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บทที ่1   
ข้อมูลพื้นฐานของลุม่น้ํา 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ํา 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

  ลุ่มน้ําสะแกกรังตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ํารวมทั้งสิ้น 4,906.53 ตร.กม. พื้นที่ส่วน
ใหญ่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ลักษณะลุ่มน้ําวางตัวตามแนวตะวันตก-
ตะวันออก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14o 25′ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 15o 08′ เหนือ และเส้นแวงที่ 99o 05′ ตะวันออกถึง
เส้นแวงที่ 100o 05′ ตะวันออก ทิศเหนือของลุ่มน้ําติดกับลุ่มน้ําปิง ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ําท่าจีน ทิศตะวันตกติดกับ
ลุ่มน้ําแม่กลอง และทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
 บริเวณทิศตะวันตกของลุ่มน้ําเป็นเทือกเขาสูง เป็นเขตต้นน้ําของลําน้ําสาขาที่สําคัญหลายสาย  ได้แก่ 
น้ําแม่วง คลองโพธิ์ และห้วยทับเสลา ต้นกําเนิดของลําน้ําสะแกกรังคือเทือกเขาโมโกจู ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ ต้นน้ําของลําน้ําสาขาทั้ง 3 สายน้ีจะมีความลาดชันค่อนข้างมากและ
ค่อยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสู่ทุ่งราบของลุ่มน้ําเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของลุ่มน้ํา ลําน้ําสาขาซึ่งเป็นต้น
กําเนิดของลําน้ําสะแกกรัง ได้แก่ ห้วยแม่วง ไหลผ่านกิ่งอําเภอแม่วงก์และอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มา
บรรจบกับห้วยคลองโพธิ์ ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาบริเวณแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  
ที่อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กลายเป็นแม่น้ําตากแดด แล้วไหลลงมาบรรจบกับห้วยทับเสลา ในเขต
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เข้าเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ไหลเลาะเลียบผ่านภูเขาสะแกกรังจึงได้ชื่อว่า
แม่น้ําสะแกกรัง ก่อนไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยา 
 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําสะแกกรัง ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 สําหรับพื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ํา

สะแกกรังในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 

 

 
 
1.1.2 ระบบลุ่มน้ํา 

 การแบ่งลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําสะแกกรังได้กําหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาสํารวจ
ออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน้ํา, 2548 โดยพิจารณาหลักเกณฑ์
การแบ่งขอบเขตลุ่มน้ําสาขา การเรียกชื่อลุ่มน้ํา ลําน้ํา และการกําหนดรหัสลุ่มน้ํา โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน้ํา
และลุ่มน้ําสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทก
วิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน้ํา) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ 
และแผนที่แสดงตําแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน และได้ทําการปรับเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ้น โดยมีการนําข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม  ได้แก่  แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน้ําของหน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงาน
การศึกษา  แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ชลประทาน  แนวคันกั้นน้ําท่วม  และการสํารวจสนามในบางพื้นที่ รวมทั้ง
ได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการกําหนดขอบเขตลุ่มน้ํา 
ซึ่งแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังออกเป็น 4 ลุ่มน้ําสาขา ได้แก่ น้ําแม่วง คลองโพธิ์ ห้วยทับเสลา แม่น้ําสะแกกรัง
ตอนล่าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1-2 สําหรับขอบเขตลุ่มน้ําสาขาและระบบลุ่มน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 

และรูปที่ 1.1-3 ตามลําดับ 
 

 
  

จังหวัด พืน้ที่จังหวัด ร้อยละของพืน้ที่

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้ําสะแกกรัง

กําแพงเพชร      8,541.34       504.20      315,124         5.90               10.28

ตาก    17,271.22           0.46            286       0.003                 0.01
นครสวรรค์      9,567.04     2,087.17    1,304,484       21.82               42.54
อุทัยธานี      6,621.64     2,314.70    1,446,686       34.96               47.18

รวม 4,906.53  3,066,579         100.00

พืน้ที่ในเขตลุ่มน้ําสะแกกรัง ร้อยละของ
พืน้ที่จังหวัด
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน้ําสาขา ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 

 
 

ร้อยละของพืน้ที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้ําสะแกกรัง จังหวัด อําเภอ
1 1102 นํ้าแม่วง 1,031.54   644,710       21.02                 - นครสวรรค์  - แม่วงก์ และแม่เปิน

 - อุทัยธานี  - บ้านไร่ และลานสัก
 - กําแพงเพชร  - ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน และ

ปางศิลาทอง
 - ตาก  - อุ้มผาง

2 1103 คลองโพธิ์ 1,174.09   733,803       23.93                 - นครสวรรค์  - กิ่ง อ.ชุมตาบง ลาดยาว แม่วงก์ 
และแม่เปิน

 - อุทัยธานี  - ทัพทัน ลานสัก และสว่างอารมณ์
3 1104 ห้วยทับเสลา 755.24      472,027       15.39                 - นครสวรรค์  - แม่เปิน

 - อุทัยธานี  - ลานสัก หนองฉาง และห้วยคต
4 1105 แม่นํ้าสะแกกรังตอนล่าง 1,945.66   1,216,038    39.65                 - นครสวรรค์  - กิ่ง อ.ชุมตาบง โกรกพระ พยุหะคีรี

 เมืองนครสวรรค์ แม่วงก์ และ
ลาดยาว

 - อุทัยธานี  - ทัพทัน เมืองอุทัยธานี ลานสัก 
สว่างอารมณ์ หนองขาหย่าง และ
หนองฉาง

 - กําแพงเพชร  - ขาณุวรลักษบุรี
รวม 4,906.53 3,066,579  100.00          

ลําดับ รหัส ลุ่มน้ําสาขา พืน้ที่ ครอบคลุมพืน้ที่บางส่วน
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน้ําสะแกกรัง (Schematic Diagram) 
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1.2 สภาพอตุุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง ซึ่งบันทึกไว้โดย 
กรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จํานวน 1 สถานี คือ สถานีจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดของสถานี
แสดงในภาคผนวก ก การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครสวรรค์  แสดง
ดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียต่ําสุดรายเดือน
ของตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําสะแกกรัง ได้ดังนี้ 

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  28.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้  
38.0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 18.7 องศาเซลเซียส   
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 24.6-31.4 องศาเซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 71.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 
วัดได้ 95.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ําสุดวัดได้ 37.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 61.0-83.0 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี 1,877.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
117.0-225.0 มิลลิเมตร 

- ความครึ้มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.3  อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.0-8.0 
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 2.4 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 1.2-4.5 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,139.7 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 3.8-239.4 มิลลิเมตร 
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภมูิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 
 
 
 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

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

ปริ
มา

ณ
น้ํา

ฝน
, (

มม
.)

ปริมาณฝน

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

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

ปริ
มา

ณ
กา

รร
ะเห

ยจ
าก

ถา
ด,

 (ม
ม.

)

ปริมาณการระเหย

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

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

อุณ
หภู

มิ,
 (อ

งศ
าเซ

ลเ
ซีย

ส)

อุณหภูมิ

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

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

คว
าม

ชื้น
สัม

พัท
ธ์, 

 ( 
%

 )

ความชื้นสัมพัทธ์

0.0 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 

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

คว
าม

เร็ว
ลม

 (น๊
อต

)

ความเร็วลม

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

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

คว
าม

ครึ้
มข

อง
เม

ฆ 
(อ

๊อก
ต้า

)

ความคร้ึมของเมฆ

จังหวัดนครสวรรค์



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
 

ASD/NRW/WE/RT5306/P1719/RT243   
   

9 

1.2.2 ปริมาณฝน 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน้ําฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 22 สถานี พบว่า มีเพียง 10 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี้ ยังนํา
ค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน้ํามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั้นน้ําฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน้ําสะแกกรัง
ด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,217 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิด
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-2 สําหรับตําแหน่งสถานีวัดน้ําฝน  ตําแหน่งสถานี

ที่นํามาวิเคราะห ์เส้นชั้นน้ําฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั้นน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 และรูปที่ 1.2-4 
ตามลําดับ 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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ฝนเฉลี่ยรายเดือน 6 19 36 63 169 132 139 164 249 194 42 5 

ฝนเฉล่ียสะสม 6 26 61 124 293 425 563 728 977 1,170 1,212 1,217 
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รูปที่ 1.2-3 ตําแหนง่สถานีวัดน้ําฝน สถานทีีน่ํามาวิเคราะห ์และเส้นชัน้น้ําฝนรายปีเฉลี่ยในในลุ่มน้ําสะแกกรงั 
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รูปที่ 1.2-4 เสน้ชั้นน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.2.3 ปริมาณน้ําท่า 

 การประเมินปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําใดๆ ทําได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปล่ียนเป็นน้ําท่าได้ทั้งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน้ําที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น้ํา และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน้ําท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 สําหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น้ําท่า 
(C) ซึ่งนํามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา มีขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดน้ําท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดน้ําท่าลุ่มน้ําย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ํา เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ํา 
 2. คํานวณปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ําย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. คํานวณค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า (C) ของลุ่มน้ําย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น้ําท่า (C)= ปริมาณน้ําท่า / (ปริมาณฝนเฉลี่ย x พื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ) 

 4. คํานวณปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา จากสมการ 

  “ปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
        A1 = พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
        An = พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยที่ n 
 

 จากขั้นตอนการประเมินปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําสะแกกรัง พบว่า ลุ่มน้ําสะแกกรังมีปริมาณน้ําท่าราย
ปีเฉล่ีย 1,305 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม แสดงดัง
รูปที่ 1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมาณน้ําท่ารายเดือนและรายปเีฉลี่ยในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 นอกจากนี้ ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําท่าจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรังของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 16 
สถานี มีเพียง 9 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน้ําท่าครบตลอดทั้งปี ตําแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-1 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยและพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 3.7878A0.6076  (R2 =0.4135) 

 
 

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

รายเดือนเฉล่ีย 7 14 43 82 184 149 149 179 264 190 38 4

รายเดือนสะสม 7 22 65 146 331 480 629 808 1,072 1,262 1,300 1,305
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ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยลุ่มน้ําสะแกกรัง

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.2-7 ตําแหน่งสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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ตารางที่ 1.2-1 ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกบัพื้นที่รับน้ําของแต่ละสถานวีัดน้ํา 
ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสถานี จังหวัด รหัส หนว่ยงาน ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พืน้ที่รับน้ํา ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย

สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูล ที่มีข้อมูล (ตร.กม.) (ล้าน ลบ.ม.) (ลบ.ม./วินาที)

(น.) (อ.)

1. บ้านประดู่หัก อุทัยธานี Ct.3 RID 15-24-19 99-42-40 2510 - 2517 8 772        100.52        3.19             

2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ นครสวรรค์ Ct.4 RID 15-47-01 99-40-55 2510 - 2529 20 1,246      320.08        10.15           

3. บ้านหินดาด นครสวรรค์ Ct.5 RID 15-54-10 99-26-46 2511 - 2514 4 795        363.24        11.52           

4 บ้านปางมะค่า กําแพงเพชร Ct.5A RID 15-54-10 99-28-45 2512 - 2541 30 938        350.75        11.12           

5. บ้านเขาชนกัน นครสวรรค์ Ct.5B RID 15-54-11 99-27-37 2530 - 2530 1 930        405.09        12.85           

6 บ้านท่ามะนาว อุทัยธานี Ct.6 RID 15-28-23 99-31-18 2512 - 2518 7 655        201.10        6.38             

7. บ้านใหม่คลองเจริญ นครสวรรค์ Ct.7 RID 15-38-23 99-32-20 2518 - 2518 1 457        124.39        3.94             

8 บ้านโคกหม้อ อุทัยธานี Ct.8 RID 15-29-50 99-56-28 2518 - 2539 22 3,410      393.65        12.48           

9. บ้านบุ้งอ้ายเจ้ียม อุทัยธานี Ct.9 RID 15-31-38 99-28-10 2520 - 2542 23 522        133.25        4.23             

หมายเหต ุ:     RID   =   กรมชลประทาน
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน้ําท่ารายปเีฉลี่ยกบัพื้นที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรงั

QF=3.7878A0.6076

(R2 =0.4135)



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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1.2.4 ปริมาณน้ําหลาก 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําหลากจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรังของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 16 สถานี มี
เพียง 7 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-2 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่า
ปริมาณน้ําหลากครบตลอดทั้งปี ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูดสุดรายปีเฉลี่ยและพื้นที่รับ
น้ํา  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉล่ีย (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QP  = 0.0509A1.2295  (R2
 =0.3056) 

 

ตารางที่ 1.2-2 ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉล่ียของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้าํสะแกกรัง 
 

 
 
 
 

ลําดับ แม่นํ้า/ลํานํ้า ชื่อสถานี จังหวัด รหัส หน่วยงาน ตําแหน่ง ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ปริมาณนํ้าหลาก (ลบ.ม./วินาที)

สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมูล ท่ีมีข้อมูล (ตร.กม.) เฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด

1. ห้วยทับเสลา บ้านประดู่หัก อุทัยธานี Ct.3 RID 15  24' 19" 99  42' 40" 2510 - 2515 6 772 62.83 135.00 25.00

2. นํ้าแม่วง บ้านหินดาด นครสวรรค์ Ct.5 RID 15  54' 10" 99  26' 44" 2511 - 2513 3 795 202.30 400.00 51.90

3. นํ้าแม่วง บ้านปางมะค่า กําแพงเพชร Ct.5A RID 15  54' 10" 99  28' 45" 2512 - 2544 33 938 290.90 787.00 34.11

4. นํ้าแม่วง บ้านเขาชนกัน นครสวรรค์ Ct.5B RID 15  54' 11" 99  27' 37" 2531 - 2544 14 930 354.18 981.10 65.53

5. ห้วยทับเสลา บ้านท่ามะนาว อุทัยธานี Ct.6 RID 15  28' 23" 99  31' 28" 2512 - 2518 7 655 173.30 363.00 52.50

6. คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ นครสวรรค์ Ct.7 RID 15  38' 23" 99  32' 20" 2518 - 2544 27 457 137.91 442.00 1.00

7. ห้วยทับเสลา บ้านบุ้งอ้ายเจ้ียม อุทัยธานี Ct.9 RID 15  31' 38" 99  28' 10" 2520 - 2544 25 522 88.43 322.80 7.25

หมายเหตุ :  RID   =   กรมชลประทาน



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ําของแตล่ะสถานีวัดน้ํา 
ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 
 

1.2.5 ปริมาณตะกอน 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรังของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 146 
สถานี มีเพียง 3 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั้งป ี

รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปเีฉลี่ย (ตันต่อปี) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QS  = 10.2534A1.3996 (R2
 =1.0000) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง

QP=0.0509A1.2295

(R2 =0.3056) 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกบัพื้นที่รับน้ําของแต่ละสถานวีัดน้ํา
ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 
 
 

1.2.6 อุทกธรณีวิทยาและน้ําใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําสะแกกรัง มาตราส่วน 1:100,000 จัดทําโดย
กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําสะแกกรังพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้ม
น้ําตะกอนตะพักน้ํา (Ot) 615,532 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.07 ของพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง รองลงมาคือ ชั้นหินอุ้มน้ํา
หินแปร (SDmm) 521,503 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.01 ของพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-4 
สําหรับคําอธิบายสัญลักษณ์ของชั้นหินอุ้มน้ําแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข และสภาพอุทกธรณีวิทยาและ
ปริมาณการให้น้ําของชั้นหินในลุ่มน้ําสะแกกรัง แสดงดังรูปที่ 1.2-11และรูปที่ 1.2-12 ตามลําดับ 
 

 
 

ลําดับ แม่นํ้า/ลํานํ้า ช่ือสถานี จังหวัด รหัส หน่วยงาน ตําแหน่ง ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย

สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมูล ท่ีมีข้อมูล (ตร.กม.) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี/ตร.กม.)

1. นํ้าแม่วง บ้านปางมะค่า กําแพงเพชร Ct.5A RID 15  54' 10" 99  28' 45" 2526 - 2543 18 938 148,156 157.95

2. คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ นครสวรรค์ Ct.7 RID 15  38' 23" 99  32' 20" 2541 - 2543 3 457 54,083 118.34

3. ห้วยทับเสลา บ้านบุ้งอ้ายเจ้ียม อุทัยธานี Ct.9 RID 15  31' 38" 99  28' 10" 2528 - 2531 4 522 65,393 125.27

หมายเหตุ :  RID   =  กรมชลประทาน     
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง

QS=10.2534A1.3996

 (R2 =1.0000)



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 
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ตารางที่ 1.2-4 รายละเอียดชัน้หินอุ้มน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 
 
1.2.7 คุณภาพน้ํา 

 ลุ่มน้ําสะแกกรังมีพื้นที่ลุ่มน้ํา 4,906.53 ตารางกิโลเมตร แหล่งน้ําผิวดินที่สําคัญ ได้แก่ แม่น้ําสะแก
กรัง, น้ําแม่วง, ห้วยคลองโพธิ์ และห้วยทับเสลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ํา คุณภาพน้ําจึงค่อนข้างสะอาด 
ปราศจากการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล สารอินทรีย์ ธาตุอาหารพืช โลหะ โลหะหนัก รวมทั้งปริมาณจุลินทรีย์และ
แบคทีเรีย แต่การนําไปผลิตประปาและใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ําเป็น
พิเศษก่อน โดยคุณภาพในลุ่มน้ําสะแกกรังจัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ 3 มีแนวโน้มคุณภาพน้ําลดลงเนื่องจาก 
มีแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มและความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นน้ํา ซึ่งมีการตรวจวัดคุณภาพใน 3 ลุ่ม
น้ําสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ําสาขาแม่วง เป็นต้นน้ําของแม่น้ําสะแกกรัง จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ 2 สามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการผลิตประปา การอนุรักษ์สัตว์น้ํา การประมงและการกีฬาทางน้ําได้ ลุ่มน้ําสาขาห้วยทับเสลา คุณภาพน้ํา
จัดอยู่ในชั้นคุณภาพที่ 2-3 โดยมีการปนเปื้อนในช่วงที่ผ่านอําเภอลานสักเนื่องจากเป็นเขตชุมชนและยังไม่มีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม และลุ่มน้ําสาขาคลองโพธิ์ จัดอยู่ในชั้นคุณภาพน้ําที่ 2 รายละเอียดสถานีตรวจวัดและคุณภาพ
น้ําแสดงดังตารางที่ 1.2-5 

 

ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดสถานีตรวจวัดและคุณภาพน้ํา 
 

สถาน ี
ป ีพ.ศ. 2546 ป ีพ.ศ.2547 

D.O. B.O.D. T.C.B. F.C.B. D.O. B.O.D. T.C.B. F.C.B. 

(mg/l) (mg/l) (MPN/100 ml) (MPN/100 ml) (mg/l) (mg/l) (MPN/100 ml) (MPN/100 ml) 

SA1 5.5 1.6 2,167 1,367 6.0 0.9 6,000.0 700.0 

SA2 6.3 0.8 4,067 733 5.1 2.3 3,433.3 433.3 

SA3 5.4 0.6 1,300 367 6.1 1.5 966.7 566.7 

เฉลี่ย 5.7 1.0 2,511.1 822.4 5.7 1.6 3,466.7 566.7 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ             

ลําดับ สัญลักษณ์ รายละเอียด ความลึกของ

ช้ันนํ้าบาดาล

ความสามารถ

ในการให้นํ้า

ร้อยละของพ้ืนท่ี

ในลุ่มนํ้าสะแกกรัง

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)

1 Emm ชัน้หินอุ้มนํ้าหินแปรยุคแคมเบรยีน - - 0.004     3             0.0001             

2 Gr ชัน้หินอุ้มนํ้าหินแกรนิต 10-30 1-10 340.37    212,730     6.94                

3 Ot ชัน้หินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้า - - 984.85    615,532     20.07              

4 Pc ชัน้หินอุ้มนํ้าหินคารบ์อเนตอายุเพอรเ์มียน 20-40 1-40 26.71     16,697      0.54                

5 PEmm ชัน้หินอุ้มนํ้าหินแปรยุคพรแีคมเบรยีน - - 667.06    416,910     13.60              

6 Qcl ชัน้หินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชงิเขา - - 817.78    511,115     16.67              

7 Qfd ชัน้หินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา 15-50 5-30 632.31    395,194     12.89              

8 Qot ชัน้หินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคเก่า - - 58.85     36,778      1.20                

9 SDmm ชัน้หินอุ้มนํ้าหินแปร - - 834.40    521,503     17.01              

10 TRJlk ชัน้หินอุ้มนํ้าหินชดุโคราชตอนลา่ง 30-60 2-10 211.12    131,953     4.30                

11 Vc ชัน้หินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ 10-30 1-10 333.06    208,165     6.79                

รวมพ้ืนท่ีท้ังลุ่มนํ้า 4,906.53 3,066,579  100.00             

พ้ืนท่ี
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รูปที่ 1.2-11 อทุกธรณีวทิยาในลุ่มน้ําสะแกกรัง 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการให้น้ําของชั้นหินในลุ่มน้ําสะแกกรงั 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.3 ทรัพยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 
พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังมี 35 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข  
โดยกลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื้นที่ 792,874 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.86 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1 
 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 

 
 

ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มนํ้าสะแกกรัง (ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มนํ้าสะแกกรัง

1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 5.14          3,211        0.10                21 กลุ่มดินชุดท่ี 36 36.79        22,992        0.75                

2 กลุ่มดินชุดท่ี 3 1.24          774          0.03                22 กลุ่มดินชุดท่ี 37 150.45      94,032        3.07                

3 กลุ่มดินชุดท่ี 4 69.54        43,464      1.42                23 กลุ่มดินชุดท่ี 38 68.59        42,868        1.40                

4 กลุ่มดินชุดท่ี 5 12.29        7,683        0.25                24 กลุ่มดินชุดท่ี 40 108.80      68,002        2.22                

5 กลุ่มดินชุดท่ี 6 375.14      234,461     7.65                25 กลุ่มดินชุดท่ี 41 8.03          5,020          0.16                

6 กลุ่มดินชุดท่ี 7 197.08      123,175     4.02                26 กลุ่มดินชุดท่ี 44 350.57      219,105       7.14                

7 กลุ่มดินชุดท่ี 15 112.99      70,620      2.30                27 กลุ่มดินชุดท่ี 46 283.33      177,080       5.77                

8 กลุ่มดินชุดท่ี 16 6.26          3,911        0.13                28 กลุ่มดินชุดท่ี 47 9.95          6,216          0.20                

9 กลุ่มดินชุดท่ี 17 174.53      109,079     3.56                29 กลุ่มดินชุดท่ี 48 359.93      224,955       7.34                

10 กลุ่มดินชุดท่ี 18 250.97      156,858     5.12                30 กลุ่มดินชุดท่ี 49 25.15        15,721        0.51                

11 กลุ่มดินชุดท่ี 19 11.95        7,468        0.24                31 กลุ่มดินชุดท่ี 52 1.01          633            0.02                

12 กลุ่มดินชุดท่ี 21 278.44      174,027     5.67                32 กลุ่มดินชุดท่ี 55 43.73        27,331        0.89                

13 กลุ่มดินชุดท่ี 24 47.52        29,697      0.97                33 กลุ่มดินชุดท่ี 56 48.68        30,424        0.99                

14 กลุ่มดินชุดท่ี 25 14.30        8,938        0.29                34 กลุ่มดินชุดท่ี 59 16.97        10,604        0.35                

15 กลุ่มดินชุดท่ี 27 2.52          1,574        0.05                35 กลุ่มดินชุดท่ี 62 1,268.60    792,874       25.86              

16 กลุ่มดินชุดท่ี 28 1.28          802          0.03                36 เนินดิน 2.24          1,401          0.05                

17 กลุ่มดินชุดท่ี 29 159.84      99,901      3.26                37 บ่อลูกรัง 0.85          531            0.02                

18 กลุ่มดินชุดท่ี 31 8.07          5,043        0.16                38 แหล่งนํ้า 21.15        13,219        0.43                

19 กลุ่มดินชุดท่ี 33 85.51        53,444      1.74                39 ไม่มีข้อมูล 0.19          121            0.004              

20 กลุ่มดินชุดท่ี 35 286.91      179,319     5.85                

รวมทั้งลุ่มนํ้า 4,906.53 3,066,579 100.00           

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุม่ชุดดินของลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
ของลุ่มน้ําสะแกกรัง ตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีสัดส่วนใกล้เคียงกันไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงมาก ยกเว้นพื้นที่พืชไร่ มีสัดส่วนลดลง และพื้นที่อื่นๆ (พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง) ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่ม
จากปี พ.ศ.2545 เป็นผลสืบเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่เมืองมากขึ้น แต่สัดส่วนพื้นที่เกษตร
โดยรวมยังถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ํา  ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน
ลุ่มน้ําสะแกกรัง พืน้ที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พืน้ที่ (ไร่) สัดส่วน (%)
นาข้าว             935,776        30.52              873,574        28.49 ลดลง
พืชผัก                     -               -                      963          0.03 เพิ่มขึ้น
พืชไร่          1,004,351        32.75              771,057        25.14 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น              72,387          2.36              127,615          4.16 เพิ่มขึ้น
เกษตรกรรมอื่นๆ*                     -               -                    5,381          0.18 เพิ่มขึ้น
ป่าไม้             959,395        31.29            1,031,309        33.63 เพิ่มขึ้น
พื้นที่อื่นๆ**              94,670          3.09              256,680          8.37 -

รวมพืน้ที่ 3,066,579 100.00        3,066,579    100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรอืนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 

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

             **  พื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสรา้ง (Urban and Built-up land), พื้นท่ีนํ้า (Water Body) และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 การเปลี่ยนแปลง
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําสะแกกรัง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
 
 
 

0.94, 30.52%

0.00, 0.00%

1.00, 32.75%

0.07, 2.36%
0.00, 0.00%

0.96, 31.29%

0.09, 3.09%
การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําสะแกกรงั ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 3.07 ล้านไร่ 

0.87, 28.49%

0.00, 0.03%
0.77, 25.14%

0.13, 4.16%
0.01, 0.18%

1.03, 33.63%

0.26, 8.37%
การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําสะแกกรงั ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 3.07 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําสะแกกรัง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552   
พบว่า ลุ่มน้ําสะแกกรัง มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 1,778,590  ไร่ หรือ 2,845.74 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
58.00 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดจาก
แผนที่การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนราษฎรรุกลํ้าเข้าไปในเขตป่า
อนุรักษ์ที่ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาถึงพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้อง
พิจารณาพื้นที่การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื้นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณาพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี้  
 (1)  พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
  พื้นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลัก
รองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) 
หมายถึง พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) 
และเป็นดินที่เหมาะสมกับสําหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 

 
1.4.1 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก 

 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื้นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื้นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื้นที่ที่ทําการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากนั้นจึงนํามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื้นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, 
GIS) แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ)  

 - พื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและชื้นแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา 
พื้นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น  

 -  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะคํานวณพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําสะแกกรังได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมดในลุ่มน้ําสะแกกรังแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื้นที่การเกษตรที่

เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน้ําสะแกกรัง ดังรูปที่ 1.4-2 
 

ตารางที่ 1.4-1 พื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 

 

 
 
 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ ลุ่มน้ําสะแกกรัง  
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดบรรจบแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งพื้นที่
การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําสะแกกรัง มีจํานวน 716,817  ไร่ หรือ 1,146.91 ตร.กม. คิด
เป็นร้อยละ 40.30 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 23.38 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา (มีพื้นที่ลุ่มน้ํา 3,066,579 
ไร่) และมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมากที่สุด แต่ก็ยังมีพื้นที่การเพาะปลูกบางส่วนยังปลูกบนพื้นดินที่มี
ความเหมาะสมไม่เพียงพอ  
 

 

Erase Overlay

Land use 2552
พื้นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนท่ีการเกษตร / พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มน้ําสะแกกรัง ไม้ผล/ ท้ังหมด

ไม้ยืนต้น (ไร่)

พ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด   873,574        963  771,057    127,615        5,381  1,778,589

พ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก   635,017        472   55,896      23,968        1,463    716,817

ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด

     72.69      49.03      7.25       18.78        27.19       40.30

ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด

     20.71       0.02      1.82         0.78         0.05       23.38

หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
ข้าว พืชผกั
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รูปที่ 1.4-2 พืน้ที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.4.2 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี้จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื้นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน้ํา โดยจะพิจารณาจากพื้นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั้นใน
การศึกษาจึงนําพื้นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จากนั้นจึงทําการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน้ําชลประทานได้) ได้แก่  ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ทําการตัดออกแล้ว
ในขั้นตอนการศึกษาพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะคํานวณพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั้งหมดในลุ่มน้ําสะแกกรังได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื้นที่
ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังเป็นรายพืช แสดงดังตารางที่ 1.4-2 และ

แสดงพื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื้นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื้นท่ีชลประทานที่
พัฒนาแล้ว

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)
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ตารางที่ 1.4-2 พื้นทีศ่ักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน้ําสะแกกรงั 

 

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มสะแกกรัง ส่วนใหญ่
จะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณใกล้จุดบรรจบแม่น้ําเจ้าพระยา โดยลุ่มน้ําสะแกกรัง
มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั้งหมด 632,349 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.62 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบชลประทานไปแล้ว 98,992 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา และยังมีพื้นที่ที่
เหมาะสมที่สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 533,357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ้ืนท่ีของพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มน้ําสะแกกรัง ไม้ผล/ ท้ังหมด

ไม้ยืนต้น (ไร่)

พ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด   873,574        963  771,057    127,615        5,381  1,778,589

พ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก   635,017        472   55,896      23,968        1,463    716,817

พ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน   489,007        367   24,903      17,771        1,308    533,357

ร้อยละของพ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบ

ชลประทานต่อ    

- พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก      77.01      77.79     44.55       74.14        89.41       74.41

- พ้ืนท่ีการเกษตรทั้งหมด      55.98      38.14      3.23       13.93        24.31       29.99

 - พ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด      15.95       0.01      0.81         0.58         0.04       17.39
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้าว พืชผกั พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-4 พืน้ที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะหด้์วย GIS  ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.5 ทรัพยากรปา่ไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

1.5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2543 พบว่า เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ํา
สะแกกรังมีเนื้อที่รวม 2,135,845 ไร่ (3,417.35 ตารางกิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 69.65 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 1.5-2 

สําหรับขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1 

 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

  
 

ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

  

ประเภทการใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพืน้ที่ใน

ป่าสงวนแห่งชาติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําสะแกกรัง

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 488.18      305,114      9.95

2 C เขตอนุรักษ์ (Conservation) 1,504.20   940,125      30.66

3 E เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (Economic) 1,038.49   649,058      21.17

4 N พื้นที่กันออก (Non - RFD control) 349.90      218,687      7.13

5 NF ไม่มีข้อมูล 36.58       22,862        0.75

รวม 3,417.35 2,135,845 69.65

ลําดับ รหัส พืน้ที่ในลุ่มน้ํา

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยานแห่งชาติ 2แห่ง 787.92  492,448    16.059          

1.1 คลองลาน 300.00    187,500 0.07        41                               0.001
1.2 คลองวังเจ้า 747.00    466,875 0.03        20                               0.001
1.3 แม่วงก์ 894.00    558,750 787.82     492,387                     16.057

2 เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่า 2 แห่ง 398.61  249,134    8.124            
2.1 ห้วยขาแข้ง 1,204.27  752,669 398.38     248,988                       8.119
2.2 อุ้มผาง 2,590.85  1,619,280 0.23        146                             0.005

ลําดับ พืน้ที่ป่าไม้ พืน้ที่ตามประกาศ พืน้ที่ในเขตลุ่มน้ํา ร้อยละของพืน้ที่
ในลุ่มน้ําสะแกกรัง
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รูปที่ 1.5-1 พืน้ที่ป่าสงวนแหง่ชาติในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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 จากข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า ลุ่มน้ํา
สะแกกรังมีพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ํา สภาพปัจจุบันถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อทํา
การเกษตรกรรม บางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม สําหรับสภาพทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ 
ลุ่มน้ําสะแกกรัง แยกประเภทป่าไม้ออกตามสภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3และรูปที่ 1.5-2 สําหรับ
ความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

  
 

รหัส ร้อยละของพืน้ที่ใน
ประเภทป่า ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําสะแกกรัง

1 ป่าดิบเขา HE 197.13            123,206          4.02                   
2 ป่าดิบแล้ง DE 116.12            72,576            2.37                   
3 ป่าเต็งรัง DD 112.23            70,146            2.29                   
4 ป่าที่พื้นฟูตามธรรมชาติ SG 34.76              21,726            0.71                   
5 ป่าเบญจพรรณ MD 1,045.04         653,148          21.30                 
5 ไม่มีข้อมูล NF 27.35              17,091            0.56                   

รวม 1,532.63      957,892       31.24             

ลําดับ ประเภทป่าไม้
พืน้ที่
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รูปที่ 1.5-2 สภาพทรัพยากรปา่ไม้ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.5.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําสะแกกรังอยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 5 พื้นที่ 
1,923,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.73 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม รายละเอียด
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําสะแกกรังดังแสดงในตารางที่ 1.5-4และแสดงขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในพื้นที่ลุ่ม

น้ําสะแกกรัง แสดงดังรูปที่ 1.5-3 สําหรับความหมายของชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ที่ดินสําหรับชั้นคุณภาพลุม่น้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 

ร้อยละของพืน้ที่ใน
(ตร.กม.) (ไร)่ ลุ่มน้ําสะแกกรัง

1A ป่าต้นนํ้าลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น       717.22       448,263               14.62
1AM ป่าต้นนํ้าลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น           1.92           1,198                0.04
1B ป่าต้นนํ้าลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ           4.33           2,708                0.09
2 ทําเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ       344.51       215,321                7.02
3 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล       235.34       147,088                4.80
4 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช       525.26       328,290               10.71
5 ทําไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว     3,077.94     1,923,710               62.73

รวม 4,906.53  3,066,579 100.00

ช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ํา

มาตรการการใช้ที่ดิน พืน้ที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังมีทั้งสิ้น 364,458 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 180,338 คน และประชากรหญิง 184,120 คน จํานวนครัวเรือน 114,713 ครัวเรือน เฉลี่ย 3 คน/
ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั้งหมด 204,306 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.06 ของจํานวน
ประชากรทั้งลุ่มน้ํา ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ คิดเป็นร้อย 53.70 และ 40.72 
ของประชากรทั้งลุ่มน้ํา ส่วนประชากรในจังหวัดกําแพงเพชรมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.58 ของ
ประชากรทั้งลุ่มน้ําเท่านั้น 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสงัคม 

 ลุ่มน้ําสะแกกรังประกอบด้วยพื้นที่ 3 จังหวัด 13 อําเภอ 73 ตําบล/เทศบาล และ 621 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี (จังหวัดตาก ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน้ํา และเป็นพื้นที่ป่าไม้) จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม

กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลุ่มนํ้าสะแกกรัง

1.  เขตการปกครอง

หมู่บ้าน 26                       207                      388                      621                     

ตําบล 2                         21                       50                       73                       

อําเภอ 1                         6                         6                         13                       

จังหวัด 1                         1                         1                         3                         

2.  โครงสร้างด้านประชากร

2.1  ประชากร

จํานวนประชากรชายในลุ่มนํ้า คน 10,230                  74,067                  96,042                  180,338              

จํานวนประชากรหญิงในลุ่มนํ้า คน 10,105                  74,353                  99,663                  184,120              

จํานวนประชากรในลุ่มนํ้า คน 20,334                  148,419                195,704                364,458              

ร้อยละของประชากรในลุ่มนํ้า ร้อยละ 5.58                     40.72                   53.70                   

จํานวนครัวเรือน ครัวเรือน 5,993                   49,134                  59,586                  114,713              

ร้อยละของจํานวนครัวเรือนท้ังลุ่มนํ้า ร้อยละ 5.22                     42.83                   51.94                   

ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 3                         3                         3                         3                         

วัยแรงงาน คน 13,866                  85,949                  104,358                204,306              

ร้อยละของวัยแรงงานในลุ่มนํ้า ร้อยละ 68.19                   57.91                   53.32                   56.06                  

ประชากรในจงัหวัด คน 726,213                1,074,239              327,586                

ร้อยละของประชากรในจังหวัด ร้อยละ 2.80                     13.82                   59.74                   

วัยแรงงานเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 2                         2                         2                         2                         

2.2  ระดับการศึกษาของประชากร

ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ)                        40                   48,141                   54,811 102,992              

ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า)                           -                    4,110 4,723                   8,833                  

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า                           -                    1,485                    2,267 3,752                  

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า                        12                    1,188                    1,990 3,190                  

กําลังศึกษา                    4,158                   22,724                   26,997 53,879                

ไม่รู้หนังสือ                           -                       753                    1,866 2,619                  

3.  โครงสร้างทางการเกษตร

3.1  พ้ืนที่และการถือครองทางการเกษตร

พื้นท่ีการเกษตร ไร่ 164,613                955,335                843,427                1,963,375           

ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 2,263                   16,498                  17,372                  36,133                

พื้นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 66                       59                       42                       167                     

เป็นของตนเอง ครัวเรือน 2,009                   13,515                  16,071                  31,595                

ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -                          -                          -                          -                          

เช่า ครัวเรือน 494                      2,700                   4,057                   7,251                  

จังหวัดในลุ่มนํ้าสะแกกรัง

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

  
 
 
 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม

กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลุ่มนํ้าสะแกกรัง

3.2  กิจกรรมทางการเกษตร

ทํานา ไร่ 18,495                  341,128                438,177                797,800              

ทําไร่ ไร่ 116,869                383,105                217,217                717,191              

ทําสวน ไร่ 23,619                  17,704                  15,626                  56,949                

เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 2,945                   12,384                  7,273                   22,602                

เลี้ยงสัตว์เพื่อขาย ครัวเรือน 534                      1,801                   4,323                   6,658                  

ประมง ครัวเรือน 25                       153                      516                      694                     

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ครัวเรือน 165                      202                      552                      919                     

3.3  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 1,721,514              931,070                1,150,622              3,803,206           

3.4  อาชีพรับจ้าง ครัวเรือน 800                      5,405                   8,531                   14,736                

4.  การอุตสาหกรรม

4.1  จํานวนโรงงานและอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน แห่ง 1                         2                         10                       13                       

อุตสาหกรรมในครัวเรือน แห่ง 12                       132                      594                      738                     

โรงสีข้าว แห่ง 15                       117                      105                      237                     

5.  โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ

5.1  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค

หมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมู่บ้าน 25                       205                      355                      585                     

ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 2,740                   20,303                  29,558                  52,601                

มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เครื่อง 24                       103                      396                      523                     

หมู่บ้านท่ีมีถนนไปอําเภอ หมู่บ้าน 26                       206                      361                      593                     

6.  ด้านแหล่งนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติ

6.1  ความพอเพียงของนํ้าใช้

ความพอเพียงของนํ้าดื่มและบริโภค ครัวเรือน 2,882                   23,490                  30,513                  56,885                

ความพอเพียงของนํ้าใช้ ครัวเรือน 2,882                   23,486                  30,402                  56,770                

ความไม่เพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร ไร่ 19,516                  57,193                  103,387                180,096              

ความไม่เพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 649                      1,762                   4,125                   6,536                  

6.2  คุณภาพ

แหล่งนํ้าผิวดิน แห่ง 81                       336                      1,047                   1,464                  

 -   คุณภาพเหมาะสมดี แห่ง 53                       106                      807                      966                     

 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แห่ง 25                       212                      176                      413                     

 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แห่ง 3                         18                       64                       85                       

จังหวัดในลุ่มนํ้าสะแกกรัง



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที ่2  
โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ํา 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแก
กรัง ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า (กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน้ําและส่งน้ําไปตามระบบส่งน้ําให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
มารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําสะแกกรังที่รวบรวมได้ถึงปัจจุบัน พบว่า  
ในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังได้มีการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้นจํานวน 164 โครงการ มีปริมาตร
ความจุเก็บกัก 164.11 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ (พื้นที่ชลประทาน/พื้นที่ส่งน้ํา) รวมกันทั้งส้ิน 
0.665 ล้านไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และตําแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบันแสดงดัง 

รูปที่ 2.1-1 
 

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหลง่น้ําต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ 
ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นที่รับประโยชน์ 
(ไร่) 

1. โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง 4 160.00 236,000 
2. โครงการขนาดเล็ก 146 4.02 415,000 
3. โครงการที่ดําเนนิการโดย รพช.1/ 7 0.09 6,000 
4. โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 7 - 8,000 

รวมโครงการทกุประเภท 164 164.11 665,000 
หมายเหตุ  : 1/  งานดา้นพัฒนาแหล่งน้ํา เป็นงานในส่วนถา่ยโอนใหก้บักรมทรัพยากรน้าํ 
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รูปที่ 2.1-1 การกระจายโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่  ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  และโครงการสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหลง่น้ําขนาดใหญ่ 

 ในปัจจุบันลุ่มน้ําสะแกกรังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพียงโครงการเดียว คือ โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาทับเสลา มีความจุเก็บกัก 143 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่ชลประทาน 143,500 ไร่ แต่ในอนาคตเมื่อมีการ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วง ความจุใช้งาน 237 ล้าน ลบ.ม. ในลุ่มน้ําสาขาแม่วงและอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ 
ความจุใช้งาน 64.4 ล้าน ลบ.ม. ในลุ่มน้ําสาขาคลองโพธิ์ จะสามารถพัฒนาพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานได้
ประมาณ 301,402 ไร่ สรุปได้ดังนี้   
 1. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วง มีพื้นที่รวม 231,402 ไร่ ได้แก่  

• พื้นที่เกษตรในลุ่มน้ําสาขาแม่วง 91,540 ไร่ 
• พื้นที่เกษตรในลุ่มน้ําสาขาสะแกกรังตอนล่าง 139,862 ไร่  

 2. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ มีพื้นที่ 70,000 ไร่ อยู่ในลุ่มน้ํา
สาขาคลองโพธิ์ 
 นอกจากนี้ถ้ามีการพัฒนาโครงการผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองมายังลุ่มน้ําสะแกกรัง คาดว่าจะสามารถ
ช่วยพื้นที่ชลประทานบางส่วนของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาทับเสลาได้ประมาณ 100,000 ไร่ 
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่น้ําขนาดกลาง 

 โครงการขนาดกลางที่สร้างแล้วเสร็จและที่กําลังก่อสร้าง มีจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ สามารถเก็บน้ํา
ได้ 17 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 93,000 ไร่ 
 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหลง่น้ําขนาดเล็ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กที่ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลจาก
กรมชลประทานถึงปี พ.ศ.2543 มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 146 โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกัก  
4.02 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์รวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ  415,000 ไร่ 
 อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน้ํา 

ทําให้การนําน้ําไปใช้ทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื้นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะ
ลดลงอีกประมาณ 30% ถึง 40% 
 
2.1.4 โครงการที่ดําเนินการโดยกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งในลักษณะของอ่างเก็บ
น้ําขนาดเล็กและฝายทดน้ํา จนถึงปี พ.ศ.2544  มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 7 โครงการ  มีปริมาตรความจุเก็บกัก 
0.09 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์รวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 6,000 ไร่   
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2.1.5 โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลงังาน 

 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ภาคต่างๆ 
ของประเทศ จนถึงปี พ.ศ.2542  มีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 7 โครงการ  และมีพื้นที่ส่งน้ําได้รวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 
8,000 ไร่   
 
2.1.6 แหลง่น้ําตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน้ําชุมชน 

 จากการนําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ํามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื้นที่ขอบเขตแหล่งน้ํา (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

-  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  709 3.40 

-  พื้นที่แหล่งน้าํอื่นๆ 4,139 19.87 

รวม 4,848 23.27 

 
2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 

 จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1 และตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง แสดงดัง

รูปที่ 2.2-1 

ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจาํนวนแผนโครงการพัฒนาแหลง่น้ํา ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่างๆ 
 

 

ลําดับ โครงการพฒันาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ กรม กรม กรมอุทยาน สัตว์ป่า
ลุ่มน้ําสะแกกรัง ชลประทาน ทรัพยากรน้ํา และพนัธ์ุพชื

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ 2
2 บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 2 6
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าใหม่ 50
4 ระบบส่งนํ้า ระบบระบายนํ้า และระบบ

แพร่กระจายนํ้า
2

5 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าและฝายชะลอนํ้า 1 2
6 งานป้องกันบรรเทาภัยนํ้าท่วม 1

รวม 55 9 2
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รูปที่ 2.2-1 ตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ  
 



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า
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บทที ่3  
ความต้องการใช้น้ํา 

 
 
3.1 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ํา 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น้ํา และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการประเมินความ
ต้องการใช้น้ําในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปีข้างหน้า 
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของลุ่มน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ํา 
  

กิจกรรมการใช้น้ํา การศึกษา/ประเมนิความต้องการใช้น้ํา หมายเหต ุ
 ข้อมูล การประเมิน/คํานวณ  

การอปุโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน้าํดิบ/กาํลังผลิต 
- ประชากร 

ประเมินจาํนวนประชากรอนาคต/
ความตอ้งการใช้น้ํา และแผนงาน
ขยายกําลังผลิตประปา 

 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกจิกรรมการปลูกพืช
ในพื้นท่ีลุ่มน้าํ ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ํา/ปรมิาณน้ําท่ีส่งให้แก่
พื้นท่ีชลประทาน 

- การขาดแคลนน้าํ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจําลองปริมาณความ
ต้องการใช้น้าํโดยใช้แบบจาํลอง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื้นท่ี
ชลประทาน) และ SWAT (พื้นท่ี
เกษตรน้าํฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานี
ตรวจวัดเป็นรายลุม่นํ้าย่อย 

 

การอตุสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น้ํา/อัตราการใช้น้ํา 
(สภาพปจัจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
รายจังหวดัและประเมินอัตราการใช้
น้ํา 

 

การปศุสัตว ์ กชช.2ค./ปศุสัตวร์ะดับตําบล 
(สภาพปจัจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอตัราการเตบิโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร
รายจังหวดั 

 

รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ํา ปริมาณน้ําต่ําสุดท่ีเคยเกิด (ลบ.ม./
วัน/ตร.กม.) 

ไม่น้อยกวา่ปรมิาณน้ําต่าํสุดท่ีเคย
เกิดและค่าเฉลี่ยตอ่พื้นท่ีรับน้ํา 
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3.2 น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบรโิภคและการท่องเที่ยว 

 ความต้องการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากร
ทั้งหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกัน โดยได้จําแนกอัตรา
การใช้น้ําของประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล นอกเขตเทศบาล และ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี้ 

- เทศบาลนคร    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลตําบล    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  กําหนดอตัราการใช้น้ําเท่ากับ    400 ลิตร/คน/วัน 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น้ําของประชากรทั้งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ กําลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน้ําสะแกกรังมี
สํานักงานประปาเพียง 1 แห่ง แบ่งออกเป็น 7 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม 6,782 ราย ปริมาณการ
ผลิตรวม 1.68 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน้ําดิบรวม  2.02 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละหน่วย
บริการ-แม่ข่าย แสดงด ังตารางที่ 3.2-1 
 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคปี พ.ศ.2551  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ภาค เขต สํานกังาน หนว่ยบริการ-แม่ข่าย ผู้ใช้น้ํา ปริมาณการผลิต ความต้องการน้ําดิบ แหล่งน้ําดิบปัจจุบัน
ประปา (ราย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

1 1 10  อุทัยธานี แม่ข่ายอุทัยธานี (หนองฉาง)  2,069 551,766 662,119 รับนํ้าจากเกาะเทโพ 
2 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการหนองขาหย่าง  1,770 360,034 432,041 รับนํ้าจากเกาะเทโพ 
3 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการลานสัก  388 99,189 119,027 ห้วยทับเสลา 
4 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการทัพทัน  1,141 298,896 358,675 รับนํ้าจากเกาะเทโพ 
5 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการสว่างอารมณ ์ 637 166,516 199,819 แควตากแดด 
6 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการตลุกดู ่ 147 35,602 42,722 คลองท่าชะอม 
7 1 10  อุทัยธานี หน่วยบริการนํ้าพุ-เนินพยอม  630 172,549 207,059 บ่อบาดาล (บ้าน

เนินพยอม) 
รวมท้ังหมด 6,782 1,684,552 2,021,462

ท่ีมา: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)

หมายเหตุ: จํานวนผู้ใช้น้ํา เป็นข้อมูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน้ําดิบเป็นข้อมูลปี 2551ข้อมูล 
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3.3 น้ําใช้เพื่อการเกษตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจําลองปริมาณความต้องการใช้น้ํา
โดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื้นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื้นที่เกษตรน้ําฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน้ําย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การคํานวณความต้องการใช้น้ําชลประทานด้วยแบบจําลอง WUSMO 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําชลประทานได้ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณสรุปได้ดังนี้ 

- พื้นที่เพาะปลูก 
- อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก 
- สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
- ชนิดของพืชที่ปลูก 
- ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 

  แบบจําลอง WUSMO มีขั้นตอนการคํานวณและข้อกําหนดพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้น้ําของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น้ําของ
พืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี้  
 

    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น้ําของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   สําหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) คํานวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตาราง
ที่ 3.3-1 และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเวปไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ําชลประทาน ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น้ําของพืช (Kc) โดยวิธี Modified Penman 
 

 

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

มะล ิ105
ข้าวบา
สมาติ

ข้าวสาลี ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้าวโพด
หวาน

ข้าวฟา่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ทานตะวัน แตงโม กะหล่ําดอก คะนา้ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บานชื่น ข้าวนาหว่านน้ําตม 
(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
มะนาว 
(1-3ปี)

มะนาว (3-5ปี) มะม่วง ส้มโอ หญ้าแฝก กุหลาบ หญ้ารูซี่ หญ้าเน
เปียร์แคระ

ถั่วไมยรา กล้วยน้ําว้า ปทุมมา ธูปฤาษี ขนนุ มะลิ กล้วยหอม ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หน่อไม้ฝรั่ง 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

สัปดาห์

เดือน
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman 
 

 
 
 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

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

เชียงราย 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

เชียงใหม่ 3.17 4.01 4.8 5.31 5.04 4.19 3.87 3.67 3.84 3.78 3.31 2.94

ลําปาง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13

ลําพูน 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

น่าน 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

เข่ือนภูมิพล 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

เพชรบูรณ์ 3.53 4.19 4.88 5.22 4.96 3.89 3.65 3.41 3.56 3.76 3.64 3.38

หลม่สกั 3.86 4.57 5.34 5.85 5.25 4.57 4.25 4.01 4.09 4.27 3.95 3.61

วิเชียรบุรี 4.16 5.04 5.61 6.42 5.46 4.73 4.42 4.45 4.04 4.38 4.24 3.89

กําแพงเพชร 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

ขอนแกน่ 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

โกสมุพิสยั 3.69 4.46 5.4 6.03 5.28 4.71 4.51 4.14 4.26 4.31 3.9 3.53

ชัยภูมิ 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

นครราชสมีา 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

โชคชัย 4.03 4.81 5.58 6.01 5.23 4.92 4.88 4.5 4.25 4.31 4.14 3.81

สริุนทร์ 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

บุรีรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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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

สพุรรณบุรี 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58

ลพบุรี 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

บัวชุม 4.53 5.23 6.05 6.3 5.26 4.57 4.42 4.05 3.97 4.39 4.46 4.26

กาญจนบุรี 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

ปราจีนบุรี 4.49 5.07 5.67 5.69 4.98 4.59 4.51 4.32 4.18 4.54 4.67 4.49

กบินทร์บุรี 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

ชลบุรี 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

สตัหีบ 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

จันทบุรี 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

เพชรบุรี 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01

ประจวบคีรีขันธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27

หัวหิน 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85

ชุมพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38

สรุาษฎ์ธานี 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ตะกั่วป่า 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 : เวปไซต์กลุม่งานวิจัยการใช้นํ้าชลประทาน สว่นการใช้นํ้าชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า

        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (2)  แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง ฝน
ที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการ
ให้น้ํา เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน้ําฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว 
ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน้ําฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
แบบจําลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถนํามาใช้แทนน้ํา
ชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ําของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน้ําชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่ํา เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถที่
จะเก็บน้ําฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั้นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่า
สัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจําลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน้ําฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงนํามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าแบบจําลองความต้องการน้ํา 
   แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยกําหนดให้มีค่าระดับน้ําฝนใช้
การสามารถถึงระดับน้ําในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน้ําในแปลงที่ความจุต่ําสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น้ํา (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมาณน้ําเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน้ําจํานวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน้ําส่วนนี้จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื้นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหย 
ของน้ํา วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน้ําเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาใน
การเตรียมแปลงสําหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห์ 
  (4)  ปริมาณน้ําซึมลงไปในดิน การปลูกข้าวจําเป็นต้องมีน้ําขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั้นจะมีปริมาณน้ําส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน้ําซึมลงในดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน้ําที่ขังในแปลงนาและระดับน้ําใต้ดิน ซึ่งพิจารณากําหนดให้ปริมาณน้ําที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจําลองแปลงนา 
 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี้วัดปริมาณน้ํา
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน้ําชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่สูญเสียระหว่างทางลําเลียงน้ําและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น้ํา สําหรับ
โครงการนี้กําหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน้ําชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจําลองความต้องการน้ํา
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจําลองความต้องการน้ําชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน้ําที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน้ําปากคลองส่งน้ํา เพื่อให้สามารถลําเลียงน้ําไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน้ําที่เพียงพอ สําหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออื่นๆ ตามคําจํากัดความดังนี้ 
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใช้การบนแปลงการรั่วซึมชช้น้ําของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน้ําปริมาณความ

−+
=  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) สําหรับลุ่มน้ําย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื้นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อําเภอ เป็นต้น 
 

 2) การคํานวณความต้องการใช้น้ําเกษตรน้ําฝนด้วยแบบจําลอง SWAT 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําพื้นที่เกษตรน้ําฝน โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณได้ดังนี้ 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาทีด่นิ ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชงิตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป ีพ.ศ.2545 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูลฝน

รายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน้ําท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพน้ํา ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม สําหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจําลอง SWAT มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  (1) นําเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจําลอง SWAT MODEL จําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื้นที่ 
  (2) นําเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital  Elevation Model:DEM)  ในแบบจําลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขนํามาลากแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ํา สําหรับคํานวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จํานวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื้นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื้นที่ต่ํา การกําหนดเส้นลําน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา และขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  (3) นําเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจําลอง SWAT  MODEL จะนําเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ทําการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้นําข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจําแนกประเภทเนื้อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) นําเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 
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  (5) การหาปริมาณน้ําท่า จะใช้แบบจําลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจําลอง SWAT กําหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายลําน้ํา จุดกําหนดให้น้ําออกจากลุ่มน้ํา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ข้อมูลที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั้งสถานีวัดน้ําท่า  และข้อมูลน้ําท่า แบบจําลอง SWAT จะนําข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําท่าในแต่ละลุ่มน้ําย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจําลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื้นที่ของพื้นที่ 
ลุ่มน้ําย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และสะแกกรัง, กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 พบว่า ในการ
ประเมินความต้องการใช้น้ําด้านการเกษตรในลุ่มน้ําสะแกกรัง ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ Irrigation 
Demand Model (IDM) ซึ่งเป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประมาณความต้องการใช้น้ําของพื้นที่
ชลประทานกลุ่มต่างๆ สําหรับขั้นตอนของแบบจําลอง IDM แสดงดังรูปที่ 3.3-2 และข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณ 
สรุปได้ดังนี้ 

 1. จํานวนกลุ่มพื้นที่เพาะปลูก 
 2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก 
 3. ค่าอัตราการคายระเหยและปรมิาณฝนของแตล่ะพื้นที่เพาะปลูก 
 4. สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ 
 5. ชนิดของพืชทีใ่ช้ปลูกในพื้นที ่

 6. ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 
 ผลการประเมิน พบว่า ลุ่มน้ําสะแกกรัง ในปี พ.ศ.2546 ซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน 0.64 ล้านไร่ มีความ
ต้องการน้ําชลประทาน 585.85 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี มีอัตราการใช้น้ําฤดูฝน 676 ลบ.ม.ต่อไร่ และฤดูแล้ง 1,344  ลบ.ม.
ต่อไร่ ดังแสดงรายละเอียดความต้องการน้ําชลประทานของแต่ละลุ่มน้ําสาขา แสดงดังตารางที่ 3.3-3 

ตารางที่ 3.3-3 ความต้องการน้ําชลประทานปี พ.ศ.2546 ของแต่ละลุ่มน้ําสาขาในลุ่มน้ําสะแกกรัง  
 

ลุ่มน้ําสาขา 
ความต้องการน้ํา ใน ปี พ.ศ.2546 

พื้นที่ชลประทาน อัตราการใช้น้ํา (ลบ.ม./ไร่) 

 
  (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.)  ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

1. แม่วง 263,800 248.58 725 1,259 
2. คลองโพธิ ์ 94,350 63.00 486 1,112 
3. สะแกกรงัตอนล่าง 107,048 90.63 630 1,267 
4. ทับเสลา 173,900 183.65 730 1,664 

รวม 639,098 585.86 676 1,344 
หมายเหตุ : ฤดูฝน ใช้ระหว่างช่วงเดือน มิ.ย. ถึง พ.ย.  ส่วนฤดูแล้ง ใช้ระหว่างช่วง ธ.ค. ถึง พ.ค. 
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รูปที่ 3.3-2 การคํานวณความต้องการน้ําชลประทานด้วยแบบจําลอง IDM 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอมูลภูมิอากาศรายเดือน      ขอมูลพืชที่เพาะปลูก พ้ืนที่ชลประทานของโครงการเปนราย

   Min.& Max. Temperature ( oC)            ชนิดของพืช ลุมน้ํายอย ในปจจุบันและอนาคต

   Sunshine Hours (hours หรือ %)            สัมประสิทธ์ิการใชน้ําของพืช (KC)

   Avg. & Max. Humidity (%)            ประเภทของพื้นทีเ่พาะปลกู

   Wind Speed (Km/day หรือ m/s)     - ทีลุ่ม  สําหรับขาว แบงกลุมพ้ืนที่เพาะปลูกตามลุมยอย

   Day/Night  Wind  Ratio     - ทีด่อน สําหรับพืชไร พืชผักและไมผล และโครงการชลประทานขนาดใหญ

    - บอน้ํา  สําหรับ บอกุงและบอปลา

  ขอมูลพ้ืนที่เพาะปลูก

         จํานวนกลุมพื้นทีเ่พาะปลกู

โมดูลคํานวณการคายระเหย          ขนาดของพื้นทีเ่พาะปลกู

ของพืชอางอิง          ปริมาณน้ําเตรียมแปลงและน้ําร่ัวซึม

         ประสิทธิภาพชลประทาน

         สัมประสิทธ์ิน้ําเหลอืใช

         ปฏิทนิการเพาะปลกู

ปริมาณฝนรายเดือน

โมดูลคํานวณฝนใชการ ของแตละพ้ืนที่เพาะปลูก

ของขาว

  ผลการคํานวณ ประสิทธิภาพโครงการชลประทานขนาดใหญ

      ความตองการน้ําชลประทาน  ไดจากการประเมินขอมูลการใชน้ําในโครงการ คอื

ขอมูลที่ใชในการคํานวณหา       ปริมาณน้ําเหลอืใช      ปริมาณน้ําสงเขาโครงการ

ปริมาณฝนใชการ       ปริมาณน้ําทาจากน้ําฝนสวนเกนิ      พื้นทีเ่พาะปลกู

         กําหนดระดบัน้ําในแปลงนา   เพื่อคํานวณปริมาณการใชน้ําในพื้นที่

         (STMAX, STO, STMIN)       หาประสิทธิภาพในฤดฝูนและฤดแูลง

         ปริมาณฝนรายวนั

ผลลัพธที่ไดเปนขอมูลรายเดือน ในรูป

Text File ตาม format ของแบบจําลอง

AISP ซึ่งใชในการวิเคราะหสมดุลน้ํา

ขอมูลน้ําเขาสําหรับแบบจําลอง

AISP ที่ใชในการวิเคราะหสมดุลน้ํา

โมดูลคํานวณ

ความตองการน้ําชลประทาน
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3.4 น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้จําแนกไว้เป็น 10 ประเภท ดังตารางที่ 3.4-1 

 

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น้ําตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณความต้องการน้ํา 
(ลบ.ม./ไร่/วัน)) 

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองดื่ม 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 กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เคร่ืองเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั้นจะ
รวมปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และสะแกกรัง, กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 ซึ่งประเมินการใช้น้ํา
ด้านอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2541 โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั้นจะรวมปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่
ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2546 ลุ่มน้ําสะแกกรังมีความต้องการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 11.64 
ล้าน ลบ.ม./ปี  
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3.5 น้ําใช้เพื่อการปศุสตัว ์

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช. 2ค ปี 2541  
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจํานวนปศุสัตว์ไว้ในระดับตําบล นํามา
วิเคราะห์ต่อโดยนําข้อมูลจํานวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น้ํา 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น้ํา 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น้ํา   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 นํามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน้ําสะแกกรังมีความต้องการน้ําเพื่อการปศุสัตว์  
3.87 ล้าน ลบ.ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดัง 
ตารางที่ 3.5-1 

 

ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายละเอียด รวมความ
ต้องการใช้น้ํา

กําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ลุ่มน้ําสะแกกรัง
1 วัวเน้ือ 0.1431                0.2206                0.5674                0.93                    
2 วัวนม -                     -                     0.0067                0.01                    
3 ควาย 0.0007                0.0173                1.8510                1.87                    
4 หมู 0.0100                0.3191                0.1242                0.45                    
5 เป็ด-ไก่ 0.1283                0.1453                0.3036                0.58                    
6 อื่นๆ 0.0181                0.0033                0.0140                0.04                    

รวม 0.3002            0.7056            2.8669            3.87               
หมายเหตุ :   ข้อมูลปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552

โค และกระบือ 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก่ เป็ด และห่าน 3 ลิตร/ตัว/วัน

ความต้องการใช้น้ําเพือ่การปศุสัตว์ของจังหวัดต่างๆ 
ในลุ่มน้ําสะแกกรัง (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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3.6 น้ําใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 

 เนื่องจากการใช้น้ําในพื้นที่ต้นน้ํามีผลทําให้น้ําในพื้นที่ปลายน้ําลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น้ําให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้ําจะต้องมีการปล่อยน้ําลงท้ายน้ําในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน้ําได้ใช้น้ําและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน้ํา คือ ปริมาณน้ําต่ําสุดที่ไหลในฤดูแล้งของลําน้ํา
นั้นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่ํา และทําการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้ําท่าที่สถานีวัดน้ําในลุ่มน้ํา ซึ่งค่าอัตราการ
ไหลต่ําสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นํามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนํามา
กําหนดอัตราการไหลขั้นต่ํา (Minimum Flow) ในทุกลําน้ําของลุ่มน้ําย่อยต่อพื้นที่รับน้ํา 1 ตร.กม. 
 ความต้องการปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ํา โดยปกติจะกําหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกําหนดตามปริมาณความต้องการน้ําด้านท้ายน้ํา เช่น 
การขับไล่น้ําเค็ม-น้ําเสีย การรักษาระดับน้ําเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม  
เป็นต้น  ดังนั้น ปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ําที่จําเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกันจาก
รายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และ
สะแกกรัง, กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 พิจารณาปริมาณน้ําต่ําสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน้ําท่า
รายเดือนโดยพิจารณาที่ค่าปริมาณน้ําท่า 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจากการคํานวณตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน้ํา
สะแกกรังมีค่าปริมาณน้ําต่ําสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน้ําประมาณ  1.04 ล้าน ลบ.ม./เดือน  
หรือ 12.61 ล้าน ลบ.ม./ปี  (0.40 ลบ.ม./วินาที) 
 
 
3.7 ปริมาณความต้องการใชน้้ํารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมาณความต้องการใชน้้ําทั้งลุ่มน้ํา 
 

 
 

 
 

ลําดับ ความต้องการใช้น้ํา ปริมาณความต้องการใช้น้ํา
ลุ่มน้ําสะแกกรัง (ล้าน ลบ.ม./ ปี)

1 นํ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                     2.02
2 นํ้าใช้เพื่อการเกษตร                                 585.86
3 นํ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                   11.64
4 นํ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                     3.87

รวม                         603.39

5 นํ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า                                   12.61

รวมความต้องการใช้น้ําทั้งหมด                         616.00



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที ่4  
สภาพปัญหาด้านทรพัยากรน้ํา 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา หรือแม้แต่ในพื้นที่อยู่ติดลําน้ําสาขาหากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน้ําได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงส้ันๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน้ําจํานวนมากไหลหลากมาตามลําน้ําเข้า
ท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี การ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกันหลาย
เดือน และการระบายน้ําฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาในปี 
พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-2  
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานีทีว่า่การอําเภอทพัพัน จงัหวัดอุทยัธาน ี
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานีที่วา่การอําเภอทัพทนั จังหวัดอุทัยธานี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 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 7.3 11.8 28.4 76.0 150.9 114.9 135.5 178.6 262.0 161.7 54.1 4.0
สูงสุด 122.5 43.6 148.3 261.6 316.3 242.1 359.9 301.9 411.9 312.2 252.7 30.0
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 24.1 41.2 29.7 127.2 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 0.9 22.7 48.0 37.5 151.8 124.0 96.4 108.3 214.8 126.9 22.9 13.2
สูงสุด 5.0 81.2 147.0 92.0 241.0 227.6 174.1 236.9 295.8 242.0 70.5 99.5
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 11.2 35.4 36.8 121.0 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 1.3 17.7 60.3 46.1 161.8 133.1 67.2 88.6 186.8 150.0 13.6 33.2
สูงสุด 5.0 44.0 147.0 92.0 241.0 227.6 119.9 144.5 260.5 242.0 30.6 99.5
ต่ําสุด 0.0 0.0 20.6 0.0 81.8 11.2 35.4 36.8 121.0 113.6 0.0 0.0

0.0 11.6 39.4 14.6 183.4 170.0 36.8 110.5 260.5 122.3 54.1 * 4 *
0.0 0.0 34.0 92.0 81.8 227.6 51.0 47.8 121.0 113.6 10.3 99.5
5.0 15.0 20.6 71.0 241.0 129.6 119.9 36.8 163.0 161.7 * 54.1 * 4 *
0.0 44.0 147.0 52.9 194.2 11.2 35.4 103.5 158.2 121.9 0.0 0.0

7.3 * 11.8 * 28.4 * 0.0 108.4 127.3 92.8 144.5 231.4 242.0 30.6 0.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานีทีว่า่การอําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอทุัยธานี 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปล่ียนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานีท่ีว่าการอําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 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 5.9 10.7 23.3 81.0 157.8 129.1 123.3 153.7 252.5 166.9 37.2 4.9
สูงสุด 108.2 63.6 95.4 241.5 335.3 305.2 388.9 285.4 511.4 345.0 295.5 80.6
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 13.7 13.2 48.0 119.0 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 5.0 12.8 24.2 56.7 148.9 181.5 107.5 114.6 204.4 122.1 11.3 2.3
สูงสุด 20.0 74.2 75.8 136.2 282.8 368.5 165.4 206.0 302.8 217.8 66.4 10.4
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 15.8 63.7 63.5 57.0 47.9 118.5 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 6.2 4.2 24.8 82.7 182.5 195.6 104.9 107.3 161.5 159.9 2.3 0.9
สูงสุด 20.0 13.8 75.8 136.2 282.8 368.5 139.9 149.8 197.9 217.8 5.1 3.4
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 15.8 70.8 63.5 57.0 47.9 118.5 0.0 0.0 0.0

0.0 13.8 0.0 113.0 272.3 232.6 130.0 149.8 197.9 216.9 5.1 0.0
11.0 0.0 40.0 136.2 192.4 182.5 103.5 109.0 118.5 170.5 0.0 0.0
0.0 7.0 8.0 113.0 282.8 130.7 139.9 47.9 146.0 0.0 0.0 3.4
0.0 0.0 75.8 15.8 70.8 63.5 57.0 88.6 168.5 194.3 4.0 0.0
20.0 0.0 0.0 35.5 94.0 368.5 94.0 141.3 176.4 217.8 37.18 * 4.92 *

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา 
 

ASD/NRW/WE/RT5306/P1719/RT243 63 

4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 สภาพปัญหาการขาดแคลนน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังมีสาเหตุมาจาก 
 1. มีการใช้น้ําเพื่อการเกษตรเป็นปริมาณมาก และพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ใช้น้ําจากฝนที่ตกในพื้นที่
เป็นหลัก ดังนั้นในช่วงฤดูฝนที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงก็ทําให้ผลิตผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย และในฤดูแล้ง 
ก็ไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้ โดยสรุปแล้วในลุ่มน้ําสะแกกรังมีพื้นที่การเกษตรมากกว่าศักยภาพของปริมาณ
น้ําท่าในลุ่มน้ํา  
 2. ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําต้นทุนมีจํากัด โครงการที่ได้วางแผนไว้ก็ 
ไม่สามารถพัฒนาตามแผนที่วางไว้ได้ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ และอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วง เป็นต้น  
 3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  ระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้ําบาดาลสาธารณะ สถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า ฝายขนาดเล็กเพื่อการชลประทาน ที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาดําเนินการ และขาดงบประมาณในการ
ดูแล และบํารุงรักษา ทําให้การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ 
 4. พื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารและพื้นที่สาธารณะถูกบุกรุก ทําให้ลดพื้นที่การดูดซับน้ํา แหล่งเก็บน้ํา
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่วงและลุ่มน้ําคลองโพธิ์ ทําให้เกิดปัญหาการขยายพื้นที่การเกษตรเกิน
ศักยภาพของน้ําในลุ่มน้ําอีกด้วย  
  
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน้ําท่วม 

 ปัญหาน้ําหลากท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังเกิดจากน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบน บริเวณลุ่มน้ําสาขา 
แม่วง เมื่อเกิดฝนตกหนักก็จะทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมขัง ทําความเสียหายแก่พื้นที่ต่างๆ ได้แก่ 
 1. น้ําท่วมในเขตชุมชน ได้แก่ เทศบาลตําบลลาดยาว เทศบาลตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ สาเหตุมาจาก
ปริมาณน้ําหลากจากน้ําแม่วง 
 2. น้ําท่วมพื้นที่ทําการเกษตร ระหว่างอําเภอแม่วงก์และอําเภอลาดยาว บริเวณทุ่งแม่น้ําน้อย
ตําบลลาดยาว ส่วนอําเภอแม่วงก์ที่ตําบลวังซ่าน นอกจากนี้ก็ท่วมในพื้นที่ตําบลหนองนมวัว ตําบลหนองยาว  
อําเภอลาดยาว สาเหตุคือ มีถนนขวางทางน้ําและเกิดน้ําหลากจากน้ําแม่วง 
 3. ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากในพื้นที่ตําบลทุ่งใหญ่และตําบลหนองไผ่แบน อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี 
 ปัญหาน้ําหลากท่วมมีสาเหตุมาจาก 
 1. แหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่มีไม่เพียงพอเนื่องจากการบุกรุกแหล่งน้ําสาธารณะ และการไม่สามารถ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วง และอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ได้ตามแผนที่วางไว้  
 2. การบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร ทําให้ขาดพื้นที่ป่าดูดซับน้ําหรือชะลอน้ําหลาก  
 3. ความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ํามีจํากัด เนื่องจากการบุกรุกในพื้นที่ชุมชน การตื้นเขิน 
เนื่องจากการตกตะกอนในลําน้ํา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หน้าฝายที่ไม่ได้มีการขุดลอก  
 สําหรับขอบเขตพื้นที่น้ําทว่มประจําในลุ่มน้ําสะแกกรงั แสดงดงัรูปที่ 4.3-1 
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื้นที่น้ําทว่มประจําในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรที่เก่ียวข้อง 

 ปัญหามลพิษทางน้ํา  
 แม่น้ําสะแกกรังมีปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณแม่น้ําสะแกกรังตอนล่าง ในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานี 
นอกจากนั้นยังมีปัญหาการเน่าเสียของน้ําในลุ่มน้ําแม่วง ในพื้นที่ชุมชนเมืองในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ
ต่างๆ ดังนี้ 
 1. การขยายตัวของเขตชุมชนเมือง รวมทั้งไม่มีการบําบัดน้ําเสียก่อนระบายลงแม่น้ํา 
 2. ขาดแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ตอนบนเพื่อระบายน้ํามาเจือจางและผลักดันน้ําเสีย โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง 
 3. น้ําเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตร  
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบรหิารจัดการน้าํปัจจุบัน 

 1. บทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการลุ่มน้ําถึงแม้จะมีความชัดเจน แต่จะมีอุปสรรค 
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีกฎหมายรองรับ อีกทั้งขอบเขตพื้นที่การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ลุ่มน้ํา
จะครอบคลุมเฉพาะแต่ละลุ่มน้ําหลักเท่านั้น โดยไม่คํานึงถึงกลุ่มลุ่มน้ําที่เกี่ยวข้องกันตามลักษณะภูมิศาสตร์ ทําให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นระบบทั้งลุ่มน้ํายังไม่ชัดเจน และอาจขัดแย้งกันได้ในอนาคต   
 2. การบริหารจัดการลุ่มน้ํ าแบบบูรณาการโดยการมี ส่วนร่วมดําเนินการในรูปแบบของ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางานระดับต่างๆ พบว่าคณะทํางานระดับท้องถิ่นยังไม่มีหน่วยงานที่จะทําหน้าที่เป็น
สํานักงานเลขานุการเพื่อเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของคณะทํางานด้านต่างๆ จึงสมควรที่จะขอความร่วมมือให้
หน่วยงานในกํากับของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับตําบล ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะทํางานลุ่มน้ําในแต่ละระดับ  
 3. ปัญหาการถ่ายโอนงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ พบว่า  
ได้ก่อให้เกิดปัญหาแก่องค์กรที่รับการถ่ายโอนในการจัดหางบประมาณมาทําการซ่อมแซมและบํารุงรักษา เนื่องจาก
ไม่มีรายรับเข้าท้องถิ่น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทุกแห่งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมา
ดําเนินงานด้วย  
 4. ปัญหาด้านสถานภาพขององค์กรผู้ใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพอ่อนแอ ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรผู้ใช้น้ําในรูปของกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทานที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น 
สหกรณ์ผู้ใช้น้ํา หรือองค์กรผู้ใช้น้ําครัวเรือน อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ซึ่งมีสถานภาพโครงสร้างทางการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานที่ไม่ชัดเจน 
 
 
 
 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
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บทที ่5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน้ํา 

 
 
5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน้ํา 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ํา เมื่อทําวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน้ําด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 
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รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน้ําสะแกกรงั 
 
 
 
 
 
 

-  มีทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิประเทศในลําน้ําสาขาของแม่น้ํา -  พ้ืนท่ีป่าไม้มีน้อยท้ังที่เป็นลุ่มน้ําให้น้ํา

สะแกกรังที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา เช่น -  มีแหล่งเก็บกักน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้น้ําในลุ่มน้ํา และพ้ืนท่ี

น้ําแม่วง คลองโพธิ์ เป็นต้น การเกษตรมีมากทําให้ปริมาณการใช้น้ําสูงกว่าศักยภาพ

-  มีพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ําเหมาะสําหรับการทํา ทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ํา

การเกษตร -  ประชาชนในลุ่มน้ํายังไม่ได้รับการบริการด้านน้ําเพ่ือการ

-  ประชาชนในลุ่มน้ํามีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตร อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ

-  ระบบการจัดทําฐานข้อมูล และการจัดการทรัพยากรน้ํายังเป็น

แบบแยกส่วน

-  ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ ทําให้มีการใช้ทรัพยากร

ธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง

-  มีปริมาณตะกอนทรายในลําน้ําเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการ

ทับถมหน้าฝายเป็นเหตุให้ไม่มีการเก็บกักน้ําไว้ และการระบาย

ในลําน้ําไม่ดีพอ ทําให้เกิดน้ําท่วม

-  ขาดระบบการเตือนภัยที่ดี ทําให้พ้ืนที่ลุ่มตํ่าเส่ียงต่อการเกิด

อุทกภัย

-  พ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณจุดบรรจบแม่น้ําสะแกกรัง และแม่น้ํา

เจ้าพระยา มีความเส่ียงต่อการเกิดน้ําท่วมสูง ทําให้การพัฒนา

การเกษตรทําได้ยาก

-  มีน้ําเสียมากขึ้นในช่วงฤดูแล้งโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชุมชน  

เพราะขาดแหล่งเก็บน้ําทางตอนบนของลุ่มน้ําท่ีจะระบายน้ํา

มาเจือจางน้ําเสีย และขาดสถานีบําบัดน้ําเสีย

-  มีการบุกรุกลําน้ําและพ้ืนท่ีชุ่มน้ําโดยการปลูกบ้านเรือนที่อยู่

อาศัยทําการโยกย้ายเวนคืนค่อนข้างลําบาก

-  มีความพร้อมของกลุ่มผู้ใช้น้ําต่างๆ ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ -  มีหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องหลายหน่วยงานที่มีภารกิจ

 ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ํา เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ํา การบริหารจัดการ

-  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้มีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ในปัจจุบันยังไม่เป็นแบบบูรณาการ

ธรรมชาติในลุ่มน้ําให้อุดมสมบูรณ์ -  มีงบประมาณจํากัดในการท่ีจะพัฒนาระบบควบคุม  ระบบ

-  สามารถผันน้ําจากลุ่มน้ําใกล้เคียงมาใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง เตือนภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

-  การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําตอนบนที่เป็นแหล่ง

น้ําต้นทุนไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผน เพราะมีความที่

ขัดแย้งของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)
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5.2 ยุทธศาสตรก์ารจัดการลุม่น้ํา 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดที่เกีย่วข้อง 

  จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา สะแกกรัง และท่าจีน, กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 พบว่า มีการ
รวบรวมยุทธศาสตร์ จังหวัดที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อจํากัดในด้านศักยภาพของพื้นที่ที่อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์
จังหวัดไม่บรรลุผลสําเร็จ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดกําแพงเพชร 
นครสวรรค์ และอุทัยธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

- วิสัยทัศน์  
  “ศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนําของประเทศไทย” 

- เป้าประสงค์การพัฒนา 
  (1) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
  (2) การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าข้าว 
  (3) เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและส่งออกรายใหญข่องประเทศ 
  (4) การยกระดับการพัฒนามาตรฐานข้าว โดยการวิจัยและพัฒนา 
  (5) การท่องเที่ยวสร้างเสริมธุรกิจ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวัด 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การผลิต โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
  (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว) 
  (2) พัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวตามเป้าหมายที่กําหนด 
  (3) พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการผลผลิตครบวงจร 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การเพิ่มมูลค่า โดยมียุทธศาสตร์ประกอบดว้ย 
  (1) สนับสนุนการแปรรูป 
  (2) พัฒนาเทคโนโลยีแปรรูป บรรจภัุณฑ์ 
  (3) สร้างเอกลักษณ ์
  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การตลาด โดยมียุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย 
  (1) จัดระบบมาตรฐานการค้าให้มีมาตรฐานและเปน็ธรรม 
  (2) การค้าผ่านระบบหักบัญช ี
  (3) ส่งเสริมการทําข้อตกลงทางการค้า (Contract Farming) 
  (4) จัดระบบตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าว 
  (5) ตั้งศูนย์กลางขนส่งข้าวและการส่งออกแบบเบด็เสร็จ 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การวิจัยและพัฒนา โดยมียทุธศาสตร์ประกอบด้วย 
  (1) วิจัยและพัฒนาในด้านพันธุข์้าว เครื่องจกัรกลการเกษตร การตลาดภายในและตา่งประเทศ 
  (2) พัฒนาบุคลากรที่เกีย่วขอ้งกับการผลิตและค้าข้าว 
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5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ําและทรัพยากรน้ํา, กรมทรัพยากรน้ํา 

   กรมทรัพยากรน้ํามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ําและทรัพยากรน้ําของกรมทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา
สะแกกรัง จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง, 
กรมทรัพยากรน้ํา, 2548 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน้ําที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน้ําแห่งชาติ  
การจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง  ได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ทั้งในระดับลุ่มน้ํา และระดับท้องถิ่น ดังสรุปได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “การบริหารน้ําทั่วถึง คํานึงความเป็นธรรม นําคุณภาพชีวิต มีส่วนร่วมของประชา รักษา
ส่ิงแวดล้อม” 
 

 วัตถุประสงค์ 
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบนิเวศที่ดีและ

ยั่งยืน 
- การบริหารจัดการน้ําภายในลุ่มน้ําสะแกกรังให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการใช้น้ําที่มีประสิทธิภาพ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- มีการใช้ประโยชน์จากน้ํา ทําให้เพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําสะแกกรังได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ํา เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ําในลุ่มน้ําให้เกิดประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านภัยแล้ง น้ําท่วมและคุณภาพน้ํา 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของโครงการระดับลุ่มน้ําตามลําดับความสําคัญดังนี้ 

- การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
- การบรรเทาปัญหาน้ําหลากท่วม 
- การจัดการมลพิษทางน้ํา 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและฟื้นฟูเขตต้นน้ํา 

  ในส่วนการบริหารจัดการในลุ่มน้ําของโครงการระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหารจัดการ 
- ด้านการจัดหาและพัฒนา 
- ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 

 2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา เป็นการผันน้ําจากลุ่มน้ําใกล้เคียงที่มีปริมาณ
น้ํามากมาก่อให้เกิดประโยชน์ในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลง่น้ําในลุ่มน้ํา, กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุง
โครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า  การศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ”  
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
 2) เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4) ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน้ํา 
 5) ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6) พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ  
 7) พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารการจัดการน้ํา และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน้ํามีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการกําหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน้ําใดนั้น  ต้องทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในแต่ละลุ่มน้ํา 
(SWOT) ดังนั้น กรมชลประทานได้ทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในลุ่มน้ําสะแกกรัง จากข้อมูลสภาพลุ่มน้ํา
สะแกกรังได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน้ําได้ดังนี้  
 จุดแข็ง  : มีประชากรน้อย 
 จุดอ่อน : มีพื้นที่ชลประทานที่สามารถพัฒนาได้น้อย 
 โอกาส : สามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพิ่มเติมได้ 
 ภัยคุกคาม : ความต้องการใช้น้ําในลุ่มน้ําอื่นที่อยู่ตอนล่างเพิ่มขึ้น 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการ    ลุ่มน้ําแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ  นํามากําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสําหรับ 
ลุ่มน้ําสะแกกรัง ได้ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท 
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารการจัดการน้ํา  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
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5.3 การบริหารจดัการน้ําลุ่มน้ํา 

 การจัดสรรน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนทับเสลา ในปัจจุบันอ่างเก็บน้ําเขื่อนทับเสลา มีระดับเก็บกัก
ปกติ +155.00 ม.รทก. ความจุอ่างเก็บน้ําใช้งาน 143 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ําในช่วง 15 ปี 
ที่ผ่านมาจากสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2546 เฉลี่ยปีละ 127.12 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 83.85 ของ
ความจุใช้งาน  กราฟแสดงปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําระบายและระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําระหว่างปี พ.ศ.2532-2545 
แสดงในรูปที่ 5.3-1 
  อ่างเก็บน้ําเขื่อนทับเสลา เริ่มเก็บน้ําตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2531 เมื่อพิจารณาในปี พ.ศ.2539  
มีปริมาณน้ําเก็บกักในอ่างเก็บน้ําค่อนข้างมาก เฉลี่ยทั้งปี 126.33 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ําตลอดทั้งปีสูงกว่า 
+150.50 ม.รทก. เนื่องจากมีปริมาณน้ําท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ํา 362.40 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งสูงกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก  
(ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ.2531-2546 เท่ากับ 127.12 ล้าน ลบ.ม.) จึงทําให้ในช่วงปี ดังกล่าวมีปริมาณ
น้ําท่าเพียงพอต่อการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ แต่หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2540 และ 2541 มีปริมาณน้ําท่าต่ํา
กว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2540 ปริมาณน้ําท่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเพียง 40.50 ล้าน ลบ.ม. จากการ
ที่ปริมาณน้ําท่าในช่วงปีดังกล่าว มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยต่อเนื่องกัน 2 ปี เป็นผลให้ปริมาณน้ําเก็บกักในอ่างเก็บน้ํา
มีค่าลดลงตามลําดับ จนเกือบถึงระดับเก็บกักต่ําสุดโดยในเดือนเมษายน พ.ศ.2541 ระดับน้ําลดลงมาอยู่ที่ระดับ 
+143.14 ม.รทก. ซึ่งมีปริมาณน้ําเก็บกักใช้งานเพียง 3.4 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นผลทําให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ํา
เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จากปริมาณน้ําท่าที่มีความแปรผันค่อนข้างมาก ทําให้มีปัญหาการขาดแคลนมาก 
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รูปที่ 5.3-1 แสดงปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําระบายและระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําระหว่างปี พ.ศ.2532-2545  
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ระดับน้ํา

ปรมิาณน้ําไหลเขา

ปรมิาณน้ําระบายออก

ระดับน้ําเก็บกักปกต ิ + 155.00 ม.รทก.

ระดับน้ําเก็บกักต่ําสดุ  + 142.00 ม.รทก.

ระดับน้ําเฉลี่ย +148.95 ม.รทก.

ระดับน้ําเก็บกักสูงสดุ  + 157.00 ม.รทก.

ปริมาณน้ําไหลเขาเฉลี่ย 10.22 ลาน ลบ.ม.ตอเดือน
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 โครงการทับเสลา ประกอบด้วย พื้นที่ส่งน้ําของฝายเพชรน้ําผ้ึง ฝายปากเหมือง ฝายเขาฆ้องชัย  
ฝายตะคร้อ ฝายหลักเมตร และฝายทับเสลา อ่างเก็บน้ํามีความจุน้ําใช้งานได้ 143 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันในฤดูฝน
สามารถส่งน้ําให้พื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 120,000 ถึง 140,000 ไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับพื้นที่รวมของโครงการ 
145,000 ไร่ ในฤดูแล้งเกษตรกรทําการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ระหว่าง 20,000 ถึง 70,000 ไร่ ซึ่งมีขนาดพื้นที่
เกินจากแผนการส่งน้ําของโครงการประมาณ 2 เท่าตัวปัญหาการจัดการน้ําของโครงการจะมีความแตกต่างกัน
ตามฤดูกาลเพาะปลูก สรุปได้ดังนี้ 
 1) ปัญหาฤดูนาปี ในฤดูฝนลําห้วยทับเสลามักระบายน้ําธรรมชาติที่เกิดในลุ่มน้ําได้ไม่ทันเวลา
เนื่องจากมีฝายทดน้ําเป็นจํานวนหลายแห่งจึงทําให้ปัญหาอุทกภัยสร้างความเสียหายให้กับระบบชลประทาน
ต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ปริมาณน้ําในลําห้วยทับเสลาที่มีความเร็วมากมักทําให้เกิดการกัดเซาะลําน้ําและ
ตกตะกอนในบริเวณหน้าฝายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทําให้ฝายต่างๆ ใช้งานไม่เต็มที่ในการเก็บกักและยกระดับน้ํา
เข้าปากคลองส่งน้ําจึงต้องทําการขุดลอกอยู่เสมอ นอกจากนี้ระบบส่งน้ําและอาคารชลประทานที่เกิด 
ความเสียหายก็ต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
  แนวทางการแก้ไขปัญหาจะทําได้โดยการปรับปรุงรูปแบบและความสามารถของฝายต่างๆ ใน
ลําห้วยทับเสลาให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ําได้ดีขึ้น รวมทั้งการขุดลอกลําน้ําให้มีขนาดหน้าตัดที่เพียงพอและ
ลดการกัดเซาะเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนหน้าฝายต่างๆ อย่างรวดเร็ว 
 2) ปัญหาฤดูนาปรัง 
  (1) ปัญหาพฤติกรรมการเพาะปลูก เกษตรกรที่มีโอกาสได้รับน้ําโดยสะดวกทางด้านเหนือน้ํา
มักทําการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้เกิดข้อขัดแย้งในการใช้น้ําและระบายน้ํากับพื้นที่เพาะปลูกของ
เกษตรกรทางด้านปลายคลองหรือฝายทางด้านท้ายน้ํา กิจกรรมการเพาะปลูกของพื้นที่มีความแตกต่างกันทําให้
โครงการทับเสลาจัดสรรน้ําให้ตอบสนองกับการใช้น้ําของเกษตรกรได้อย่างยากลําบาก 
  (2) ปัญหาการขาดแคลนน้ําต้นทุนเนื่องจากขนาดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น ใน
ฤดูกาลทํานาปรังอย่างมาก ทําให้ปัจจุบันปริมาณน้ําต้นทุนของอ่างเก็บน้ําทับเสลามีไม่เพียงพอต่อการ จัดสรรให้
เกษตรกรได้ ทําให้เกิดการแย่งชิงใช้น้ําระหว่างฝายต่างๆ ทางเหนือน้ํากับท้ายน้ําและเกิดการขาดแคลนน้ําอย่าง
รุนแรงในพื้นที่เพาะปลูกของฝายทับเสลาบริเวณด้านท้ายน้ําที่สุดของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 
88,000 ไร่  
  แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต พบว่าจะมีความเป็นไปได้ในการผันน้ําจากเขื่อน 
ศรีนครินทร์มาเพิ่มเติมให้กับฝายทับเสลาและฝายหลักเมตร เนื่องจากมีความเหมาะสมในเรื่องระดับภูมิประเทศ
และปริมาณน้ําต้นทุนของเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอซึ่งพบว่าถ้าได้ดําเนินการตามโครงการนี้ก็จะ
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการเพาะปลูกฤดูนาปรังลงได้ 
 
 
 
 
 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที ่6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
6.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐานและสถานภาพของลุ่มน้ํา 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน้ําสะแกกรัง นํามาสรุปข้อมูลพื้นฐานในประเด็น
หลักและสาระสําคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน้ํา ดังนี้ 
 
6.1.1 ข้อมูลพื้นฐานลุม่น้ํา 

- สภาพภูมิประเทศ : บริเวณทิศตะวันตกของลุ่มน้ําเป็นเทือกเขาสูง เป็นเขตต้นน้ําของลําน้ําสาขา
ที่สําคัญหลายสาย  ได้แก่ น้ําแม่วง คลองโพธิ์ และห้วยทับเสลา ต้นกําเนิดของลําน้ําสะแกกรัง
คือเทือกเขาโมโกจู ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดนครสวรรค์ ต้นน้ําของ
ลําน้ําสาขาทั้ง 3 สายนี้จะมีความลาดชันค่อนข้างมากและค่อยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสู่ทุ่งราบ
ของลุ่มน้ําเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันออกของลุ่มน้ํา 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 1,217 มิลลิเมตร ปริมาณฝน  
เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

- ปริมาณน้ําท่า : ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปีของทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 1,305 ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําท่ามากกว่าร้อยละ 80 จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมและประสบกับ
ภาวะน้ําท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื้นที่การเกษตรรวม 1,778,590 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 58.00 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา ในจํานวนนี้มีพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสําหรับการปลูกพืช 
716,817 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 23.38 ของพื้นที่
ทั้งลุ่มน้ํา และมีพื้นที่ศักยภาพสําหรับพัฒนาระบบชลประทาน เพียง 533,357 ไร่ หรือร้อยละ 
29.99 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 17.39 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื้นที่ป่าไม้ที่รวม 2,135,845 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.65 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา  
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 364,458 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.57 ของประชากรทั้งประเทศ แยกเป็นประชากรชาย 180,338 คน และ
ประชากรหญิง 184,120 คน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.50   
ของจํานวนครัวเรือนทั้งลุ่มน้ํา และมีประชากรในวัยแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 56.06 ของ
จํานวนประชากรทั้งลุ่มน้ํา 
 

6.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่น้ํา/ต้นทุนน้ํา 

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน  : 
• โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีจํานวน ทั้งสิ้น 4 โครงการ  

ความจุเก็บกัก 160 ล้านลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 236,000 ไร่  
• โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก มีจํานวนทั้งสิ้น 146 โครงการ ความจุรวม  

4.02 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทานรวม 415,000 ไร่ 
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• โครงการที่ดําเนินการโดย รพช .และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า มีจํานวน ทั้งสิ้น  
14โครงการ พื้นที่ชลประทานรวม 14,000 ไร่ 

• รวม ความจุ 164.11 ล้านลบ.ม. และพื้นที่ชลประทานรวม 665,000 ไร่ 
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา : 

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน้ํา 
กรมทรัพยากรน้ํา มีจํานวน 2โครงการ  

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 2 โครงการ กรมทรัพยากรน้ํามีจํานวน 6 โครงการ  

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน้ํา ระบบระบาย
น้ํา และระบบแพร่กระจายน้ํา กรมชลประทาน มีจํานวนทั้งสิ้น 2 โครงการ  

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา
ใหม่ กรมชลประทาน 50 โครงการ  

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํ า ปี พ .ศ .2552-2554 ประเภทฝายชะลอน้ํ า  
กรมทรัพยากรน้ํา 1 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2 โครงการ 

• แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน้ําท่วม กรมชลประทาน 1 โครงการ  
 

- แหล่งน้ําตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน้ําชุมชน : 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

-  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  709 3.40 
-  พื้นที่แหล่งน้าํอื่นๆ 4,139 19.87 

รวม 4,848 23.27 
 
 
6.1.3 ความต้องการใช้น้ํารวม 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังนี้ 
 

ความต้องการใช้น้ํา ปริมาณความต้องการใช้น้ํา 
(ล้าน ลบ.ม./ ปี) 

1.  น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ว 2.02 
2.  น้ําใช้เพื่อการเกษตร 585.86 
3.  น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 11.64 
4.  น้ําใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 3.87 

รวม 603.39 
5.  น้ําใช้เพื่อการรกัษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 12.61 

รวมความต้องการใช้น้ําทั้งหมด 616.00 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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ASD/NRW/WE/RT5306/P1719/RT243   
   

76 

6.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ลุ่มน้ําสะแกกรัง เป็นลุ่มน้ําที่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร .779 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
58.00 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา มีการใช้น้ําเกินกว่าปริมาณน้ําที่เก็บกักได้ในลุ่มน้ํามากทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งและการ
ขาดแคลนน้ํา ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 33.63 ทั้งที่ลุ่มน้ําสะแกกรังจัดเป็นลุ่มน้ําที่อยู่ในพื้นที่ต้น
น้ํา ในส่วนพื้นที่ลุ่มน้ําตอนล่างในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานี ก็จะเกิดปัญหาน้ําท่วมขัง และน้ําเสีย จากการรวบรวม
และทบทวนศึกษาสภาพปัญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง ได้มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา แสดงดังตารางที่ 6.2-1 
 

ตารางที่ 6.2-1 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 

ประเด็นปัญหาที่สําคัญ แนวทางการแก้ไข 
1. ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง  
 1) ปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค - ก่อสร้างระบบประปาให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  บริโภค อันเนื่องมาจากขาดระบบประปา - เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ 
  หมู่บ้าน และ/หรือระบบประปาที่มีอยู่   เพื่อเข้ามารับงานการดูแลและดําเนินการประปาหมู่บ้าน 
  ไม่มีประสิทธิภาพ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ระบบสามารถ 
  ดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อให้นโยบาย 
  การก่อสร้างระบบประปาให้ครบและทั่วถึงสามารถแก้ไข 
  ปัญหาได้อย่างย่ังยืน 
 2) ปัญหาสภาพป่าต้นน้ําเสื่อมโทรม - ทําการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําท่ีเสื่อมโทรม 
 - ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ 
 3) การใช้น้ํามากในพื้นที่ชลประทาน - กําหนดเกณฑ์และวางแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํา 
  เขื่อนทับเสลา ในปีน้ํามาก ปีน้ําปานกลาง และปนี้ําน้อย 
 - วางแผนการปลูกพืชฤดูแล้งให้เหมาะกับปริมาณน้ําต้นทุน 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อย 
 4) มีพื้นที่การเกษตรมากกว่าศักยภาพของ - ควบคุมการใช้พื้นที่การเกษตร 
  ปริมาณน้ําท่า - ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
 - ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับสมรรถนะของ 
  ดินและน้ํา 
 - ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ เขื่อนแม่วง  
  และอ่างเก็บน้ําห้วยหรั่ง 
 - ก่อสร้างโครงการผันน้ําปิงมาสู่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
 - ก่อสร้างโครงการผันน้ําส่วนเกินจากลุ่มน้ําแม่กลอง 
     มาสู่ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
2. ด้านน้ําหลากท่วม  
 1) ปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากปริมาณน้าํหลาก - การติดต้ังระบบเตือนภัยน้ําหลากเพื่อเตือนให้ประชาชน 
  จากลุ่มน้ําสาขา  ทราบก่อนเกิดภัยน้ําท่วม  ช่วยลดความเสียหายจากน้ําท่วม 
 - การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาตอนบน 
 2) ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ํา - การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วมเพื่อระบุระดับความ 
    เสี่ยงของพื้นที่ต่างๆ และความถี่การเกิดอุทกภัย ทําให้ 
  ประชาชนได้เตรียมพร้อมในการเผชิญกับอุทกภัย 
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ตารางที่ 6.2-1 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ําสะแกกรัง (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหาที่สําคัญ แนวทางการแก้ไข 
 - จัดทําผังเมืองควบคุมการใช้ท่ีดินให้เหมาะกับสภาพ 
  ภูมิประเทศ 
 - การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง 
 - การปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ และพื้นที่แก้มลิง 
  เพื่อเก็บกักน้ํา 
 - การปรับปรุงลําน้าํเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ํา 
 - การขุดคลองผันน้าํหลาก เพื่อเร่งระบายน้าํจากพื้นที่น้าํท่วม 
 3) ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเนื่องมา - การปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
  จากมีฝนตกหนักในพื้นที่ - การขุดลอกคู คลองระบายน้ํา 
3. ด้านคุณภาพน้ํา  
 1) ปัญหาน้ําเน่าเสียจากพื้นที่การเกษตร - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่การเกษตร 
 - การก่อสร้างเขื่อนคลองโพธิ์และเขื่อนแม่วง เพื่อการ 
    ระบายน้ํามาเจือจางน้ําเสียในช่วงฤดูแล้ง 
 2) ปัญหาด้านการควบคุมมลพิษทางน้ํา  - เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ 
  โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชุมชน  เพื่อเข้ามารับงานการดูแลและดําเนินการระบบบําบัด 
  น้ําเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ระบบ 
  สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 - การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. ด้านบริหารจัดการน้ํา  
 1) บทบาท หน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ - ควรแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของลุ่มน้ํา 
  ลุ่มน้ําอาจมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ   ใกล้เคียง เช่น ลุ่มน้ําปิง ท่าจีน และแม่กลอง เพื่อสามารถ 
  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการที่ไม่มีกฎหมาย  แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
  รองรับ อีกท้ังขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ - การออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะอนุกรรมการ 
  ไม่ครอบคลุมถึงลุ่มน้ําใกล้เคียง  ลุ่มน้ํา ควรต้องเป็นไปในลักษณะของแนวปฏิบัติ และ 
  อ้างอิงระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ หรือเสนอไป 
  ยัง กทช. เพื่อพิจารณาดําเนินการ 
 2) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ - ด้านการประสานงาน ขอสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
  ลุ่มน้ําและคณะทํางานระดับต่างๆ ขาด  ท้ังในระดับระหว่างตําบลภายในอําเภอ และระหว่าง 
  หน่วยปฏิบัติงานด้านการประสานงาน  อําเภอภายในจังหวัด 
  และด้านเลขานุการ - ในส่วนของเลขานุการคณะทํางาน อาจขอความร่วมมือ 
  จากหน่วยงานในกํากับของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ 
  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังในระดับตําบล อําเภอ 
  และจังหวัด เป็นสํานักงานเลขานกุารของคณะทํางาน 
  ลุ่มน้ําในและระดับ 
 3) การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล - จัดฝึกอบรมด้านวิชาการแก่คณะอนุกรรมการลุ่มน้ํา คณะ 
  ทํางานระดับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
  น้ํา การติดตามและการประเมินผล 
 4) การขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ํา - ปรับปรุงองค์กรระดับลุ่มน้ําและระดับโครงการให้มีกลไก 
  ในการจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมเอกชนเขา้มามีบทบาทในการจัดการน้ําระดับโครงการ 

 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง เอกสารอ้างอิง 
 

ASD/NRW/WE/RT5306/P1719/RT243   
   

78 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมทรัพยากรน้ํา. (มีนาคม 2548). โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ําหลักของ
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คอนซัลแตนท์ จํากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด. 

2. กรมทรัพยากรน้ํา. (กุมภาพันธ์ 2549). โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ําเจ้าพระยา สะแกกรัง และท่าจีน. รายงานการศึกษา. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จํากัด,  
บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จํากัด, บริษัท แอ็กกี้คอนซัลท์ จํากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

4. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทาน. (กรกฎาคม 2551). แผนลงทุน
พัฒนาและการบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 . รายงานการศึกษา 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ํา, สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
กําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (มิถุนายน 2550). งานศึกษาวิเคราะห์
ภาพรวมปริมาณน้ําต้นทุนและความต้องการน้ําของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

7. สํานักนโยบายสาธารณะ, สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (กรกฎาคม 2547). 
โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25  
ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ จงัหวัดนครสวรรค ์(พ.ศ.2523-2552)

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48400 (Station : 400201-NAKHON SAWAN)

ช่ือสถานี จังหวัดนครสวรรค์ ระดับสถานี 33.91    ม.

รหัสสถานี 48400 ระดับบาโรมิเตอร์ 35.00    ม.

ละติจูด 15o48' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.50      ม.

ลองติจูด 100o10' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 14.00    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

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

 เฉล่ีย 1,012.7 1,010.9 1,009.2 1,007.7 1,006.5 1,005.7 1,005.8 1,006.0 1,007.7 1,010.2 1,012.3 1,013.9 1,009.1 
 เฉล่ียสูงสุด 1,025.2 1,022.8 1,025.8 1,018.7 1,014.2 1,012.2 1,012.8 1,012.8 1,015.5 1,019.1 1,022.7 1,025.0 1,018.9 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.8 1,007.6 1,005.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.1 1,009.1 1,010.1 1,009.1 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.4 5.7 5.9 5.7 4.9 4.1 3.9 4.1 4.7 4.8 4.8 5.1 4.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.5 28.1 30.2 31.4 30.0 29.3 28.8 28.4 28.0 27.7 26.5 24.6 28.2 

 เฉล่ียสูงสุด 33.0 35.2 37.0 38.0 35.9 34.7 34.1 33.6 33.0 32.6 32.1 31.4 34.2 

 เฉล่ียต่ําสุด 19.1 22.2 24.7 26.1 25.7 25.4 25.0 24.8 24.4 24.0 21.8 18.7 23.5 

 สูงสุด 37.8 39.7 41.4 42.4 42.6 40.0 39.5 38.6 36.2 36.1 37.5 36.3 42.6 

 ต่ําสุด 18.1 21.7 24.1 25.0 24.5 24.5 24.3 24.3 23.9 23.5 21.5 17.9 17.9 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 65 62 61 64 72 74 76 79 83 82 76 69 72 

 เฉล่ียสูงสุด 87 86 86 86 89 89 90 92 95 95 93 89 90 

 เฉล่ียต่ําสุด 40 37 37 41 52 56 58 60 65 63 54 45 51 

 ต่ําสุด 36 33 34 40 53 55 55 57 59 58 51 43 33 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 17.6 19.3 21.1 22.8 23.9 23.9 23.8 24.0 24.6 24.0 21.4 17.9 22.0 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 135.0 163.0 217.0 225.0 188.0 166.0 156.0 142.0 126.0 119.0 117.0 123.0 1,877.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 3.0 3.0 4.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0 5.3 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 3.0 4.0 5.0 7.0 9.0 11.0 10.0 10.0 8.0 6.0 5.0 4.0 6.0 

 เฉล่ีย 5.8 5.5 5.9 7.8 11.0 12.2 11.6 11.3 10.4 9.5 8.5 7.4 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.6 3.3 4.5 4.1 2.8 2.9 2.6 2.1 1.2 1.2 1.2 1.3 2.4 

 ทิศทางลม E S S S S S S S S NE NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 25 30 33 50 40 45 37 27 30 30 20 25 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 3.8 13.5 33.5 64.2 153.5 133.9 148.8 174.3 239.4 141.2 29.0 4.6 1,139.7 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 3 6 13 15 16 18 19 14 4 1 112 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 44.8 56.3 112.3 67.5 150.1 127.8 97.7 103.6 102.9 136.4 52.5 23.7 150.1 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 29.0 27.0 27.0 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 16.0 24.0 155.0 

 หมอก 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

 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 1.0 3.0 7.0 13.0 9.0 8.0 10.0 13.0 9.0 2.0 0.0 75.0 

 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 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554



 

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพสิัยของค่าเฉล่ีย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน

จังหวดันครสวรรค์ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.2           24.6 (ธ.ค.) - 31.4 (เม.ย.) 38 (เม.ย.) 18.7 (ธ.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 71.9           61.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 37.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,877.0       117.0 (พ.ย.) - 225.0 (เม.ย.) - -

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.3             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.4             1.2 (ก.ย.) - 4.5 (มี.ค.) 50.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,139.7       3.8 (ม.ค.) - 239.4 (ก.ย.) - -

ในพืน้ทีลุ่่มน้ําน่าน

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพสิัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก



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 
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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 
 




