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บทที่ 1  
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าตาปีเป็นลุ่มน ้าทางภาคใต้ของประเทศ มีพื นที่ประมาณ 13,454.51 ตารางกิโลเมตร ต้นน ้า
เป็นเทือกเขาทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ล้าน ้าหลักแยกจากกัน 2 สาย คือ แม่น ้าตาปี ซึ่งประกอบด้วย คลองจัน
ดี คลองสินปุน และคลองอิปันเป็นล้าน ้าสาขา ล้าน ้าอีกสายประกอบด้วย คลองสก คลองพระแสง และคลองพุมด
วง ล้าน ้าทั งสองสายไหลมาบรรจบกันที่อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วไหลลงสู่อ่าวไทย ลุ่มน ้าตาปี
ครอบคลุมพื นที่เกือบทั งหมดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ อ่าง
เก็บน ้าที่ส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าเข่ือนรัชชประภา ลักษณะลุ่มน ้าสาขาย่อยที่ส้าคัญของลุ่มน ้าตาปีมีดังนี  
 1. แม่น  าตาปี  ต้นก้าเนิดมาจากทิวเขานครศรีธรรมราช ในเขตอ้าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไหลขึ นทางทิศเหนือผ่านอ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเข้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผ่านอ้าเภอพระแสง บ้านนาสาร พุนพิน และอ้าเภอเมือง และลงสู่ทะเลรวมระยะทางยาว 232 กิโลเมตร จึง
นับเป็นแม่น ้าสายที่ยาวที่สุดในภาคใต้ 
 2.  คลองจันดี ต้นน ้าอยู่บริเวณเทือกเขาหลวง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ความสูง 
1,500 ม.รทก. ทางฝั่งขวา และทางขวามีเขาทงความสูง 317 ม.รทก. โดยมีห้วยท่าแพไหลมาจากเขาหลวง มีถนน
สาย 4104 ตัดผ่านช่องเขาซึ่งต้นน ้าเป็นเขตติดต่อระหว่างอ้าเภอลานสกา (นอกลุ่มน ้า) และอ้าเภอฉวาง (ในเขต
ลุ่มน ้า) จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตลุ่มน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอฉวาง แล้วไหลมาตัดผ่านทางรถไฟที่บ้าน
ตลาดจันดี ระยะทางจากต้นน ้าถึงระดับความสูง 40 ม.รทก. ประมาณ 8.0 กิโลเมตร มีคลองมินไหลลงสู่คลองจัน
ดีทางฝั่งซ้ายที่ระยะทางประมาณ 4.0 กิโลเมตรจากปากแม่น ้า และมีคลองขุดด้วนไหลลงสู่คลองจันดีทางฝั่งขวาที่
ระยะทางประมาณ 200 ม. ก่อนไหลลงสู่แม่น ้าตาปี ประมาณ 200 ม. จุดนี มีระดับตลิ่งประมาณ 25 ม.รทก. 
ความลาดเทโดยประมาณ 0.0046 (ประมาณ 1:2,200) และไม่ค่อยคดเคี ยว   
 3.  คลองสินปุน เกิดจากสันเขาสูง 400 ม.รทก. ในเขตอ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แล้วไหล
ผ่านอ้าเภอเขาพนม อ้าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความลาดเทของคลองโดยประมาณมีดังนี  จากเส้น
ชั นความสูง 100-120 ม.รทก. ประมาณ 1:350 และ 60-40 ม.รทก. ประมาณ 1:450 ที่เส้นชั นความสูง 120.00 
ม.รทก. ตัดล้าน ้าสามารถวางแนวคลองส่งน ้าโดยแรงโน้มถ่วงให้พื นที่เพาะปลูกได้ทั งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา  และ
เช่นเดียวกันที่เส้นชั นความสูง 100 ม.รทก. ตัดคลองสินปุน ใต้เส้นชั นความสูง 80.00 ม.รทก. ประมาณ 3.0 
กิโลเมตร สามารถสร้างฝายส่งน ้าให้พื นที่เพาะปลูกบนสองฝั่งได้ ส่วนใหญ่เส้นชั นความสูง จะขนานกับล้าน ้าเป็น
ระยะไกล จึงไม่เหมาะที่จะสร้างฝายและระบบส่งน ้าโดยแรงโน้มถ่วง 
 4.  คลองพระแสง เกิดจากเทือกเขาพระหมีความสูง 1,065 ม.รทก. และเขาหลังคาตึกความสูง 1,395 ม.
รทก. ในเขตอ้าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นน ้าชื่อคลองพระแสง มีคลองควนไหลมาบรรจบที่ท้ายเส้น
ชั นความสูง 80.00 ม.รทก. ประมาณ 3.20 กิโลเมตร ท้ายจุดบรรจบเรียกคลอพระแสง ความลาดเทจากเส้นชั นความ
สูง 80-60 ม.รทก. ประมาณ 1:975 และระหว่างเส้นชั นความสูง 40-20 ม.รทก. ประมาณ 1:1,225 เหนือเส้นชั น
ความสูง 40.00 ม.รทก. ประมาณ 7,500 กิโลเมตร มีคลองหยีไหลลงทางฝั่งขวาและไหลลงมาบรรจบคลองสกที่
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ระยะทางประมาณ 11.0 กิโลเมตร ท้ายเส้นชั นความสูง 20.0 ม.รทก. โดยเส้นชั นความสูง 20.0 ม.รทก. อยู่ท้าย
ที่ตั งเข่ือนรัชชประภา ประมาณ 1.0 กิโลเมตร 
 5.  คลองพุมดวง ต้นก้าเนิดมาจากคลองสกมาบรรจบกันที่คลองพระแสง ที่บ้านปากน ้า ต้าบล
พระแสง อ้าเภอบ้านตาขุน มีระดับตลิ่งอยู่ที่ 10.0 ม.รทก. ไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก สภาพล้าน ้าต้น
น ้าคดเคี ยว มีพื นที่การเกษตรสองฝั่งล้าน ้าออกไปประมาณ 5-10 กิโลเมตร ไกลออกไปจะเป็นพื นที่ภูเขาลาดชัน 
คลองพุมดวงไหลลงแม่น ้าตาปีที่อ้าเภอพุนพิน มีระดับตลิ่งอยู่ประมาณ 3.0 ม.รทก. มีความยาวล้าน ้าประมาณ  
33 กิโลเมตร ความลาดเทล้าน ้า 1:5,000  
 ส้าหรับรายละเอียดพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าตาปีในเขตจังหวัดต่างๆดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 

สภาพภูมิประเทศในลุ่มน ้าตาปี ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 
 

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน  าตาป ี
 

 
 
 

1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าตาปี ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบ
สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน ้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขต
ลุ่มน ้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน ้า ล้าน ้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน ้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขา” 
ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ 
(ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน ้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่
แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ น โดยมีการน้าข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม  ได้แก่  แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าของหน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงาน
การศึกษา  แผนที่แสดงขอบเขตพื นที่ชลประทาน  แนวคันกั นน ้าท่วม  และการส้ารวจสนามในบางพื นที่ รวมทั ง
ได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน ้า 
ซึ่งแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าตาปี ออกเป็น 8 ลุ่มน ้าสาขา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน ้า
สาขาและระบบลุ่มน ้าตาปี ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 และรูปที่ 1.1-3 ตามล้าดับ 
 
 
 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำตำปี

กระบี่      4,713.57      1,680.79    1,050,494        35.66            12.49

ตรัง      4,605.53          0.005                3      0.0001        0.00003
นครศรีธรรมราช      9,910.90      2,328.72    1,455,447        23.50            17.31
พังงา      3,801.66          35.90         22,438          0.94              0.27
ระนอง      3,112.97         116.17         72,609          3.73              0.86
สุราษฎร์ธานี     12,676.19      9,292.92    5,808,078        73.31            69.07

รวม 13,454.51  8,409,069       100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำตำปี ร้อยละของ
พ้ืนที่จังหวัด
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าตาปี
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าตาป ี
 

 

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำตำปี จังหวดั อ้ำเภอ
1 2202 คลองจนัดี 656.86     410,540    4.88               - นครศรีธรรมราช  - ฉวาง ชา้งกลาง ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ นา

บอน บางขนั และลานสกา
2 2203 แม่น า้ตาปตีอนบน 1,491.48   932,175    11.09             - สุราษฎร์ธานี  - บา้นนาสาร และเวียงสระ

 - กระบี่  - ล้าทับ

 - นครศรีธรรมราช  - ฉวาง ชา้งกลาง ถ า้พรรณรา ทุ่งสง 
ทุ่งใหญ่ นบพิต้า นาบอน บางขนั 
พรหมคีรี พิปนู และลานสกา

3 2204 คลองสินพูน 909.00     568,122    6.76               - สุราษฎร์ธานี  - พระแสง และชยับรีุ

 - กระบี่  - เขาพนม คลองท่อม และล้าทับ

 - นครศรีธรรมราช  - ทุ่งใหญ่

 - ตรัง  - วังวิเศษ

4 2205 คลองอิปนั 2,087.04   1,304,399  15.51             - สุราษฎร์ธานี  - คีรีรัฐนคิม เคียนซา ชยับรีุ พนม 
พระแสง และเวียงสระ

 - กระบี่  - เขาพนม ปลายพระยา เมืองกระบี ่
เหนอืคลอง และอ่าวลึก

5 2206 แม่น า้ตาปตีอนล่าง 3,630.22   2,268,887  26.98             - สุราษฎร์ธานี  - กาญจนดิษฐ์ กิ่งอ้าเภอวิภาวดี คีรี
รัฐนคิม เคียนซา ชยับรีุ ท่าฉาง บา้นนา
เดิม บา้นนาสาร พระแสง พุนพิน 
เมืองสุราษฎร์ธาน ีและเวียงสระ

 - นครศรีธรรมราช  - ฉวาง ถ า้พรรณรา ทุ่งใหญ่ นบพิต้า 
และพิปนู

6 2207 คลองสก 1,206.68   754,177    8.97               - สุราษฎร์ธานี  - คีรีรัฐนคิม เคียนซา บา้นตาขนุ พนม
 และพระแสง

 - พังงา  - กระปง คุระบรีุ ตะกั่วปา่ ทับปดุ 
และเมืองพังงา

 - กระบี่  - ปลายพระยา

7 2208 คลองพระแสง 1,460.26   912,660    10.85             - สุราษฎร์ธานี  - กิ่งอ้าเภอวิภาวดี คีรีรัฐนคิม ท่าฉาง
 บา้นตาขนุ และพนม

 - พังงา  - คุระบรีุ

 - ระนอง  - กะเปอร์ และกิ่งอ้าเภอสุขส้าราญ

8 2209 คลองพุมดวงตอนล่าง 2,012.97   1,258,109  14.96             - สุราษฎร์ธานี  - กิ่งอ้าเภอวิภาวดี คีรีรัฐนคิม เคียน
ซา ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ บา้นตาขนุ 
พนม และพุนพิน

 - นครศรีธรรมราช  - ฉวาง ถ า้พรรณรา ทุ่งใหญ่ นบพิต้า 
และพิปนู

รวม 13,454.51  8,409,069  100.00           

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าตาป ี
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน  าตาปี (Schematic Diagram) 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบันทึก
ไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จ้านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี สถานี สอท.ฉวาง และสถานีพระแสง รายละเอียดแต่ละสถานีดังแสดงในภาคผนวก ก 
สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศ
หลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานี

ตรวจอากาศในลุ่มน ้าตาปี แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้  

35.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนมกราคมวัดได้ 20.9 องศาเซลเซียส  
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 25.7-28.2 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 82.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัด
ได้ 96.5 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 49.8 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 75.8-86.8 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,409.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
89.8-154.8 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 6.8 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 4.8-8.0 
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.6 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 1.2-2.2 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,665.2 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 28.6-268.8 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1 สรุปค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าตาปี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ย ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยปี รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน

พระแสง อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0     26.1 (ธ.ค.) - 28.1 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 20.9 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 82.9     75.0 (ก.พ.) - 87.0 (ต.ค.) 96.0 (ม.ค.) 48.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,299.0 85.0 (พ.ย.) - 143.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 7.1       5.0 (ก.พ.) - 8.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.7       1.3 (ก.ย.-ม.ค.) - 2.3 (ธ.ค.) 40.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,645.1 43.0 (ก.พ.) - 226.5 (ต.ค.) - -

จังหวดัสุราษฎร์ธานี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.7     25.5 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 34.9 (เม.ย.) 20.9 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.6     75.0 (มี.ค.) - 87.0 (ส.ค., ก.ย.) 97.0 (พ.ค.) 51.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,524.0 94.0 (พ.ย.) - 166.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.7       4.0 (ก.พ.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.9       1.2 (ต.ค.) - 2.6 (ธ.ค.) 47.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,600.7 13.3 (ก.พ.) - 314.5 (พ.ย.) - -

สอท.ฉวาง อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0     25.9 (ธ.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.4 (เม.ย.) 20.3 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 82.9     76.0 (ก.พ.,มี.ค.) - 87.0 (ต.ค.) 97.0 (ก.ย.,ต.ค.) 49.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,303.0 85.0 (พ.ย.) - 136.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.5       5.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.6       0.4 (ต.ค.) - 0.7 (ก.พ.) 50.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,886.8 37.8 (ก.พ.) - 240.9 (ก.ย.) - -

สนามบนิสุราษฎร์ธานี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.8     25.4 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 35.3 (เม.ย.) 21.3 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.8     77.0 (มี.ค.) - 86.0 (ต.ค.) 96.0 (ม.ค.) 51.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,511.0 95.0 (พ.ย.) - 174.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.8       5.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.5       1.8 (ต.ค.) - 3.2 (ธ.ค.) 50.0 (มิ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,528.0 20.4 (ก.พ.) - 293.1 (พ.ย.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าตาปี 
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1.2.2 ปริมา  น 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ้านวน 42 สถานี พบว่า มีเพียง 12 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของ
แต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี  ยังน้าค่า
ปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าตาปีด้วย จาก
การวิเคราะห ์พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,015 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่เดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน  ต้าแหน่งสถานีที่น้ามา

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

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมา  นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าตาป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฝนเฉลี่ยรายเดือน 35 23 61 111 220 212 236 269 283 267 206 91 
ฝนเฉลี่ยสะสม 35 58 120 231 451 663 899 1,169 1,451 1,718 1,924 2,015 
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ฝนเฉล่ียรายเดือน ฝนเฉล่ียสะสม
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  า น สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  า นรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าตาปี 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  า นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าตาป ี
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1.2.3 ปริมา น  าท่า 

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

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดน  าท่า 
 

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

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

 4. ค้านวณปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า จากสมการ 

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

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

 จากขั นตอนการประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าตาปี พบว่า ลุ่มน ้าตาปีมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 
10,448 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิการยน แสดงดัง
รูปที่ 1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมา น  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าตาปี 
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าตาปีข อง
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 68 
สถานี มีเพียง 26 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี  ต้าแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าตาปี แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

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

   QF  = 0.7578A1.0629      (R2 = 0.9347) 

 
 

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

รายเดือนเฉล่ีย 188 152 373 622 1,147 1,007 1,125 1,193 1,383 1,405 1,270 582
รายเดือนสะสม 188 340 713 1,335 2,483 3,490 4,614 5,807 7,191 8,595 9,866 10,448
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รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม
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รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาป ี
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ รหสั ช่ือสถำนี หน่วยงำน ช่วงปี พ.ศ. จ้ำนวน พ้ืนทีร่บัน้้ำ ปรมิำณน้้ำทำ่
สถำนี ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวดั รบัผิดชอบ ทีเ่ก็บข้อมูล ปี เส้นรุ้ง เส้นแวง (ตร.กม.) รำยปีเฉลี่ย

 (น.)  (อ.) (ล้ำน ลบ.ม.)
1 X.136 บา้นล้าทับ ล้าทับ ล้าทับ กระบี่ RID 2529 - 2532 4 8-03-42 99-17-43 80          55.49         
2 X.102A บา้นทางขา้ม ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช RID 2534 - 2537 4 8-17-57 99-23-00 152        95.82         
3 X.163 บา้นชา้งกลาง ชา้งกลาง กิง่ชา้งกลาง นครศรีธรรมราช RID 2530 - 2543 14 8-20-34 99-37-12 97          166.46       
4 X.176 บา้นฉวาง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช RID 2536 - 2543 8 8-25-38 99-30-40 684        1,006.04     
5 X.195 บา้นท่าโพธิ์ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช RID 2541 - 2548 8 8-30-24 99-30-39 488        740.68       
6 X.37A บา้นยา่นดินแดง อปินั พระแสง สุราษฎร์ธานี RID 2512 - 2548 37 8-34-03 99-15-15 5,200      3,777.52     
7 X.99 บา้นล้อง บา้นส้อง เวยีงสระ สุราษฎร์ธานี RID 2518 - 2531 14 8-38-07 99-22-59 62          85.09         
8 220701 คลองพนมท่ีบา้นบางสาน พนม พนม สุราษฎร์ธานี DWR 2516 - 2546 31 8-46-18 98-47-24 360        299.83       
9 X.81 บา้นนาสาน ล้าพนู บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี RID 2525 - 2531 7 8-48-16 99-22-27 219        167.49       
10 X.81A บา้นนาสาร นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี RID 2533 - 2543 11 8-48-23 99-22-18 220        209.97       
11 220704 คลองศกท่ีบา้นเชี่ยวไทร พงักาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี DWR 2516 - 2546 31 8-49-18 98-50-06 892        1,181.46     
12 220702 คลองชะอุน่(เหนือ) คลองชะอุน่ พนม สุราษฎร์ธานี DWR 2516 - 2546 31 8-49-54 98-50-36 136        143.26       
13 X.51 บา้นสองพีน่้อง คลองสก พนม สุราษฎร์ธานี RID 2515 - 2521 7 8-50-39 98-44-39 431        808.73       
14 X.80 บา้นปลายน ้า ล้าพนู บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี RID 2525 - 2531 7 8-52-23 99-25-59 114        54.07         
15 X.58 บา้นลังธรรม คลองสก พนม สุราษฎร์ธานี RID 2515 - 2529 15 8-53-05 98-40-06 312        777.97       
16 X.38 บา้นยนัหลอน พะแสง บา้นตาขนุ สุราษฎร์ธานี RID 2507 - 2517 11 8-53-51 98-52-32 2,690      4,405.20     
17 X.38A บา้นท่าขนุ เขาวง บา้นตาขนุ สุราษฎร์ธานี RID 2517 - 2524 8 8-54-56 98-53-30 2,706      4,494.37     
18 X.39 บา้นเขาพงั เขาพงั บา้นตาขนุ สุราษฎร์ธานี RID 2507 - 2526 20 8-57-07 98-48-53 1,437      2,800.92     
19 X.36 บา้นท่าขนอน ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี RID 2532 - 2548 17 9-01-46 98-58-00 3,012      3,633.62     
20 X.6B บา้นท่าตื น ถ า้สิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี RID 2512 - 2530 19 9-03-57 99-02-58 4,415      5,046.76     
21 220903 คลองยนัท่ีบา้นยาง บา้นยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี DWR 2527 - 2546 20 9-04-00 98-59-06 980        1,113.29     
22 X.74A บา้นท่ากระดาน บา้นยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี RID 2512 - 2513 2 9-04-03 98-59-08 1,178      935.40       
23 X.74B บา้นท่ากระดาน บา้นยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี RID 2514 - 2516 3 9-04-06 98-58-57 1,178      988.52       
24 X.92 บา้นน ้าหกั น ้าหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี RID 2517 - 2524 8 9-06-18 98-58-52 1,001      1,004.49     
25 220902 คลองแอะ๊ท่ี ตะกกุใต้ กิง่วภิาวดี สุราษฎร์ธานี DWR 2525 - 2546 22 9-09-18 98-53-42 36          33.68         
26 X.66 แกง่กรุง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี RID 2515 - 2522 8 9-18-27 98-51-52 661        783.32       

หมายเหตุ :  RID = กรมชลประทาน      DWR = กรมทรัพยากรน ้า

ต้ำแหน่งทีต้ั่ง
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  าในลุ่มน  าตาปี 
 
 

1.2.4 ปริมา น  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าตาปีของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 68 สถานี มีเพียง 14
สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้า
หลากครบตลอดทั งปี ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลากสูดสุดรายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า  ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

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

   QP  = 3.4575A0.7833      (R2 = 0.9387) 
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พื นที่รับน  า (ตร.กม. 

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าท่ารายปเีฉลี่ยกบัพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี

QF=0.7578A1.0629

(R2 =0.9347)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าตาป ี
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าตาป ี

 
 
 

ล้ำดับ แมน้้่ำ/ล้ำน้้ำ ช่ือสถำนี จังหวดั รหัส พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงของ ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุด
สถำนี (ตร.กม.) ข้อมลู รำยปีเฉลี่ย (ลบ.ม./วนิำที)

1.  คลองพุมดวง ตอนล่าง บา้นท่าขนอน สุราษฎร์ธานี X.36 2,968.21 2532-2553 1,884.60                   
2.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นยา่นดินแดง สุราษฎร์ธานี X.37A 5,383.24 2512-2553 2,850.00                   
3.  คลองพุมดวง ตอนล่าง บา้นท่าขนุ สุราษฎร์ธานี X.38A 2,706.00 2518-2522 1,970.00                   
4.  คลองแสง                    บา้นเขาพัง สุราษฎร์ธานี X.39 1,437.00 2507-2526 1,516.00                   
5.  คลองสก                       บา้นสองพี่นอ้ง สุราษฎร์ธานี X.51 431.00   2512-2520 428.00                      
6.  คลองสก บา้นชอ่งลม สุราษฎร์ธานี X.57 8.00      2516-2527 26.50                       
7.  คลองสก                       บา้นลังธรรม สุราษฎร์ธานี X.58 312.00   2516-2527 534.00                      
8.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นปลายน า้ สุราษฎร์ธานี X.80 114.00    2525-2530 216.00                      
9.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี X.81 219.00    2525-2530 156.00                      
10.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นล้อง สุราษฎร์ธานี X.99 62.00      2518-2530 53.00                       
11.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นทางขา้ม นครศรีธรรมราช X.102A 152.00   2521-2532 85.00                       
12.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นฉวาง นครศรีธรรมราช X.176 684.00   2536-2540 492.00                      
13.  แม่น า้ตาป ีตอนบน        บา้นท่าโพธิ์ นครศรีธรรมราช X.195 487.98   2541-2553 410.00                      
14.  แม่น า้ตาป ีตอนล่าง     บา้นเคียนซา สุราษฎร์ธานี X.217 6,696.70 2546-2553 3,010.00                   
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าตาป ี
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1.2.5 ปริมา ตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าตาปีของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 68 
สถานี มีเพียง 4 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั งปี 
รายละเอียดของแต่ละสถานี  แสดงดังตารางที่ 1.2-4 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QS  = aAb 
 

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

   QS  = 2,198.9A0.5615       (R2 = 0.9809) 

ตารางที่ 1.2-4 ปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าตาป ี

ล้ำดับ แมน้้่ำ/ล้ำน้้ำ ช่ือสถำนี จังหวดั รหัส หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปี พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ปริมำณตะกอน

สถำนี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู ที่มข้ีอมลู (ตร.กม.) แขวนลอย

รำยปีเฉลี่ย (ตัน)

1. คลองพุมดวงตอนล่าง บา้นทา่ขนอน สุราษฎร์ธานี X.36 RID 9 01' 46" 98 58' 00" 2532 - 2548 17 2,968 172,509
2. แม่น า้ตาปตีอนล่าง บา้นยา่นดินแดง สุราษฎร์ธานี X.37A RID 8 34' 03" 99 15' 15" 2533 - 2551 19 5,383 300,730
3. แม่น า้ตาปตีอนบน บา้นทา่โพธิ์ นครศรีธรรมราช X.195 RID 8 30' 24" 99 30' 39" 2541 - 2549 9 488 73,349
4. แม่น า้ตาปตีอนล่าง บา้นเคียนซา สุราษฎร์ธานี X.217 RID 8 50' 54" 99 12' 03" 2546 - 2549 4 6,696.70 309,542

หมายเหตุ :  RID   =  กรมชลประทาน     
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าตาปี

QS=2198.9A0.5615

(R2 =0.9809)
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1.2.6 อุทกธร ีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการรวบรวมแผนที่อุทกธรณีวิทยาของประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า 
ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าตาปีเป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 13 
ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้าหินชั นกึ่งแปร (PCms) และชั นหินอุ้มน ้าหินชุดล้าปาง (TRlp) พื นที่
ประมาณ 1,831,947 ไร่ และ 1,798,707 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.79 และ 21.39 ของพื นที่ลุ่มน ้า ตามล้าดับ 
ส้าหรับชั นหินอุ้มน ้าอื่นๆ พบกระจายอยู่ทั่วพื นที่ มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2-5 
ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข และสภาพอุทกธรณีวิทยาและ
ปริมาณการให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าตาปี แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำตำปี

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)

1 Cms ชั นหนิอุ้มน า้หนิชั นกึ่งแปร - - 8.59        5,366        0.06               
2 Gr ชั นหนิอุ้มน า้หนิแกรนติ 10-30 1-10 1,261.18   788,240     9.37               
3 Jmk ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 454.82     284,262     3.38               
4 Kuk ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุโคราชตอนบน - - 35.21      22,007      0.26               
5 Ols ชั นหนิอุ้มน า้หนิปนูอายอุอร์โดวิเชยีน - - 35.77      22,359      0.27               
6 Pc ชั นหนิอุ้มน า้หนิคาร์บอเนตอายเุพอร์เมียน 20-40 1-40 1,626.57   1,016,607  12.09              
7 PCms ชั นหนิอุ้มน า้หนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 2,931.12   1,831,947  21.79              
8 Qcl ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนเศษหนิเชงิเขา - - 1,673.05   1,045,654  12.43              
9 Qfd ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนน า้พา 15-50 5-30 1,343.62   839,765     9.99               
10 SDmm ชั นหนิอุ้มน า้หนิแปร - - 864.04     540,023     6.42               
11 TRJlk ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 59.33      37,079      0.44               
12 TRlp ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุล้าปาง - - 2,877.93   1,798,707  21.39              
13 Tsc ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนหนิร่วนกึ่งแขง็ตัว 30-50/200 1-20 110.04     68,773      0.82               
14 W แหล่งน า้ - - 171.62     107,262     1.28               
15 No data ไม่มีขอ้มูล - - 1.63        1,019        0.01               

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 13,454.51 8,409,069  100.00            

พ้ืนที่
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง    บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT215 22  

 
 

รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธร ีวิทยาในลุ่มน  าตาป ี
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รูปที่ 1.2-12 ปริมา การให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าตาป ี
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1.2.7 คุ ภาพน  า 

 ลุ่มน ้าตาปี ประกอบด้วย แม่น ้าสายหลักที่ส้าคัญคือแม่น ้าตาปีและแม่น ้าพุมดวง แม่น ้าตาปี  
เป็นแม่น ้าที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงในอ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านอ้าเภอฉวาง  
อ้าเภอทุ่งใหญ่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  แล้วไหลผ่านอ้าเภอเวียงสระ อ้าเภอพระแสง อ้าเภอเคียนซา อ้าเภอ
พุนพิน และอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่อ่าวบ้านดอน แม่น ้าตาปีมีความยาว
ประมาณ 232 กิโลเมตร ส่วนแม่น ้าพุมดวง เป็นแม่น ้าที่มีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาภูเก็ตด้านตะวันตก  
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือแถบจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และทางตอนใต้ของจังหวัดระนองที่อ้าเภอพนมไหล
ผ่านอ้าเภอพนม อ้าเภอบ้านตาขุน อ้าเภอคีรีรัฐนิคม อ้าเภอพุนพิน บรรจบกับแม่น ้าตาปีทางฝั่งซ้ายที่ต้าบลท่า
ข้าม  อ้าเภอพุนพิน แม่น ้าพุมดวงยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ปัจจุบันนี แม่น ้าพุมดวงตอนบนสายหลักได้ถูกกั น
ท้าเป็นเข่ือน คือ เข่ือนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน แต่ยังมีคลองเล็กๆ อีกหลายสายอยู่ใต้เขื่อนคลองที่ส้าคัญ 
3 สายคือ คลองยัน คลองแสง และคลองสก 
 กรมควบคุมมลพิษ และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า รวมจ้านวน 11 สถานี โดยสถานีที่ TP04 – TP07 เป็นสถานีของ 
แม่น ้าพุมดวง ส่วนอีก 7 สถานีที่เหลือเป็นสถานีของแม่น ้าตาปี  ดังตารางที่ 1.2-6 และต้าแหน่งตรวจวัดดัง 
รูปที่ 1.2-13 และได้มีการประกาศประเภทแหล่งน ้าโดยประกาศของกรมควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ดังแสดงในรูปที่ 1.2-14 ก้าหนดให้แม่น ้าตาปีบริเวณบ้าน
ปากน ้าต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่น ้าตาปีบริเวณบ้านวังม่วง ต้าบลนา
กระชะ อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 เป็นแหล่งน ้าประเภทที่ 3 (แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ ง
จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ การอุปโภคและบริโภค และการเกษตร) และแม่น ้าตาปี
ตั งแต่บริเวณ บ้านวังม่วง ต้าบลนากระชะ อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 จนถึงแม่น ้าตาปี
บริเวณบ้านขุนพิปูน ต้าบลยางค้อม อ้าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 221 เป็นแหล่งน ้าประเภท
ที่ 2 (แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค  
การอนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง การว่าย) 
 

ตารางที่ 1.2-6 สถานีเก บตัวอย่างน  าในลุ่มน  าตาปีของ คพ. และ สสภ.14 
 

รหัส
สถาน ี

ระยะทางกิโลเมตรจาก 
ที่ตั ง หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ปากน  า สถานีก่อน 
TP01 1  ท่าเรือท่าทอง ปากน ้า ตลาด เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 
TP02 4 3 ท่าเรือบ้านดอน บ้านดอน  เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 
TP03 20 16 สะพานจุลจอมเกล้า ชุมชนใต้โค้ง ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
TP04 25 5 สะพานพุมดวงหน้าโรงงานสุรา หนองไทร หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
TP05 40 15 วัดถ ้าสิงขร ถ ้าสิงขร ถ ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
TP06 86 46 สะพานพุมดวง ตาขุน พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 
TP07 103 14 คลองพระแสงท้ายเขื่อนรัชชประภา เช่ียวหลาน พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 
TP08 100 3 สะพานข้ามแม่น ้าตาปี เคียนซา เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 
TP09 150 47 สะพานเช่ือม อ.เวียงสระ-อ.พระแสง โคกจ้าปา ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
TP10 200 50 สะพานกรมโยธา 2543 ตลาดฉวาง   ฉวาง นครศรีธรรมราช 
TP11 230 30 สะพานบ้านขุนพิปูน  ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 

 

 ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 14 
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ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2544 
 

รูปที่ 1.2-13 แผนที่แสดงจุดเก บตัวอย่างน  าแม่น  าตาปี-พุมดวง 
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รูปที่ 1.2-14 แสดงประเภทแหล่งน  าโดยประกาศของกรมควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุ ภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 

 
 โดยสรุปเมื่อพิจารณาดัชนีคุณภาพน ้าส่วนใหญ่ของแม่น ้าตาปี-พุมดวง พบว่า มีคุณภาพค่อนข้างดี 
ในทั ง 2 ฤดู จัดอยู่ในมาตรฐานค่อนไปทางประเภท 2 เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงตามปกติก่อน รวมทั งเพื่อการ
อนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง การว่ายน ้า กีฬาทางน ้า และเพื่อการเกษตร ยกเว้น มีบางครั งที่ท้ายน ้าตั งแต่บริเวณสถานี 
(TP03) สะพานจุลจอมเกล้า ลงไป เริ่มมีค่า DO และ BOD เข้าเกณฑ์คุณภาพน ้าประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงตามปกติก่อน และเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม 
บริเวณ 3 สถานีท้ายน ้า (TP01-TP03) ในฤดูแล้งของแทบทุกปี พบว่ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรีย (Coliform) 
สูงซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าให้คุณภาพน ้าเลวลง จนอยู่ในประเภทที่ 4 ถึง 5 เป็นครั งคราว จัดเป็นแหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจาก
กิจกรรมของชุมชน ไม่เหมาะกับการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า หากจะใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค จะต้อง
ผ่านการฆ่าเชื อโรคและผ่านกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาแผนที่กลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า ทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่ม
น ้าตาปี ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน 27 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงใน ภาคผนวก ข 
สามารถสรุปรายละเอียดดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1 โดยกลุ่มชุดดินที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62 
มีพื นที่ประมาณ 2,925,195 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.79 ของพื นที่ลุ่มน ้า ตามล้าดับ ส้าหรับกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่พบ
นอกจากนี จะกระจายอยู่ทั่วไปตามพื นที่ลุ่มน ้าซึ่งมีสัดส่วนพื นที่ค่อนข้างน้อย  
 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มน  าตาป ี
 

 

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ลุม่น้้ำตำปี (ตร.กม.) (ไร่) ลุม่น้้ำตำปี

1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 8.21        5,133       0.06                16 กลุ่มดินชุดท่ี 34 2,722.11      1,701,320    20.23              
2 กลุ่มดินชุดท่ี 5 32.35       20,218     0.24                17 กลุ่มดินชุดท่ี 39 836.76        522,976       6.22                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 6 814.02     508,764   6.05                18 กลุ่มดินชุดท่ี 41 120.34        75,214        0.89                
4 กลุ่มดินชุดท่ี 7 28.28       17,678     0.21                19 กลุ่มดินชุดท่ี 42 0.90            561            0.01                
5 กลุ่มดินชุดท่ี 8 107.96     67,474     0.80                20 กลุ่มดินชุดท่ี 43 142.39        88,995        1.06                
6 กลุ่มดินชุดท่ี 11 43.64       27,274     0.32                21 กลุ่มดินชุดท่ี 45 681.80        426,123       5.07                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 13 66.04       41,277     0.49                22 กลุ่มดินชุดท่ี 50 409.12        255,701       3.04                
8 กลุ่มดินชุดท่ี 14 62.44       39,027     0.46                23 กลุ่มดินชุดท่ี 51 108.39        67,743        0.81                
9 กลุ่มดินชุดท่ี 16 23.92       14,948     0.18                24 กลุ่มดินชุดท่ี 53 98.52          61,572        0.73                
10 กลุ่มดินชุดท่ี 17 282.42     176,510   2.10                25 กลุ่มดินชุดท่ี 57 0.82            509            0.01                
11 กลุ่มดินชุดท่ี 22 12.51       7,817       0.09                26 กลุ่มดินชุดท่ี 59 11.82          7,386          0.09                
12 กลุ่มดินชุดท่ี 23 1.97        1,230       0.01                27 กลุ่มดินชุดท่ี 62 4,680.31      2,925,195    34.79              
13 กลุ่มดินชุดท่ี 25 72.42       45,265     0.54                28 แหล่งน ้า 153.22        95,762        1.14                
14 กลุ่มดินชุดท่ี 26 1,256.89   785,558   9.34                29 อื่นๆ 52.49          32,804        0.39                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 32 545.40     340,874   4.05                30 ไม่มีข้อมูล 77.06          48,164        0.57                

รวมทั้งลุม่น้้ำ 13,454.51 8,409,069 100.00           

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน  าตาป ี
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของ
ลุ่มน ้าตาปีตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าเป็นพื นที่เกษตร โดยเฉพาะพื นที่

ไม้ผล-ไม้ยืนต้น ส้าหรับอัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากปี พ.ศ.2545 มีไม่มากนัก ดังรูปที่ 1.3-3 
แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้าตาปี  
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าตาปี  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำตำปี พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว 319,118 3.79 112,140 1.33 ลดลง
พืชผัก 7,132 0.08 1,393 0.02 ลดลง
พืชไร่ 0 0.00 42 0.0005 เพิ่มขึ น
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 5,028,002 59.79 5,062,865 60.21 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ* 28,167 0.33 31,988 0.38 เพิ่มขึ น
ป่าไม้ 2,494,775 29.67 2,558,497 30.43 เพิ่มขึ น
พื นที่อื่นๆ** 531,875 6.33 642,144 7.64 -

รวมพ้ืนที่ 8,409,069 100.00 8,409,069 100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน า้ (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น า้ 

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

             **  พื นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื นท่ีชมุชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and Built-up land), พื นท่ีน า้ (Water Body) และพื นท่ีเบด็เตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

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

 

0.32, 3.79% 0.01, 0.08%
0.00, 0.00%

5.03, 59.79%

0.03, 0.33%

2.49, 29.67%

0.53, 6.33%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าตาปี ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่    สัดส่วน (  
พื นท่ีรวม 8.41 ล้านไร่ 

0.11, 1.33% 0.001, 0.02%
0.00, 0.00%

5.06, 60.21%

0.03, 0.38%

2.56, 30.43%

0.64, 7.64%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าตาปี ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่    สัดส่วน (  
พื นท่ีรวม 8.41 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าตาปี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 



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

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT215 32  

1.4 พื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน  ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าตาปีมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด 5,208,428 ไร่ หรือ 8,333.49 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 61.94 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า โดยพื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั งหมดจากแผนที่การใช้
ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี ยว ดินเค็ม หรืออยู่
ในพื นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศ
ตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิ จารณาพื นที่
การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย  
ซึ่งในการพิจารณาพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
  พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ กษาโครงการศ กษาเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับ
การพัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช
ไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื นที่ที่ไม่อยู่
ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษาจะ
พิจารณาจากพื นที่ที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากนั นจึงน้ามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัยใน
ด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื นดินมาวิเคราะ ห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่

สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ)  
 - พื นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มและชื นแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน ้า พื นที่ชุ่มน ้า 

พื นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น  
 -   พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าตาปีได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่การเกษตรทั งหมด
ในลุ่มน ้าตาปีแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกในลุ่มน ้าตาปี ดังรูปที่ 1.4-2 
 
ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าตาป ี
 

 
 
 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี ส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณตลอดสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าตาปีและสาขา ซึ่งพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั งหมดใน
ลุ่มน ้าตาปี มีจ้านวน 1,220,914 ไร่ หรือ 1,953.46 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 23.44 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด 
หรือร้อยละ 14.52 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 8,409,069 ไร่) มีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น
มากที่สุด แต่ก็ยังมีพื นที่เพาะปลูกบางส่วนที่ยังปลูกบนพื นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอ  
 

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำตำปี ไม้ผล/ ทัง้หมด
ไม้ยนืต้น (ไร)่

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  112,140     1,393          42  5,062,865      31,988  5,208,428
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    88,781     1,007          35  1,102,815      28,275  1,220,914
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

    79.17     72.26      83.12       21.78        88.39       23.44

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน ้าทั งหมด

      1.06       0.01        0.00       13.11         0.34       14.52

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

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าตาป ี
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1.4.2 พื นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน ้า โดยจะพิจารณาจากพื นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื นที่ส่วนหนึ่งของพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั นใน
การศึกษาจึงน้าพื นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จากนั นจึงท้าการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนา
ระบบชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื นที่ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวส่วน
ใหญ่อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน ้าชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูก
พืชชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ท้าการตัดออกแล้ว
ในขั นตอนการศึกษาพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าตาปีได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีเป็นรายพืช แสดงดังตารางที่ 1.4-2 และแสดง

พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)
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ตารางที่ 1.4-2 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุม่น  าตาปี 
  

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มตาปี ส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าตาปีและล้าน ้าสาขา โดยลุ่มน ้าตาปีมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาระบบ
ชลประทานทั งหมด 406,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบชลประทานไป
แล้ว 17,268 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของพื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่ เหมาะสมที่สามารถพัฒนาระบบ
ชลประทานเพิ่มได้อีก 389,257 ไร ่คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำตำปี ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร)่

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  112,140     1,393          42  5,062,865      31,988  5,208,428

พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    88,781     1,007          35  1,102,815      28,275  1,220,914

พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน    67,497       563          -      309,139      12,059    389,257
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก     76.03     55.87          -         28.03        42.65       31.88

- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด     60.19     40.38          -           6.11        37.70         7.47

 - พื นทีลุ่่มน ้าทั งหมด       0.80       0.01          -           3.68         0.14         4.63
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน า้ (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น า้ (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าตาป ี
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายที่มีความส้าคัญในลุ่มน ้าตาปี ประกอบด้วย 
พื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า และพื นที่ชุ่มน ้า จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช 2543  พบว่า  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน ้าตาปีมีเนื อที่รวม 3,147,525 ไร่ (5,036.04 ตาราง
กิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 37.43 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับขอบเขตของพื นที่ป่าไม้ในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี  
ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1 
 (1  ป าสงวนแห่งชาติ 
  เขตพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี มีพื นที่รวมทั งหมด 3,147,525 ไร่ (5,036.04 ตร.กม) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 37.43 ของพื นที่ลุ่มน ้าตาปี แบ่งออกเป็นเขตพื นที่อนุรักษ์ (C) เขตพื นที่ป่าเศรษฐกิจ  
(E) เขตพื นที่เกษตรกรรม (A) ตามล้าดับรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-1 
 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าตาปี  
 

 
 
 (2  อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี มีจ้านวน 8 แห่ง มีพื นที่รวม 950,317 ไร ่
ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาสกอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง อุทยานแห่งชาติคลองพนม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อุทยานแห่งชาติน ้าตกโยง และอุทยานแห่งชาติ
ศรีพังงา  
 นอกจากนี  ในพื นที่ลุ่มน ้าตาปียังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื นที่ชุ่มน ้าอีกด้วย รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 1.5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ในลุ่มน้้ำตำปี

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 1,258.82   786,763      9.36

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 1,975.76   1,234,853   14.68

3 E เขตพื นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Economic) 1,700.93   1,063,081   12.64

4 N พื นท่ีกันออก (Non - RFD control) 22.35       13,966        0.17

5 NF ไม่มีข้อมูล 78.18       48,862        0.58

รวม 5,036.04 3,147,525 37.43

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าตาป ี
 

 
 
 จากการรวบรวมข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ .ศ.2543 
พบว่า ลุ่มน ้าตาปีแยกประเภทป่าไม้ออกตามสภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2
ส้าหรับความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 8 แห่ง 1,520.51    950,317              11.30

1.1 แก่งกรุง 541.00         338,125       170.29         106,431                       1.27
1.2 เขาพนมเบญจา 50.12           31,325         21.11           13,195                         0.16
1.3 เขาสก 645.52         403,450       639.12         399,449                       4.75
1.4 เขาหลวง 570.00         356,250       217.51         135,945                       1.62
1.5 คลองพนม 464.00         290,000       409.68         256,050                       3.04
1.6 ใต้ร่มเย็น 213.00         133,125       0.19            116                         0.0014
1.7 น า้ตกโยง 205.00         128,125       33.99           21,246                         0.25
1.8 ศรีพังงา 246.08         153,800       28.62           17,885                         0.21

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 5 แห่ง 1,804.49    1,127,804            13.41
2.1 เขาประ-บางคราม 156.32         97,700         27.23           17,019                         0.20
2.2 คลองนาคา 530.33         331,456       161.56         100,977                       1.20
2.3 คลองพระยา 156.32         97,700         147.92         92,449                         1.10
2.4 คลองยัน 488.00         305,000       492.32         307,701                       3.66
2.5 คลองแสง 80.76           50,472         975.45         609,659                       7.25

3 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 2 แห่ง 393.11      245,697                0.19
3.1 แม่น า้ตาปีและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 265.00                165,625 24.32           15,198                         0.18
3.2 อ่าวบ้านดอน 695.00                434,375 1.75            1,093                           0.01

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำตำปี ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำตำปี

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ในลุ่มน้้ำตำปี

1 ป่าชายเลน MG 15.46             9,660           0.11                    
2 ป่าดิบชื น ME 3,674.28         2,296,426     27.31                  
3 ป่าท่ีพื นฟูตามธรรมชาติ SG 0.14               85               0.001                  
4 ป่าไผ่ BB 10.45             6,530           0.08                    
5 ป่าพรุ SW 3.83               2,391           0.03                    
6 ไม่มีข้อมูล NF 35.40             22,123         0.26                    

รวม 3,739.54     2,337,215  27.79             

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-1 พื นที่ทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าตาป ี
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าตาป ี
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1.5.2 ชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

 ชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั นที่ 5 มีพื นที่ประมาณ 
3,306,995 ไร่ ร้อยละ 39.33 ของพื นที่ลุ่มน ้า รองลงมาคือ พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 4 มีพื นที่ประมาณ 1,928,628 ไร่ ร้อย
ละ 22.94 ซึ่งรายละเอียดของพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีแสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขต 

ชั นคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีแสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำตำปี

1A ป่าต้นน า้ล้าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น       2,390.12      1,493,827             17.76
1AM ป่าต้นน า้ล้าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น           12.65            7,908               0.09
1AR ป่าต้นน า้ล้าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น           44.21          27,628               0.33
1B ป่าต้นน า้ล้าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ         213.74        133,587               1.59
1BR ป่าต้นน า้ล้าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ           45.44          28,400               0.34
2 ท้าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ       1,138.58        711,612               8.46
3 ท้าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล       1,034.46        646,540               7.69
4 ท้าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช       3,085.81      1,928,628             22.94
5 ท้าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว       5,291.19      3,306,995             39.33
N ไม่มีข้อมูล             1.62            1,012               0.01
W แหล่งน า้         196.69        122,933               1.46

รวม 13,454.51   8,409,069 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าตาปี 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีมีทั งสิ น 1,153,709 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 570,689 คน และประชากรหญิง 583,020 คน จ้านวนครัวเรือน 329,468 ครัวเรือน เฉลี่ย 4 
คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 658,145 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.05 ของประชากร
ทั งลุ่มน ้า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 59.70 และ 
29.12 ของประชากรทั งลุ่มน ้า ตามล้าดับ ส้าหรับประชากรในจังหวัดกระบี่มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย คิดเป็นร้อยละ 
9.22 ของประชากรทั งลุ่มน ้าเท่านั น 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสังคม 

 ลุ่มน ้าตาปีระกอบด้วยพื นที่ 3 จังหวัด 26 อ้าเภอ และ 138 ต้าบล/เทศบาล และ 1,117 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ นครสีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (จังหวัด ตรัง พังงา และระนอง ไม่มีข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน ้า และเป็นพื นที่ป่าไม้ ) จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 
สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1  
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวม
กระบ่ี นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ลุม่น้้ำตำปี

1.  เขตกำรปกครอง
หมูบ่า้น 107                 306                 704                 1,117        
ต้าบล 16                   35                   87                   138           
อ้าเภอ 5                    7                    14                   26             
จังหวดั 1                    1                    1                    3               

2.  โครงสร้ำงด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ้านวนประชากรชายในลุ่มน ้า คน 53,760             165,957           350,972           570,689    
จ้านวนประชากรหญิงในลุ่มน ้า คน 52,653             171,494           358,873           583,020    
จ้านวนประชากรในลุ่มน ้า คน 106,413           337,450           709,845           1,153,709 
ร้อยละของประชากรในลุ่มน ้า ร้อยละ 9.22                29.12               59.70               
จ้านวนครัวเรือน ครัวเรือน 26,651             94,371             208,446           329,468    
ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า ร้อยละ 8.09                29.46               59.62               
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 4                    4                    4                    4                
วยัแรงงาน คน 65,245             182,621           409,399           658,145    
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน ้า คน 61.31               54.12               57.67               57.05        
ประชากรในจังหวดั คน 418,705           1,513,163         983,486           
ร้อยละของประชากรในจังหวดั ร้อยละ 25.41               20.11               72.90               
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2                    2                    2                    2                

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบงัคับ)              31,397              75,882            161,210 268,489    
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า)                3,761              13,636 24,725             42,122      
อนปุริญญาหรือเทียบเท่า                1,808                6,286              10,950 19,044      
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่                1,727                6,874              12,139 20,740      
ก้าลังศึกษา              20,581              51,221            103,583 175,385    
ไม่รู้หนงัสือ                  696                2,909              13,127 16,732      

3.  โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนที่และกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นท่ีการเกษตร ไร่ 1,006,647         1,027,110         3,627,909         5,661,666 
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 11,565             31,435             60,429             103,429    
พื นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 63                   25                   45                   132           
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 15,848             40,194             79,323             135,365    
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -                     -                     -                     -                
เช่า ครัวเรือน 172                 890                 2,015               3,077        

จังหวัดในลุม่น้้ำตำปี

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

 
 
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวม
กระบ่ี นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ลุม่น้้ำตำปี

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท้านา ไร่ 200                 8,792               14,696             23,688      
ท้าไร่ ไร่ 1,936               4,981               17,977             24,894      
ท้าสวน ไร่ 300,865           79,434             643,773           1,024,072 
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 305                 866                 2,753               3,924        
เลี ยงสัตวเ์พื่อขาย ครัวเรือน 375                 3,830               4,568               8,773        
ประมง ครัวเรือน 5                    451                 1,429               1,885        
เพาะเลี ยงสัตวน์ ้า ครัวเรือน 171                 962                 1,186               2,319        

3.3  รำยได้เฉลีย่ครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 1,243,528         647,804           1,391,400         3,282,731 
3.4  อำชีพรับจ้ำง ครัวเรือน 2,401               8,983               17,783             29,167      

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ้านวนโรงงาน แหง่ 13                   40                   112                 165           
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แหง่ 44                   281                 493                 818           
โรงสีข้าว แหง่ 17                   89                   79                   185           

5.  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค

หมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมูบ่า้น 107                 295                 656                 1,058        
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 12,641             29,481             51,485             93,607      
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เคร่ือง 76                   272                 934                 1,282        
หมูบ่า้นท่ีมีถนนไปอ้าเภอ หมูบ่า้น 107                 299                 657                 1,063        

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพียงของน ้าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 15,980             43,872             88,145             147,997    
ความพอเพียงของน ้าใช้ ครัวเรือน 15,825             43,361             87,669             146,855    
ความไม่เพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร ไร่ 10,830             33,657             80,324             124,811    
ความไม่เพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 410                 2,035               3,952               6,397        

6.2  คุณภำพ
แหล่งน ้าผิวดิน แหง่ 186                 621                 1,421               2,228        
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แหง่ 122                 350                 667                 1,139        
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แหง่ 55                   242                 673                 970           
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แหง่ 9                    29                   81                   119           

จังหวัดในลุม่น้้ำตำปี



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มน ้า
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 การพัฒนาแหล่งน ้าในลุ่มน ้าตาปี มีวัตถุประสงค์ในระยะแรกเพื่อหาแหล่งน ้า ส้าหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค แต่ในระยะหลังๆ เมื่อมีการขยายตัวและพัฒนาของอุตสาหกรรมมากขึ น ท้าให้มีความต้องการน ้า
ในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มขึ น เช่น เพื่อการอุตสาหกรรม ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว กรมชลประทานจึงได้ด้าเนินการพัฒนา
แหล่งน ้าในหลายๆ รูปแบบ คือ ประเภทโครงการอ่างเก็บน ้า ฝายทดน ้า และการสูบน ้าจากล้าน ้า แยกเป็นโครงการ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ในส่วนของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า เช่น กรมเร่งรัดพัฒนาชนบท 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการ กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์กรส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ก็ได้ร่วมพัฒนาแหล่งน ้า
ขนาดเล็กในลุ่มน ้าเช่นเดียวกัน เพื่อให้การกระจายโครงการประเภทต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื นที่ได้มากขึ น 
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่างๆ ที่รวบรวมได้ถึงปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี มีจ้านวนทั งสิ น 367 โครงการ ความจุ
เก็บกักรวม 4450.58 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ 289,535 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และ 

รูปที่ 2.1-1 
 

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในลุ่มน  าตาปี  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ โครงกำร จ้ำนวน ควำมจุอ่ำงเก็บน้้ำ พ้ืนที่รับประโยชน์
โครงกำร  (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่)

1 โครงการพัฒนาแหล่งน า้ขนาดใหญ่
 - เขื่อนรัชชประภา 1                 4,287.00                ผลิตไฟฟ้า

2 โครงการพัฒนาแหล่งน า้ขนาดกลาง 19               154.50                  98,750                       
3 โครงการพัฒนาแหล่งน า้ขนาดเล็ก 329             9.08                      165,745                     
4 โครงการสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 18               -                       25,040                       

รวม 367          4,450.58           289,535               
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล ก และโครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าตาปี 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่เป็นโครงการแบบเอนกประสงค์และได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้ว
ในปัจจุบันมี  1 โครงการ ได้แก่ โครงการเขื่อนรัชชประภา เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ซึ่งตั งอยู่ที่ต้าบลเขาพัง อ้าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขื่อนหินทิ งแกนดินเหนียว ตัวเขื่อนมีความสูง 
94 ม. ยาว 909 ม. ความกว้างสันเขื่อน 12 ม. เก็บกักน ้าที่ระดับสูงสุดปกติ 95 ม.รทก. ปริมาตรเก็บกักสูงสุด
ปกติ 5,638 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรเก็บกัก 4,287 ล้าน ลบ.ม. ติดตั งเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าพลังน ้าที่ท้ายเขื่อน จ้านวน 
3 หน่วยๆ ละ 80 เมกะวัตต์ รวมก้าลังติดตั งทั งหมด 240 เมกะวัตต์ เริ่มด้าเนินการก่อสร้างตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2525 
ถึงมิถุนายน 2530 และเร่ิมเดินเคร่ืองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบติดตั งปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา  
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวม 19 โครงการ มีความจุเก็บกักน ้ารวม
ทั งหมด 154.50 ล้าน ลบ.ม มีพื นที่ชลประทานรวม 98,750 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดโครงการในตารางที่ 2.1-2 
 
ตารางที่ 2.1-2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าตาปี  
 

ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ รหัส 
ลุ่มน  า 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.  

พื นที่รับ 
ประโยชน์ 

(ไร ่ 

โครงการขนาดใหญ ่

1 โครงการเขื่อนรัชชประภา 2208 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธาน ี 4,287 - 

โครงการขนาดกลาง 

1 ขุดลอกคลองระบายน า้มะเฟือง 2203 นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.00 6,000 
2 ขุดลอกหนองน ้าบา้นหนองบวั 2203 ถ ้าพรรณรา ถ ้าพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.00 3,000 
3 ฝายคลองสังข์ 2203 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.15 17,000 
4 อ่างเก็บน ้าคลองดินแดง 2203 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 60.00 0 
5 อ่างเก็บน ้าคลองกะทูน 2203 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 70.50 0 
6 โครงการอ่างเก็บน า้บางก้าปรัด 2204 สินปุน เขาพนม กระบี ่ 16.00 4,000 
7 อ่างเก็บน ้าคลองเสม็ดจวน 2204 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.00 3,600 
8 โครงการฝายคลองน ้าแดง 2205 พรุเตียว เขาพนม กระบี ่ 0.00 4,500 
9 โครงการอ่างเก็บน ้าหว้ยลกึ 2205 เขาเขน ปลายพระยา กระบี ่ 2.45 3,650 
10 โครงการอ่างเก็บน ้าคลองหยา 2205 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี ่ 3.20 2,200 
11 ปตร.ท่าชี 2206 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธาน ี 0.00 4,000 
12 ขุดลอกคลองมะลวน 2206 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธาน ี 0.00 4,000 
13 ขุดลอกคลองไท้ก๋ง 2206 หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธาน ี 0.00 15,000 
14 โครงการฝายวังเทวดา 2206 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี 0.00 16,000 
15 ฝายควนขี แรด 2206 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี 0.00 3,000 
16 ฝายคลองตาล 2206 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี 0.00 3,000 
17 ฝายบ้านเวียง 2206 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธาน ี 0.00 3,300 
18 สระเกบ็น า้บา้นแม่พระองค์อุปถมัภ ์ 2207 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธาน ี 0.00 3,500 
19 โครงกางอา่งเก็บน า้บางทรายนวล 2207 คลองชะอุ่ม พนม สุราษฎร์ธาน ี 2.2 3,000 

รวมโครงการขนาดกลาง 154.50 98,750.00 
รวมทั งหมด 4,442 98,750 

 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าตาป ี
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง    บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน และมีส่วนน้อยเป็นโครงการพัฒนาน ้าผิวดินของส้านักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท (เดิม) ปัจจุบันมีโครงการขนาดเล็กทั งสิ น 329 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 9.08 ล้าน ลบ.ม. มีพื นที่
ชลประทานรวม 165,745 ไร่ สรุปแยกแต่ละลุ่มน ้าสาขา ดังแสดงในตารางที่ 2.1-3 
 

ตารางที่ 2.1-3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล กที่มีอยู่ในปจัจุบันในลุ่มน  าตาปี  
 

รหัสลุ่มน  าสาขา ชื่อลุ่มน  าสาขา จ านวนโครงการ ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) พื นที่ชลประทาน (ไร่) 
2202 คลองจันดี 26 0.39 13,180 
2203 แม่น ้าตาปีตอนบน 60 1.84 32,340 
2204 คลองสินปุน 59 4.02 15,670 
2205 คลองอิปัน 52 1.70 19,615 
2206 แม่น ้าตาปีตอนล่าง 83 1.86 62,855 
2207 คลองสก 17 0.00 3,030 
2208 คลองแสง 0 0.00 0.00 
2209 คลองพุมดวงตอนล่าง 32 0.00 19,055 

รวม  329 9.08 165,745 
 
 
2.1.4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน ้า มีลักษณะเป็นการสูบน ้าจากล้าน ้าสาย
หลัก และสาขาไปยังระบบการกระจายน ้าที่ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดูแล
รักษาระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบ
น ้าไม่เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้รับภาระค่ากระแสไฟฟ้าคร่ึงหนึ่งแทนเกษตรกรในปีแรกๆ 

ของการส่งน ้า ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
ด้าเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในลุ่มน ้าตาปีมีโครงการสูบ
น ้าด้วยไฟฟ้าในระหว่างปี พ.ศ.2516-2546 จ้านวนทั งหมด 18 โครงการ เป็นพื นที่โครงการทั งหมดประมาณ 46,144 
ไร่ พื นที่สามารถส่งน ้าหรือพื นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 25,040 ไร่ ดังแสดงในตารางที่ 2.1-4 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าตาป ี
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง    บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 2.1-4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าตาปี  
 

ล าดับ ชื่ออาคาร จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
พื นที่บริการเดิม(ไร่  
พื นที่

โครงการ 
พื นที่ได้รับ
ประโยชน์ 

1 สถานีสูบน ้าบ้านแหลมทอง นครศรีฯ ฉวาง เทศบาลต้าบลไม้เรียง 3,000 1,270 
2 สถานีสูบน ้าบ้านไสหร้า นครศรีฯ ฉวาง ไส้หร้า 2,800 1,700 
3 สถานีสูบน ้าบ้านวังสะพาน นครศรีฯ ฉวาง นาแว 2,000 1,150 
4 สถานีสูบน ้าบ้านบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี พระแสง บางสวรรค์ 2,800 1,400 
5 สถานีสูบน ้าบ้านอ่างทอง สุราษฎร์ธานี พระแสง สินปุน 2,300 750 
6 สถานีสูบน ้าบ้านท่าลา สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม ทรัพย์ทวี 3,300 1,000 
7 สถานีสูบน ้าบ้านมอเก็ต-วังใหญ่ สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ควนศรี 3,394 1,500 
8 สถานีสูบน ้าบ้านหนองจอก สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าสะท้อน 3,800 3,800 
9 สถานีสูบน ้าบ้านบางอ้อ สุราษฎร์ธานี พุนพิน ท่าข้าม 3,600 1,500 
10 สถานีสูบน ้าบ้านหัวเขา 1 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ศรีวิชัย 2,200 1,320 
11 สถานีสูบน ้าบ้านหัวเขา 2 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ศรีวิชัย 1,200 600 
12 สถานีสูบน ้าบ้านบางมะเดื่อ สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางมะเดื่อ 1,900 1,500 
13 สถานีสูบน ้าบ้านหนองไทร สุราษฎร์ธานี พุนพิน หนองไทร 2,500 1,500 
14 สถานีสูบน ้าบ้านเงิน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางงอน 2,700 1,050 
15 สถานีสูบน ้าบ้านบางงอน สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางงอน 1,000 1,000 
16 สถานีสูบน ้าบ้านดอนเรียบ สุราษฎร์ธานี พุนพิน บางงอน 1,500 800 
17 สถานีสูบน ้าบ้านโรงกระเบื อง สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม ท่ากระดาน 2,100 1,200 
18 สถานีสูบน ้าบ้านกาชี สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม บ้านยาง 4,050 2,000 
 รวม 46,144 25,040 

 
 
2.1.5 แหล่งน  าตามธรรมชาติ แก้มลงิ บ่อน  าชุมชน 

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

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

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  4,660 22.37 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 15,168 72.81 

รวม 19,828 95.17 

 
 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าตาป ี
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง    บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร  การอุปโภค-บริโภค และการ
อุตสาหกรรม จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส้าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งจากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงาน
แผนลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ  
ต้าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในลุ่มน ้าตาปี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 และรูปที่ 2.2-1 

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

 
 
 
 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรมพัฒนำ กรมโยธำธกิำร กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำตำปี ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ที่ดิน และผังเมอืง และพันธพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน า้ธรรมชาติ 5
2 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 12 13
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน า้ใหม่ 103 1
4 ระบบส่งน า้ ระบบระบายน า้ และระบบ

แพร่กระจายน า้
6

5 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน า้และฝายชะลอน า้ 3 8
6 งานป้องกันบรรเทาภัยน า้ท่วม 4 1 1
7 แก้มลิงธรรมชาติและพื นที่เกษตรรับน า้นอง 1

รวม 126 22 1 1 8
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่าง   



บทท่ี  3

ความต้องการใช้น ้า
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น  า 

 
 
3.1 การศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  า 

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

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่าง  ของลุ่มน  า 
  

กิจกรรมการใช้น  า การศ กษา ประเมินความต้องการใช้น  า 
 ข้อมูล การประเมิน ค านว  

การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน ้าดิบ/ก้าลังผลิต 
- ประชากร 

ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/
ความต้องการใช้น ้า และแผนงานขยาย
ก้าลังผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช
ในพื นที่ลุ่มน ้า ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น ้า/ปริมาณน ้าที่ส่งให้แก่
พื นที่ชลประทาน 

- การขาดแคลนน ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

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

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

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอัตราการใช้น ้า 

การปศุสัตว์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

รักษาระบบนิเวศน์
ท้ายน ้า 

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

ไม่น้อยกว่าปริมาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพื นที่รับน ้า 
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3.2 น  าใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

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

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

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลประปาปี 
พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าตาปีมีส้านักงาน
ประปารวม 4 แห่ง แบ่งออกเป็น 14 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 72,300 ราย ปริมาณการผลิต
รวม 25.66 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 30.79 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละหน่วย
บริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคปี พ.ศ.2551 ในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 
 
 
3.3 น  าใช้เพื่อการเกษตร 

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

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

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

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

1 5 4 สุราษฎร์ธานี แม่ข่ายสุราษฎร์ธาน ี 47,943 17,420,274 20,904,329 คลองพุมดวง 
2 5 4 สุราษฎร์ธานี หนว่ยบริการพุนพิน  6,599 2,678,493 3,214,192 คลองพุมดวง 
3 5 4 บ้านนาสาร แม่ข่ายบ้านนาสาร  2,219 493,961 592,753 คลองฉวาง 
4 5 4 บ้านนาสาร หนว่ยบริการพระแสง  1,231 355,577 426,692 แม่น า้ตาปี 
5 5 4 บ้านนาสาร หนว่ยบริการเวียงสระ  2,726 701,932 842,318 แม่น า้ตาปี 
6 5 4 บ้านตาขุน แม่ข่ายบ้านตาขุน  1,048 334,475 401,370 คลองพุมดวง 
7 5 4 บ้านตาขุน หนว่ยบริการพนม  828 396,230 475,476 คลองพุมดวง 
8 5 4 บ้านตาขุน หนว่ยบริการเชี่ยวหลาน  589 177,510 213,012 เขื่อนรัชประภา 
9 5 4 บ้านตาขุน หนว่ยบริการคีรีรัฐนคิม  491 150,241 180,289 คลองพุมดวง 
10 5 4 กระบี่ หนว่ยบริการเขาพนม  1,071 366,850 440,220 น า้ตกเขาพนม, ห้วย

เนือ่งคลองแห้ง 

11 5 4 อ่าวลึก หนว่ยบริการปลายพระยา  1,105 274,792 329,750 คลองบางหลน 
12 4 ทุ่งสง หนว่ยบริการนาบอน  1,171 285,415 342,498 รับน า้จาก ป.ทุ่งสง 
13 4 จนัดี แม่ข่ายจนัดี  3,409 1,408,200 1,689,840 คลองจนัดี 
14 4 จนัดี หนว่ยบริการท่ายาง  1,870 615,023 738,028 คลองสังข์ 

รวมทัง้หมด 72,300 25,658,973 30,790,767
ทีม่ำ: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ้านวนผู้ใชน้ ้า เปน็ขอ้มูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน ้าดิบเปน็ขอ้มูลป ี2551  
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    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตาราง
ที่ 3.3-1 และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน 
ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
  (2   แบบจ าลองปริมา  นใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  ฝน
ที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการ
ให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว  
ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น ้าของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน ้าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่้า เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถ 
ที่จะเก็บน ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูง
กว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ้าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน ้าฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงน้ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองความต้องการน ้า 
   แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยก้าหนดให้มีค่าระดับน ้าฝนใช้
การสามารถถึงระดับน ้าในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 

STO 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

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

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

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

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

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

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

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

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

สัปดำห์

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

 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มนีำคม เมษำยน พฤษภำคม มถุินำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

แม่ฮ่องสอน 3.13 3.94 5.22 6.26 5.37 4.24 3.98 3.77 3.95 3.88 3.45 2.97
แม่สะเรียง 3.33 4.14 5.43 7.05 5.42 4.07 3.84 3.7 4 4.03 3.65 3.17

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

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

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

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

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

ก้าแพงเพชร 3.96 4.85 5.69 6.28 5.37 4.46 4.39 4.07 4.23 4.07 3.83 3.6

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

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

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

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

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

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคเหนอื

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

 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มนีำคม เมษำยน พฤษภำคม มถุินำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

นครสวรรค์ 3.89 4.65 5.21 5.69 5.13 4.48 4.26 4.07 3.94 4.06 3.86 3.61
สุพรรณบรีุ 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58
ลพบรีุ 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

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

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

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

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

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

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

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

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

ภาคใต้

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (3)  ปริมา น  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมา น  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับ 
ที่เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ 
ได้ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ 
1.0-3.0 มม./วัน 
  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า ส้าหรับ
โครงการนี ก้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใชก้ารบนแปลงการร่ัวซึมชชน้ า้ของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน า้ปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ส้าหรับลุ่มน ้าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ้าเภอ เป็นต้น 
 

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

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูล

ฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน ้าท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพน ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม ส้าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจ้าลอง SWAT มีขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
  (1) น้าเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจ้าลอง SWAT MODEL จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื นที่ 
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  (2) น้าเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital  Elevation Model:DEM)  ในแบบจ้าลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขน้ามาลากแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับค้านวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จ้านวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า  และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับข้อมูล
ที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี , กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 พบว่า ความต้องการใช้น ้าเพื่อ
การเกษตร จะค้านวณได้จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางด้านการเกษตร เช่น ระบบการปลูกพืช แผนการ
เพาะปลูกพืชและข้อมูลจากสนาม โดยใช้แบบจ้าลอง อันประกอบด้วย แบบจ้าลองฝนใช้การ (Effective 
Rainfall Model) และแบบจ้าลองความต้องการน ้าชลประทาน (Irrigation Demand Model) รวมทั งข้อมูลที่
จ้าเป็นที่ใช้การวิเคราะห์ ซึ่งในการประเมินความต้องการน ้าการเกษตรได้แบ่งเป็นความต้องการน ้าในเขต
ชลประทาน และความต้องการน ้านอกเขตชลประทาน โดยความต้องการน ้านอกเขตจะไม่รวมพื นที่ปลูกยางพารา
และปาล์มน ้ามัน แสดงดังตารางที่ 3.3-3 
 

ตารางที่ 3.3-3 ความต้องการน  าเพ่ือการเกษตร ส าหรับแต่ละลุ่มน  าสาขาในพื นที่ลุ่มน  าตาปี 
 

รหัสลุ่มน  า
สาขา 

ชื่อลุ่มน  าสาขา พื นที่ในเขต
ชลประทาน 

(ไร่) 

พื นที่นอกเขต
ชลประทาน 

(ไร่) 

ความต้องการน  า
ในเขตชลประทาน 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ความต้องการน  า
นอกเขต

ชลประทาน 
(ล้าน ลบ.ม.) 

2202 คลองจันดี 13,180 314,614 8.46 25.70 
2203 แม่น ้าตาปีตอนบน 62,460 523,151 34.47 23.89 
2204 คลองสินปุน 23,270 484,113 15.94 7.01 
2205 คลองอิปัน 31,365 1,071,658 16.81 5.78 
2206 แม่น ้าตาปีตอนล่าง 117,825 1,578,830 76.81 126.70 
2207 คลองสก 9,530 231,165 5.35 31.10 
2208 คลองแสง 0 11,331 0.00 1.15 
2209 คลองพุมดวงตอนล่าง 31,905 558,839 22.20 43.54 

รวม (ไร่) 289,535 4,773,701 180.05 264.89 
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3.4 น  าใชเ้พ่ือการอุตสาหกรรม 

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

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

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

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

 
 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั นจะ
รวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตรา 
การเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตรา
การเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี, กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรม ค้านวณได้จากอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยพื นที่ของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ คูณกับพื นที่
ประกอบการอุตสาหกรรม อัตราการใช้น ้าตามประเภทของโรงงานโดยอาศัยฐานข้อมูลทะเบียนโรงงานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2546 ที่มีข้อมูลพื นที่ประกอบการอุตสาหกรรมรายต้าบล จ้าแนกตามประเภทโรงงาน  
ทั งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงงานที่ตั งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม พบว่า ในพื นที่ลุ่มน ้าตา
ปีมีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 20.85 ล้าน ลบ.ม./ปี ส้าหรับอุตสาหกรรมหนัก 205 ล้าน ลบ.ม./ปี 
รวม 225.85 ล้าน ลบ.ม. /ปีตามล้าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT215 64  

3.5 น  าใชเ้พ่ือการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช. 2ค ปี 2541จาก
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามาวิเคราะห์
ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งได้จาก
การประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบง่ออกเปน็การเลี ยงสัตวป์ระเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน า้ตาปีมคีวามต้องการน า้เพื่อการปศุสัตว ์3.35 ล้าน ลบ.ม./ป ี 
รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1 
 

ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน  าตาปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวมควำม
ต้องกำรใช้น้้ำ

กระบ่ี นครศรีธรรมรำช สุรำษฎร์ธำนี ลุ่มน้้ำตำปี
1 วัวเนื อ 0.0372                0.2688                0.8375                1.14                    
2 วัวนม -                     0.0015                -                     0.00                    
3 ควาย 0.0004                0.0032                0.0336                0.04                    
4 หมู 0.0236                0.6280                0.8156                1.47                    
5 เป็ด-ไก่ 0.1062                0.0566                0.2527                0.42                    
6 อื่นๆ 0.0021                0.0399                0.2433                0.29                    

รวม 0.1694            0.9980            2.1827            3.35               
หมายเหตุ :   ขอ้มูลปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ป ีพ.ศ.2552

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

ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ของจังหวัดต่ำงๆ
 ในลุ่มน้้ำตำปี (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
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3.6 น  าใชเ้พ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า 
 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า ก้าหนดให้ปริมาณน ้าต่้าสุดที่
ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้านั นๆ ในอดีต ซึ่งท้าการประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน
มกราคมถึงเมษายน เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัด
น ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการไหลต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามา
วิเคราะห ์ผลที่ได้จะน้ามาก้าหนดอัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 
1 ตร.กม. 
 ความต้องการปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้า โดยปกติจะก้าหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั งก็จะก้าหนดตามปริมาณความต้องการน ้าด้านท้ายน ้า เช่น 
การขับไล่น ้าเค็ม-น ้าเสีย การรักษาระดับน ้าเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม  
เป็นต้น ดังนั นปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้าที่จ้าเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน ส้าหรับใน
การศึกษานี จะพิจารณาปริมาณน ้าต่้าสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน ้าท่ารายเดือน โดยพิจารณา
ที่ค่าปริมาณน ้าท่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการค้านวณตามเกณฑ์ดังกล่าว สรุปได้ว่าลุ่มน ้าตาปีมีค่าปริมาณน ้าต่้าสุด 
เพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน ้าประมาณ มีปริมาณความต้องการน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า
รวมกันทุกลุ่มน ้าสาขาทั งหมดประมาณปีละ 1,014.12 ล้าน ลบ.ม.  
 
 
3.7 ปริมา ความต้องการใช้น  าทั งหมด 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมา ความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

 
 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำตำปี (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น า้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   30.79

2 น า้ใช้เพื่อการเกษตร                                 444.94

3 น า้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                 225.85

4 น า้ใช้เพื่อการปศุสัตว์                                     3.35

รวม                         704.93

5 น า้ใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน า้                               1,014.12

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                       1,719.05



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรพัยากรน ้า
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ย
ต่อปี การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตก
ติดต่อกันหลายเดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณี จากข้อมูลปริมาณของกรม
อุตุนิยมวิทยาในปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543)  
พบว่า มีการกระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด แสดงดังรูปที่ 4.1-1 

และรูปที่ 4.1-2 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สอท.พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดอืน สถานี สอท.พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53   1  ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 255 

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 33.6 29.8 53.8 90.5 158.1 137.4 146.5 171.5 209.7 200.2 198.2 73.3
สูงสุด 350.5 130.3 193.3 274.0 275.3 258.7 314.9 437.1 977.9 467.2 612.1 266.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 22.7 9.8 27.2 0.0 51.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 51.1 36.8 111.4 110.6 149.5 149.2 185.1 148.6 144.9 184.1 134.5 80.2
สูงสุด 198.0 82.7 216.7 178.0 223.3 262.2 309.3 231.3 226.9 275.8 257.9 227.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 47.7 63.4 60.3 84.9 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 42.1 44.1 130.9 95.1 141.6 139.6 135.5 133.9 170.6 207.5 152.6 78.6
สูงสุด 78.0 82.7 216.7 121.0 216.8 262.2 197.7 231.3 226.9 260.9 257.9 227.9
ต้่ำสุด 19.2 0.0 71.2 47.7 63.4 67.5 84.9 68.0 88.0 171.6 104.7 7.8

78.0 48.7 128.7 116.1 216.8 262.2146.546153846154 *231.3 226.9 260.9 120.6 80.6
51.8 31.1 107.0 47.7 137.8 135.1 197.7 117.6 206.3 187.6 105.3 44.8
32.5 58.1 71.2 99.5 154.9 133.1 90.0 68.0 88.0 171.6 174.3 7.8
29.2 0.0 216.7 121.0 135.0 67.5 84.9 118.8 142.4 195.2 104.7 32.1
19.2 82.753.7931034482759 *91.0 63.4 100.0 169.4171.539285714286 *189.3 222.0 257.9 227.9

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานีที่ว่าการอ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

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

 
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

 
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดอืน สถานีที่ว่าการอ าเภอพนม จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53   1  ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 255 

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 25.8 34.7 73.6 123.1 171.6 144.4 160.9 195.1 218.2 200.9 178.5 76.4
สูงสุด 264.2 180.2 239.3 468.2 440.5 463.0 785.6 825.8 1009.0 493.7 492.5 287.2
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 3.4 7.5 14.4 9.1 17.4 31.8 24.8 30.9 0.0
เฉลี่ย 39.1 25.7 103.0 126.5 170.8 131.9 168.8 164.4 147.8 214.1 162.6 80.0
สูงสุด 98.9 82.8 192.4 233.3 310.1 260.5 256.6 298.7 202.3 415.1 325.6 168.8
ต้่ำสุด 1.9 0.0 9.8 40.3 101.7 27.2 120.0 77.1 80.5 112.1 45.7 13.5
เฉลี่ย 43.8 19.9 127.2 126.2 191.2 96.3 169.0 166.8 156.6 226.2 167.4 64.4
สูงสุด 98.9 39.7 192.4 233.3 310.1 170.5 256.6 298.7 202.3 415.1 325.6 153.6
ต้่ำสุด 20.7 0.7 9.8 40.3 101.7 27.2 120.7 77.1 106.3 112.1 45.7 13.5

30.8 39.7 185.3 134.6 310.1 27.2 120.7 298.7 129.0 152.6 82.6 89.8
30.5 7.2 192.4 233.3 141.4 98.5 256.6 162.9 106.3 222.7 151.2 24.3
20.7 34.8 92.7 120.6 261.4 170.5 124.6 77.1 188.9 228.4 231.9 41.0
38.2 0.7 155.7 102.1 141.4 110.8 174.1 128.3 202.3 112.1 45.7 13.5
98.9 17.3 9.8 40.3 101.7 74.4 160.9 195.1 218.2 415.1 325.6 153.6

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพลมฟ้าอากาศโดยเกิดภาวะฝนทิ งช่วงยาวนาน นอกจากนี 
ความแห้งแล้งยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท้าให้เกิดการเสียสมดุลทางระบบนิเวศวิทยา เช่น การ
บุกรุกพื นที่ป่าไม้ ท้าให้ช่วงหน้าฝนน ้าไหลหลากรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทะลายของดิน เกิดตะกอน
สะสมในล้าน ้า ท้าให้แหล่งน ้าเกิดการตื นเขินไม่สามารถเก็บกักน ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อพื นที่
การเกษตรนอกเขตชลประทานหรือที่เรียกว่าพื นที่เกษตรน ้าฝน ซึ่งไม่มีแหล่งน ้าที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะที่เกิด
ภัยแล้ง รวมถึงภาวะการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ นเป็นประจ้า
เกือบทุกปีโดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่เขตชลประทานเอง หากมีการขยายตัว
ของพื นที่เพาะปลูกมากจนเกินปริมาณน ้าที่เก็บกักในอ่างเก็บน ้า การใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งเพิ่มมากขึ น 
รวมถึงการใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ น ก็สามารถเกิดภาวะการขาดแคลนน ้าได้เช่นกัน สาเหตุหลักที่ส้าคัญของ
การเกิดสภาพปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีคือ 
 1. การผันแปรของปริมา  น 
  การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขได้  โดยการผันแปรของปริมาณฝนที่ก่อให้เกิดสภาพปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจะเกิดขึ นใน 2 ลักษณะ ดังนี  
  1) การผันแปรของปริมาณฝนตามพื นที่โดยพิจารณาจากค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย ซึ่งจะมี
ค่าแตกต่างกันไปเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและทิศทางของลมมรสุมที่พัดผ่านเข้ามา  โดยในลุ่มน ้าตาปีมีค่า
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยผันแปรตั งแต่ 1,400 ถึง 3,900 มิลลิเมตรต่อปี 
  2) การผันแปรของปริมาณฝนตามฤดูกาล โดยค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในพื นที่เดียวกัน
ก็จะมีค่า  แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ลมมรสุมแต่ละกลุ่มจะพัดพาเอาความชุ่มชื นเข้ามาในพื นที่โดยใน  
ลุ่มน ้าตาปีเดือนที่มี 
  ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยต่้าที่สุดได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยเพียง 
8.3 มิลลิเมตร ในขณะที่เดือนที่มีปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ย 329.3 มิลลิเมตร   
 2. ขาดการบริหารจัดการน  าที่เหมาะสม 
  การบริหารจัดการน ้าถือเป็นสิ่งส้าคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลายด้านเช่น ป้องกันน ้าท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวัตถุประสงค์
จะขัดแย้งกันเอง ดังนั นถ้าไม่มีการร่วมบริหารจัดการที่เหมาะสมจะท้าให้เกิดผลกระทบด้านใด ด้านหนึ่งได้  
 3. การขาดความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
  บางหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานย่อยขาดความรู้ในการพัฒนา เมื่อพัฒนาแหล่งน ้า
โดยเฉพาะขนาดเล็กขึ นมาแล้ว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ท้าให้การพัฒนาแหล่งน ้านั น
แทบไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ไม่สมบูรณ์ท้าให้สูญเสียงบประมาณเกินความจ้าเป็น  ต้องแก้ปัญหาอยู่
เกือบตลอดเวลา ซึ่งท้าให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่รู้จักจบสิ น  
  การขาดความรู้ในการปรับปรุง  การปรับปรุงบางชนิด เช่น การขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติ  
โดยเฉพาะการขุดลอกล้าน ้าท้ายฝายหรือประตูควบคุมน ้า จะท้าให้ hydraulic jump เลื่อนไปเกิดนอก stilling 
basin (การออกแบบ stilling basin ถูกต้อง) ท้าให้เกิดการกัดเซาะท้ายน ้าของ stilling  basin เป็นผลให้เสีย
งบประมาณในการบ้ารุงรักษาเกินความจ้าเป็น ถ้าไม่ได้มีการบ้ารุงรักษาอาคารพัฒนาแหล่งน ้าเหล่านั นอย่าง
ถูกต้องก็อาจเกิดการพังทะลายได้ในที่สุดซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นได้ในสนาม 
  การขาดความรู้ในการบ้ารุงรักษา เช่น อ่างเก็บน ้าขนาดเล็กที่ประกอบด้วยท้านบดินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบให้ดูแลรักษา  ได้ปล่อยให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ นบนท้านบดินซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้
ท้านบดินพังทลายจากการเกิด piping ได้ 
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 ทั ง 3 กรณีนี มักพบเห็นอยู่ทั่วไปในสนาม โดยเฉพาะในล้าน ้าขนาดเล็กที่องค์กรท้องถิ่นทั งของ
ภาครัฐและเอกชนสามารถด้าเนินการก่อสร้างและบ้ารุงรักษาได้ 

 
 

4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน ้าตาปี แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้าท่วม
ฉับพลัน/น ้าป่าไหลหลาก และปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้าบ่าล้นตลิ่ง สาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยของลุ่ม
น ้าตาปี ประกอบด้วย 
 1. ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานและฝนตกหนัก อาจเนื่องมาจากพายุหมุนเขตร้อนผ่านร่องมรสุม  
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นต้น 
 2. น ้าหลากจากภูเขาที่เป็นต้นน ้าล้าธาร เป็นลักษณะน ้าท่วมฉับพลัน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
บริเวณชุมชนในที่ราบเชิงเขา อาจจะเกิดขึ นได้แม้ไม่มีฝนตกในบริเวณนั น แต่ได้มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน ้าซึ่ง
อยู่ห่างไกลออกไป กระแสน ้าจะไหลลงสู่ที่ราบอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาจเกิดได้เนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่า
ต้นน ้าล้าธาร การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดหลักการ เช่น ใช้ที่ดินที่สูงบนภูเขาที่มีความลาดชันมาท้าการเพาะปลูก แต่
ถ้ามีความจ้าเป็นต้องท้ากสิกรรมหรือเพาะปลูกต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการ คือควรท้าเป็นขั นบันไดขวางตาม
ความลาดชันในการเพาะปลูก เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน ้าและการพังทลายของผิวดิน 
 3. น ้าทะเลหนุน ท้าให้ระดับน ้าในแม่น ้าสูงขึ น การไหลของน ้าในแม่น ้าจะช้าหรืออาจจะหยุดไหล 
น ้าในแม่น ้าจึงไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ระดับน ้าจึงสูงขึ นท่วมบริเวณริมฝั่งแม่น ้าได้ โดยเฉพาะปลายแม่น ้าที่
อยู่ติดทะเล 
 4. ทางระบายน ้าธรรมชาติ ตื นเขินหรือมีการบุกรุกแนวเขตล้าน ้าเป็นเหตุให้การระบายน ้าท้าได้ไม่
สะดวกจึงเกิดการเอ่อล้นท่วมบริเวณพื นที่ราบลุ่มในล้าน ้าได้ 
 5. สภาพพื นที่ด้านท้ายน ้าเป็นพื นที่ลุ่มน ้าท่วมตามธรรมชาติทุกปี เมื่อมีการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม
ท้าให้เกิดน ้าท่วมสร้างความเสียหายได้ 
 แสดงขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าตาปีดังรูปที่ 4.3-1  
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 รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นทีน่  าท่วมประจ าในลุ่มน  าตาป ี
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 1. สภาพภูมิประเทศ 
  มีพื นที่ลาดชันสูงถึง 35% ของทั งลุ่มน ้าท้าให้มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยสูง เกิดการกัดเซาะ
พังทลายทั งพื นที่ลาดชันสูงและตลิ่งล้าน ้า ยิ่งทางน ้ามีความยาวสั นแต่ปริมาณน ้าท่ามาก ก็จะยิ่งเพิ่มความรุนแรง
ของการกัดเซาะพังทลายมากขึ น  
 2. อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
  มีพายุดีเปรสชั่นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมที่ปกติแนวพายุจะเฉียงจากลุ่มน ้าตาปีไป
มีอิทธิพลฝนบริเวณชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ แต่ในกรณีที่แนวพายุ เปลี่ยนเส้นทางดังเช่นช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2548  จะท้าให้เกิดน ้าท่วมขังในลุ่มน ้าตาปีมากกว่าปกติ 
 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  มีการกัดเซาะพังทลายดินสูงถึง 46% ของทั งลุ่มน ้า ท้าให้เกิดตะกอนทับถมล้าน ้าต้องขุดลอก
เป็นประจ้าทุกปี ล้าน ้าที่ไม่มีงบประมาณขุดลอกจะตื นเขิน หากมีฝายน ้าล้นก็จะไม่สามารถกักเก็บน ้าได้  สภาพ
การใช้ที่ดินที่มีพื นที่เกษตร 64% ส่วนใหญ่ปลูกไม้ยืนต้น 56% และไม้ผล 4% กับนาข้าวอีก 4% นั น มีการใช้
สารเคมีการเกษตรก้าจัดหญ้าในสวนยางพาราและก้าจัดวัชพืชในสวนปาล์มที่ตกค้างลงสู่แหล่งน ้า 
 4. การบุกรุกพื นที่ป าไม้ 
  การเพิ่มของประชากรมีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินท้าให้มีการใช้ที่ดินผิดจากประเภทการใช้ที่ดนิ
ที่ผังเมืองก้าหนดไว้เพื่อการพัฒนาในอนาคต อาทิ การบุกรุกป่าพรุสาธารณะ เป็นต้น ท้าให้พื นที่แก้มลิงธรรมชาติ
ลดลง 
 5. ปัญหาคุ ภาพน  า 
  คุณภาพน ้าแม่น ้าตาปี-พุมดวงจะอยู่ระหว่างชั น 2 กับ 3 แต่ในฤดูแล้งมีปัญหาปนเปื้อน
โดยเฉพาะช่วงลุ่มน ้าตาปีตอนล่างจากแบคทีเรียและสารเคมีการเกษตรท้าให้ลดลงเป็น 4, 5 จ้าเป็นต้องมีปริมาณ
น ้ารักษาสภาพนิเวศในช่วงมีนาคม-เมษายน-พฤษภาคมนี  
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง พบว่า การบริหารจัดการลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีโดย
ภาพรวม ยังขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยมีสถานการณ์ที่ส้าคัญพอสรุปได้ดังนี  
 1. การพัฒนาแหล่งน  า  
  การพัฒนาแหล่งน ้าขึ นกับพื นที่ชลประทานต่อพื นที่ถือครองการเกษตรว่ามีการพัฒนาพื นที่
ชลประทานครอบคลุมพื นที่การเกษตรมากน้อยเพียงใด พื นที่ถือครองการเกษตรที่เหลือต่อพื นที่ลุ่มน ้า  เพื่อให้
ทราบว่าควรจะพัฒนาแหล่งน ้าเพิ่มขึ นในสัดส่วนเท่าไรและปริมาณน ้าต้นทุนต่อพื นที่การเกษตร  เพื่อที่จะบอกว่า
มีน ้าต้นทุนเพียงพอต่อพื นที่การเกษตรเท่าใด 
  (1) พื นที่ชลประทานต่อพื นที่ ถือครองการเกษตร จะส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน 
ความต้องการใช้น ้าต้นทุนทั งฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงการใช้พื นที่เพื่อการเกษตร  
  (2) พื นที่ถือครองการเกษตรที่เหลือจากพื นที่ชลประทานจ้านวนมากในลุ่มน ้า จะส่งผล
กระทบต่อปัญหาด้านความต้องการใช้น ้าต้นทุนทั งฤดูฝนและฤดูแล้ง  จึงได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงพื นที่
ชลประทาน 
  (3)  ปริมาณน ้าต้นทุนต่อพื นที่ถือครองการเกษตร จะส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน ้าต้นทุน
ทั งฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรงปริมาณน ้าต้นทุน 
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 2. ขาดการบริหารจัดการน  าที่เหมาะสม 
  การบริหารจัดการน ้าถือเป็นสิ่งส้าคัญอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลายด้านเช่น ป้องกันน ้าท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวัตถุประสงค์
จะขัดแย้งกันเอง ดังนั นถ้าไม่มีการร่วมบริหารจัดการที่เหมาะสมจะท้าให้เกิดผลกระทบด้านใด ด้านหนึ่งได้  
 3. การขาดความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
  บางหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานย่อยขาดความรู้ในการพัฒนา เมื่อพัฒนาแหล่งน ้า
โดยเฉพาะขนาดเล็กขึ นมาแล้ว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ ท้าให้การพัฒนาแหล่งน ้านั น
แทบไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ไม่สมบูรณ์ท้าให้สูญเสียงบประมาณเกินความจ้าเป็น ต้องแก้ปัญหาอยู่
เกือบตลอดเวลา ซึ่งท้าให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่รู้จักจบสิ น  
  การขาดความรู้ในการปรับปรุง การปรับปรุงบางชนิด เช่น การขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติ  
โดยเฉพาะการขุดลอกล้าน ้าท้ายฝายหรือประตูควบคุมน ้า จะท้าให้ hydraulic jump เลื่อนไปเกิดนอก stilling 
basin (การออกแบบ stilling basin ถูกต้อง) ท้าให้เกิดการกัดเซาะท้ายน ้าของ stilling  basin เป็นผลให้เสีย
งบประมาณในการบ้ารุงรักษาเกินความจ้าเป็น ถ้าไม่ได้มีการบ้ารุงรักษาอาคารพัฒนาแหล่งน ้าเหล่านั นอย่าง
ถูกต้องก็อาจเกิดการพังทะลายได้ในที่สุดซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นได้ในสนาม 
  การขาดความรู้ในการบ้ารุงรักษา เช่น อ่างเก็บน ้าขนาดเล็กที่ประกอบด้วยท้านบดินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบให้ดูแลรักษา  ได้ปล่อยให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ นบนท้านบดินซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้
ท้านบดินพังทลายจากการเกิด piping ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5

ยทุธศาสตรแ์ละการบริหารจดัการลุ่มน ้า
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บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 
 
5.1 การวิเคราะห์สถานการ ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เม่ือท้าวิเคราะหส์ถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 
 

 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าตาปี  
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5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี, กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 พบว่า ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ 
 

 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 
 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง 
 

 
 

 

 แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกระบี่ ภูเก ต พังงา 
 

2. การพัฒนาการผลิต 1. ศูนยก์ลางการผลิต
การตลาดการเกษตร 

เป็นศูนย์ลางการผลิตการตลาด
ภาคเกษตรมุงสู่สากลเป็นเอก
แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมพร้อมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

1. รายได้ต่อหัว/คน/ปี เพิ่มขึ น
อย่างนอ้ย 40% ภายในป ี2550 
 ภาคเกษตร 30% 
 ภาคการท่องเที่ยว 40% 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

3. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ และวัฒนธรรม 

1. การพัฒนาศักยภาพแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

2.การพัฒนาศักยภาพระบบการบริการ
เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ก า ร ตล า ด ก า ร
ท่องเที่ยว 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
1. ศูนย์กลางการท่อง-  
   เที่ยวเชิงคุณภาพที่ 
   ยั่งยืนภูมิภาค 

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
สินค้าเช่ือมโยงประเทศฝั่งอันดา
มัน-อ่าวไทย มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางส่งออกผลไม้และมุ่งสู่
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน
ในภูมิภาค 

1. สามารถเพิ่มรายได้จากการ 
   ท่องเที่ยวให้เป็นสาขาส้าคญั 
   ของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
   (GRP) 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 
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 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  

 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี ่
 

2.  เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
     ผลิตภัณฑ์ OTOP และ 
     การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์
     และวัฒนธรรม 

นครศ รีธรรมราชเมือง
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เมืองเกษตรและท่องเที่ยว
น่ าอยู่ สู่ สั ง คม พัฒนาที่
ยั่งยืน 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

3. มีการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ ์OTOP  

5.  พัฒนาการตลาดการเกษตรและผลิตภัณฑ ์OTOP  

9.  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8.  บริหารจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ ์

7.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1. การพัฒนาสินค้าการเกษตรที่ม ี
    ศักยภาพในการแข่งขัน 

2. ศูนยก์ลางการเกษตร 
   ที่มีคณุภาพครบวงจร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมขนส่ง ศูนย์กลาง
การเกษตรที่มีคุณภาพครบ
วงจร และผู้น้าการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

พัฒนาระบบการเกษตรที่มีคุณภาพ 
ครบวงจรตั งแต่การผลิต การแปร 
รูป การตลาด และการส่งออก 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2. การพัฒนาด้านการตลาดและเพิ่มขีด 
    ความสามารถ SMEs 

3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 
    การผลิตทางการเกษตร 

4. การสง่เสริมและพัฒนาสนิคา้ OTOP 

2. ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้  
    ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 

 เตรียมความพร้อมของพื นที่เพ่ือรองรับ
ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ 

 การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เกษตรและประมง 

2 . ป ร ะ ตู เ ช่ื อม โ ย ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ เ อ เ ชี ย ใ ต้
ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 
 เตรียมความพร้อมของพื นที่เพ่ือรองรับ

ประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ 
 การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เกษตรและประมง 

ศูนย์กลางการท่องเที่ ยวทาง
ทะเลระดับโลก และเป็นประตู
เช่ือมโยงเศรษฐกิจเอเชียใต้ 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

 กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
มูล จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี, กรม
ทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ มี
ดังนี  
 วิสัยทัศน์ 
 “ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาตาปี เพื่อน ้าดี ทุกชีวิตมีคุณภาพที่ยั่งยืน” 
 พันธกิจ (เป้าหมาย) 
 “ระบบบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบมีส่วนร่วมจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อประสานประโยชน์การใช้น ้าก้าหนด
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าดูแลทรัพยากรน ้าและระบบนิเวศพื นที่ลุ่มน ้า” 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อฟื้นฟูแหล่งน ้าให้มีน า้เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
 2) เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรน ้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูแหล่งน ้าให้มีน ้า 
 3) เพียงพอในการอุปโภคบริโภค 
 4) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด 
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์และมาตรการ 
 กลยุทธ์/มาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้า เพื่อ
ใช้เป็นกรอบและเป้าหมายในการพัฒนา แก้ไขปัญหา เสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ใช้โอกาสที่เอื ออ้านวย และก้าจัด
อุปสรรคให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยมากที่สุด ได้ยุทธศาสตร์โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 ด้าน คือ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน ้า 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางน ้า 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการท้ายน ้า 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

1. ศูนยก์ลางการท่องเที่ยว 
    เชิงอนุรักษ์และ 
    ประวัติ-ศาสตร์ 

ศูนย์กลางการท่อง เที่ ยว เ ชิง
อนุรักษ์และประวัติศาสตร์ แหล่ง
เกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน ์ ประเด นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

2. แหล่งเกษตร อุตสาห- 
    กรรมที่ยั่งยนื 

1. การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  

2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
อย่างครบวงจร 

1. พัฒนาการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

3. การรักษาความปลอดภัย 

1.  รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ น 

 

1.  รายได้ภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

3. ก้าหนดเขตอุตสาหกรรม 
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 ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการในการด้าเนินการ เพื่อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์และเป็นกรอบในการพิจารณาวางโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 
รายละเอียดดังตารางที่ 5.2-1 
 

ตารางที่ 5.2-1 เป้าหมายและมาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าตาป ี
 

1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน  า 
ประเด นของพื นที ่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ ระยะแผน มาตรการที่เสนอแนะ 

1. มีการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การเกษตรในเขตป่าสงวน
และป่าอนุรกัษ ์

2. ปริมาณน ้าท่าในฤดูแล้งลดลง
มีผลต่อระดับน ้าใต้ดินระดับตื น 

3. ปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินโดยเฉพาะการปลูก
สวนยางพาราบนพื นที่ลาดชัน 

1. รักษาสภาพป่าต้นน า้ 
2. เพิ่มความชุ่มชื นในดิน 
3. มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่

ลาดชัน 

สั น/กลาง/ยาว มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- ส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่ออนุรักษ์ 

ทรัพยากรป่าไม้ 
- การอนุรักษ์และจัดการฟื้นฟูป่าต้นน ้า 
- การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินในพื นที่

ลาดชัน 
- การเพิ่มความชุ่มชื นโดยการจัดท้า

ฝายต้นน ้า 

 
ตารางที่ 5.2-1 เป้าหมายและมาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่มน  าตาปี (ต่อ  
 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางน  า 
ประเด นของพื นที ่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ ระยะแผน มาตรการที่เสนอแนะ 

1.ปัญหาขาดแคลนน ้าเพือ่การ
อุปโภคบริโภคอนัเนื่องมาจาก
ขาดระบบประปาหมู่บา้น 
ระบบประปาที่มอียู่ไม่มี
ประสิทธิภาพและแหล่งเก็บ
กักน ้าเพื่อการอปุโภคบริโภคมี
ขนาดไม่เพียงพอ 

 

 
1. สามารถบริหารระบบประปาได้ 
    ยั่งยืนและคุมทุน 
 
2. ทุกหมู่บ้านมีน า้สะอาดเพื่ออุปโภค-

บริโภคอยา่งเพียงพอ 
 

 
สั น 
 
 

สั น 
สั น 

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- ฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบประปา 
 
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
- ปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปา 

2.  ปริมาณน ้าต้นทุนมีมากแต่
ขาดการกระจายตัว  

 

 
1.  มีการบริหารจัดการน า้อยา่ง

เหมาะสมและบา้รุงรักษาโครงการ
ได้ถูกต้อง 

2.  มีการใช้ประโยชน์จากโครงการที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  มีการกอ่สร้างแหล่งน ้าเพื่อเพิ่ม 
น ้าต้นทุน 

 
สั น/กลาง 

 
 

สั น 
 
 

กลาง/ยาว 

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- ฝึกอบรมการดูแลรักษาและบริหาร

จัดการโครงการ 
 
มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
- ปรบัปรุงโครงการเดิมให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ น 
- ก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก/กลาง 

3.  ปัญหาน า้ท่วมในที่ลาดชัน
และที่ราบลุ่ม 

 

 
1.  ลดความเสียหายจากปัญหาน า้ท่วม 
 

 
สั น 
 

 

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- จัดท้าผังนโยบายและมาตรการ

ป้องกันอุทกภัย 
- แผนหลักป้องกันน า้ท่วมชุมชนเมือง 

  สั น/กลาง/ยาว มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
- ขุดลอกล้าน ้า 
- จัดท้าระบบปอ้งกันน ้าท่วมชุมชน 

 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการท้ายน  า 
ประเด นของพื นที ่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ ระยะแผน มาตรการที่เสนอแนะ 

1.  ปัญหามลพิษทางน ้าจาก   มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
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ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียว 1.  คุณภาพน ้าด ี
 
2.  มีการคงอยู่พื นทีป่่าชายเลน 
 

สั น/กลาง/ยาว 
 
 
 

สั น/กลาง/ยาว 

- ส่งเสริม/ปลกูจิตสา้นกึ เฝา้ระวัง มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
การบา้บัดน า้เสียจากแหล่งกา้เนิด 

มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
- มีระบบบ้าบัดน า้เสียชุมชน  

 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ประเด นของพื นที ่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์ ระยะแผน มาตรการที่เสนอแนะ 

1. การสร้างความตระหนกัของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรน า้และการบริหาร
งบประมาณที่เหมาะสม 

1.  มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยสา้หรับ
ประกอบการตัดสินใจ 

 
2.  มีงานศึกษาวิจัยเพือ่ช่วยในการ

วางแผนโครงการ 
 

สั น 
 
 
 
 
 
 
 

สั น 

มาตรการไม่ใช้ส่ิงก่อสร้าง 
- แผนการพัฒนาระบบข้อมูล

เครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ระบบรวมทั งการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในการประยุกต์ใช้ข้อมูล
และสารสนเทศในการวางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

- แผนการศึกษาโครงข่ายน ้าพื นที่ลุ ่
มน ้าตาปีตอนบน 

5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  าในลุ่มน  า  กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุง
โครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า การศึกษาเพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ”  ได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี  
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น  ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าตาปี จากข้อมูลสภาพลุ่มน ้าตาปี 
ได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน า้ทา่มากเมื่อเทียบกับความต้องการน า้ในพื นที่ลุ่มน ้า  มีปริมาณฝนรายปี
เฉลี่ยสูง มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ในพื นทีลุ่่มน า้ 
 จุดอ่อน : มีสัดส่วนปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูแล้งต่้า   
 โอกาส : สามารถพัฒนาพื นทีช่ลประทานเพิ่มเติมได้อีกมาก 
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 ภัยคุกคาม : การบุกรุกพื นที่ปา่ต้นน ้า 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี 
และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ  น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส้าหรับลุ่ม
น ้าตาปี ได้ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 

 
 
 
 

5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 ลุ่มน ้าตาปีมีปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติในลุ่มน ้ามากเพียงพอกับความต้องการใช้น ้าในกิจกรรม
ต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าทั งในสภาพปัจจุบันและสภาพในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพื นที่ชลประทานจนเต็ม      
ศักยภาพของพื นที่และยังมีปริมาตรความจุเก็บกักมากเพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้น ้าทั งลุ่มน ้า แต่
เนื่องจากปริมาตรความจุใช้งานที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นปริมาตรความจุของเข่ือนรัชชประภา ซึ่งอยู่ในลุ่มน ้าย่อยคลอง
พระแสง ซึ่งเป็นล้าน ้าสาขาของแม่น ้าพุมดวง และไหลมาบรรจบแม่น ้าตาปีบริเวณอ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ซึ่งเป็นตอนล่างของแม่น ้าตาปี จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความจุใช้งานนี กับพื นที่ของลุ่มน ้าตาปีที่อยู่
เหนือจุดบรรจบขึ นมาได้ ส่งผลให้ยังคงเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าในบางพื นที่ที่ระบบเก็บกักน ้าและระบบ
กระจายน ้าส่งไปไม่ทั่วถึง  แต่สภาพปัญหาไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกชุกในพื นที่ลุ่มน ้า จากการ
พิจารณาสถานภาพทรัพยากรน ้าและสภาพปัญหาในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีในปัจจุบัน มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี โดยจ้าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี  
 1) แนวทางการพัฒนาในระดับลุ่มน  า 
  - การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในแต่ละลุ่มน ้าสาขาที่มีศักยภาพ เพื่อ
เก็บกักปริมาณน ้าหลากในช่วงฤดูฝนและส่งน ้าให้กับพื นที่ที่มีความต้องการน ้าในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน ้าสาขานั นๆ  
  - ท้าการก่อสร้างฝายทดน ้าพร้อมระบบส่งน ้าเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงฝายทดน ้าและระบบ
ส่งน ้าของโครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการชลประทานราษฎร์ที่ มีอยู่ในล้าน ้าสาขาหลัก เพื่อให้
สามารถกระจายน ้าให้พื นที่ที่มีความต้องการน ้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - ขุดลอกล้าน ้าสายหลักในช่วงที่ตื นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า (ควร
ด้าเนินการควบคู่ไปกับการก่อสร้างฝาย/ประตูระบายน ้า เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง) 
 2) แนวทางการพัฒนาพื นที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน  า 
  ส้าหรับแนวทางการพัฒนาในพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า ควรส่งเสริมการขุดสระน ้าประจ้าไร่นา  
ขุดบ่อน ้าตื น/บ่อบาดาล  หรือก่อสร้างถังเก็บน ้า ตามสภาพความเหมาะสมของพื นที่ 
 
 
 



บทท่ี  6

สรปุและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าตาปีน้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานในประเด็นหลัก
และสาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : ต้นน ้าเป็นเทือกเขาทางทิศตะวันตก และทิศใต้ ล้าน ้าหลักแยกจากกัน  
2 สาย คือ แม่น ้าตาปี ซึ่งประกอบด้วย คลองจันดี คลองสินปุน และคลองอิปันเป็นล้าน ้าสาขา 
ล้าน ้าอีกสายประกอบด้วย คลองสก คลองแสง และคลองพุมดวง ล้าน ้าทั งสองสายไหลมา
บรรจบกันที่อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วไหลลงสู่อ่าวไทย  

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพื นที่ลุ่มน ้าตาปี 2,015 มิลลิเมตรฝนแรกจะตกในราว
เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าตาปี 10,448 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ
น ้าท่าเกิดตามฝนแรกตั งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรรวม 5,208,428 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 61.94 ของพื นที่ลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
1,220,914 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.44 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 14.52 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า และมีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 389,257 ไร่หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.47 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 4.63 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 3,147,525 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.43 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าตาปี 1,153,709 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.82 ของประชากรทั งลุ่มน ้า แยกเป็นประชากรชาย 570,689 คน และประชากรหญิง 
583,020 คน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 31.39 ของจ้านวน
ครัวเรือนทั งลุ่มน ้า และมีประชากรในวัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 57.04 ของจ้านวนประชากร
ทั งลุ่มน ้า 
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีจ้านวน 1 โครงการ คือ เข่ือนรัชชประภา มีความจุ

เก็บกัก 4,287 ล้าน ลบ.ม. ใช้ประโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง มีจ้านวน ทั งสิ น 19 โครงการ ความจุรวม 154.50 

ล้านลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 98,750 ไร ่
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก มีจ้านวนทั งสิ น 329 โครงการ ความจุรวม 9.08 ล้าน 

ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 165,745 ไร ่
 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า มีจ้านวนทั งสิ น 18 โครงการ พื นที่ชลประทานรวม 25,040 ไร ่
 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 367 โครงการ ความจุเก็บกัก 4,450.58 ล้านลบ.ม. และ

พื นที่ชลประทานรวม 289,535 ไร ่
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า มีจ้านวนทั งสิ น 5 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 12 โครงการ กรมทรัพยากรน ้า 13 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ใหม่ กรมชลประทาน 103 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 1 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบาย
น ้า และระบบแพร่กระจายน ้า กรมชลประทาน มีจ้านวนทั งสิ น 6 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าและ
ฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 3 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 8 
โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน ้าท่วม กรมชลประทาน 4 โครงการ กรมพัฒนาที่ดิน 1 โครงการ และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 1 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทแก้มลิงธรรมชาติและ
พื นที่เกษตรรับน ้านอง กรมชลประทาน 1 โครงการ 

 

- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

 พื นที่ (ไร ่ ความจุ (ล้าน ลบ.ม.  
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  4,660 22.37 
-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 15,168 72.81 

รวม 19,828 95.17 
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6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

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

1.  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 30.79 
2.  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 444.94 
3.  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 225.85 
4.  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 3.35 

รวม 7 4.93 
5.  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 1,014.12 

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 1 719. 5 
 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีถือว่าไม่รุนแรงมาก เนื่องจากศักยภาพพื นที่ที่มีฝน
ตกปริมาณมาก การเกษตรในพื นที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการน ้าเพื่อชลประทาน ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในพื นที่มี
รายได้สูง ดังนั นในการแก้ไขปัญหาจึงควรเน้นใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน ้า 
และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้โครงการที่ได้ด้าเนินการไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ก่อน เม่ือในอนาคตจากแนวโน้มที่ปริมาณฝนลดลง จึงค่อยด้าเนินโครงการที่ใช้สิ่งก่อสร้างในการแก้ปัญหาต่อไป 
มีแนวทางดังนี  
 1. ปัญหาต้นน  าถูกบุกรุกทุกลุ่มน  า โดยเฉพาะลุ่มน ้าสาขาคลองพุม ดวงตอนล่าง คลองแสง  

- ปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ต้นน ้า ควบคู่กับการจัดท้าแนวเขตกันชนโดยใช้อ่างแก้มลิง
รอยต่อพื นที่อนุรักษ์กับพื นที่เกษตรกรรมเป็นจุดหมายตา  

- ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า สร้างฝายต้นน ้าทั ง
ชั่วคราว กึ่งถาวรและถาวร (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื น 
 2. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะการปลูกสวนยางพาราบนพื นที่ลาดชันที่มีการ
กัดเซาะพังทลายดินเป็น 2 เท่าของป่าธรรมชาติ  

- ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในที่ลาดชันโดยเฉพาะชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1AR, 1BR, 2 ที่มีการ
ปลูกสวนยางพาราและพื นที่อื่นที่เหมาะสม 
 3. ปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากขาดระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ
ประปาที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพและแหล่งเก็บกักน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดไม่เพียงพอ 
  -    ฝึกอบรมการดูแลรักษาระบบประปาโดยเน้นบริหารโครงการให้คุ้มทุนมีการซ่อมบ้ารุง
โครงการที่เหมาะสมรู้จักการบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสมตามสภาพพื นที่ 
  -    ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบประปาเดิมที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และแก้ปัญหาที่
ท้าให้เกิดการช้ารุดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ ้าอีก 
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  -     ก่อสร้างระบบประปาที่เหมาะสม โดยเน้นโครงการที่สามารถด้าเนินการได้คุ้มทุน ส่วน
โครงการที่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้ให้ส่งเสริมการเก็บน ้าฝนไว้อุปโภคในฤดูแล้ง 
  ในพื นที่ลุ่มน ้ามีปริมาณน ้าต้นทุนเพียงพอส้าหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม   โดยเฉพาะ
บริเวณลุ่มน ้าตาปีตอนล่าง โดยต้องมีการเฝ้าระวังปัญหาด้านคุณภาพน ้าเป็นหลัก 
 4. ปริมา น  าต้นทุนมีมากแต่ขาดการกระจายตัว โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน ้าสาขาคลองสินปุน ลุ่ม
น ้าสาขาคลองอิปันและลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าตาปีตอนล่าง มีโอกาสเกิดปัญหาภัยแล้งได้บ่อยกว่าลุ่มน ้าสาขาอื่นๆ จาก
แนวโน้มการใช้ทีดินที่มีการเปลี่ยนจาก นาข้าว พืชไร่ สวน มาเป็นยางและปาล์ม ท้าให้ความต้องการน ้า
ชลประทานน้อยลง ดังนั นจึงควรเน้นการบริหารจัดการโครงการเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อน 
  -     ฝึกอบรมการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการ ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ เช่น อ่างเก็บ
น ้าคลองดินแดง และอ่างเก็บน ้ากระทูน ควรมีการก่อสร้างระบบกระจายน ้าเพื่อเสริมการเกษตรและอุปโภค -
บริโภค โดยต้องบริหารโครงการร่วมกับการป้องกันน ้าท่วม เป็นต้น 
  -      ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาโครงการที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และแก้ปัญหาที่ท้าให้เกิด
การช้ารุดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ ้าอีก 
  ส้าหรับในอนาคตเมื่อปริมาณฝนน้อยลง หรือมีการปลูกพืชที่ต้องการน ้าชลประทาน จึงควร
ด้าเนินโครงการด้านสิ่งก่อสร้าง คือ 
  -      ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการขนาดกลาง คือ 
   1.  โครงการสูบน ้าบ้านน ้าหัก ถ้าสามารถควบคุมไม่ให้มีการปลูกปาล์มในนาข้าวได้ จึง
ค่อยด้าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวในพื นที่และใช้พื นที่นาข้าวเป็นแก้มลิงป้องกันน ้าท่วมชุมชนเมือง 
   2.   โครงการอ่างเก็บน ้าคลองระแนะ ควรด้าเนินการเมื่อมีการบริหารจัดการอ่างเก็บน ้า
คลองกระทูนและอ่างเก็บน ้าคลองดินแดงเต็มประสิทธิภาพแล้ว  
   3.   โครงการอ่างเก็บน ้าคลองสังฃ์ ควรด้าเนินการเมื่อมีการปลูกพืชที่ต้องการน ้า
ชลประทานในโครงการฝายคลองสังฃ์  
   4.  โครงการอ่างเก็บน ้าคลองเทวดา ควรด้าเนินการเมื่อมีการปลูกพืชที่ต้องการน ้า
ชลประทานในโครงการฝายคลองเทวดา  
  -      การก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม จากโครงการที่รวบรวม
ได้พบว่าบางโครงการยังขาดความชัดเจนโครงการดังนั นจึงควรมีการศึกษาเพื่อวางโครงการโดยหน่ วยงานที่มี
ความพร้อมก่อนด้าเนินการ 
  -     งานส่งเสริมการขุดสระน ้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื นในดินและเก็บน ้าหน้าฝนไว้ใช้ ควรเน้นเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค และเสริมการเกษตร 
 5. ปัญหาน  าท่วมในที่ลาดชัน โดยเฉพาะบริเวณ อ้าเภอกระทูน อ้าเภอพิปูน 
  - ปัจจุบันมีการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ากระทูน และคลองดินแดง แล้วซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครอบคลุมทั งพื นที่ จึงจ้าเป็นต้องมีระบบเตือนภัยในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง เพิ่มเติม 
 6. ปัญหาน  าท่วมขัง ในพื นที่ลุ่มน ้าตาปีตอนล่าง 
  -     ปัญหาน ้าท่วมการเกษตรตามริมแม่น ้าตาปีตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตาม
ธรรมชาติ จึงควรเน้นใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเช่น การใช้พื นที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพน ้าท่วม การปักปัน
เขตล้าน ้าเพื่อป้องกันการบุกรุก เป็นต้น 
  -     ปัญหาน ้าท่วมชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมืองท่าข้าม ปัจจุบันเกิดไม่บ่อยและ
ไม่รุนแรงแต่จากแนวโน้มการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมท้าให้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาน ้าท่วมชุมชนได้มากขึ น 
  - จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ นจึงควรต้องมีการศึกษาจัดท้าแผนหลักบรรเทาอุทกภัยใน  
ลุ่มน ้าตาปี 
 7. ปัญหามลพิษทางน  า  
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- รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
- จัดตั งองค์กรไตรภาคีในการเฝ้าระวังและติดตาม ปัญหามลพิษจากการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรม 
- ส่งเสริมการใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียในครัวเรือนและร้านอาหาร 
- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตเทศบาลต้าบล 

 8. ปัญหาการบุกรุกป าชายเลนและป าพรุตามธรรมชาติ 
- ฟื้นฟูป่าพรุธรรมชาติให้เป็นแก้มลิง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะป่าชายเลน 
- รณรงค์ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการปลูกป่าชายเลน 

 9. การน าแผนไปปฏิบัติและประเมินผล 
- พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน 
- เพิ่มขีดความสามรถของบุคลากรในการประยุกต์ใช้ข้อมูล 
- รณรงค์ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการปลูกป่าชายเลน 

 1 . ในพื นที่ลุ่มน  าตาปีตอนบนมีปัญหาหลายด้าน 
- โครงการศึกษาโครงข่ายน ้าพื นที่ลุ่มน ้าตาปีตอนบน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

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

2. กรมทรัพยากรน ้า. (สิงหาคม 2549). โครงการจัดท าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่ลุ่ม
น  าตาปี. รายงานการศึกษา. บริษัท เทสโก้ จ้ากัด, บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท อิน
เด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ้ากัด. 

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

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

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

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

ส้านักนโยบายสาธารณะ, ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (กรกฎาคม 2547). โครงการ
ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน  าส าคัญของประเทศ. 
รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ จงัหวัดสุราษฎรธ์านี  (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ระดับสถานี 5.00      ม.

รหัสสถานี 48551 ระดับบาโรมิเตอร์ 7.00      ม.

ละติจูด 09o08' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o09' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 10.75    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.80      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 1,011.8 1,011.0 1,010.2 1,008.9 1,008.3 1,008.3 1,008.6 1,008.8 1,009.5 1,010.1 1,010.6 1,011.9 1,009.8 
 เฉล่ียสูงสุด 1,018.4 1,017.5 1,016.8 1,015.4 1,013.0 1,013.6 1,013.5 1,014.7 1,016.1 1,016.9 1,017.4 1,018.1 1,016.0 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.6 1,009.4 1,006.6 1,006.1 1,005.3 1,005.1 1,005.5 1,006.2 1,007.1 1,007.8 1,007.7 1,009.0 1,007.1 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.1 3.4 3.6 3.3 2.7 2.5 2.5 2.6 2.9 3.1 2.9 2.8 3.0 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.5 26.4 27.4 28.2 27.6 27.5 27.0 27.0 26.6 26.3 25.9 25.5 26.7 

 เฉล่ียสูงสุด 31.1 32.6 34.2 34.9 33.9 33.3 32.8 32.6 32.4 31.6 30.3 29.9 32.5 

 เฉล่ียต่ําสุด 20.9 21.0 21.9 23.3 23.8 23.6 23.3 23.3 23.1 23.1 22.8 22.0 22.7 

 สูงสุด 35.0 36.6 38.3 39.7 38.1 36.8 36.4 36.6 35.8 35.7 36.3 35.0 39.7 

 ต่ําสุด 20.5 21.0 21.7 23.0 23.4 24.0 22.8 23.4 23.0 22.8 22.3 20.5 20.5 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 81 77 75 77 82 81 82 82 84 87 87 84 82 

 เฉล่ียสูงสุด 96 95 95 95 97 94 94 94 95 97 96 96 95 

 เฉล่ียต่ําสุด 60 55 51 53 60 60 61 61 63 68 71 68 61 

 ต่ําสุด 53 54 41 47 54 52 56 54 57 100 62 61 41 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 21.6 21.6 22.1 23.3 23.9 23.7 23.3 23.3 23.4 22.6 23.3 22.4 22.9 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 121.0 131.0 166.0 154.0 137.0 132.0 133.0 128.0 119.0 109.0 94.0 100.0 1,524.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 5.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.7 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.2 8.2 7.8 7.9 9.1 9.4 9.2 9.2 9.1 8.5 8.0 8.1 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.2 2.3 2.1 1.5 1.3 1.8 1.9 2.1 1.7 1.2 1.7 2.6 1.9 

 ทิศทางลม NE NE NE N SW SW SW SW SW SW NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 28 28 34 47 42 36 43 46 35 29 31 42 47 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 34.5 13.3 24.3 81.0 178.9 126.2 144.3 146.4 189.6 231.2 314.5 116.5 1,600.7 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 5 2 3 8 17 15 17 16 19 18 18 11 149 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 142.0 44.1 42.0 119.2 103.2 95.5 80.7 78.4 91.0 142.6 283.3 183.3 283.3 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 6.0 9.0 16.0 14.0 3.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 4.0 59.0 

 หมอก 6.0 5.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 4.0 3.0 32.0 

 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 8.0 15.0 8.0 8.0 6.0 9.0 12.0 7.0 2.0 79.0 

 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

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48551 (Station : 551201-SURAT THANI)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศสนามบิน จงัหวัดสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สนามบินสุราษฎรธ์านี ระดับสถานี 5.00      ม.

รหัสสถานี ระดับบาโรมิเตอร์ 14.00    ม.

ละติจูด 09o08 N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.25      ม.

ลองติจูด 99o09' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 25.00    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 1,011.4 1,011.2 1,009.9 1,008.9 1,008.4 1,008.3 1,008.4 1,008.8 1,009.4 1,009.8 1,010.5 1,011.8 1,009.7 
 เฉล่ียสูงสุด 1,017.9 1,017.3 1,018.9 1,015.1 1,013.7 1,013.7 1,029.0 1,013.7 1,015.0 1,015.6 1,016.4 1,017.8 1,017.0 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.7 1,009.0 1,006.3 1,006.3 1,004.9 1,005.4 1,005.7 1,006.2 1,006.7 1,007.2 1,007.7 1,009.0 1,007.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.8 5.2 5.4 5.3 4.9 4.4 4.4 3.0 3.4 3.6 3.4 3.3 4.3 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.8 26.5 27.5 28.3 27.8 27.4 26.9 26.8 26.5 26.2 25.9 25.4 26.8 

 เฉล่ียสูงสุด 31.1 32.6 34.2 35.3 34.0 33.2 32.8 32.6 32.4 31.6 30.1 29.6 32.5 

 เฉล่ียต่ําสุด 21.4 21.3 22.0 23.5 23.8 23.6 23.3 23.2 23.1 23.1 22.8 22.0 22.8 

 สูงสุด 35.4 37.0 37.7 39.1 38.2 36.6 36.0 37.3 35.8 35.4 34.2 33.3 39.1 

 ต่ําสุด 21.0 21.0 22.3 23.2 23.4 23.2 22.8 23.1 23.0 23.0 22.7 22.9 21.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 81 78 77 77 82 82 82 83 84 86 86 84 82 

 เฉล่ียสูงสุด 96 96 95 95 96 96 96 96 96 96 96 95 96 

 เฉล่ียต่ําสุด 61 54 51 51 58 60 60 61 62 66 70 67 60 

 ต่ําสุด 54 50 44 53 57 56 56 56 58 58 58 58 44 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 21.9 21.8 22.4 23.3 23.9 23.6 23.2 23.2 23.3 23.5 23.2 22.2 23.0 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 126.0 138.0 174.0 159.0 131.0 122.0 125.0 123.0 112.0 103.0 95.0 103.0 1,511.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 5.0 5.0 5.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.0 6.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.6 8.3 7.8 7.6 9.7 9.9 9.8 9.7 9.9 8.9 8.4 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 3.0 2.9 2.7 2.1 2.0 2.3 2.5 2.7 2.2 1.8 2.4 3.2 2.5 

 ทิศทางลม NE NE NE NE SW SW SW SW SW NE,SW NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 32 30 44 37 45 50 40 36 46 30 33 38 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 34.5 20.4 53.7 66.1 154.6 119.6 118.4 136.4 152.5 237.2 293.1 141.5 1,528.0 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 5 2 4 7 15 15 15 17 19 20 16 12 147 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 96.1 78.0 79.0 71.1 110.4 60.2 86.1 74.4 124.9 196.8 366.8 315.5 366.8 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 10.0 15.0 18.0 16.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 83.0 

 หมอก 2.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 1.0 1.0 24.0 

 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 5.0 9.0 4.0 5.0 3.0 6.0 8.0 4.0 1.0 49.0 

 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  กรมอตุุนิยมวิทยา

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : (Station : 551202-SURAT THANI AIRPORT)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศพระแสง จงัหวัดนครศรธีรรมราช (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี พระแสง ระดับสถานี 12.08    ม.

รหัสสถานี 48556 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 08o34' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 99o16' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 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 1,011.6 1,010.9 1,010.0 1,009.2 1,008.8 1,008.8 1,009.3 1,009.2 1,009.9 1,010.5 1,010.3 1,011.0 1,010.0 
 เฉล่ียสูงสุด 1,017.8 1,016.5 1,018.7 1,014.7 1,013.5 1,014.3 1,013.3 1,013.6 1,015.3 1,016.3 1,015.2 1,016.5 1,015.5 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.6 1,006.9 1,005.6 1,005.2 1,005.9 1,006.0 1,006.2 1,006.2 1,006.8 1,007.3 1,007.4 1,007.5 1,006.6 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 2.4 2.7 2.7 2.6 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.5 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.2 27.2 27.8 28.1 27.4 27.2 26.9 27.0 26.8 26.4 26.4 26.1 27.0 

 เฉล่ียสูงสุด 32.3 34.2 34.9 35.0 33.2 32.5 32.2 32.3 32.1 31.5 31.1 31.0 32.7 

 เฉล่ียต่ําสุด 21.3 20.9 22.0 23.2 23.6 23.4 23.2 23.1 23.1 23.1 22.9 22.0 22.7 

 สูงสุด 36.8 38.2 38.8 40.0 38.6 36.8 34.8 35.0 34.6 34.5 34.2 34.2 40.0 

 ต่ําสุด 20.1 21.2 21.4 22.5 23.0 23.0 22.5 23.0 23.0 23.2 22.9 21.5 20.1 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 80 75 77 79 85 85 85 85 86 87 87 84 83 

 เฉล่ียสูงสุด 96 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

 เฉล่ียต่ําสุด 57 48 50 54 64 65 66 65 66 69 69 65 62 

 ต่ําสุด 46 42 45 52 57 56 57 56 58 59 57 61 42 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.2 21.8 22.7 23.7 24.3 24.2 24.0 23.9 23.9 24.0 23.8 23.0 23.5 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 108.0 131.0 143.0 134.0 109.0 100.0 107.0 103.0 96.0 92.0 85.0 91.0 1,299.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 6.0 5.0 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.1 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.7 1.6 1.8 1.3 1.5 1.7 1.8 1.8 1.5 1.3 1.6 2.3 1.7 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 22 22 40 40 28 30 40 40 35 27 30 26 40 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 45.9 43.0 108.6 116.7 169.8 155.6 172.2 181.9 168.5 226.5 174.2 82.2 1,645.1 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 7 5 9 13 18 18 18 19 20 23 16 11 177 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 73.3 49.1 77.8 58.2 87.1 83.8 113.0 94.1 59.1 62.5 73.7 139.5 139.5 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 9.0 12.0 16.0 10.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 3.0 5.0 8.0 76.0 

 หมอก 19.0 15.0 17.0 13.0 7.0 6.0 6.0 5.0 8.0 9.0 11.0 12.0 128.0 

 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 1.0 2.0 8.0 12.0 12.0 9.0 9.0 8.0 10.0 10.0 8.0 3.0 92.0 

 พายุฝน 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 21.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48556 (Station : 551401-PHRA SANG)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ สอท.ฉวาง จงัหวัดนครศรธีรรมราช (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สอท.ฉวาง ระดับสถานี 28.12    ม.

รหัสสถานี 48557 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 08o25' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 99o30' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 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 1,011.5 1,011.1 1,010.1 1,009.4 1,008.9 1,009.0 1,009.4 1,009.3 1,010.0 1,010.5 1,010.3 1,010.9 1,010.0 
 เฉล่ียสูงสุด 1,017.2 1,017.1 1,018.5 1,014.6 1,013.2 1,014.0 1,013.5 1,013.2 1,014.9 1,015.9 1,015.2 1,016.2 1,015.3 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.7 1,007.4 1,006.1 1,005.3 1,005.8 1,006.4 1,006.8 1,006.5 1,006.6 1,007.6 1,007.8 1,007.6 1,006.9 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 1.8 2.4 2.4 2.3 1.9 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.4 2.0 2.0 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.1 27.1 27.8 28.2 27.3 27.3 27.0 27.1 26.9 26.4 26.3 25.9 27.0 

 เฉล่ียสูงสุด 32.8 34.4 35.2 35.4 33.7 32.9 32.6 32.5 32.4 31.8 31.5 31.5 33.1 

 เฉล่ียต่ําสุด 20.6 20.3 21.2 22.1 22.7 22.7 22.4 22.5 22.5 22.7 22.4 21.4 22.0 

 สูงสุด 37.5 39.5 39.1 41.0 39.5 38.2 35.2 36.5 35.4 36.2 38.3 35.5 41.0 

 ต่ําสุด 20.0 20.0 21.0 22.4 22.6 22.8 22.0 22.5 22.6 22.3 22.0 21.5 20.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 80 76 77 79 85 85 86 85 86 87 86 83 83 

 เฉล่ียสูงสุด 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 

 เฉล่ียต่ําสุด 54 49 49 52 63 63 64 63 64 68 67 61 60 

 ต่ําสุด 45 43 41 52 52 52 55 56 52 55 54 51 41 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 21.9 21.9 22.7 23.6 24.3 24.2 24.0 24.0 24.0 23.9 23.6 22.5 23.4 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 101.0 124.0 136.0 134.0 114.0 104.0 104.0 112.0 105.0 94.0 85.0 90.0 1,303.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.5 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 17 17 50 28 25 22 25 24 25 30 22 16 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 40.7 37.8 121.8 106.9 213.7 187.4 189.9 225.3 240.9 216.2 193.1 113.1 1,886.8 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 8 4 10 12 18 18 19 20 20 24 17 12 182 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 74.1 80.3 130.6 62.3 132.0 66.2 70.4 73.0 79.2 64.7 117.7 195.0 195.0 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 

 หมอก 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 5.0 7.0 7.0 42.0 

 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 1.0 1.0 5.0 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0 8.0 10.0 3.0 1.0 64.0 

 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  กรมอตุุนิยมวิทยา

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48557 (Station : 552401-CHAWANG)



 

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพสัิยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียต่ําสุดรายเดือน

ของตัวแปรภูมิอากาศหลักในพืน้ที่ลุ่มน้ําตาปี

สถานีตรวจวดั ตวัแปรภูมิอากาศ ค่าเฉล่ีย ช่วงพสัิยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียต่ําสุด

สภาพภูมิอากาศ รายปี รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน

พระแสง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0     26.1 (ธ.ค.) - 28.1 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 20.9 (ก.พ.)

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 82.9     75.0 (ก.พ.) - 87.0 (ต.ค.) 96.0 (ม.ค.) 48.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,299.0 85.0 (พ.ย.) - 143.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 7.1       5.0 (ก.พ.) - 8.0 (พ.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.7       1.3 (ก.ย.-ม.ค.) - 2.3 (ธ.ค.) 40.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,645.1 43.0 (ก.พ.) - 226.5 (ต.ค.) - -

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.7     25.5 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 34.9 (เม.ย.) 20.9 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.6     75.0 (มี.ค.) - 87.0 (ส.ค., ก.ย.) 97.0 (พ.ค.) 51.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,524.0 94.0 (พ.ย.) - 166.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.7       4.0 (ก.พ.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.9       1.2 (ต.ค.) - 2.6 (ธ.ค.) 47.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,600.7 13.3 (ก.พ.) - 314.5 (พ.ย.) - -

สอท.ฉวาง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0     25.9 (ธ.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.4 (เม.ย.) 20.3 (ก.พ.)

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 82.9     76.0 (ก.พ.,มี.ค.) - 87.0 (ต.ค.) 97.0 (ก.ย.,ต.ค.) 49.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,303.0 85.0 (พ.ย.) - 136.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.5       5.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.6       0.4 (ต.ค.) - 0.7 (ก.พ.) 50.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,886.8 37.8 (ก.พ.) - 240.9 (ก.ย.) - -

สนามบินสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.8     25.4 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 35.3 (เม.ย.) 21.3 (ก.พ.)

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.8     77.0 (มี.ค.) - 86.0 (ต.ค.) 96.0 (ม.ค.) 51.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,511.0 95.0 (พ.ย.) - 174.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.8       5.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.5       1.8 (ต.ค.) - 3.2 (ธ.ค.) 50.0 (มิ.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,528.0 20.4 (ก.พ.) - 293.1 (พ.ย.) - -

เฉล่ียท้ังลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9     25.7 - 28.2   35.2 20.9 

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 82.3     75.8 - 86.8   96.5 49.8 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,409.3 89.8 - 154.8 -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.8       4.8   - 8.0     -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.6       1.2   - 2.2     46.8 -

ปริมาณฝน (มม.) 1,665.2 28.6 - 268.8 -



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



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



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

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



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

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

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

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



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

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

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

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

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

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

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

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

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

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

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

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

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

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 


