขัดแย้งที่เกิดขึ น โดยจัดท า วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   ใช้แนวทางเดียวกันได้
เปน็ระเบยีบปฏิบติัส าหรับการบริหารจัดการน  ากรณีต่างๆ คัดเลือกลุ่มน  าที่มีปญัหาความขัดแย้งการใช้น  า    
พร้อมกับติดตามประเมินผลในระยะยาว เพื่อน าไป น ามาทดลองบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปญัหา
ประยุกต์ใช้กับลุ่มน  าสาขาอื่นๆ ต่อไป พร้อมติดตามประเมินผล

3. แผนงำนสนับสนุนใหม้ีกำรจัดต้ังและเสรมิสรำ้งควำม วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
เข้มแข็งขององค์กรกลุ่มผู้ใช้น้้ำในโครงกำรพัฒนำ 1. เพื่อจัดตั งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น  าที่มีประสิทธภิาพ - สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น  าเปน็ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
แหล่งน้้ำระดับต่ำงๆ* 2. เพิ่มประสิทธภิาพการใช้น  า   จึงเปน็เร่ืองใกล้ตัว ท าใหม้ีความกระตือรือร้น
ลักษณะโครงการ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์   ในการท ากิจกรรม
จัดเจ้าหน้าที่ลงพื นที่เข้าไปประสานกับกลุ่มผู้ใช้น  าในลุ่มน  า - จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานการจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น  า จุดอ่อน
สาขาต่างๆ ของลุ่มน  าวงั เพื่อจัดตั งเปน็องค์กรรูปแบบ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื นที่ - ความใกล้ชิดของคนในชุมชน อาจท าให ้หละหลวม
ต่างๆ ที่เหมาะสม และด าเนินการเพื่อคัดเลือกคณะ - จัดอบรมกลุ่มผู้ใช้น  าใหส้ามารถด าเนินกิจกรรม  ในกฎต่างๆ
กรรมการบริหารองค์กร การก าหนดบทบาท ภารกิจ และ   ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ
ระเบยีบข้อบงัคับที่จะใช้บงัคับสมาชิกในองค์กร เปน็ต้น
จากนั นท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรเหล่านี     
ทางด้านการบริหารจัดการ การบญัชี การเงิน การตลาด

4. โครงกำรพัฒนำกำรถ่ำยทอดควำมรูเ้พ่ือกำรเกษตร วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
โดยปรำชญเ์กษตร เพื่อสนับสนุนใหม้ีผู้ทรงความรู้และรอบรู้ ซ่ึงเปน็ -  มีคนในพื นที่ที่เปน็ที่ยอมรับของชุมชนเปน็ผู้
ลักษณะโครงการ คนในพื นที่และพร้อมที่ถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่    ถ่ายทอดความรู้ จึงง่ายต่อการส่ือสารและรับไป
พฒันาใหม้ีปราชญ์เกษตรประจ าหมู่บา้น/ต าบล ส่งเสริม เกษตรกร    ปฏิบติั
การใหค้วามรู้และบริการเกษตรกร เพื่อการพฒันาอาชีพ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ จุดอ่อน
โดยปราชญ์เกษตร ด้วยการฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถ/มี - ฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถ และมีภาวะเปน็ผู้น า -  บคุลากรที่จะเปน็ปราชญ์เกษตร อาจไม่เพยีงพอ
ความเปน็ผู้น าและน่าเชื่อถือ เพื่อท าหน้าที่เปน็ปราชญ์   ของชุมชน   
เกษตรประจ าหมู่บา้น/ต าบล และประชาสัมพนัธใ์หเ้ปน็ที่ - รัฐมีบคุลากรที่มีความช านาญ และใกล้ชิดกับคน
ทราบของเกษตรกร สร้างจุดเรียนรู้/เสริมกิจกรรมความรู้   ในพื นที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
ในศูนย์บริการงานด้านการเกษตรประจ าต าบล    

5. โครงกำรจัดทำ้ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรทรพัยำกรน้้ำและ วตัถุประสงค์ จุดแข็ง
สำรสนเทศในลุ่มน้้ำวัง* จัดท าศูนย์ข้อมูลการจัดการทรัพยากรน  าและ - สามารถน าข้อมูลการจัดการน  าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ลักษณะโครงการ สารสนเทศในพื นที่ลุ่มน  าวงั เพื่อประโยชน์ในการ   ท าใหก้ารจัดการเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ
จัดตั งหน่วยงานส าหรับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริหารจัดการทรัพยากรน  าอย่างมีประสิทธภิาพ จุดอ่อน
การจัดการทรัพยากรน  า ใหเ้ปน็ระบบและเปน็รูปแบบ วธิดี าเนินการ/ผลประโยชน์ - ความสมบรูณ์ของข้อมูล ไม่สามารถท าได้ 100%
เดียวกัน พร้อมที่จะน าไปใช้งานและสามารถพฒันาเข้าสู่ - จัดตั งหน่วยงานรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการ - ต้องมีอุปกรณ์ในการใช้ให ้พร้อม
ระบบเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั งน า   จัดการทรัพยากรน  าและน าระบบสารสนเทศ - ต้องมีบคุลากรเพยีงพอและใช้งานเปน็
ระบบมาประยุกต์ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลแผนที่ และการ   ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
จัดการฐานข้อมูล และพฒันาบคุลากรทั งระดับปฏิบติั
และระดับบริหารใหม้ีทกัษะคอมพวิเตอร์ พร้อมทั งมีการ    
ปรับปรุงข้อมูลสาขาต่างๆ และปรับใหเ้ปน็ปจัจุบนัเสมอ

หมายเหตุ *  เปน็โครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษทัที่ปรึกษาที่ท าการศึกษาโครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวงั)

ยุทธศำสตร/์ลักษณะโครงกำร
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5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  าในลุ่มน  า, กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุง
โครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า การศึกษาเพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ” 
ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี  
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาด  
ทางการเกษตร 
 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของ  
กรมชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานจึงได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าวัง จากข้อมูลสภาพลุ่มน ้าวัง ได้
สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน ้าท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า  มีสัดส่วนพื นที่ป่า
ต่อพื นที่ลุ่มน ้าสูงและมีโอกาสหาต้าแหน่งที่จะก่อสร้างแหล่งเก็บกักน ้าเพิ่มเติมได้   มีเขื่อนเก็บกักน ้าควบคุม
ปริมาณการไหลของน ้า 
 จุดอ่อน : มีพื นที่ศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทานจ้ากัด 
 โอกาส : สามารถพัฒนาอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ และขนาดกลางเพิ่มเติมได้ 
 ภัยคุกคาม : การบุกรุกพื นที่ปา่ต้นน ้า 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าวัง และ
การศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การบริหาร
การจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ  น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส้าหรับลุ่มน ้าวัง ได้
ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท 
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ  งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
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5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 จากการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้าวัง, กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า แนวทางในการบริหารจัดการลุ่มน ้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื นที่
ลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าวัง สรุปได้ดังนี  
 1. การบรรเทาน  าท่วม 
  การบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ชุมชนและพื นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วยมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในระยะ 20 ปี พื นที่เป้าหมายอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าวังตอนล่าง โดยเฉพาะ
พื นที่เขตอ้าเภอ สามเงาและอ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มาตรการส่วนมากเป็นการใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การขุด
คลองผันน ้า การขุดลอกคลองระบายน ้า การก่อสร้างและปรับปรุง อาคารระบายน ้าต่างๆ ซึ่งสามารถป้องกันน ้า
ท่วมได้ที่คาบน ้าหลาก 5 ปี 
  การบรรเทาน ้าท่วมตามมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง มีมาตรการทั งในส่วนของการป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต และมาตรการในการบรรเทาปัญหาน ้าท่วม เช่น การจัดท้าระบบเตือนภัยน ้าท่วม การ
จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม การฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านวิศวกรรม ชลศาสตร์/และอุทกวิทยา 
เป็นต้น 
 2. การบรรเทาภัยแล้ง   
  การบรรเทาภัยแล้งเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเกิดจากการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในภาวะฝนทิ งช่วง ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อพื นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ซึ่งบางโครงการจะสามารถบรรเทาปัญหาน ้าท่วมได้ด้วย มีทั ง
มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง  
  - มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพในลุ่มน ้าสาขาต่างๆ  
ได้แก ่โครงการประเภทอ่างเก็บน ้าและฝาย ซึ่งตามแผนของยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยแล้ง โครงการระดับลุ่มน ้า
ต่างๆเหล่านี จะท้าให้มีปริมาณน ้าเก็บกักเพิ่มขึ นเป็น 675.10 ล้านลบ.ม. โดยสามารถส่งน ้าให้กับพื นที่ชลประทาน
เดิมที่ยังมีปัญหาการขาดแคลนน ้า เนื่องจากน ้าต้นทุนเดิมไม่เพียงพอส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนพื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานให้เป็นพื นที่ในเขตชลประทานเป็นพื นที่รวมประมาณ 327,410 
ไร่ นอกจากนี ยังสามารถขยายเขตน ้าประปาไปยังพื นที่ที่ขาดแคลนน ้าส้าหรับใช้เป็นแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเป็นแหล่งน ้าเสริมส้าหรับการเกษตรในครัวเรือน  
  - ส้าหรับในมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น การจัดท้าแผนที่แสดงพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
การปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืช และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในโครงการชลประทาน การส่งเสริมการปลูกพืช
อายุสั นในสภาวะแห้งแล้ง เป็นต้น  
 3. การจัดการน  าเสีย  
  การจัดการน ้าเสียเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าในล้าน ้าจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ต่างๆ ประกอบด้วย น ้าทิ งจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม และจากพื นที่การเกษตรอันเกิดจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร มาตรการส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในระดับลุ่มน ้า มุ่งเน้นการปลูกจิตส้านึกให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการคุณภาพน ้าจากแหล่งก้าเนิดของตน  เช่น การเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการในพื นที่ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการจัดการมลพิษทางน ้าที่แหล่งก้าเนิดให้แก่หน่วยงานและองค์กรส่วนท้องถิ่น การประชา-สัมพันธ์
และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน ้า การสร้างจิตส้านึกในการจัดการมลพิษของชุมชน การ
จัดตั งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า เป็นต้น  
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  ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ควรมีการศึกษาทบทวนความเหมาะสม ส้ารวจออกแบบ
รายละเอียดและด้าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลต้าบลล้อมแรด  อ้าเภอเถิน 
จังหวัดล้าปาง และโครงการติดตั งระบบจัดการน ้าเสียเบื องต้นชุมชนคลองน้าร่อง 
 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน  า 
  การอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูเขตต้นน ้าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้าจากปัญหาการ
ชะล้างพังทลายของดิน การเพิ่มประสิทธิภาพของดินในการเพิ่มผลผลิตของพืช การแก้ไขปัญหาตลิ่งถูกน ้ากัดเซาะ
พังทลาย โดยการอนุรักษ์พื นที่ป่าต้นน ้าล้าธารที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพ
กลับคืนมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน ้าและล้าน ้าธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมลง การจัดการดินในพื นที่ลาดชัน การ
พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชมากขึ น การส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้า  
มาตรการที่ใช้ทั งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างดังนี  
  - มาตรที่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน ้า เช่น การก่อสร้างฝายต้นน ้า 
(Check Dam) หรือฝายดักตะกอน เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะพังทลายของร่องน ้า และเพิ่มความชุ่มชื นแก่พื นที่
ป่าต้นน ้า การจัดการในพื นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดินประกอบด้วยโครงการย่อย
ต่างๆ เช่น การก่อสร้างคันดินเบนน ้าและคูรับน ้ารอบเขา (Hillside Ditch) การก่อสร้างขั นบันไดดินในพื นที่ลาด
ชันเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน และการปรับพื นที่เฉพาะหลุมเพื่อการปลูกไม้ผลยืนต้นบน
พื นที่ลาดเท เป็นต้น 
  - มาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
โครงการอนุรักษ์ป่า เช่น การส่งเสริมการบริหารจัดการพื นที่ป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน ้า การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าในพื นที่ป่าเสื่อมโทรมตามกฎหมาย 
การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า  การอนุรักษ์ดินและน ้า และการจัดการในพื นที่ลาดชัน 
ประกอบด้วย โครงการย่อยต่างๆ เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยวิธีการทางพืช การศึกษาและก้าหนด
เขตพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน การส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินและการไถพรวนอย่างถูกวิธีบนพื นที่
ลาดชัน และการปรับปรุงติดตามตรวจการใช้กฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลาดชัน เป็นต้น การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน ้าวัง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ นควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีใน
ปริมาณที่เหมาะสมตามสภาพดิน และการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. การบริหารจัดการ  
  การบริหารจัดการแหล่งน ้าเป็นการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรน ้าในแหล่งต่างๆ  ทั ง
แหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าที่สร้างขึ น การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านแหล่งน ้าของ
ท้องถิ่นในการก้าหนดสิทธิผู้ใช้น ้า และด้านการวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าวัง น้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานในประเด็นหลักและ
สาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน ้าวังเป็นเทือกเขาและป่าไม้ มีความลาด
ชันของแม่น ้าวัง ประมาณ 1:60 เมื่อไหลผ่านพื นที่อ้าเภอวังเหนือและอ้าเภอแจ้ห่ม ความลาด
ชันจะลดลงเหลือประมาณ 1:360 โดยมีระดับความสูงระหว่าง +365 ถึง +440 เมตร รทก. 
ความลาดชันก่อนไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนกิ่วลมจะลดลงอีก โดยมีความลาดชันเฉลี่ย 1:1,260 
พื นที่ตอนล่างของเข่ือนกิ่วลมเป็นพื นที่ราบกว้างใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองล้าปาง อ้าเภอเกาะ
คา และอ้าเภอสบปราบ มีล้าน ้าสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เช่น น ้าแม่จางและน ้าแม่ต ้า 
ก่อนที่จะไหลผ่านที่ราบแคบๆ ตามหุบเขาในเขตอ้าเภอเถิน อ้าเภอแม่พริก จังหวัดล้าปาง และ
ไหลเข้าพื นที่ราบในเขตจังหวัดตากไปบรรจบแม่น ้าปิงที่บ้านปากวัง ต้าบลตากออก อ้าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก โดยมีความลาดชันของล้าน ้าเฉลี่ย 1:1,990 และระดับความสูงของพื นที่
ประมาณ +130 เมตร รทก.  

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน ้าวัง 1,100 มิลลิเมตร ฝนแรกจะตกในราวเดือน
พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม  

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าวัง 1,803 ล้าน ลบ.ม. เริ่มมี
ปริมาณน ้าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน ้าท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่าราย
ปีเฉลี่ย จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนและประสบกับภาวะน ้าท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรในปัจจุบันรวม 1,237,372 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 18.34 ของพื นที่ลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
515,873 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.69 ของพื นที่การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
และมีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 262,655 ไร่ คิดเป็นร้อย 21.23  ของ
พื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 3.89 ของพื นที่ลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 6,313,120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.59 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าวัง 672,321 คน แยกเป็น

ประชากรชาย 333,021 คน และประชากรหญิง 339,301 คน มีครัวเรือนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.20 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า และมีประชากรในวัย
แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 56.82 ของประชากรทั งลุ่มน ้า  
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีจ้านวน 1 โครงการ ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม ความจุเก็บ

กัก 112 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน 151,000 ไร ่
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง มีจ้านวน 5 โครงการ ความจุเก็บกัก 15.44 ล้าน 

ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน 26,539 ไร ่
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กมีจ้านวน 148 โครงการ ความจุเก็บกัก 34.15 ล้าน 

ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน 220,720 ไร่  
 โครงการพระราชด้าริ มีจ้านวน 56 โครงการ ความจุเก็บกัก 68.39 ล้าน ลบ.ม. พื นที่

ชลประทาน 163,950 ไร่  
 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า มีจ้านวน 58 โครงการ พื นที่ส่งน ้า 81,510 ไร ่
 โครงการจัดหาน ้าให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีจ้านวน 11 โครงการ ความจุเก็บกัก 165.17 

ล้าน ลบ.ม.  
 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 279 โครงการ ความจุเก็บกัก 395.15 ล้าน ลบ.ม. พื นที่

ชลประทาน 642,729 ไร ่
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า 8 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 4 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 7 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าใหม่ 
กรมชลประทาน 60 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 6 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบาย
น ้า และระบบแพร่กระจายน ้า กรมชลประทาน 17 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 2 
โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า 
และฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 6 โครงการ กรมป่าไม้ 202 โครงการ และกรม
อุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 15 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน ้าท่วม กรมชลประทาน 5 โครงการ  
 

- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

 พื นที่  ไร่  ความจุ  ล้าน ลบ.ม.  
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  3,210 15.41 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 2,244 10.77 

รวม 79,005 26.18 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT253   95 

6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

ความต้องการใช้น  า ปริมา ความต้องการใช้น  า 
(ล้าน ลบ.ม.  ป ี 

1.  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 14.80  
2.  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 608.48  
3.  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 69.99  
4.  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 5.57  

รวม 698.84  
5.  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 64.13  

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 762.97  
 

 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 
 

 1. การแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
  เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพื นที่ตอนล่างของลุ่มน ้าวัง โดยเฉพาะในเขตอ้าเภอสามเงาและอ้าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก มีปัญหาน ้าท่วมรุนแรงมากและเกิดขึ นเป็นประจ้าเกือบทุกปี ส่วนพื นที่อื่นที่มีปัญหาน ้าท่วม
รุนแรง  ลดหลั่นกันไป ได้แก่ พื นที่ราบลุ่มริมแม่น ้าวังในเขตอ้าเภอแม่พริก อ้าเภอเถิน อ้าเภอสบปราบ อ้าเภอแจ้
ห่ม และอ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาน ้าท่วมดังกล่าว โดย
เสนอมาตรการต่างๆ หลายๆมาตรการ สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในลุ่มน ้าวังได้ดังนี  
  1) ควรแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ตอนล่างในเขตอ้าเภอสามเงาและอ้าเภอบ้านตาก จังหวัด
ตาก โดยเร่งด่วนตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมของโครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลุ่ม
น ้าวังตอนล่าง จังหวัดตาก โดยกรมชลประทานในปี 2546 ซึ่งมีการด้าเนินการต่างๆ เช่น การขุดลอกลาดท้องน ้า
แม่น ้าวัง ในเขตจังหวัดตาก การขุดคลองผันน ้าหลากจากแม่น ้าวังลงสู่แม่น ้าปิง การปรับปรุงระบบระบายน ้าในลุ่มน ้า
วังตอนล่าง การก่อสร้างคันป้องกันน ้าท่วมริมตลิ่งแม่น ้าวังและโครงการแก้มลิง  
  2) การปรับปรุงแม่น ้าวังโดยการขุดลอกเป็นสิ่งที่จ้าเป็น เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพตื นเขิน
มาก มีสภาพเป็นเกาะแก่ง และมีวัชพืชน ้าปกคลุมหนาแน่นเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้า และเป็นสาเหตุส้าคัญที่
ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมโดยทั่วไป การด้าเนินการดังกล่าวควรด้าเนินการเป็นแผนระยะยาวต่อเนื่องกันไปตลอด 
โดยอาจเสนอเป็นแผนการขุดลอกปรับปรุงประจ้าปีเป็นช่วงๆเฉพาะบริเวณที่ตื นเขิน  
  3) เพื่อให้การแก้ไขและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จ้าเป็นต้องมี
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน ้าท่วมที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน จึงเสนอติดตั งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และ 
เตือนภัยน ้าท่วมในทุกลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าวัง โดยจัดอยู่ในแผนระยะปานกลาง ส่วนในแผนระยะสั นนั นควร
ด้าเนินการโครงการ Early Warning เพื่อเตือนภัยน ้าท่วมและดินถล่มส้าหรับพื นที่ที่อยู่ในที่สูงและพื นที่ลาดชัน 
ซึ่งสามารถท้าได้ทันทีและใช้งบประมาณน้อยกว่าระบบโทรมาตร 
 

 2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้านในพื นที่ลุ่มน ้าวัง ยังไม่สามารถท้าให้ปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหมดไปโดยสิ นเชิง เนื่องจากในบางพื นที่ยังขาดแหล่งน ้าดิบส้าหรับผลิตน ้าประปา 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT253   96 

และบางพื นที่ปริมาณน ้าที่มีอาจไม่เพียงพอตลอดทั งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ดังนั นเพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวหมดไปควรเสริมความมั่นคงของแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วย โดยการจัดหาแหล่งน ้า
เพิ่มเติม (การพัฒนาแหล่งน ้า เช่น อ่างเก็บน ้า ฝาย การพัฒนาน ้าใต้ดินและอื่นๆ) ส่วนการบริหารจัดการและดูแล
รักษาระบบประปาของชุมชนนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัทเอกชนมาด้าเนินการ โดยให้รัฐ
สนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบประปา
ของท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพ่ือการเกษตร 
  ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื นที่ตอนล่างของลุ่มน ้าในเขตอ้าเภอ
เมือง อ้าเภอเกาะคา และอ้าเภอห้างฉัตร จังหวัดล้าปาง จะลดลงมากพอสมควรเมื่อโครงการเขื่อนกิ่วคอหมา 
ประกอบกับพื นที่ดังกล่าวบางส่วนอยู่ในเขตชลประทานของเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่ จึงมีปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรน้อยกว่าพื นที่ส่วนอื่นๆในลุ่มน ้าวัง ในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน ้าเพื่อการเกษตรในพื นที่ส่วนอื่นๆของลุ่มน ้าวัง โดยการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีความ
เป็นไปได้น้อยแม้ว่าจะพอมีพื นที่ในการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน ้า แต่อาจมีอุปสรรคในด้านที่ดินที่ต้องเวนคืนและ
ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนั นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในลุ่มน ้าวัง มี
ข้อเสนอแนะดังนี  
  1) พื นที่ในเขตโครงการชลประทานเดิม: ควรมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณน ้า
ต้นทุน เช่น การเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรจัดการน ้า การปรับปรุงการจัดสรรน ้า การปรับปรุงระบบการ
เพาะปลูกพืชในโครงการชลประทาน ส้าหรับการก่อสร้างปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น 
ควรด้าเนินการในระยะกลางถึงยาว เพื่อให้การพัฒนาสามารถกระจายไปในพื นที่นอกเขตชลประทาน เช่น การ
ปรับปรุงหัวงานโครงการ การดาดคลอง การปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
  2) พื นที่นอกเขตชลประทานที่เป็นพื นที่ศักยภาพ : ดังที่กล่าวแล้วว่าการพัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่เพิ่มเติมจากปัจจุบันมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากมีผลกระทบสูงมาก จึงควรพัฒนาโครงการขนาด
กลางและขนาดเล็กเพิ่มเติมในพื นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อ่างเก็บน ้าและฝายกักเก็บน ้าต่างๆตามแผนงานของส่วน
ราชการ และที่ที่ปรึกษาได้เสนอเพิ่มเติม รวมทั งโครงการต่างๆของท้องถิ่น โดยอ่างเก็บน ้าต่างๆที่จะก่อสร้างใหม่จะ
กระจายทั่วไปทั งลุ่มน ้าวัง ส้าหรับฝายนั นจะก่อสร้างทั งในล้าน ้าสาขาทั่วไปและในแม่น ้าวัง โดยเฉพาะในแม่น ้าวัง
ตอนกลางต่อเนื่องถึงตอนล่าง ตั งแต่อ้าเภอเกาะคาลงไปจนถึงอ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งการพัฒนาที่สามารถ
ด้าเนินการได้เป็นโครงการขนาดเล็ก ประเภทฝายหรือสถานีสูบน ้า เพื่อเสริมการเพาะปลูกในฤดูฝนเท่านั น ซึ่งไม่
สามารถ ปลูกพืชในฤดูแล้งได้และยังมีโอกาสที่จะขาดน ้าได้ในปีที่ฝนแล้งหรือฝนทิ งช่วง อาจต้องใช้มาตรการเสริม
เช่นเดียวกับในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
  3) พื นที่นอกเขตชลประทานแต่ไม่เหมาะในการพัฒนาโครงการ : พื นที่นี ควรจะส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาแหล่งน ้าในลักษณะไร่นาสวนผสมหรือเกษตรทฤษฎีใหม่  และด้าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ   
พอเพียงตามแนวพระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นอกจากนี ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆนอกภาค
การเกษตรที่มีความต้องการน ้าน้อย โดยรัฐควรจัดฝึกอบรม จัดกองทุนกู้ยืมและหาตลาดรองรับสินค้า รวมทั ง
จะต้องส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้าอย่างทั่วถึงในพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะในพื นที่เกษตรกรรมในพื นที่สูงหรือที่
ลาดชัน เช่น ในลุ่มน ้าแม่น ้าวังตอนบน 
 

 4. การแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางน  า 
  ปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าในแม่น ้าวัง ปรากฏขึ นในบางช่วงของแม่น ้าวัง โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ชุมชนเทศบาลนครล้าปาง เทศบาลต้าบลสบปราบ เทศบาลต้าบลล้อม
แรด อ้าเภอเถิน และเทศบาลต้าบลวังหมัน อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีสาเหตุจากการระบายน ้าเสียชุมชน
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ลงสู่แหล่งน ้าโดยตรงเป็นประเด็นส้าคัญ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าวัง สรุป
ได้ดังนี  
  1) พิจารณาก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กในพื นที่ที่มีปัญหาแทนการก่อสร้างระบบ
รวบรวมน ้าเสียขนาดใหญ่ 
  2) ติดตั งระบบจัดการน ้าเสียเบื องต้นในชุมชนคลองน้าร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างส้าหรับชุมชน
อื่นๆได้น้าไปปฏิบัติ 
  3) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นที่ เพื่อให้เข้ามารับงานการดูแลและ
ด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

 5. การแก้ไขปัญหาด้านการบุกรุกพื นที่ป าไม้และปัญหาป าเสื่อมโทรม 
  ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าและปัญหาป่าเสื่อมโทรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ นทั่วไปในทุกลุ่มน ้าสาขา
ของลุ่มน ้าวัง โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน ้าตอนกลางต่อเนื่องถึงตอนล่าง เช่น ลุ่มน ้าแม่ต ้า ลุ่มน ้าแม่จาง และลุ่มน ้า
แม่น ้าวังตอนล่าง จะมีปัญหาค่อนข้างมากกว่าในกลุ่มลุ่มน ้าตอนบน การแก้ไขปัญหาที่เสนอแนะ ได้แก่ 
  1) ท้าการฟื้นฟูพื นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และการก่อสร้างฝาย
ต้นน ้าขนาดเล็ก (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื นในดินและพื นที่โดยรอบ โดยเสนอด้าเนินการในทุกลุ่มน ้า
สาขา โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน ้าตอนกลางต่อเนื่องกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่าง  ที่มีปัญหาสภาพป่าเสื่อมโทรมค่อนข้าง
รุนแรง ควรเสนอเป็นแผนประจ้าปีมีเป้าหมายในแต่ละปีที่ชัดเจน ตลอดระยะเวลาด้าเนินการ 20 ปี 
  2) มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน ้าและการจัดการต่างๆในพื นที่ลาดชัน ทั งโดยการ
ก่อสร้างต่างๆและมาตรการทางพืช เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินในพื นที่ลาดชัน โดยมีพื นที่ด้าเนินการ
ในบริเวณต้นน ้าของลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่เป็นพื นที่ลาดชันโดยเฉพาะในลุ่มน ้าแม่น ้าวังตอนบน  ในเขตอ้าเภอวัง
เหนือและอ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าวัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง เอกสารอ้างอิง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมทรัพยากรน ้า. (มีนาคม 2548). โครงการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน  าหลักของ
ประเทศไทย. รายงานการศึกษา. บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 
จ้ากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จ้ากัด. 

2. กรมทรัพยากรน ้า. (2549). โครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าวัง. รายงาน
การศึกษา. บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จ้ากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงการศึกษาเพื่อท าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

4. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน. (กรกฎาคม 2551). แผนลงทุน
พัฒนาและการบริหารจัดการน  าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 . รายงานการศึกษา 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน ้า , สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (มิถุนายน 2550). งานศึกษาวิเคราะห์
ภาพรวมปริมาณน  าต้นทุนและความต้องการน  าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

7. ส้านักนโยบายสาธารณะ, ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (กรกฎาคม 2547). 
โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน  า
ส าคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาท่ีสถานตีรวจอากาศ จงัหวัดลําปาง (พ.ศ.2523-2552)

ชื่อสถานี จังหวัดลําปาง ระดับสถานี 242.00  ม.

รหัสสถานี 48328 ระดับบาโรมิเตอร์ 244.00  ม.

ละติจูด 18o17' N ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพ้ืนดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o31' E ความสูงของเครื่องมือวัดความเร็วลมเหนือพ้ืนดิน 11.80    ม.

ความสูงของเครื่องมือวัดน้ําฝน 0.80      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉลี่ย 1,013.7 1,011.4 1,009.0 1,007.4 1,006.4 1,005.3 1,005.3 1,005.6 1,008.0 1,011.1 1,013.5 1,015.3 1,009.3 
 เฉลี่ยสูงสุด 21,373.0 1,024.9 1,030.7 1,019.7 1,015.2 1,012.5 1,014.8 1,012.8 1,016.5 1,020.6 1,025.2 1,027.1 2,716.1 
 เฉลี่ยต่ําสุด 1,008.9 1,007.3 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.9 1,009.3 1,011.1 1,009.6 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 6.7 7.0 7.1 6.8 5.7 4.6 4.4 4.6 5.2 5.4 5.6 6.1 5.8 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 22.1 24.6 27.9 29.9 28.8 28.2 27.8 27.5 27.0 26.3 24.2 21.6 26.3 

 เฉลี่ยสูงสุด 31.5 34.4 37.1 38.2 35.5 33.9 33.3 33.0 32.8 32.2 31.3 30.1 33.6 

 เฉลี่ยต่ําสุด 14.8 16.6 20.1 23.4 24.1 24.3 24.1 23.9 23.5 22.3 19.1 15.2 21.0 

 สูงสุด 36.9 40.0 42.5 43.5 43.2 41.1 38.6 37.6 36.5 37.8 36.5 36.0 43.5 

 ตํ่าสุด 13.3 15.9 19.4 22.6 23.1 23.8 23.6 23.5 22.9 21.5 19.0 13.5 13.3 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉลี่ย 70 62 57 60 73 77 78 80 83 82 79 75 73 

 เฉลี่ยสูงสุด 94 89 84 84 90 92 92 94 96 96 95 95 92 

 เฉลี่ยต่ําสุด 38 31 30 35 50 57 59 61 63 60 53 45 49 

 ตํ่าสุด 36 27 23 30 46 55 53 55 57 57 50 46 23 

 จุดน้ําค้าง (องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 15.5 15.5 17.2 20.2 22.7 23.3 23.2 23.5 23.7 22.7 19.7 16.2 20.3 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 92.0 114.0 159.0 177.0 160.0 133.0 125.0 117.0 106.0 101.0 89.0 82.0 1,455.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 3.0 4.9 

 ชั่วโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวสิัย (กม.)

 07.00LST 4.0 4.0 5.0 7.0 9.0 11.0 11.0 10.0 8.0 5.0 5.0 5.0 6.0 

 เฉลี่ย 6.5 5.4 5.4 7.6 11.3 12.4 12.1 11.8 10.8 9.7 9.0 8.0 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 0.5 0.7 1.0 1.2 1.0 1.3 1.2 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.8 

 ทิศทางลม S S S S S S S S S S NE NE -

 ความเร็วลมสูงสุด 34 29 42 57 180 39 44 34 30 34 28 20 180 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 2.3 9.1 22.8 65.7 163.4 118.4 135.4 179.5 212.5 95.2 32.2 7.4 1,043.9 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 1 3 7 15 16 17 18 18 11 4 1 112 

 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 14.3 32.9 59.7 61.3 77.4 102.2 97.1 135.4 109.9 77.3 77.9 54.8 135.4 

 จํานวนวนัที่เกิด (วนั)

 เมฆหมอก 23.0 26.0 27.0 16.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 7.0 14.0 122.0 

 หมอก 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 6.0 5.0 18.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 7.0 11.0 6.0 5.0 8.0 12.0 6.0 1.0 0.0 58.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา  : สถติิภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48328 (Station : 328201-LAMPANG)



   

ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาที่สถานตีรวจอากาศเถิน จงัหวัดลําปาง (พ.ศ.2523-2552)

ชื่อสถานี เถนิ ระดับสถานี 190.89  ม.

รหัสสถานี 48324 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 17o38' N ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพ้ืนดิน ม.

ลองติจูด 99o14' E ความสูงของเครื่องมือวัดความเร็วลมเหนือพ้ืนดิน ม.

ความสูงของเครื่องมือวัดน้ําฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉลี่ย 1,013.0 1,010.8 1,008.6 1,007.6 1,006.2 1,005.2 1,005.4 1,005.3 1,007.4 1,010.6 1,012.4 1,013.5 1,008.8 
 เฉลี่ยสูงสุด 1,026.5 1,023.1 1,027.2 1,017.0 1,013.4 1,012.4 1,013.3 1,012.4 1,014.2 1,017.5 1,021.3 1,021.8 1,018.3 
 เฉลี่ยต่ําสุด 1,007.5 1,004.7 1,002.3 1,001.1 1,010.0 1,010.0 1,001.0 1,010.0 1,002.7 1,007.6 1,007.1 1,007.6 1,006.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 6.2 6.5 6.7 6.2 4.9 4.0 3.7 4.0 4.8 5.0 5.2 5.5 5.2 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 23.5 26.5 29.5 30.1 28.1 28.0 27.9 27.7 27.5 26.9 25.2 23.1 27.0 

 เฉลี่ยสูงสุด 32.2 34.9 37.5 37.4 33.6 32.8 32.6 32.5 32.4 32.0 31.4 30.4 33.3 

 เฉลี่ยต่ําสุด 15.2 18.2 21.3 24.2 24.0 24.1 23.9 23.6 23.3 22.3 19.1 15.8 21.3 

 สูงสุด 37.2 40.2 42.6 42.9 39.4 36.5 39.2 35.7 36.9 35.7 36.9 35.1 42.9 

 ตํ่าสุด 12.5 16.3 19.5 22.1 23.0 23.7 23.0 22.9 22.8 22.1 15.2 13.0 12.5 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉลี่ย 65 58 53 62 77 78 77 79 81 81 74 69 71 

 เฉลี่ยสูงสุด 93 85 80 84 94 95 94 95 97 98 96 95 92 

 เฉลี่ยต่ําสุด 37 33 31 39 57 61 61 63 65 62 52 44 50 

 ตํ่าสุด 29 23 22 28 44 56 49 51 52 52 38 38 22 

 จุดน้ําค้าง (องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 15.2 16.0 17.4 21.1 23.1 23.4 23.2 23.4 23.6 22.9 19.6 16.2 20.4 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 120.0 144.0 198.0 192.0 148.0 127.0 125.0 116.0 111.0 98.0 100.0 102.0 1,581.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 2.0 3.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 5.0 3.0 3.0 5.1 

 ชั่วโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวสิัย (กม.)

 07.00LST 6.0 4.0 6.0 8.0 9.0 10.0 9.0 9.0 8.0 5.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉลี่ย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 2.0 2.1 2.5 2.4 1.8 2.1 2.5 2.3 2.2 2.1 2.3 2.5 2.2 

 ทิศทางลม -

 ความเร็วลมสูงสุด 20 24 25 30 21 21 23 37 30 18 17 17 37 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 9.7 25.8 36.9 108.2 295.1 170.3 113.3 142.6 223.9 174.8 29.1 18.4 1,348.1 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 3 4 9 17 15 12 17 17 13 4 2 114 

 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 18.0 17.1 32.0 80.1 98.6 68.2 112.6 80.2 61.8 64.8 48.6 16.6 112.6 

 จํานวนวนัที่เกิด (วนั)

 เมฆหมอก 21.0 25.0 25.0 11.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 9.0 7.0 12.0 117.0 

 หมอก 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 2.0 3.0 17.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 1.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.0 5.0 2.0 0.0 0.0 25.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา  : สถติิภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48324 (Station : 328202-THOEN)



 

ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาท่ีสถานตีรวจอากาศ สกษ.ลําปาง (พ.ศ.2523-2552)

ชื่อสถานี สกษ.ลําปาง ระดับสถานี 315.00  ม.

รหัสสถานี 48334 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 18o19' N ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพ้ืนดิน ม.

ลองติจูด 99o17' E ความสูงของเครื่องมือวัดความเร็วลมเหนือพ้ืนดิน ม.

ความสูงของเครื่องมือวัดน้ําฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉลี่ย 1,011.4 1,009.3 1,005.9 1,006.3 1,006.1 1,004.1 1,003.6 1,004.1 1,006.1 1,009.5 1,011.8 1,012.6 1,007.6 
 เฉลี่ยสูงสุด 1,020.9 1,021.3 1,014.3 1,013.9 1,012.7 1,009.2 1,013.6 1,011.8 1,013.3 1,016.6 1,020.6 1,020.6 1,015.7 
 เฉลี่ยต่ําสุด 1,005.1 1,001.1 0,998.8 1,000.9 1,000.8 1,000.5 1,000.1 0,998.8 1,001.1 1,003.0 1,007.0 1,005.5 1,001.9 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 6.5 6.8 7.1 6.7 4.9 4.3 3.6 4.2 5.0 5.2 5.5 6.1 5.5 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 21.9 24.7 28.4 29.0 26.6 27.5 27.1 27.1 26.9 26.1 24.0 22.5 26.0 

 เฉลี่ยสูงสุด 31.0 33.5 37.3 36.6 31.7 32.9 31.1 31.8 31.8 31.2 30.5 30.1 32.5 

 เฉลี่ยต่ําสุด 14.4 16.7 20.3 23.0 22.8 23.3 22.9 23.2 23.0 21.9 17.9 15.3 20.4 

 สูงสุด 33.6 38.1 40.6 41.7 37.2 36.8 35.0 34.3 34.4 33.5 34.7 34.7 41.7 

 ตํ่าสุด 11.2 14.7 18.5 20.0 21.3 22.2 22.2 22.5 22.0 20.2 14.0 13.0 11.2 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉลี่ย 69 59 49 63 83 83 83 83 84 83 76 71 74 

 เฉลี่ยสูงสุด 94 85 73 85 96 95 96 96 97 97 96 95 92 

 เฉลี่ยต่ําสุด 40 33 26 40 64 64 68 67 67 64 52 43 52 

 ตํ่าสุด 33 18 17 26 43 53 57 55 56 55 42 32 17 

 จุดน้ําค้าง (องศาเซลเซียส)

 เฉลี่ย 15.1 15.1 15.2 20.2 23.1 24.0 23.7 23.8 23.7 22.7 19.0 16.2 20.2 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 109.0 125.0 184.0 164.0 119.0 125.0 91.0 117.0 112.0 105.0 101.0 104.0 1,456.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 3.0 4.0 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0 5.8 

 ชั่วโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวสิัย (กม.)

 07.00LST 3.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 

 เฉลี่ย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

 ทิศทางลม -

 ความเร็วลมสูงสุด 7 0 0 8 0 0 5 20 25 26 12 13 26 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 2.6 10.0 25.1 62.7 178.4 148.6 138.7 199.5 222.2 102.9 32.5 6.5 1,129.7 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 1 3 6 16 16 19 20 18 10 4 1 115 

 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 19.3 48.6 48.8 70.5 83.7 87.9 84.6 73.6 104.3 127.6 50.6 51.8 127.6 

 จํานวนวนัที่เกิด (วนั)

 เมฆหมอก 17.0 10.0 14.0 12.0 8.0 4.0 3.0 3.0 6.0 9.0 15.0 16.0 117.0 

 หมอก 12.0 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 9.0 8.0 49.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 1.0 5.0 4.0 5.0 3.0 8.0 6.0 4.0 0.0 0.0 36.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา  : สถติิภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48334 (Station : 328301-LAMPANG AGROMET)



 

สถานีตรวจวัด ตวัแปรภูมิอากาศ คา่เฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของคา่เฉลี่ย คา่เฉลี่ยสูงสุด คา่เฉลี่ยต่ําสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดอืน รายเดือน รายเดือน

จังหวัดลําปาง อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.3           21.6 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 38.2 (เม.ย.) 14.8 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.0           57.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 96.0 (ก.ย.) 30.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,455.0       82.0 (ธ.ค.) - 177.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.8             0.4 (ต.ค.) - 1.3 (มิ.ย.) 180.0 (พ.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,043.9       2.3 (ม.ค.) - 212.5 (ก.ย.) - -

เถิน อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0           23.1 (ธ.ค.) - 30.1 (เม.ย.) 37.5 (มี.ค.) 15.2 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 71.2           53.0 (มี.ค.) - 81.0 (ก.ย.) 98.0 (ต.ค.) 31.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,581.0       98.0 (ต.ค.) - 198.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.1             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.8 (พ.ค.) - 2.5 (มี.ค.) 37.0 (ส.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,348.1       9.7 (ม.ค.) - 295.1 (พ.ค.) - -

สกษ.ลําปาง อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.0           21.9 (ม.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 37.3 (มี.ค.) 14.4 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.8           49.0 (มี.ค.) - 84.0 (ก.ย.) 97.0 (ก.ย.) 26.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,456.0       91.0 (ก.ค.) - 184.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.8             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (พ.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.1             0.0 (ม.ค.) - 0.1 (มี.ค.) 26.0 (ต.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,129.7       2.6 (ม.ค.) - 222.2 (ก.ย.) - -

เฉล่ียทัง้ลุ่มนํ้า อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.4           22.2  - 29.7   37.7 14.8 

ความช้ืนสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 72.7           53.0  - 82.7   97.0 29.0 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,497.3       90.3  - 186.3 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.3             2.3    - 8.0     

ความเร็วลม (น๊อต) 1.0             0.7    - 1.3     81.0 

ปริมาณฝน (มม.) 1,173.9       4.9    - 243.3 

ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําวงั



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

1)  ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) 
  ประกอบขึ้นด้วย ตะกอนจําพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมาน
ตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วชั้นหินอุ้มน้ําประเภทน้ี น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอนต่าง ๆ ปริมาณน้ําบาดาลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความหนาของแหล่งสะสมตะกอนมาก มีการคัดขนาด
ของเม็ดตะกอนดี และเม็ดตะกอนมีความกลมมนมาก ก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วนในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา (Quaternary Flood Plain Deposits Aquifer ; Qfd) 
   ประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเกิดจากการพัดของ
แม่น้ําป่าสัก และตะกอนลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําเจ้าพระยา รวมทั้งตะกอนทางนํ้าต่างๆ ที่เกิดเป็นบริเวณแคบๆ ตาม
แนวคดโค้งของลําน้ํา จัดเป็นชั้นนํ้าบาดาลระดับตื้น ความลึกของชั้นน้ําบาดาลประมาณ 15-50  เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 5-30 ลบ.ม./ชม. 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้า (Quaternary Terrace Deposits Aquifer ; Qt) 
   เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเป็น
ตะกอนยุคเก่าของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตะกอนยุคเก่านี้บางส่วนจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ําที่ราบน้ําหลากที่มีอายุอ่อนกว่า 
ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 50-150 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 10-100 ลบ.ม./ชม. ซึ่งชั้น
น้ําประเภทนี้ได้หมายถึงชั้นน้ําบาดาลที่พัฒนาจากชั้นดินมาร์ลด้วย 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าทรายชายหาด (Beach Sand Deposits Aquifer ; Qbs) 

ชั้นนี้จะประกอบด้วยทรายละเอียด ถึงทรายหยาบสะสมตัวตามแนวชายหาดทั้งเก่าและ
ปัจจุบัน จัดเป็นชั้นหินอุ้มน้ําระดับตื้น โดยมีความลึกเฉล่ียของการให้น้ํา 2-6 เมตร และได้ปริมาณนํ้าประมาณ 5-
10 ลบ.ม./ชม.  
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชงิเขา (Colluvial Aquifers ; Qcl) 

ชั้นหินอุ้มน้ําประกอบด้วย กรวด  ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว และเศษหินแตกหัก มี
ลักษณะหนา ไม่มีการคัดขนาด และความลึกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจะมีความลึกตั้งแต่ 10-40 เมตร 
และอัตราการให้น้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. แต่บางที่มีความหนามากทําให้สามารถให้น้ํา 20 ลบ.ม./ชม.  
 
 2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง (Tertiary Semi-consolidated Aquifer ; Tsc) 
  ประกอบด้วย หินชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มหินยุคเทอร์เชียรี ได้แก่ หินดินดาน หินโคลน และหินทราย
ละเอียด โดยนํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน หรือรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของช้ัน
น้ําบาดาลประมาณ 30-50 เมตร บางแห่งอาจจะลึกถึง 200 เมตร  ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.
ม./ชม. 
 3) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแข็ง (Consolidated Aquifers) 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่าง ๆ ได้แก่ 
รอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน รอยต่อระหว่างช้ันหิน โพรงหรือถ้ําในช้ันหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ ปริมาณน้ํา
บาดาลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาด และความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้นๆ ถ้าโครงสร้างมี
ขนาดใหญ่และต่อเน่ืองถึงกันดี จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็งในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifer ; Jmk) 



   ประกอบด้วย หินทรายสีเหลือง สีชมพูเทา สีแดงเทา หินกรวด หินดินดานสีน้ําตาลแดง สี
เทาเขียว และหินทรายแป้ง ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินพระวิหาร เสาขัง และภูพาน (Phra Wihan Saokhua and 
Phu Phan Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม.  แบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Aquifer ; TrJlk) 
   ประกอบด้วย หินกรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อเถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา 
หินดินดานสีเทาถึงดํา น้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลนและหินปูนปนโคลนสีเทา กรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อ
เถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา หินดินดานสีเทาจนถึงดําน้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลน และหินปูน
โคลนสีเทา ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินห้วยหินลาด น้ําพอง และภูกระดึง (Huai Hin Lat  Nam Phong and Phu 
Kradung Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม. 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Permian Carbonate Aquifer ; Pc) 
   ประกอบด้วย หินปูนสีเทา มีหินเชิร์ตสีดํา หินดินดานสีเทา หินทรายและหินกรวดมนสีเทา
ขาว น้ําตาลแกมแดงแทรกสลับ ได้แก่ หินปูนในกลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group) ความลึกของชั้นน้ําบาดาล
ประมาณ 20-40 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-40 ลบ.ม./ชม. 
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินชั้นกึ่งแปร (Permian-Carboniferous Metasediments Aquifer ; 
PCms) 
   ประกอบด้วย หินทรายกึ่งหินควอร์ตไซต์ (Quartzitic sandstone) หินดินดานกึ่ง
หินชนวน (Phyllitic to Slaty shale) และหินกรวดมน ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-60 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.ม./ชม. 
  (5) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer ; Vc) 
   ประกอบด้วย หินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 
10-30 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (6) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต (Granitic Aquifer ; Gr) 
   ประกอบด้วย หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 
เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (7) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินบะซอลต์ (Basalt Aquifer ; Bs) 
   ประกอบด้วย หินบะซอลต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-35 ลบ.ม./ชม. 
  (8) ชั้นหินอุ้มนํ้าลําปาง (Lampang Aquifers ; TRlp) 

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

 
 
HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Bs ชั้นหินอุ้มน้ําหินบะซอลต์ Basaltic Aquifer 
C ชั้นหินอุ้มน้ําอายุคาร์บอนิเฟอรร์ัส Carboniferous Aquifers 
Cms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Carboniferous Metasedments Aquifer 
D ชั้นหินอุ้มน้ําอายุดีโวเนียน Devonian Aquifers 
DEmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคดีโวเนียน-แคมเบรียน Cambrian-Devonian Metamorphic Aquifer 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Emm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคแคมเบรยีน Cambrian Metamorphic Aquifer 
Ems ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Cambrian Metasediments Aquifer 
Gr ชั้นหินอุ้มน้ําหินแกรนิต Granitic Aquifers 
Hl ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดห้วยหินลาด Huai Hin Lat Aquifers 
Ig ชั้นหินอุ้มน้ําหินอัคนี Igneous Aquifers 
Jmk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนกลาง Middle Khorat Aquifer 
Kk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคกกรวด Khok Kruat Aquifers 
KTpt ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก Phu Thok Aquifer 
KTpt/Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก/หินชดุมหาสารคาม Phu Thok/Maha Sarakham Aquifers 
Kuk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนบน Upper Khorat Aquifer 
Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดมหาสารคาม Maha Sarakham Aquifers 
Nd ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าดุก Nam Duk Aquifers 
Np ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าพอง Namphong Aquifers 
Olc ชั้นหินให้น้ําชุดหินปูนอายุออรโ์ดวิชียน Ordovician Limestone Aquifers 
Ols ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุออร์โดวเิชียน Ordovician Limestone Aquifer 
Ot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Pc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายเุพอรเ์มียน Permian Carbonate Aquifer 
Pcl ชั้นหินอุ้มน้ําหินตะกอนมวลเม็ดอายุเพอร์เมียน Clastic Sediment Aquifers 

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

Pemm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคพรีแคมเบรียน Precambrian Metamorphic Aquifer 
Pk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูกระดงึ Phu Kradung Aquifers 
Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเข้ม 

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

Pp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูพาน Phuphan Aquifers 
Pw ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดพระวิหาร Phra Wihan Aquifers 
Qbs ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนทรายชายหาด Beach Sand Deposit Aquifer 
Qcl ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา Colluvial Deposits Aquifer 
Qcm ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเชียงใหม ่ Chiang Mai Aquifer 
Qfd ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนน้ําพา Floodplain Deposits Aquifer 
Qfd(m) ดินเหนียวชายทะเล Marine Clay 
Qot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุเก่า Old Terrace Deposits Aquifer 
Qt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Qyt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุใหม่ Younger Terrace Deposits Aquifer 
S ชั้นหินอุ้มน้ําอายุไซลูเรียน Silurian Aquifers 
SDmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปร Silurian-Devonian Metamorphic Aquifer 
SDms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Sirurian-Devonian Metasediments Aquifer 
Sk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเสาขัว Sao Khua Aquifers 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
TRc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก Triassic Carbonate Aquifer 
TRJlk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนล่าง Lower Khorat Aquifer 
TRlp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดลําปาง Lampang Aquifer 
TRms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Triassic Metasediments Aquifer 
Tsc ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนหินร่วนกึง่หินแข็ง Tertiary Semi-consolidated Aquifer 
Vc ชั้นหินอุ้มน้ําหินภูเขาไฟ Volcanic Aquifer 
W แหล่งน้ํา Water body 
No data ไม่มีข้อมูล No data 
 
 
 



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 1 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
เลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มักพบรอยไถลในดิน สีดิน
ส่วนมากเป็นสีดําหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดง เหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง ช้ันดินล่างมักมีก้อนปูนปะปน pH 
ประมาณ 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
ปัญหา : ดินเหนียวจัด แตกเป็นร่องลึก ไถพรวนลําบาก และพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้าได้ง่ายเมื่อฝนท้ิงช่วงนาน
กว่าปกติ 
ชุดดิน: โคกกระเทียม ช่องแค บ้านหมี่ วัฒนา บ้านโภชน์ บุรีรัมย์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 2 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณชายฝั่งทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง ดินมีการระบายน้ําเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด สี
ดินเป้นสีเทาหรือเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงปะปน อาจพบผลึกยิปซัมบ้างเล็กน้อย และพบ
ช้ันดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. ทับอยู่บนช้ันดินเลนตะกอนนํ้าทะเล
สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH ประมาณ 4.5-5.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และมีศักยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินล่าง 
ชุดดิน : อยุธยา บางเขน มหาโพธิ ท่าขวาง บางนํ้าเปรี้ยวหรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 3  
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มานัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวจัด ดินบนสีดํา ส่วนดินล่างสีเทาหรือนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและน้ําตาลตลอดช้ันดิน บาง
บริเวณอาจพบจุดประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ท่ีความลึก 100-150 ซม. พบช้ันตะกอนสีเขียวมะกอกและมี
เปลือกหอยปะปน pH ประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา :บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา บางเลน บางแพ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 4  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึกมี
การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด สีดํา หรือสีเทาเข้ม ดินล่างสีเทา 
นํ้าตาล นํ้าตาลอ่อน หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง เหลือง หรือแดง อาจพบก้อนปูน หรือ
ก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้า
มีก้อนปูนปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: ราชบุรี สระบุรี ชุมแสง พิมาย สิงห์บุรี ท่าเรือ บางมูลนาก บางปะอิน ชัยนาท ศรีสงคราม ท่าพล หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 5  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึก
มีการระบายน้ําเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป้นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน มักพบก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และใน
ดินล่างลึกๆ อาจพบก้อนปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 5 แต่ถ้ามีก้อนปูน
ปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: หางดง พาน ละงู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 6 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือ ก้อน
เคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีส ความอุดมสมบูรณ์ต่ําหรือค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: บางนารา เชียงราย สุไหงโกลก คลองขุด มโนรมย์ นครพนม ปากท่อ พะวง พัทลุง สตูล แกลง ท่าศาลา 
วังตง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 7 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อน เทา หรือ นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลกูพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: นครปฐม อุตรดิตถ์ ท่าตูม เดิมบาง สุโขทัย น่าน ระโนด ผักกาด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของดิน และ
อินทรียวัตถุ ท่ีได้จากการขุดลอกร่องนํ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปนอยู่ 
การใช้ประโยชน์ : ดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดําเนินสะดวก ธนบุรี สมุทรสงคราม  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 9 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล ท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว เป็นดินลึก ระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือแดงปะปน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 
50 ซม. ดินล้างสีเทาปนเขียว มีเศษซากพืชท่ีกําลังเน่าเปื่อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินช้ันบนเป็นกรดจัด
มากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างเป็นดินเลน pH ประมณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดรุนรงมาก และเป็นดินเค็ม 
ชุดดิน: ชะอํา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 10 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียว สี
ดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดงปะปนตลอดช้ันดิน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
จาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 
น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: องครักษ์ มูโนะ เชียรใหญ่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 11  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนสีดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง ปะปนอยุ่มากในช่วงดินล่างตอนบน พบจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-5.0 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 12 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึง และชะวากทะเล เป็นดินลึก การระบาย
นํ้าเลวมา เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีทีลักษณะเป็นดินเลน ดินบนสีดําปน
เทา มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือ เทาปนเขียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง 
pH ประมาณ 7.0-8.5 
ปัญหา : เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลว และเป็นดินเค็ม และพื้นท่ียังคงมีนํ้าทะเท่วมถึงอยู่ 
ชุดดิน: ท่าจีน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 13  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึงและชะวากทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําเลวมาก ลักษณะดินเป็นเลนเละ เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีดําปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือเทาปนเขียว มีเศษรากพืชปะปน เป็นดินท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก เมื่อดินเปียก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างจัด มีค่า pH ประมาณ 7.0-8.5 แต่เมื่อมี
การระบายน้ําออกไป หรือดินแห้ง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็น
กรดจัดมาก pH ประมาณ 4.0 
การใช้ประโยชน์ : เดิมเป็นป่าชายเลน แต่มีการดัดแปลงมาทํานากุ้ง 
ปัญหา : จัดเป็นดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู่ 
ชุดดิน: บางปะกง ตะกั่วทุ่ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 14  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณลุ่มต่ําชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังนานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว หรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดําหรือเทาปนดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุด
ประสีเหลืองและน้ําตาลเล็กน้อย ระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะของดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-4.5 
การใช้ประโยชน์ : เป็นป่าเสม็ด บางแห่งใช้ทํานา 



ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และความเป็นกรดจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก ถ้าดินแห้งเป็นเวลานานติดต่อกัน และมี
ปัญหานํ้าท่วมในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: ระแงะ ต้นไทร ปัตตานี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 15  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้าตาลหรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ในดินล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ปานกลาง pH 6.0-7.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: แม่สาย หล่มสัก แม่ทะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 16 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้าตาลอ่อน
หรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลเข้ม เหลืองหรือแดงในดินล่าง บางพ้ืนท่ีจะพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ค่อนข้างต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: หินกอง ศรีเทพ ลําปาง เกาะใหญ่ พานทอง ตากใบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 17 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย
แป้งละเอียด สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกพืชไร่หรอืไม้ยืนต้น 
ปัญหา : มีนํ้าแช่ขังในฤดูฝน 
ชุดดิน: บุณฑริก หล่มเก่า เขมราฐ สุไหงปาดี ปากคม ร้อยเอ็ด เรณู สายบุรี โคกเคียน สงขลา วิสัย หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 18 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา ช้ันดินบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.0-7.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกอ้อย หรือพืชล้มลุก 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้า 
ชุดดิน: ชลบุรี เขาย้อย โคกสําโรง ไชยา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 19 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทราย ดินล่างเป็นช้ันดินแน่นทึบ เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว เหนียว สีนํ้าตาล
อ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแดง หรือ เหลือง บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา แต่ให้ผลผลิตต่ํา 
ปัญหา : ดินบนค่อนข้างเป็นทราย ดินล่างแน่นทึบ ฝนตกลงมามีนํ้าแช่ขัง แต่ถ้าฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
ชุดดิน: วิเชียรบุรี มะขาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 20 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายเกลือทาง
ผิวดิน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่าง
เป็นช้ันดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง หรือมีก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาของดินบนเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลาง-เป็นกลาง กลาง (pH 6.0-7.0) แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน pH ประมาณ 7.0-8.5 ในฤดูแล้งพบคราบ
เกลือ 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา /เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ 
ปัญหา : เป็นดินเค็ม มีโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างไม่ดี แน่นทึบ 
ชุดดิน: กุลาร้องไห้ หนองแก อุดร ทุ่งสัมฤทธิ์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 21 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพาท่ีเป็นส่วนต่ําของสันดินริมนํ้า เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
สีนํ้าตาลปนเทา นํ้าตาลอ่อน มีจุประสีเทา นํ้าตาล หรือนํ้าตาลปนเหลือง มักพบแร่ไมกาปะปนอยู่ในเน้ือดิน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเฉียบพลันในฤดูนํ้าหลาก 
ชุดดิน: สรรพยา เพชรบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 22 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบศิลาแลงอ่อนในช้ันดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: นํ้ากระจาย สันทราย สีทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 23  
ลักษณะดิน : เกิดจาตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝั่ง
ทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว เน้ือดินเป้นพวกดินทราย สีเทา มีจุประสี นํ้าตาล หรือ
เหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอย pH 
7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา มีนํ้าท่วมขังนานในรอบป ี
ชุดดิน: ทรายขาว วัลเปรียง บางละมุง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 24  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือเทา ในช้ันดิน
ล่างบางแห่งอาจพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นช้ันบางๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา/มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: อุบล บ้านบึง ท่าอุเทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 25  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุ เป็นดินตื้นท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป้นดินเหนียวหรือร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปน
เป็นปริมาณมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทามีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ใต้ช้ัน
ลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงอ่อนปะปน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีโอกาสขาดนํ้า 
ชุดดิน: อ้น เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม สะท้อน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 26 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพัง
สลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินต้น
กําเนิดต่างๆ ท้ังหินอัคนี ตะกอน และหินแปร พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็น
พวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา ไม้ผล 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง 
ชุดดิน: พังงา อ่าวลึก ห้วยโป่ง โคกกลอย กระบี่ ลําภูรา ภูเก็ต ปากจั่น ปะทิว ท้ายเหมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 27 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
พวกบะซอลต์ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนข้างร่วนซุย
และมีโครงสร้างดี สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ทําสวนผลไม้ พริกไทย และยางพารา 
ปัญหา : ดินมีการแทรกซึมนํ้าได้เร็ว ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: หนองบอน ท่าใหม่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกําเนิดท่ีมาจากหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ พบบริเวณท่ีดอน ใกล้กับภูเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี ปานกลาง-ดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้า
ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง พบรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดํา เทาเข้ม หรือนํ้าตาล ดินล่างอาจพบช้ัน
ปูนมาร์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย ไม้ผล 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ต้องทําการไถพรวนขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังได้ง่าย 
ชุดดิน: ลพบุรี ชัยบาดาล ดงลาน ลพบุรี นํ้าเลน วังชมภู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 29 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของวัสดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียด ท้ังจากหินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน เป็น
ดินลึก มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกไม้ผล 
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา อาจขาดนํ้าได้หากฝนทิ้งช่วงนาน 
ชุดดิน: บ้านจ้อง หนองมด แม่แตง ปากช่อง โชคชัย เชียงของ สูงเนิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 30 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีพบในบริเวณภูเขาสูง สูงจากระดับนํ้าทะเล 500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของวัตถุต้นกําเนิดพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีแดง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ไม้ผลเมืองหนาว/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : อยู่ในท่ีสูงชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ดอยปุย เชียงแสน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 31 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ของวัสดุเน้ือละเอียด หรือเกิดจากตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง แดง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่/ไม้ผล 
ปัญหา : บริเวณท่ีลาดชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: เลย วังไห หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 32 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า 
บริเวณสันดินริมนํ้า เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด หรือดินทรายแป้ง 
บางแห่งมีช้ันทรายละเอียดสลับช้ันอยู่ มักพบแร่ไมกาปนอยู่ในเน้ือดิน สีดินสีนํ้าตาลหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจมี
จุดประสีเหลืองหรือเทาในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา กาแฟ ไม้ผล 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากนํ้าล้นตลิ่งและแช่ขังนาน 
ชุดดิน: รือเสาะ ลําแก่น ตาขุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 33  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า บริเวณสันดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีนํ้าตาลหรือนํ้าาลปน
แดง ในดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสีเทาและนํ้าตาล อาจพบแร่ไมกาหรือก้อนปูนปนอยู่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ลําสนธิ นํ้าดุก ธาตุพนม ตะพานหิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 34  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นตะกอน
ลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ
ของพวกหินอัคนี หินตะกอน พบบริเวณทีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดิน
ร่วนละเอียด ท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปญัหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ชุดดิน: ฉลอง คลองท่อม ควนกาหลง คลองนกกระทุง ท่าแซะ ฝั่งแดง ละหาน ท่าแซะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 35  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบาย
นํ้าดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของ
หน้าดิน 
ชุดดิน: มาบบอน โคราช สตึก วาริน ยโสธร ดอนไร่ ด่านซ้าย หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 36 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือ
ดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา - 
ปานกลาง pH ดินบนประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย อาจขาดนํ้าได้ง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สีค้ิว เพชรบูรณ์ ปราณบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 37 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุหรือช้ันดินเหนียว พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มี
การระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินล่างในระดับความลึก 50-100 ซม.เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ ดินบนมีสีนํ้าตาล ดินล่างนํ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง 
และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปอ ข้าวโพด ถ่ัวเขียว แตงโม 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป และหน้าดินเป็นทรายหนา 
ชุดดิน: นาคู บ่อไทย ทับเสลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 38 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของตะกอนในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดิน
ริมนํ้า หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน
หยาบ สีนํ้าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้าตาลในช้ันดินล่าง บางบริเวณพบไมกาและก้อนปูนปะปน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกผัก ไม้ผล และยาสูบ 
ปัญหา : อาจมีนํ้าล้นตลิ่งในฤดูฝน 
ชุดดิน: ท่าม่วง เชียงใหม่ ชุมพลบุรี ดอนเจดีย์ ไทรงาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 39 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบของพวกหิน
อัคนี หรือหินตะกอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: คอหงส์ นาทวี สะเดา ทุ่งหว้า หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สี
ดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 
4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหา
การชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สันป่าตอง ชุมพวง หุบกระพง ห้วยแถลง ยางตลาด จักราช หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 41 
ลักษณะดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
หยาบ หรือเกดิจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุนํ้าพาจาบริเวณท่ีสูงวางทับอยู่บนบนช้ันดินร่วนหยาบ หรือร่วน
ละเอียด พบในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 ซม. 
เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสี
นํ้าตาลอ่อน หรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนมี pH 
ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่าง pH ประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ยาสูบ 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจัด เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย ถ้ามีฝนตกมาก ดินบนแฉะ 
ชุดดิน: มหาสารคาม บ้านไผ่ คําบง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 42 
ลักษณะดิน : พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชยทะเล เป็นดินลึกปาน
กลางถึงช้ันดานอินทรีย์ มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจัด สีดินบนสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นช้ันทรายี
ขาว และดินล่างระหว่างความลึก 50-100 ซม. เป็นช้ันท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็ก หรือฮิวมัส สี
นํ้าตาล สีแดง เช่ือมตัวกันแน่นแข็งเป็นช้ันดานอินทรีย์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด มะพร้าว 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ในฤดูแล้ง ช้ันดานแห้งแข้งมากรากพืชไชชอนผ่านไม่ได ้
ชุดดิน: บ้านทอน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 43  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝั่งทะเล เกิดจาก
ตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของ
วัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
ค่อนข้างมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 4.5-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: บาเจาะ ดงตะเคียน หัวหิน หลังสวน ไม้ขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 44  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดิน
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน ในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 
150 ซม. อาจพบเน้ือดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทรายจัดและหนามาก มีโอกาสขาดนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา โครงสร้างไม่ดี 
ชุดดิน: นํ้าพอง จันทึก หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 45  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวก
หินตะกอน เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดปนมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดิน
มีการระบายน้ําดีกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: ชุมพร คลองชาก หาดใหญ่ เขาขาด หนองคล้า ท่าฉาง ยะลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 46 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ําด ี
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสี
นํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดนิได้ง่าย 
ชุดดิน: เชียงคาน กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 47 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากท้ังหินตะกอน หรือหินอัคนี เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ลี้ มวกเหล็ก ท่าลี่ นครสวรรค์ โป่งนํ้าร้อน สบปราบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ ท่ีมาจากหิน
ตะกอน หรือหินแปร เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหินหรือปนกรวด กรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบช้ันหิน
พื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-
6.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ปลูกไม้โตเร็ว 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ท่ายาง แม่ริม พะเยา นํ้าชุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 49 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ วางทับอยู่
บนช้ันดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณท่ีดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองและก่อนความลึก 100 
ซม.จะเป็นช้ันดินเหนียวสีเทา มีจุประสีนํ้าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบช้ันหินทรายหรือ
หินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแล้วในช้ันถดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ปลูกพืชไร่ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรคต่อการเขต
กรรม ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: โพนพิสัย บรบือ สกล สระแก้ว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 50 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอน หรือ
จากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้า เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50 ซม. เป็น
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก 50-100 ซม. พบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรัง
ปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล สับปะรด 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้า
ดิน 
ชุดดิน: สวี พะโต๊ะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 51 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบหรือค่อนข้างละเอียด ท่ีมา
จากหินตะกอนหรือหินแปร เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน ซ่ึงมักเป็น
พวก หินทราย ควอร์ตไซต์ หรือหินดินดาน และพบช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ป่าดิบช้ืน/ปลูกยางพารา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่มาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: ห้วยยอด ระนอง ย่ีงอ คลองเต็ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 52 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้าทับอยู่บนช้ันปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ัน
ปูนมาร์ล มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีก้อนปูนมาร์ลปะปนอย่ สีดิน
เป็นสีดํา สีนํ้าตาล หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH ประมาณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่ เช่นข้าวโพด ฝ้าย/ ไม้ผลเช่น มะม่วง 
ปัญหา : มีปัญหาในการไถพรวนหากว่าช้ันปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 ซม. 
ชุดดิน: บึงชะนัง ตาคลี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 53  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินแปร 
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทับอยู่บนดินเหนียว ส่วนดิน
ล่างในระดับความลึกระหว่าง 50-100 ซม. เป็นดิน้หนียวปนลูกรังหรือเศษหินผุ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา กาแฟ ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ตราด ตรัง นาทอน โอลําเจียก ปะดังเบซาร์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 54  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอัคนี เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต์ พนบริเวณท่ีดอน มักอยู่
ใกล้กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟเป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มักมีก้อนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเน้ือดินด้วย ในช้ันดินล่างลึกๆ 
อาจพบช้ันปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเข้ม สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ช้ันดินล่างอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดงดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.5-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ปอ และ ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ในฤดูฝนนํ้าแช่ขังง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ลํานารายณ์ ลําพญากลาง สมอทอด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 55  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในช้ันดินล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
พบช้ันหินผุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ยากแก่การไชชอนของรากพืช 
ชุดดิน: วังสะพุง จัตุรัส หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 56 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณท่ีดอน จนถึงลาดเนินเขา เป็น
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50ซม. เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหิน มักพบช้ันหินพื้นลึกกว่า 100 ซม.สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ลาดหญ้า โพนงาม ภูสะนา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 



 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 57 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีลุ่มต่ําหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้าขังแช่อยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี การระบายน้ําเลวมาก 
ประกอบด้วยดินอินทรีย์ท่ีสลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแห่งเป็นช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอินทรีย์ 
สีดินเป็นสีดํา หรือสีนํ้าตาลในช้ันดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ท่ีเกิดเป็นช้ันสลับอยู่ มีสีเทา ใต้ช้ันดินอินทรีย์ลงไป
เป็นตะกอนนํ้าทะเล มักพบระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว มีสารประกอบกํามะถัน (ไพ
ไรต์) อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ เมื่อแห้งจะยุบตัว และเป็นกรดรุนแรง 
ชุดดิน: กาบแดง  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 58 
ลักษณะดิน : ลักษณะดินคล้ายกับกลุ่ม 57 พบในบริเวณท่ีลุ่มต่ํา หรือพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังตลอดปี เป็นดินลึก การ
ระบายน้ําเลวมาก เน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์ท่ีมีเน้ือหยาบ มีความหนามากกว่า 100 ซม. มักมีเศษพืชขนาดเล็ก
และใหญ่ปนอยู่ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ป่าพรุ 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพต่ํา เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุอาหารพืช มีปัญหาการยุบตัวเมื่อระบายนํ้า
ออก 
ชุดดิน: นราธิวาส  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 59 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือ พื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ 
ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินด้วย 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ใช้ทํานา หรือปลูกผักในฤดูแล้ง 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําเลว 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 60 
ลักษณะดิน : พบบริเวณสันดินริมนํ้า บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจากตะกอน
ลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บาง
แห่งมีช้ันดินท่ีมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจาก
การเกิดนํ้าท่วมใหญ่ในอดีต โดยท่ัวไปเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 6.0-7.0 
ปัญหา : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ท่ีมีการระบายน้ําดี 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 61 
ลักษณะดิน : กลุ่มน้ีเป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นกําเนิดชนิดต่างๆ แล้ว
ถูกพัดพามาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ไม่
แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนใหญ่มักมีเศษหิน ก้อนหิน และหินพ้ืนโผล่กระจาย
ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ทําไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : มีปัญหาการชะล้างพังทลาย เน่ืองจากมีการใช้โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ชุดดิน: ดินท่ีลาดเชิงเขา 
 
 
 

 



  
 
 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 
ลักษณะดิน : ประกอบด้วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของ
ดินท่ีพบไม่แน่นอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกําเนิด มักมี
เศษหินหรือก้อนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ 
การใช้ประโยชน์ : ไม่ควรใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า 
ปัญหา : 
ดิน: พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข.3

พื้นท่ีชุ่มนํ้า



พื้นท่ีชุ่มน้ํา 
 
 ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุ่มน้ําแม่กลองจะดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์จัดทําแผนระดับลุ่มนํ้าและระดับท้องถิ่นซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ คํานึงถึงความสอดคล้องในการ
ใช้ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ผลและเสียต่อสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา  ซึ่งมีกฎหมายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคุ้มครองอยู่ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ เช่นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 การพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 สําหรับพื้นที่ชุ่มนํ้าบางแห่งที่ไม่มีกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุ้มครอง ไม่มีข้อกําหนดสิทธิ์ในการจัดการพื้นที่และไม่มีข้อกําหนดหรือข้อห้ามในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน  ก็
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาด 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Site) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ด้วย 
 พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคําจํากัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่าน้ํา มีน้ําท่วม มีน้ํา
ขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือท่วมอยู่ถาวร และ
ชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่ง และนํ้าไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลและพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลงตํ่าสุดมีความลึกของระบบไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝ่ังแม่น้ําและชายฝ่ังทะเล 
ซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ชุ่มนํ้าและเกาะ หรือเขตน้ําทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ําลงต่ําสุดซึ่งอยู่ภายใน
ขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ําน้ัน 
 พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมีคุณค่าประโยชน์แก่มนุษย์หลายประการ ได้แก่ การเป็น
แหล่งเก็บกักน้ําฝนและน้ําท่า ป้องกันน้ําเค็มมิให้รุกเข้ามาให้แผ่นดิน ป้องกันชายฝ่ังพังทลาย ดักจับตะกอนแร่ธาตุ ดัก
จับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรดินและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นแหล่งรวมสายพันธุ์และสัตว์มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ําคือ
ระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 ระดับความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้าํ มี 3 ระดับ คือ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาต ิพื้นที่ชุ่มน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับชาติและพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดบัท้องถิ่น 
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ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 
 ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ําฝน
ทําให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.   ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)   
 2.   ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
 ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ ป่าชนิด
สําคัญซ่ึงจัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
     1.   ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)  
 ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ในบริเวณนี้มี
ฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่น ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขาริม
แม่น้ําลําธาร ห้วย แหล่งน้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)  
   เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบ
กระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไม้ที่สําคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่างๆ เช่น ยางนา ยาง
เสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ํา กอเดือย 
  1.2   ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
   เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  เช่น ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไม้ที่สําคัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา พยอม 
ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ           
  1.3   ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  
   ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก
ระดับนํ้าทะเล ไม้ส่วนมากเป็นพวก Gymnosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
   2.   ป่าสนเขา (Pine Forest)  
  ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร ขึ้น
ไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง 200-300 
เมตร จากระดับน้ําทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าชนิดนี้
คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิดต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดง
บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 
  3.   ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  
  บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ําเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ํายันและราก
หายใจ ป่าชนิดน้ีปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ําแม่น้ําใหญ่ๆ ซึ่งมีน้ําเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใตม้อียู่
ตามชายฝ่ังทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอ
ลุง จังหวัดจันทบุรี 
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่านและ
ทําฟืนไม้ชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ ส่วนไม้พื้น
ล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
 4.   ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest)  



  ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ําจืดท่วมมากๆ ดินระบายน้ําไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ  เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายนํ้า หวายโปร่ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่า
พรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซาก
พืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ํากร่อยใกล้ชายทะเลต้น
เสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้
ต่างๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 
  ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ําหว้า จิก โสกนํ้า กระทุ่มน้ําภันเกรา โงงงันกะทั่ง
หัน ไม้พื้นล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่นๆ  
  5.   ป่าชายหาด (Beach Forest)  
   เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ําไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล ต้นไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอ ใบหนา
แข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้ํา มักมีต้นเตยและหญ้าต่างๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พื้น
ล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลําบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้หนามชนิดต่างๆ  เช่น ซิง
ซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เป็นต้น 
  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
  ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจําพวกผลัดใบแทบทั้งส้ิน ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียว
ชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็กๆ ป่าชนิดสําคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
  1.   ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)  
   ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีป่าเบญจพรรณ
น้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดสําคัญได้แก่ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม 
ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สําคัญ  เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร  เป็นต้น 
  2.   ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)  
   หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีโจด 
ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนือ
ส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่าเต็งรังนี้มากที่สุด ตาม
เนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว 
แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่ม
แป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้าชนิดอื่นๆ 
 3.   ป่าหญ้า (Savannas Forest)  
  ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทําลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง 
หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ทําให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึง
ขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณที่
พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้ําได้ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น 
ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว 
  



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามชั้นคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 แล้ว การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังต้องปฏิบัติตาม “มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ” อีกด้วย  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่าย
และรุนแรงไม่ว่าพื้นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ 
  1.1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี 
พ.ศ.2525 ซึ่งจําเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้  
  1.2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1B หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูกทําลาย 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น ก่อนหน้าปี พ.ศ.2525 และการใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  
 2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําซึ่งมีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ลักษณะทั่วไปมี
คุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญได้ เช่น 
การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมทํา
ไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่าดัชนีคุณภาพของลุ่มน้ําที่สภาพป่าได้ถูก
บุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก  
 5) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานาและ
กิจการอื่นๆ ไปแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

 จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ เ กี่ ยวกับการกํ าหนดชั้ น คุณภาพ นํ้า   (กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2539) ได้มีการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําโดยจําแนกความสําคัญของพื้นที่ใน
เขตลุ่มน้ํา อันจะนําไปสู่การกําหนดเขตแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลุ่มน้ําแต่ละลุ่ม 
จะมีลักษณะและศักยภาพของส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันไปตามสภาพความสูง ความชัน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะหิน 
ลักษณะดิน และสภาวะอากาศ ดังนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา จึงเป็นการกําหนดลักษณะและศักยภาพของ
ส่ิงแวดล้อมให้ปรากฎขอบเขตได้แน่ชัดตามลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า เป็นการแบ่งเขตของทรัพยากรตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรเอง เพื่อช่วยกําหนดการใช้ทรัพยากร   การควบคุม
มลพิษและเป็นแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ, 2533) ซึ่ง
หลักการน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารลุ่มน้ํา เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําได้เป็นอย่าง
ดี  
 ตัวแปรที่ใช้ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 
 1) ความลาดชัน (Slope) 
 2) ความสูง (Elevation) 
 3) ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) 
 4) ลักษณะหิน (Geology) 
 5) ลักษณะดิน (Soil) 
 6) การปกคลุมของพื้นที่ป่าไม้ (Forest) 
 ค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา (WSC) ที่คํานวณไดจ้ากตัวแปรข้างต้น นํามากําหนดช่วงคะแนนสําหรับแต่
ละชั้นลุ่มน้ําไว้ดังนี ้
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 มีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 2  มีค่า WSC 1.55 - 2.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 3  มีค่า WSC 2.55 – 3.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 4  มีค่า WSC 3.55 – 4.75 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 5  มีค่า WSC มากกว่า 4.75 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (2533) ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําออกเป็น 5 ระดับช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามลําดับความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ํา โดยอาศัยผลจากสมการข้างต้น ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้
ง่าย และรุนแรง โดยมีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 ไม่ว่าพื้นที่จะมีป่า หรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 
แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ 
  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ใน

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูก
ทําลาย ดัดแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการใช้ที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ ก่อนปี 2525 
และการใช้ที่ดินที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  



 2) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 1.55-2.55 โดยทั่วไปมี
คุณสมบัติต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญ เช่น เหมือง
แร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 2.55-3.55 พื้นที่
โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจการทําไม้ เหมืองแร่และเพื่อกสิกรรมประเภทไม้ผลยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 3.55-4.75 และสภาพ
ป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
 5) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC มากกว่า 4.75 ขึ้นไป ลักษณะ
โดยทั่วไปภายในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นที่ราบ หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจกรรมอื่นๆ ไปแล้ว 
 
3. มาตรการการใช้ที่ดิน 
 

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

 2) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1B  
  (1) พื้นที่ใดที่มีการเปล่ียนสภาพเพ่ือประกอบการเกษตรกรรม (ไม่รวมการปลูกป่า) รูปแบบ

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

  (4) ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ ลุ่มน้ําชั้นนี้ หรือการทําเหมืองแร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจะต้องดําเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่
เกิดขึ้นบริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหว่างดําเนินการและภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการ มิให้ลงสู่แหล่งน้ําจนทําให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ําและไม่สามารถนํามาอุปโภค
และบริโภคได้ 

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

  (2) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการทางด้านเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอย่างเด็ดขาด  
  (3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าในบริเวณที่ถูกทําลายโดยรีบด่วน  
 4) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆ อนุญาตให้ได้ แต่ต้องมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ดินและน้ํา  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
   -  บริเวณดินที่ลึกน้อยกว่า 50 ซม. ที่ไม่เหมาะสมกับกิจการทางเกษตรกรรม สมควรใช้

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

 5) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4  
  (1) การใช้พื้นที่ทําป่าไม้ เหมืองแร่ และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   - บริเวณที่มีความลาดชัน 18-25 เปอร์เซ็นต์และดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. สมควรใช้เป็น

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

เศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
 6) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   -  บริเวณที่มีดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชไร่ ป่าเอกชน ไม้ผล 

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 


