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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าสาละวินตั งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื นที่ลุ่มน ้ารวมทั งสิ น 19,103.50 ตร.กม.  
โดยมีพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางส่วนของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะลุ่มน ้า
ที่อยู่ในประเทศไทยวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  16o 15 เหนือ  ถึงเส้นรุ้งที่ 19o 45 เหนือ 
และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 97o 20 ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 99o 00 ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี  
 ทิศเหนือ  ติดกับเขตแดนไทย - พม่า         
 ทิศใต ้ ติดกับรัฐ  Karen  ของประเทศพม่า  และอ้าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก   
 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ 
 ทิศตะวันตก ติดกับรัฐ  Kayah  และ  Karen  ของประเทศพม่า 
 แม่น ้าสาละวิน เป็นแม่น ้านานาชาติ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ในพื นที่แคว้นทิเบต มีพื นที่ลุ่ม
น ้า 367,800 ตร.กม. ไหลผ่านทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตะวันออกของประเทศ
สหภาพพม่า และทางตะวันตกของประเทศไทย โดยไหลผ่านตามแนวเขตแดนประเทศไทย และประเทศสหภาพ
พม่า ก่อนไหลออกจากประเทศไทย บริเวณบ้านสบเมย อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  แล้ววกกลับเข้า
ประเทศพม่าอีกครั งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันที่  Moulmein ในเขตประเทศสหภาพพม่า 
   ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาละวินโดยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน คดเคี ยว ซึ่งมีแนวต่อ
เนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของล้าน ้าสาขาต่างๆ ที่มีลักษณะแคบและยาวตามซอกเขามีความ
ต่างระดับมากจากบริเวณปากแม่น ้าซึ่งมีความสูงประมาณ 200 ม.รทก. จนถึงดอยแม่ยามีความสูง 2,005 ม.รทก. จาก
ลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนนี ก่อให้เกิดลุ่มน ้าย่อยที่มีความแตกต่างกันทั งลักษณะลุ่มน ้า และทิศทางการไหล
ของแม่น ้าสายหลัก เช่น แม่น ้าปายไหลในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก แม่น ้ายวมไหลตามแนวทิศเหนือ-ใต้  และ
ตะวันออก-ตะวันตก ก่อนบรรจบกับน ้าเมยซึ่งไหลในแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  แล้วจึง
ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าสาละวินซึ่งไหลมาจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ 
 กล่าวโดยสรุป ลุ่มน ้าสาละวินป็นลุ่มน ้าที่เกิดจากเทือกเขาที่ยังคงมีสภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงมี
ปริมาณน ้าเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูง จากข้อมูลปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยต่อปีของแม่น ้าสาละวิน ที่บ้านแม่สามแลบ 
(SWN.14) อ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 108,125 ล้าน ลบ.ม. (ปี พ.ศ.2503-2543) มีพื นที่ลุ่มน ้าที่
จุดนี ประมาณ 242,786 ตร.กม. แม่น ้าสาละวิน มีความลาดชันของล้าน ้าสูงเนื่องจากล้าน ้าส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขา
จึงเกิดปริมาณน ้านองและน ้าไหลบ่าค่อนข้างสูง โดยมีลักษณะขึ นเร็วลงเร็ว ทิศทางการไหลของแม่น ้าสาละวิน 
ไหลจากทิศเหนือลงทิศใต้ มีความยาวของล้าน ้าประมาณ 2,200 กม. (อยู่ในเขตชายแดนไทย-พม่า ประมาณ 120 กม.) 
 ล้าน ้าสายหลัก ได้แก่ แม่น ้าปายซึ่งมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาแดนลาว แม่น ้าเมยซึ่งมีต้นก้าเนิดจาก
เทือกเขากั นเขตแดนไทย-พม่า แม่น ้ายวมซึ่งมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาแดนลาวที่อ้าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ล้าน ้าสาขาของแม่น ้ายวมได้แก่  แม่น ้าปอน และน ้าแม่ละหลวง 
 ส้าหรับพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าสาละวินในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 สภาพภูมิ

ประเทศโดยทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1  
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน  าสาละวิน 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด ร้อยละของ ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) พ้ืนที่จังหวัด ในลุ่มน้้ำสำละวิน

แม่ฮ่องสอน   12,758.88    12,643.52      7,902,197            99.10                    66.18

เชียงใหม่   22,070.31      1,131.44         707,153              5.13                      5.92
ตาก   17,271.22      5,328.51      3,330,318            30.85                    27.89
ก าแพงเพชร     8,541.34            0.03                19           0.0004                  0.0002

รวม 19,103.50  11,939,687 100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำสำละวิน
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าสาละวิน 
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1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าสาละวิน ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจ
ออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน ้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่ง
ขอบเขตลุ่มน ้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน ้า ล้าน ้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน ้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน ้าและลุ่มน ้า
สาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยา
แห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน ้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และ
แผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (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 ้าสาละวินออกเป็น 17 ลุ่มน ้าสาขา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน ้า

สาขาและระบบลุ่มน ้าสาละวิน ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 และรูปที่ 1.1-3 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขาต่างๆ ในลุ่มน  าสาละวิน 

 

 

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำสำละวนิ จังหวดั อ้ำเภอ

1 0102 แม่น  าปายตอนบน 1,148.47      717,794      6.01            - แม่ฮ่องสอน  - ปาย

2 0103 หว้ยแม่สา 487.19        304,491      2.55            - แม่ฮ่องสอน  - ปาย

3 0104 น  าของ 683.15        426,970      3.58            - แม่ฮ่องสอน  - ปางมะผ้า และเมืองแม่ฮ่องสอน

4 0105 น  าแม่ปายตอนล่าง 2,392.49      1,495,304    12.52           - แม่ฮ่องสอน  - ปางมะผ้า ปาย และเมืองแม่ฮ่องสอน

5 0106 น  าแม่สะมาด 992.42        620,263      5.19            - เชยีงใหม่  - แม่แจม่

 - แม่ฮ่องสอน  - เมืองแม่ฮ่องสอน

6 0107 น  าแม่สุริน 529.36        330,852      2.77            - แม่ฮ่องสอน  - ขนุยวม

7 0108 แม่น  ายวมตอนบน 1,229.23      768,268      6.43            - แม่ฮ่องสอน  - ขนุยวม

8 0109 น  าแม่ลาหลวง 478.33        298,955      2.50            - แม่ฮ่องสอน  - แม่ลานอ้ย

9 0110 แม่น  ายวมตอนล่าง 1,684.79      1,052,993    8.82            - แม่ฮ่องสอน  - แม่ลานอ้ย แม่สะเรียง และสบเมย

10 0111 น  าแม่สะเรียง 382.48        239,048      2.00            - แม่ฮ่องสอน  - แม่ลานอ้ย และแม่สะเรียง

11 0112 น  าแม่ริด 1,373.36      858,353      7.19            - แม่ฮ่องสอน  - แม่สะเรียง และสบเมย

12 0113 น  าแม่เงา 936.42        585,263      4.90            - แม่ฮ่องสอน  - สบเมย

 - ตาก  - ท่าสองยาง

13 0114 แม่น  าสาละวินตอนบน 1,234.92      771,822      6.46            - แม่ฮ่องสอน  - แม่สะเรียง และสบเมย

14 0115 น  าแม่แงะ 657.65        411,032      3.44            - แม่ฮ่องสอน  - แม่สะเรียง

15 0116 แม่น  าเมยตอนบน 1,104.72      690,450      5.78            - ตาก  - พบพระ และแม่สอด

16 0117 หว้ยแม่ละเมา 1,634.95      1,021,842    8.56            - ตาก  - พบพระ แม่ระมาด และแม่สอด

17 0118 แม่น  าเมยตอนล่าง 2,153.58      1,345,987    11.27           - ตาก  - ท่าสองยาง และแม่ระมาด

รวม 19,103.50    11,939,687  100.0          

รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนล้ำดับ
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าสาละวิน 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน  าสาละวิน (Schematic Diagram) 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน ซึ่งบันทึกไว้
โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จ้านวน 4 สถานี ได้แก ่สถานีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีแม่สะเรียง 
สถานีแม่สอด และสถานี สกษ.ดอยมูเซอ รายละเอียดแต่ละสถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานี
ตรวจอากาศ แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้า

สาละวิน แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้  

36.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 13.5 องศาเซลเซียส 
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 20.3-28.2 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 77.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัด
ได้ 96.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 31.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 59.8-86.8 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,415.5 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
84.5-185.0 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.3 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 1.3-9.0 
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.7 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 0.9-2.9 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,355.4 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.3-259.8 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าสาละวิน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน

จังหวดัแม่ฮ่องสอน อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.7            20.4 (ม.ค.) - 30.1 (เม.ย.) 38.6 (เม.ย.) 13.7 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 74.0            55.0 (มี.ค.) - 83.0 (ส.ค.) 96.0 (ธ.ค.) 27.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,434.0        75.0 (ธ.ค.) - 189.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.9              1.0 (ก.พ.) - 9.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.6              0.3 (ม.ค.) - 1.1 (เม.ย.) 81.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,288.0        6.2 (ม.ค.) - 233.2 (ส.ค.) - -

แม่สะเรียง อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.3            20.3 (ม.ค.) - 29.3 (เม.ย.) 37.9 (เม.ย.) 13.4 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 77.7            62.0 (มี.ค.) - 86.0 (ก.ค.) 96.0 (ม.ค.) 29.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,305.0        82.0 (ธ.ค.) - 174.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.4              1.0 (ก.พ.) - 9.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.5              0.2 (ม.ค.) - 0.9 (เม.ย.) 250.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,147.6        1.2 (ม.ค.) - 219.2 (ส.ค.) - -

แม่สอด อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.6            22.0 (ธ.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 36.8 (เม.ย.) 15.1 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 76.2            61.0 (มี.ค.) - 87.0 (ส.ค.) 96.0 (ส.ค.) 35.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,568.0        93.0 (ส.ค.) - 205.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.4              2.0 (ม.ค.) - 9.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.7              1.0 (ม.ค.) - 2.7 (เม.ย.) 250.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,471.5        1.4 (ม.ค.) - 326.8 (ก.ค.) - -

สกษ.ดอยมูเซอ อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 21.8            18.6 (ม.ค.) - 24.5 (เม.ย.) 31.7 (เม.ย.) 11.6 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 80.8            61.0 (มี.ค.) - 91.0 (ก.ค.) 97.0 (ก.ค.) 33.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,355.0        88.0 (ธ.ค.) - 172.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.5              1.0 (ม.ค.) - 9.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 4.0              2.2 (ก.พ.) - 6.7 (ก.ค.) 32.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,514.5        0.5 (ม.ค.) - 259.9 (ก.ย.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าสาละวิน 
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1.2.2 ปริมา  น 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ้านวน 44 สถานี พบว่า มีเพียง 8 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี  ยังน้าค่า
ปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าสาละวินด้วย 

จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,305 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่
เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน  แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน  ต้าแหน่งสถานี 

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

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมา  นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าสาละวิน 
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  า น สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  า นรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าสาละวิน 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  า นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าสาละวิน  
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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 ้าสาละวิน พบว่า ลุ่มน ้าสาละวินมีปริมาณน ้าท่ารายปี
เฉลี่ย 7,433 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แสดงดัง
รูปที่ 1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมา น  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าสาละวินของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 54 
สถานี มีเพียง 39 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี  ต้าแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าสาละวิน 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  = 0.4453A0.9964       (R2 = 0. 9196) 

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

รายเดือนเฉล่ีย 36 31 80 289 1,003 1,114 1,301 1,486 1,189 669 182 54
รายเดือนสะสม 36 67 147 435 1,438 2,552 3,853 5,339 6,528 7,197 7,379 7,433
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ปริมา น  าท่าเฉลี่ยลุ่มน  าสาละวิน

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม



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

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT219   15 

 
 

 รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ แมน้้่ำ/ล้ำน้้ำ ช่ือสถำนี จังหวัด รหัส หน่วยงำน ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปี พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย

สถำนี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู ที่มข้ีอมลู (ตร.กม.) เฉลี่ย(ล้ำน ลบ.ม.)

1. ห้วยแม่ละเมา บ้านกกโก่ แม่ฮ่องสอน SW.1 RID 16  54' 56" 98  37' 57" 2509 - 2524 16 1,426 349.81

2. แม่น  ายวม บ้านท่าขาม แม่ฮ่องสอน SW.2 RID 18  21' 56" 97  56' 06" 2509 - 2513 5 2,617 744.02

3. ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.4A RID 16  48' 14" 98  44' 47" 2512 - 2514 3 1,060 376.54

4. แม่น  าปาย บ้านท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน SW.5A RID 19  16' 10" 97  56' 55" 2525 - 2545 21 4,466 1,654.21

5. ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.6 RID 16  45' 44" 98  45' 14" 2521 - 2545 25 1,038 350.13

6. น  าแม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน SW.9 RID 18  09' 45" 97  57' 20" 2527 - 2531 5 375 146.83

7. แม่น  าปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 010503 DWR 19  14' 00" 97  56' 00" 2518 - 2545 28 5,238 1,950.19

8. น  าแม่ริด บ้านแม่สอด แม่ฮ่องสอน SWE.1 EGAT 17  55' 30" 97  57' 48" 2526 - 2538 13 1,339 403.73

9. แม่น  าปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19  21' 30" 97  57' 54" 2516 - 2545 30 3,770 1,260.68

10. น  าเงา บ้านแม่เงา แม่ฮ่องสอน SWE.2 EGAT 17  51' 18" 97  58' 12" 2527 - 2545 19 798 1,402.96

11. แม่น  าปาย ที่ตั งเขื่อนน  าปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19  13' 18" 98  20' 18" 2516 - 2545 30 1,760 549.69

12. ห้วยแม่ละเมา บ้านกกกอ แม่ฮ่องสอน SWE.3 EGAT 16  54' 56" 98  38' 00" 2535 - 2538 4 1,435 432.10

13. แม่น  าปาย บ้านนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19  24' 00" 98  27' 12" 2518 - 2545 28 369 144.62

14. น  าของ บ้านแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19  25' 54" 98  24' 06" 2517 - 2545 29 172 128.59

15. น  าแม่สง่า บ้านยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19  28' 30" 97  58' 18" 2519 - 2545 27 123 161.73

16. น  าแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน SWN.7 DEDP 19  16' 54" 98  00' 54" 2509 - 2522 14 44 28.64

17. น  าแม่จา๋ ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19  10' 00" 97  58' 12" 2512 - 2545 34 297 54.40

18. น  าแม่สะมาด ผาบ่อง แม่ฮ่องสอน 010601 DWR 19  10' 12" 98  00' 00" 2508 - 2526 19 589 154.50

19. แม่น  ายวม บ้านท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17  50' 00" 97  54' 48" 2512 - 2545 34 4,890 2,925.27

20. แม่น  ายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18  12' 12" 97  56' 06" 2510 - 2545 36 2,496 749.76

21. น  าแม่สะเรียง จอมแจง้ แม่ฮ่องสอน 011101 DWR 18  09' 48" 97  58' 00" 2510 - 2526 17 378 125.30

22. น  าแม่กะใน บ้านป่าจี แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18  08' 12" 98  00' 42" 2518 - 2545 28 34 7.00

23. แม่น  าสาละวิน บ้านแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 010101 DWR 17  58' 48" 97  44' 24" 2516 - 2545 30 242,786 130,450.46

24. น  าแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18  11' 36" 97  59' 06" 2523 - 2545 23 292 120.63

25. แม่น  าเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17  34' 06" 97  54' 54" 2518 - 2540 23 8,360 7,883.33

26. แม่น  าเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16  58' 24" 98  28' 42" 2518 - 2545 28 6,070 4,488.00

27. ห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16  48' 36" 98  45' 36" 2518 - 2545 28 1,100 352.35

28. น  าแม่ต้าน บ้านแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17  15' 48" 98  14' 24" 2524 - 2545 22 55 53.85

29. น  าแม่อุสุ บ้านพอหนอ่ทาใต้ ตาก 011804 DWR 17  20' 48" 98  12' 30" 2524 - 2545 22 68 95.17

30. น  าแม่สุริน สบแม่สุริน ตาก 010702 DWR 18  53' 54" 97  57' 15" 2525 - 2543 19 156 62.86

31. น  าแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19  23' 18" 98  26' 30" 2525 - 2545 21 260 140.85

32. น  าแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18  32' 12" 97  57' 12" 2525 - 2545 21 450 188.59

33. ห้วยแม่ปิง ห้วยแก้ว ตาก 010204 DWR 19  17' 18" 98  29' 56" 2526 - 2545 20 54 16.03

34. ห้วยแม่ยะ สบห้วยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19  14' 24" 98  28' 54" 2526 - 2545 20 85 23.83

35. น  าแม่ลาหลวง บ้านเหมืองแร่ ตาก 010904 DWR 18  32' 36" 98  02' 12" 2527 - 2535 9 268 105.97

36. น  าแม่ลาหลวง บ้านหัวลา ตาก 010903 DWR 18  32' 46" 97  57' 34" 2527 - 2545 19 427 197.29

37. ห้วยแม่จะเรา บ้านตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16  58' 54" 98  36' 30" 2529 - 2545 17 80 66.78

38. น  าของ บ้านแม่สุยะ ตาก 010401 DWR 19  32' 06" 98  07' 00" 2530 - 2545 16 414 219.49

39. น  าแม่เต๋ีย บ้านแม่เต๋ีย ตาก 011003 DWR 18  17' 48" 97  55' 24" 2535 - 2543 9 30 5.25

หมายเหตุ : RID   =   กรมชลประทาน ,  DWR   =   กรมทรัพยากรน  า , EGAT  = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 และ  DEDP   =   กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

ต้ำแหน่ง
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  า 
ในลุ่มน  าสาละวิน 

 
 

1.2.4 ปริมา น  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าสาละวินของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 54 สถานี มี
เพียง 27 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่า
ปริมาณน ้าหลากครบตลอดทั งปี ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลากสูดสุดรายปีเฉลี่ยและพื นที่รับ
น ้า  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 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  = 0.3474A0.9000      (R2 = 0.9419) 
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าท่ารายปเีฉลี่ยกบัพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน

QF= .4453A .9964

(R2 =0.9196)
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
  

ล้ำดับ แมน้้่ำ/ล้ำน้้ำ ช่ือสถำนี จังหวดั รหัส หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปี พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุด
ที่ สถำนี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู ที่มข้ีอมลู (ตร.กม.) รำยปีเฉลี่ย (ลบ.ม./วนิำที)
1. แม่น  าปาย บา้นท่าโปง่แดง แม่ฮ่องสอน SW.5A RID 19  16' 10" 97  56' 55" 2525 - 2545 21 4,466 433.18
2. หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา แม่ฮ่องสอน SW.6 RID 16  45' 44" 98  45' 14" 2521 - 2545 25 1,038 187.77
3. แม่น  าปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 010503 DWR 19  14' 00" 97  56' 00" 2518 - 2545 28 5,230 590.71
4. แม่น  าปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19  21' 30" 97  57' 54" 2516 - 2545 30 3,770 435.84
5. แม่น  าปาย ท่ีตั งเขือ่นน  าปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19  13' 18" 98  20' 18" 2516 - 2545 30 1,760 225.29
6. แม่น  าปาย บา้นนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19  24' 00" 98  27' 12" 2518 - 2545 28 369 71.67
7. น  าของ บา้นแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19  25' 54" 98  24' 06" 2517 - 2545 29 172 69.51
8. น  าแม่สง่า บา้นยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19  28' 30" 97  58' 18" 2519 - 2545 27 123 37.63
9. น  าแม่จา๋ ผาบอ่ง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19  10' 00" 97  58' 12" 2512 - 2545 34 297 44.28
10. แม่น  ายวม บา้นท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17  50' 00" 97  54' 48" 2512 - 2545 34 4,890 974.59
11. แม่น  ายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18  12' 12" 97  56' 06" 2510 - 2545 36 2,496 316.91
12. น  าแม่กะใน บา้นปา่จี แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18  08' 12" 98  00' 42" 2518 - 2545 28 34 13.49
13. น  าแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18  11' 36" 97  59' 06" 2523 - 2545 23 292 46.51
14. แม่น  าเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17  34' 06" 97  54' 54" 2518 - 2540 23 8,360 2102.85
15. แม่น  าเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16  58' 24" 98  28' 42" 2518 - 2545 28 6,070 1417.72
16. หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16  48' 36" 98  45' 36" 2518 - 2545 28 1,100 159.69
17. น  าแม่ต้าน บา้นแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17  15' 48" 98  14' 24" 2524 - 2545 22 55 20.06
18. น  าแม่อุสุ บา้นพอหนอ่ทาใต้ ตาก 011804 DWR 17  20' 48" 98  12' 30" 2524 - 2545 22 68 27.64
19. น  าแม่สุริน สบแม่สุริน ตาก 010702 DWR 18  54' 12" 97  59' 12" 2525 - 2543 19 156 18.45
20. น  าแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19  23' 18" 98  26' 30" 2525 - 2545 21 260 61.26
21. น  าแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18  32' 12" 97  57' 12" 2525 - 2545 21 450 78.90
22. หว้ยแม่ปงิ หว้ยแก้ว ตาก 010204 DWR 19  17' 18" 98  29' 56" 2526 - 2545 20 54 8.04
23. หว้ยแม่ยะ สบหว้ยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19  14' 24" 98  28' 54" 2526 - 2545 20 85 12.44
24. น  าแม่ลาหลวง บา้นหวัลา ตาก 010903 DWR 18  32' 46" 97  57' 34" 2527 - 2545 19 427 56.66
25. หว้ยแม่จะเรา บา้นตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16  58' 54" 98  36' 30" 2529 - 2545 17 80 17.88
26. น  าของ บา้นแม่สุยา ตาก 010401 DWR 19  32' 06" 98  07' 00" 2530 - 2545 16 414 122.79
27. น  าแม่เต๋ีย บา้นแม่เต๋ีย ตาก 011003 DWR 18  17' 48" 97  55' 24" 2535 - 2543 9 30 4.24

หมายเหตุ :  RID   =   กรมชลประทาน และ  DWR   =   กรมทรัพยากรน  า 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าสาละวิน 

 
 

1.2.5 ปริมา ตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าสาละวินของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 54 
สถานี มีเพียง 29 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  = 14.683A1.2525       (R2 = 0.9149) 
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน

QP= .3474A .9000

(R2 =0.9419)



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

 
 

 
 

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

ที่ สถำนี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมลู ที่มข้ีอมลู (ตร.กม.) รำยปีเฉลี่ย(ตัน)

1. แม่น  าปาย สบแม่สะมาด แม่ฮ่องสอน 010503 DWR 19  14' 00" 97  56' 00" 2518 - 2545 28 5,230 410,510
2. แม่น  าปาย ปางหมู แม่ฮ่องสอน 010501 DWR 19  21' 30" 97  57' 54" 2517 - 2545 29 3,770 374,368
3. แม่น  าปาย ท่ีตั งเขือ่นน  าปาย แม่ฮ่องสอน 010504 DWR 19  13' 18" 98  20' 18" 2517 - 2545 29 1,760 191,191
4. แม่น  าปาย บา้นนาจลอง แม่ฮ่องสอน 010201 DWR 19  24' 00" 98  27' 12" 2522 - 2545 24 369 28,489

5. น  าของ บา้นแม่นะ แม่ฮ่องสอน 010202 DWR 19  25' 54" 98  24' 06" 2522 - 2545 24 172 7,211

6. น  าแม่สง่า บา้นยางทบศอก แม่ฮ่องสอน 010505 DWR 19  28' 30" 97  58' 18" 2523 - 2545 23 123 6,838

7. น  าแม่จา๋ ผาบอ่ง แม่ฮ่องสอน 010602 DWR 19  10' 00" 97  58' 12" 2516 - 2545 30 297 4,865

8. น  าแม่สะมาด ผาบอ่ง แม่ฮ่องสอน 010601 DWR 19  10' 12" 98  00' 00" 2510 - 2526 17 589 2,546

9. แม่น  ายวม บา้นท่าเรือผาแล แม่ฮ่องสอน 011002 DWR 17  50' 00" 97  54' 48" 2518 - 2545 28 4,890 898,122
10. แม่น  ายวม สบหาร แม่ฮ่องสอน 011001 DWR 18  12' 12" 97  56' 06" 2516 - 2545 30 2,496 401,814
11. น  าแม่สะเรียง จอมแจง้ แม่ฮ่องสอน 011101 DWR 18  09' 48" 97  58' 00" 2513 - 2526 14 378 27,987
12. น  าแม่กะใน บา้นปา่จี แม่ฮ่องสอน 011102 DWR 18  08' 12" 98  00' 42" 2525 - 2542 18 34 985
13. แม่น  าสาละวิน บา้นแม่สามแลบ แม่ฮ่องสอน 010101 DWR 17  58' 48" 97  44' 24" 2527 - 2545 19 242,786 126,172,283
14. น  าแม่สะเรียง สบแม่อมลอง แม่ฮ่องสอน 011103 DWR 18  11' 36" 97  59' 06" 2525 - 2545 21 292 25,336
15. แม่น  าเมย ท่าสองยาง ตาก 011801 DWR 17  34' 06" 97  54' 54" 2516 - 2539 24 8,360 1,439,725
16. แม่น  าเมย แม่ระมาด ตาก 011802 DWR 16  58' 24" 98  28' 42" 2516 - 2545 30 6,070 1,018,901
17. หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา ตาก 011701 DWR 16  48' 36" 98  45' 36" 2515 - 2545 31 1,100 150,187
18. น  าแม่ต้าน บา้นแดพะทอทะ ตาก 011803 DWR 17  15' 48" 98  14' 24" 2524 - 2545 22 55 3,389
19. น  าแม่อุสุ บา้นพอหนอ่ทาใต้ ตาก 011804 DWR 17  20' 48" 98  12' 30" 2524 - 2545 22 68 9,843
20. น  าแม่สุริน สบแม่สุริน ตาก 010702 DWR 18  54' 12" 97  59' 12" 2525 - 2543 19 156 3,998
21. น  าแม่ของ สบแม่ปาย ตาก 010203 DWR 19  23' 18" 98  26' 30" 2525 - 2545 21 260 10,386
22. น  าแม่ลาหลวง แม่ลาหลวง ตาก 010901 DWR 18  32' 12" 97  57' 12" 2525 - 2545 21 450 39,597
23. หว้ยแม่ปงิ หว้ยแก้ว ตาก 010204 DWR 19  17' 18" 98  29' 56" 2526 - 2545 20 54 2,694
24. หว้ยแม่ยะ สบหว้ยแม่ยะ ตาก 010205 DWR 19  14' 24" 98  28' 54" 2526 - 2545 20 85 11,491
25. น  าแม่ลาหลวง บา้นเหมืองแร่ ตาก 010904 DWR 18  32' 36" 98  02' 12" 2527 - 2535 9 268 7,051
26. น  าแม่ลาหลวง บา้นหวัลา ตาก 010903 DWR 18  32' 46" 97  57' 34" 2527 - 2545 19 427 22,358
27. หว้ยแม่จะเรา บา้นตีนธาตุ ตาก 011805 DWR 16  58' 54" 98  36' 30" 2530 - 2545 16 80 4,860
28. น  าของ บา้นแม่สุยา ตาก 010401 DWR 19  32' 06" 98  07' 00" 2530 - 2545 16 414 71,903
29. น  าแม่เต๋ีย บา้นแม่เต๋ีย ตาก 011003 DWR 18  17' 48" 97  55' 24" 2532 - 2542 11 30 1,066

หมายเหตุ :  DWR   =  กรมทรัพยากรน  า     



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าสาละวิน 

 
 
1.2.6 อุทกธร ีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าสาละวิน มาตราส่วน 1:100,000 จัดท้าโดย 
กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าสาละวินเป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน 
ชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 18 ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหิน
อุ้มน ้าหินชั นกึ่งแปร พื นที่ 2,118,694 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.74 ของพื นที่ลุ่มน ้า รองลงมาคือ ชั นหินอุ้มน ้า
หินแกรนิต พื นที่ 1,930,332 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2-5 
ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณ
การให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าสาละวิน แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 ตามล้าดับ 
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าสาละวิน

QS=      A      

(R2 =0.    )



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำสำละวนิ

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)

1 Cms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร - - 2,554.30    1,596,437    13.37             

2 DEmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยคุดีโวเนยีน-แคมเบรียน - - 306.90      191,815      1.61              
3 Emm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยคุแคมเบรียน - - 1,294.86    809,285      6.78              
4 Gr ชั นหนิอุ้มน  าหนิแกรนติ 10-30 1-10 3,088.53    1,930,332    16.17             
5 Jmk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 100.92      63,075        0.53              
6 Ols ชั นหนิอุ้มน  าหนิปนูอายอุอร์โดวิเชยีน - - 1,222.41    764,009      6.40              
7 Pc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายเุพอร์เมียน 20-40 1-40 1,083.27    677,043      5.67              
8 PCms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 3,389.91    2,118,694    17.74             
9 PEmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยคุพรีแคมเบรียน - - 1,139.81    712,382      5.97              
10 Qfd ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนน  าพา 15-50 5-30 309.91      193,692      1.62              
11 Qot ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  ายคุเก่า - - 458.22      286,385      2.40              
12 Qyt ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  ายคุใหม่ - - 1.46         910            0.01              
13 SDmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปร - - 425.39      265,872      2.23              
14 TRc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก - - 68.13        42,582        0.36              
15 TRJlk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 23.34        14,585        0.12              
16 TRlp ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุล าปาง - - 2,649.70    1,656,062    13.87             
17 Tsc ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนหนิร่วนกึ่งแขง็ตัว 30-50/200 1-20 970.17      606,355      5.08              
18 Vc ชั นหนิอุ้มน  าหนิภูเขาไฟ 10-30 1-10 4.79         2,997         0.03              
19 No data ไม่มีขอ้มูล - - 11.48        7,174         0.06              

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 19,103.50  11,939,687  100.00           

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

 จากการทบทวนข้อมูลผลการศึกษาด้านคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินในเบื องต้น พบว่า ข้อมูล
คุณภาพน ้าของลุ่มน ้าสาละวินยังมีอยู่น้อย เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เป็นพื นที่ห่างไกล การเข้าถึง
ยากล้าบาก และพื นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้ ต้นน ้าล้าธาร จึงไม่ได้มีการจัดตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้าอย่าง
ถาวรไว้ให้ทั่วถึงทุกลุ่มน ้าย่อย  ข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากการศึกษาโครงการด้านแหล่งน ้าในลุ่มน ้าสาละวิน จึง
เป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน ้าชั่วคราว โดยมีข้อมูลครอบคลุมอยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาทั ง 4 กลุ่มของลุ่มน ้า
สาละวินดังตารางที่ 1.2-6 
 

ตารางที่ 1.2-6 แหล่งข้อมูลด้านคุ ภาพน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

แหล่งข้อมูล กลุ่มลุ่มน  าสาขาที่มีข้อมูล 

1. โครงการศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเบื องต้น กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาสาละวินฝั่งไทย ของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2547 

- กลุ่มลุ่มน ้าสาขาปาย 
- กลุ่มลุ่มน ้าสาขายวม 
- กลุ่มลุ่มน ้าสาขาสาละวิน 

2. โครงการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม แนว
ส่งน ้า น ้ายวมตอนล่าง-อ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน , กันยายน 2548 

- กลุ่มลุ่มน ้าสาขายวม 
 

3. โครงการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม งาน
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง แนวส่งน ้าน ้ายวมตอนล่าง-อ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพลของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , กันยายน 2548 

- กลุ่มลุ่มน ้าสาขาเมย 
 

4. รายงานข้อมูลคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินท่ัวประเทศ ของกรมควบคุมมลพิษ, 2548 
(www.iwis.pcd.go.th) 

- กลุ่มลุ่มน ้าสาขาปาย 
 

5. โครงการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื องต้น ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน, กรกฎาคม 2546 

- กลุ่มลุ่มน ้าสาขาสาละวิน 

 
 จากแหล่งข้อมูลด้านคุณภาพน ้าดังกล่าว สรุปคุณภาพน ้าที่ส้าคัญในลุ่มน ้าสาขาทั ง 4 กลุ่มได้ดังนี  
 1. กลุ่มลุ่มน  าสาขาปาย  
  ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขา 6 ลุ่มน ้า ได้แก่ 1) แม่น ้าปายตอนบน 2) ห้วยแม่สา 3) น ้าของ 4) 
แม่น ้าปายตอนล่าง 5) น ้าแม่สะมาด และ 6) น ้าแม่สุริน จากการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในแม่น ้า
ปาย พบว่า ค่า DO อยู่ระหว่าง 6.9-10 mg/l ค่า BOD อยู่ระหว่าง 0.4-1.1 mg/l แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด 
มีค่าระหว่าง 490-5,400 MPN/100ml แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าระหว่าง 490-1,100 MPN/100ml 
แอมโมเนีย มีค่าระหว่าง 0.05-0.11 mg/l ไนเตรตมีค่าระหว่าง 0.04-0.09 mg/l แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.004 
mg/l และสารปราบศัตรูกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ไม่มีผลการตรวจวัด สรุปแล้วคุณภาพน ้าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย
คุณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดและ 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 3  
 2. กลุ่มลุ่มน  าสาขายวม 
  ประกอบด้วยลุ่มน ้าสาขา 6 ลุ่มน ้า ได้แก่ 1) แม่น ้ายวมตอนบน 2) น ้าแม่ลาหลวง 3) แม่น ้า
ยวมตอนล่าง 4) น ้าแม่สะเรียง 5) น ้าแม่ริด และ 6) น ้าแม่เงา โดยจากการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้า
จากแม่น ้าสายส้าคัญในกลุ่มลุ่มน ้าสาขายวม พบว่า ค่า DO อยู่ระหว่าง 6.5-9.6 mg/l ค่า BOD อยู่ระหว่าง  
1.0-2.4 mg/l แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด มีค่าตั งแต่ <1.8-16,000 MPN/100ml  แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
มีค่าระหว่าง 0-2,400 MPN/100ml  แอมโมเนียและไนเตรตไม่มีการตรวจวัด แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.003 mg/l 

http://www.iwis.pcd.go.th/
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และสารปราบศัตรูกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตรวจไม่พบ สรุปแล้วคุณภาพน ้าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียงค่า BOD  
ที่จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 4 ค่า TCB และ FCB ที่จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 3 
 3. กลุ่มลุ่มน  าสาขาสาละวิน 
  ประกอบด้วยลุ่มน ้าสาขา 2 ลุ่มน ้า ได้แก่ 1) แม่น ้าสาละวินส่วนที่ 1 และ 2) น ้าแม่แงะ โดย
จากการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในแม่น ้าสาละวิน พบว่า  ค่า DO อยู่ระหว่าง 8.25-9.9 mg/l ค่า 
BOD อยู่ระหว่าง 1.5 - 4.2 mg/l ส่วนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมดมีค่า 790 MPN/100ml  แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์มมีค่า 1,700 MPN/100ml แอมโมเนียและไนเตรตไม่มีผลการตรวจวัด แคดเมียมมีค่าน้อยกว่า 
0.003 mg/l และสารปราบศัตรูกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตรวจไม่พบ สรุปแล้วคุณภาพน ้าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มี
เพียงค่า BOD ที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 4  
 4. กลุ่มลุ่มน  าสาขาเมย 
  ประกอบด้วยลุ่มน ้าสาขา 3 ลุ่มน ้า ได้แก่ 1) แม่น ้าเมยตอนบน 2) ห้วยแม่ละเมาและ 3) แม่น ้าเมย
ตอนล่าง โดยจากการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในแม่น ้าสายส้าคัญของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาเมย พบว่า ค่า DO 
อยู่ระหว่าง 5.33-9.24 mg/l ค่า BOD อยู่ระหว่าง 0.8-3.6 mg/l แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด มีค่าระหว่าง 110-
5,400 MPN/100ml และ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าตั งแต่ <1.8-920 MPN/100ml  แอมโมเนียและไนเตรต
ไม่มีการตรวจวัด แคดเมียม มีค่าน้อยกว่า 0.003 mg/l และสารปราบศัตรูกลุ่มออร์กาโนคลอรีนไม่มีการตรวจวัด สรุป
แล้วคุณภาพน ้าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้าประเภทที่ 2 และ 3 
 ภาพรวมด้านคุณภาพน ้าผิวดินของลุ่มน ้าสาละวิน แหล่งน ้าแต่ละแห่งมีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื นที่ต้นน ้า มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งก้าเนิดน ้าเสียยังมีอยู่น้อย ยกเว้นในเขตที่
อยู่อาศัย ที่มีแนวโน้มความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าผิวดินอยู่บ้าง ซึ่งได้แก่ แม่น ้าปาย ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และพื นที่ที่มีการท้าเหมืองแร่ที่พบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน ้าผิวดิน ได้แก่ พื นที่
ลุ่มน ้าแม่ตาว พบว่ามีปัญหาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในล้าน ้า ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
การปนเปื้อนของสารแคดเมียมในบริเวณลุ่มน ้าห้วยแม่ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดท้าโดยคณะท้างาน
เฉพาะกิจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารแคดเมียม อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ.2547 รายงาน
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกชะล้างหน้าดินที่อุดมด้วยแร่สังกะสีและแคดเมียมลงสู่ล้าน ้าห้วยแม่ตาว ท้าให้เกิดการ
สะสมสารแคดเมียมในตะกอนท้องน ้า และไหลเข้าสู่พื นที่เกษตรกรรมของต้าบลพระธาตุผาแดง ต้าบลแม่ตาว และ
ต้าบลแม่กุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ
ของชุมชนในลุ่มน ้าทั ง 3 ต้าบล โดยปัญหาดังกล่าวได้มีการจัดตั งคณะท้างานเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า 
พื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมี 29 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข โดยกลุ่มชุด
ดินที่มากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื นที่ 10,232,836 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.70 ของพื นที่ลุ่มน ้า และมีพื นที่ที่
เป็นแหล่งน ้า 1,460 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และ 

รูปที่ 1.3-1  
 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดินในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ลุม่น้้ำสำละวิน (ตร.กม.) (ไร)่ ลุม่น้้ำสำละวิน

1 กลุ่มดินชุดท่ี 1 10.89       6,805       0.06                17 กลุ่มดินชุดท่ี 40 12.79          7,995            0.07                
2 กลุ่มดินชุดท่ี 4 11.05       6,909       0.06                18 กลุ่มดินชุดท่ี 44 12.59          7,866            0.07                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 5 7.20         4,499       0.04                19 กลุ่มดินชุดท่ี 46 84.22          52,638          0.44                
4 กลุ่มดินชุดท่ี 6 61.16       38,227     0.32                20 กลุ่มดินชุดท่ี 47 2.41            1,507            0.01                
5 กลุ่มดินชุดท่ี 7 70.52       44,075     0.37                21 กลุ่มดินชุดท่ี 48 640.95        400,592         3.36                
6 กลุ่มดินชุดท่ี 17 7.69         4,805       0.04                22 กลุ่มดินชุดท่ี 49 4.62            2,886            0.02                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 18 4.32         2,698       0.02                23 กลุ่มดินชุดท่ี 52 16.37          10,232          0.09                
8 กลุ่มดินชุดท่ี 21 12.33       7,707       0.06                24 กลุ่มดินชุดท่ี 55 82.91          51,820          0.43                
9 กลุ่มดินชุดท่ี 28 4.49         2,807       0.02                25 กลุ่มดินชุดท่ี 56 70.46          44,037          0.37                
10 กลุ่มดินชุดท่ี 29 1,011.97   632,481    5.30                26 กลุ่มดินชุดท่ี 59 185.84        116,151         0.97                
11 กลุ่มดินชุดท่ี 30 68.49       42,806     0.36                27 กลุ่มดินชุดท่ี 60 18.37          11,481          0.10                
12 กลุ่มดินชุดท่ี 31 171.79     107,366    0.90                28 กลุ่มดินชุดท่ี 62 16,372.54    10,232,836     85.70              
13 กลุ่มดินชุดท่ี 33 5.61         3,507       0.03                29 กลุ่มดินชุดท่ี RL 37.52          23,452          0.20                
14 กลุ่มดินชุดท่ี 35 52.93       33,079     0.28                30 แหล่งน  า 2.34            1,460            0.01                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 36 18.34       11,460     0.10                31 อื่นๆ 11.77          7,353            0.06                
16 กลุ่มดินชุดท่ี 38 17.56       10,975     0.09                32 ไม่มีข้อมูล 11.48          7,174            0.06                

รวมทั้งลุม่น้้ำ 19,103.50 11,939,687 100.00           

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินในลุ่มน  าสาละวิน 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของ
ลุ่มน ้าสาละวินตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าสาละวินเป็นพื นที่ป่าไม้
9,422,198 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.91 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า เห็นได้ว่า ลุ่มน ้าสาละวินยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า  
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ถึงแม้ว่าพื นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ.2552 จะลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการลักลอบตัดไม้ของนายทุน และการบุกรุกเพื่อท้าเกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน ้าสาละวิน 
ส้าหรับพื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้าสาละวินมี 2,289,156 ไร่ หรือ 3,662.65 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้าสาละวิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำสำละวิน พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว             356,792          2.99             266,331 2.23 ลดลง
พืชผัก               16,027          0.13               41,721 0.35 เพิ่มขึ น
พืชไร่          1,511,302        12.66          1,903,775 15.94 เพิ่มขึ น
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น               10,016          0.08               74,206 0.62 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ*                     -               -                  3,123 0.03 เพิ่มขึ น
ป่าไม้          9,936,247        83.22          9,422,198 78.91 ลดลง
พื นที่อื่นๆ**             109,303          0.92             228,334 1.91 -

รวมพ้ืนที่     11,939,687    100.00     11,939,687    100.00
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

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

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

                  (Miscellaneous land) 

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

0.36, 2.99%
0.02, 0.13%

1.51, 12.66% 0.01, 0.08%

0.00, 0.00%

9.94, 83.22%

0.11, 0.92%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าสาละวิน ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เก ตรกรรมอื่นๆ ป าไม้ พื นท่ีอื่นๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 11.94 ล้านไร่ 

0.27, 2.23%
0.04, 0.35%

1.90, 15.94% 0.07, 0.62%

0.003, 0.03%

9.42, 78.91%

0.23, 1.91%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าสาละวิน ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอ่ืนๆ ป่าไม้ พื นท่ีอ่ืนๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 11.94 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าสาละวิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื นที่การเก ตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด 2,289,156 ไร่ หรือ 3,662.65 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 19.17  
ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า โดยพื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั งหมดจากแผนที่
การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี ยว ดินเค็ม 
หรืออยู่ในพื นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่
ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณา
พื นที่การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่ง
ในการพิจารณาพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
 พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ ก าโครงการศ ก าเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับการ
พัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื นที่การเก ตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

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

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ) 

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

 -  พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
 
 

 
 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เก ตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 

 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าสาละวินได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่การเกษตร
ทั งหมดในลุ่มน ้าสาละวินแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่

เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน ้าสาละวินดังรูปที่ 1.4-2  
 

ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 

 จากรูปที่ 1.4-2  พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีจ้านวน
น้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น ้าเมยและแม่น ้าปาย ซึ่งพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าสาละวินมีจ้านวน 136,718 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือ
ร้อยละ 1.15 ของพื นที่ลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 11,939,687 ไร)่ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายพืช พบว่า ในพื นที่ลุ่ม
น ้าสาละวิน มีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาการเพาะปลูกในปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้ามี
การปลูกพืชไร่มากที่สุด จากข้อมูลดังตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีพื นที่เพาะปลูกที่ยังปลูกบนพื นดินที่มีความ
เหมาะสมไม่เพียงพอค่อนข้างมาก 

 
 
 

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเก ตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเก ตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำสำละวิน ไม้ผล/ ทัง้หมด
ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด   266,331    41,721  1,903,775    74,206       3,123  2,289,156
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก     65,817      3,601      57,168      9,763          369    136,718
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

     24.71       8.63         3.00      13.16       11.82         5.97

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน  าทั งหมด

       0.55       0.03         0.48       0.08         0.00         1.15

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

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าสาละวิน 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.4.2 พื นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

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

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เก ตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าสาละวินได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินแยกเป็นรายพืช แสดงดังตารางที่ 1.4-2 

และแสดงพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเก ตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเก ตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.4-2 พื นทีศ่ักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าสาละวิน 
  

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มสาละวิน ส่วนใหญ่
จะอยู่บริเวณที่ราบช่วงจุดบรรจบของแม่น ้าเมยและห้วยแม่ละเมาซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของลุ่มน ้าสาละวินในเขตจังหวัด
ตาก โดยพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 191,352 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบชลประทานไปแล้ว 96,424 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของ
พื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 94,928 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.80 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
 
  

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนที่
ลุม่น้้ำสำละวิน ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)
พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด   266,331    41,721  1,903,775    74,206       3,123  2,289,156
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก     65,817      3,601      57,168      9,763          369    136,718
พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน     54,622          78      34,197      5,752          279      94,928
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     
- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก      82.99       2.16       59.82      58.92       75.49       69.43
- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด      20.51       0.19         1.80       7.75         8.92         4.15
 - พื นทีลุ่่มน  าทั งหมด        0.46       0.00         0.29       0.05         0.00         0.80
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าสาละวิน 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 ส้าหรับผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลจากรายงานโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน, กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 พบว่า ลักษณะทั่วไปของสภาพป่าไม้ของ
ลุ่มน ้าสาละวิน เป็นสภาพพื นที่อันต่อเนื่องระหว่างเขตชีวภูมิศาสตร์ย่อยอินโดจีน (Indo-Chinese Subregion) 
กับพื นที่ต่อเนื่องจากชีวภูมิศาสตร์สิโนหิมาลายัน หรือเขตชีวภูมิศาสตร์ย่อยอินเดีย (Sino-Himalayan or Indian 
Subregion) พื นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี จึงได้รับอิทธิพลทางด้านการกระจายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จาก
แถบเทือกเขาหิมาลัยลงมาตามเทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาผีปันน ้าตะวันตก (เขาขุนตาล) 
ชนิดพืชพรรณ และสัตว์ป่าที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จึงคล้ายคลึงกับชนิดพันธุ์ที่พบแถบเทือกเขา
หิมาลัย แคว้นอัสสัมของประเทศอินเดีย และประเทศสหภาพพม่า นอกจากนั นชนิดพืชพันธุ์และสัตว์ป่า อีกส่วน
หนึ่งเป็นชนิดที่พบทางอินโดจีนด้วยเช่นกัน 
 ทางด้านพรรณพืช พื นที่ป่าในเขตลุ่มน ้าสาละวินมีสังคมพืชที่มีความแตกต่างจากพื นที่ส่วนอื่นของ
ประเทศอยู่ไม่น้อย  เป็นแหล่งพันธุกรรมของสังคมพืชมากมายหลายชนิด เป็นแหล่งภูมิพฤกษ์ที่เป็นตัวแทน 
ภูมิพฤกษ์แบบอินโดเบอร์มา (Indo burma) ซึ่งปรากฏอยู่ในเมืองไทย พรรณพืชในพื นที่ส่วนนี ได้รับอิทธิพลมา
จากเทือกเขาหิมาลัยเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้เขตหนาวจ้านวนมากมายหลายชนิดปรากฏอยู่ นอกจากนี ยังมี
พันธุ์ไม้จากภูมิพฤกษ์แบบอินโดมาลายา (Indo malaya) กระจายขึ นมาตามเทือกเขาตะนาวศรีบ้างแต่มีปริมาณ
ค่อนข้างน้อย พื นที่ส่วนนี จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์พรรณพืชที่ส้าคัญของสังคมพืชผลัดใบเขตมรสุม 
(Monsoon Deciduous Forest)  
 จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2543 พบว่า พื นที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ใน
ปัจจุบันได้ถูกก้าหนดและจ้าแนกประเภทของพื นที่ป่าไว้หลายรูปแบบ ทั งนี เนื่องมาจากระบบการบริหารจัดการที่
มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการด้าเนินการในอดีต ท้าให้มีการประกาศพื นที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลายแห่ง ดังนั น
พื นที่บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ อาทิเช่น พื นที่หนึ่งอาจเป็นทั งพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื นที่ป่าต้นน ้า 
และพื นที่อุทยานแห่งชาติในบริเวณเดียวกัน  ดังนั นขนาดของพื นที่อนุรักษ์ที่จะกล่าวถึงต่อไป อันได้แก่ ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื นที่ป่าต้นน ้า จึงไม่สามารถจะน้ามารวมกันเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับพื นที่ป่าไม้ในปัจจุบันได้  นอกจากนี แล้วยังมีพื นที่อนุรักษ์รูปแบบอื่นๆ อาทิ วนอุทยาน ป่าชุมชน 
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นต้น สามารถจ้าแนกพื นที่ป่าไม้ตามสถานภาพ ได้ดังนี  
 พื นที่ป าสงวนแห่งชาติ   ในที่นี หมายถึง พื นที่ป่าตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507  ซึ่งบางส่วนได้มีการกันออก เพิกถอน และผนวกเพิ่ม จนถึงปี 2545 ในเขตลุ่มน ้าสาละวิน มีพื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติตามประกาศของรัฐทั งหมด 10,894,547 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของพื นที่ลุ่มน ้า สามารถจ้าแนก
ตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังตารางที่ 1.5-1 และรูปที่ 1.5-1 
 ส้าหรับพื นที่อุทยานแห่งชาติในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน มีอุทยานแห่งชาติตามประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกาจ้านวน 7 แห่งและอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศอีก 4 แห่ง โดยลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่อุทยาน
แห่งชาติทั งหมดคิดเป็นพื นที่รวม 1,434,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของพื นที่ลุ่มน ้า รวมถึงพื นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื นที่ชุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-2  
 นอกจากนี ในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินยังมีพื นที่วนอุทยาน ซึ่งจัดเป็นพื นที่อนุรักษ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมี
ทิวทัศน์สวยงามน่าสนใจ เหมาะส้าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่เนื่องจากมีขนาดพื นที่เล็กเกินกว่าจะประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติได้ ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์พื นที่น้อยกว่าและไม่มีกฎหมายควบคุมชัดเจนเหมือนพื นที่
อุทยานแห่งชาติ ส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินพบว่ามีวนอุทยาน 4 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานทุ่งบัวตอง วนอุทยานแก้ว
โกมล วนอุทยานผาหินตั ง และวนอุทยานน ้าตกแม่สวรรค์น้อย ซึ่งทั งหมดอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 

ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำสำละวิน

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 23.99         14,996          0.13

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 14,673.93   9,171,204     76.81

3 E เขตพื นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Economic) 2,027.36     1,267,099     10.61

4 N พื นท่ีกันออก (Non - RFD control) 363.88        227,423        1.90

5 NF ไม่มีข้อมูล 342.12        213,824        1.79

รวม 17,431.27 10,894,547 91.25

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 11 แห่ง 2,294.46 1,434,037 12.01           

1.1 คลองวังเจา้ 747.00      466,875    1.04         652                             0.01
1.2 ตากสินมหาราช 149.00      93,125      123.74      77,340                         0.65
1.3 น  าตกแม่สุริน 396.60      247,875    420.09      262,556                       2.20
1.4 แม่เมย 185.28      115,800    191.71      119,819                       1.00
1.5 ลานสาง 104.00      65,000      0.08         53                            0.0004
1.6 สาละวิน 875.00      546,875    745.12      465,700                       3.90
1.7 ห้วยน  าดัง 1,252.12   782,575    812.67      507,917                       4.25
1.8 แม่เงา* 412.24      257,650    -           -                                 -   
1.9 ถ  าปลา-น  าตกผาเส่ือ* 488.00      305,000    -           -                                 -   
1.10 น  าตกพาเจริญ* 855.00      534,375    -           -                                 -   
1.11 ขุนพะวอ* 220.00      137,500    -           -                                 -   

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 7 แห่ง 3,434.41 2,146,505 17.98           
2.1 ดอยเวียงหล้า 466.58      291,610    466.87      291,797                       2.44
2.2 แม่ยวมฝ่ังขวา 292.00      182,500    291.77      182,359                       1.53
2.3 แม่เลา-แม่แสะ 514.00      321,250    307.36      192,098                       1.61
2.4 ลุ่มน  าปาย 1,181.11   738,195    1,199.98   749,986                       6.28
2.5 สันปันแดง 277.00      173,125    284.01      177,508                       1.49
2.6 สาละวิน 875.00      546,875    884.02      552,511                       4.63
2.7 อุ้มผาง 2,590.85   1,619,280  0.39         246                           0.002

พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำสำละวิน ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำสำละวิน

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าสาละวิน  ต่อ  
 

 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
3 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 14 แห่ง -        -         -              

3.1 แม่น  าสาละวิน (120 กม.ผ่านประเทศไทย) -                       -   -           -                                 -   
3.2 น  าตกแม่สุริน 396.60          247,875 -           -                                 -   
3.3 ตากสินมหาราช** 149.00            93,125 -           -                                 -   
3.4 ลานสาง** 104.00            65,000 -           -                                 -   
3.5 คลองวังเจา้** 747.00          466,875 -           -                                 -   
3.6 สาละวิน 721.52          450,950 -           -                                 -   
3.7 ห้วยน  าดัง** 1,252.12   782,575    -           -                                 -   
3.8 แม่เมย 185.28      115,800    -           -                                 -   
3.9 น  าตกพาเจริญ **,*** 855.00      534,375    -           -                                 -   
3.10 แม่เงา*** 412.24      257,650    -           -                                 -   
3.11 ถ  าปลา-น  าตกผาเส่ือ*** 641.00      400,625    -           -                                 -   
3.12 ลุ่มน  าปาย 1,181.11   738,195    -           -                                 -   
3.13 แม่ยวมฝ่ังขวา 292.00      182,500    -           -                                 -   
3.14 แม่เลา-แม่แสะ 514.00      321,250    -           -                                 -   

4 วนอุทยำน 4 แห่ง 17.28     10,800     0.09             
4.1 ทุ่งบัวตอง 7.10                 4,438 7.10         4,438                          0.04
4.2 แก้วโกมล 0.08                     50 0.08         50                            0.0004
4.3 ผาหินตั ง 5.60                 3,500 5.60         3,500                          0.03
4.4 น  าตกแม่สวรรค์นอ้ย 4.50                 2,813 4.50         2,813                          0.02

หมายเหตุ * แม่เงาและน  าตกพาเจริญ อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อก าหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ, ถ  าปลา-น  าตกผาเส่ือ
   และขุนพะวอ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ล าดับที่ 115 และ 116 ตามล าดับ
** มีพื นที่อยู่ในลุ่มน  าสาละวินบางส่วน
*** เตรียมประกาศเป็นพื นที่ชุ่มน  า

พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำสำละวิน ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำสำละวิน

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าสาละวิน 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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 และจากข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ .ศ.2543 พบว่า 
ลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่เป็นทรัพยากรป่าไม้ 11,132,216 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.24 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทป่าเบญจพรรณ พื นที่ 6,921,217 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.97 ของพื นที่ลุ่มน ้า สามารถแยกประเภทตาม
สภาพของทรัพยากรป่าไม้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 ส้าหรับความหมายของ
ทรัพยากรป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่ใน
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำสำละวิน

1 ป่าดิบเขา HE 2,623.54            1,639,713          13.73                     
2 ป่าดิบแล้ง DE 1,267.72            792,324             6.64                       
3 ป่าเต็งรัง DD 732.02               457,512             3.83                       
4 ป่าที่พื นฟูตามธรรมชาติ SG 30.95                19,347               0.16                       
5 ป่าเบญจพรรณ MD 11,073.95          6,921,217          57.97                     
6 ป่าสนเขา PI 22.70                14,188               0.12                       
7 ไม่มีข้อมูล NF 2,060.66            1,287,915          10.79                     

รวม 17,811.54       11,132,215     93.24                

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่



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

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT219   43 

 
 

รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าสาละวิน
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1.5.2 ชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าสาละวินอยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A พื นที่ 
7,336,398 ไร่ หรือ 11,738.24 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 61.45 ของพื นที่ลุ่มน ้า เป็นพื นที่ป่าไม้และยังมีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่ควรมีการอนุรักษ์ไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธาร เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรงไม่ว่าพื นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปก
คลุมก็ตาม ส้าหรับพื นที่เกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน ้าสาละวิน จะอยู่ในพื นที่ทางตอนล่างของลุ่มน ้าและ
บริเวณรอบๆ แม่น ้าเท่านั น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า

สาละวิน แสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำสำละวิน

1A ป่าต้นน  าล าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น   11,738.24        7,336,398              61.45
1AM ป่าต้นน  าล าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น     1,576.96          985,600                8.25

2 ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ     2,587.96        1,617,474              13.55
3 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล     1,732.48        1,082,801                9.07
4 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช       948.68          592,926                4.97
5 ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว       507.70          317,313                2.66
N ไม่มีข้อมูล         11.48              7,174                0.06

รวม 19,103.50   11,939,687 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าสาละวิน 
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1.6 ประชากร เศร ฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีทั งสิ น 579,134 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 298,775 คน และประชากรหญิง 280,359 คน จ้านวนครัวเรือน 158,765 ครัวเรือน เฉลี่ย 4 คน/
ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 251,113 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.36 ของจ้านวน
ประชากรทั งลุ่มน ้า ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน คิดเป็นร้อยละ 50.98 และ 43.01  
ของประชากรทั งลุ่มน ้าตามล้าดับ ส่วนประชากรในจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย มีเพียงร้อยละ 6.01 
ของประชากรทั งลุ่มน ้าเท่านั น 
 นอกจากนี  ลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทยยังมีจ้านวนชนกลุ่มน้อย และชาวเขาอาศัยอยู่หลาย
ชาติพันธุ์ โดยกระจายตัวตั งถิ่นฐานกันตามพื นที่สูง สันเขา และหุบเขา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และ
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั งหมด 11 ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง แม้วหรือม้ง อีก้อ เย้า มูเซอ ลีซอ ลัวะ ไทยใหญ่  
ไทยพื นราบ พม่า และมุสลิม ในจ้านวนชาติพันธุ์ทั งหมด พบว่า เผ่ากะเหรี่ยงเป็นชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุด 
ส่วนจังหวัดที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยและชาวเขามากที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1.6.2 เศร ฐกิจและสังคม 

 ลุ่มน ้าสาละวินประกอบด้วยพื นที่ 3 จังหวัด 15 อ้าเภอ และ 74 ต้าบล/เทศบาล และ 693 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน (จังหวัดก้าแพงเพชรไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
เนื่องจากอยู่บริเวณขอบลุ่มน ้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 เศร ฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

  
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงใหม่ ตำก แม่ฮอ่งสอน ลุ่มน้้ำสำละวนิ

1.  เขตกำรปกครอง
หมู่บา้น 51              240          402          693          
ต าบล 5             25           44           74            
อ าเภอ 2             5             8                15            
จังหวดั 1             1             1             3              

2.  โครงสรำ้งด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ านวนประชากรชายในลุ่มน  า คน 17,464     152,579    128,732    298,775    
จ านวนประชากรหญิงในลุ่มน  า คน 17,335     142,669    120,355    280,359    
จ านวนประชากรในลุ่มน  า คน 34,799     295,248    249,087    579,134    
ร้อยละของประชากรในลุ่มน  า ร้อยละ 6.01         50.98       43.01       
จ านวนครัวเรือนในจังหวดั ครัวเรือน 525          153          65           
จ านวนครัวเรือน ครัวเรือน 10,933     84,116     63,716     158,765    
ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั งลุ่มน  า ร้อยละ 6.89         52.98       40.13       
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 3             4             4             4              
วยัแรงงาน คน 15,605     136,562    102,159    251,113    
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน  า ร้อยละ 44.84       46.25       41.01       43.36        
ประชากรในจังหวดั คน 1,670,317 538,330    252,692    
ร้อยละของประชากรในจังหวดั ร้อยละ 2.08         54.85       98.57       
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 1             2             2             2              

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบงัคับ) 5,618       28,457     32,574     66,649      
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า) 416          3,677       6,840       10,933      
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 196          1,664       3,290       5,150        
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 306          1,746       1,798       3,850       
ก าลังศึกษา 7,286       36,423     43,515     87,224      
ไม่รู้หนังสือ 5,214       15,748     14,442     35,404      

3.  โครงสรำ้งทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนทีแ่ละกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นท่ีการเกษตร ไร่ 274,387    1,322,169 2,491,734 4,088,290 
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชพีเกษตร ครัวเรือน 4,416       19,348     30,836     54,600      
พื นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 51           52           87           189          
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 5,384       23,418     26,246     55,048      
ของตนเองและเชา่ ครัวเรือน -              -              -              -              
เชา่ ครัวเรือน 49           1,927       2,470       4,446        

จังหวดัในลุ่มน้้ำสำละวนิ

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

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงใหม่ ตำก แม่ฮอ่งสอน ลุ่มน้้ำสำละวนิ

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท านา ไร่ 10,702     151,221    105,512    267,435    
ท าไร่ ไร่ 9,749       475,136       153,991    638,876    
ท าสวน ไร่ 11,143     34,833     27,018     72,994      
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 1,923       6,435       56,089     64,447      
เลี ยงสัตวเ์พือ่ขาย ครัวเรือน 2,463       3,371       11,234     17,068      
ประมง ครัวเรือน -              53           144          197          
เพาะเลี ยงสัตวน์  า ครัวเรือน -              51           92           143          

3.3  รำยได้เฉลี่ยครวัเรอืนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 281,623    587,377    282,824    1,151,824 
3.4  อำชีพรบัจ้ำง ครัวเรือน 2,006       3,842       9,304       15,152      

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ านวนโรงงาน แหง่ -              41           13           54            
อตุสาหกรรมในครัวเรือน แหง่ 68           340          1,537       1,945        
โรงสีขา้ว แหง่ 49           182          444          675          

5.  โครงสรำ้งพ้ืนฐำนและกำรบรกิำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค

หมู่บา้นท่ีมีไฟฟา้ใช้ หมู่บา้น 23           178          261          462          
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 10,998     29,067     36,506     76,571      
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เคร่ือง 56           212          304          572          
หมู่บา้นท่ีมีถนนไปอ าเภอ หมู่บา้น 47           231          393          671          

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรพัยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพยีงของน  าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 4,882       30,610     38,081     73,573      
ความพอเพยีงของน  าใช้ ครัวเรือน 4,731       30,114     38,364     73,209      
ความไม่เพยีงพอของน  าเพือ่การเกษตร ไร่ -              25,606     23,740     49,346      
ความไม่เพยีงพอของน  าเพือ่การเกษตร ครัวเรือน -              1,127       2,380       3,507        

6.2  คุณภำพ
แหล่งน  าผิวดิน แหง่ 57           249          1,221       1,527        
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แหง่ 27           117          725          869          
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แหง่ 24           121          426          571          
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แหง่ 6             11           70           87            

จังหวดัในลุ่มน้้ำสำละวนิ



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ลุ่มน ้าสาละ
วิน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า (กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน ้าและส่งน ้าไปตามระบบส่งน ้าให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบน ้าด้วยไฟฟ้า
มารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากข้อมูลที่ท้าการรวบรวมและทวบทวน มีเพียงโครงการของกรมชลประทาน จ้านวน
โครงการรวม 177 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง 14 โครงการ ขนาดเล็ก 145 โครงการ และ
โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 18 โครงการ และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีลักษณะ 
เป็นเทือกเขาลาดชันมาก ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ดังนั นในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 
จึงยังไม่มีการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และต้าแหน่งโครงการพัฒนา

แหล่งน ้าในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 
 

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจบุันในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 14              -                      -                      
2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล็ก 145            -                      -                      
3 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้า 18              -                      15,600                 

รวม 177         -                 15,600            



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง ขนาดเล ก และโครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้า 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าสาละวิน 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีลักษณะเป็นเทือกเขาลาดชันมาก ซึ่งเป็น
ข้อจ้ากัดส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ดังนั นในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินจึงยังไม่มีการพัฒนาแหล่งน ้า
ขนาดใหญ่ 
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน ้าและฝายปิดกั น
ล้าน ้าตามธรรมชาติ เก็บกักเพื่อการชลประทานและอุปโภค-บริโภค ดังแสดงต้าแหน่งในรูปที่ 2.1-1โครงการ

พัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางที่สร้างแล้วเสร็จ มีจ้านวนทั งสิ น 14 โครงการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.1-2 

 

ตารางที่ 2.1-2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลางในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 

2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า คลองส่งน ้า หนอง บึง สระน ้า 
บ่อน ้าตื น บ่อน ้าบาดาล ภาชนะเก็บกักน ้า และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการด้าเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการ
จ่ายค่าชดเชยส้าหรับที่ดิน มีจ้านวนทั งสิ น 145 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ค ซึ่งวัตถุประสงค์
ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักของแหล่งน ้าในพื นที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าหลัก  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตรกรรมตามแนวล้าน ้า  
 อย่างไรก็ตาม พื นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน ้า  

ท้าให้การน้าน ้าไปใช้ท้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะ
ลดลงอีกประมาณ 30% ถึง 40% 
 

ล้ำดับ ช่ือโครงกำร จังหวัด พิกัด UTM ควำมจุ พ้ืนที่ หน่วยงำน
X Y (ล้ำน ลบ.ม.) โครงกำร (ไร่) รับผิดชอบ

1. ฝายขุนยวม แม่ฮ่องสอน 394800 2083400 -            -             ชป.
2. ฝายน  ายวม แม่ฮ่องสอน 386800 2010900 -            -             ชป.
3. ฝายปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 420200 2159000 -            -             ชป.
4. บ้านม่วงสร้อย แม่ฮ่องสอน 436500 2158500 -            -             ชป.
5. อ่างเก็บน  าแม่สะกึด (ม่อนตะแลง) แม่ฮ่องสอน 392100 2131100 -            -             ชป.
6. อ่างเก็บน  าห้วยม่าน แม่ฮ่องสอน 371400 2085900 -            -             ชป.
7. อ่างเก็บน  าห้วยแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 395100 2132500 -            -             ชป.
8. ฝายแม่สะเรียง(ตอนบน) แม่ฮ่องสอน 389500 2008400 -            -             ชป.
9. แม่ระมาด ตาก 450800 1878900 -            -             ชป.
10. แม่จะเรา ตาก 455084 1874900 -            -             ชป.
11. อ่างเก็บน  าแม่สอด ตาก 460200 1847100 -            -             ชป.
12. อ่างเก็บน  าห้วยลึก ตาก 458030 1852300 -            -             ชป.
13. อ่างเก็บน  าร่มเกล้า 3 ตาก 500600 1815600 -            -             ชป.
14. อ่างเก็บน  าคีรีราษฏร์ ตาก 479200 1821800 -            -             ชป.

รวม -         -          
หมายเหตุ : ชป. = กรมชลประทาน



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.1.4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน ้า มีลักษณะเป็นการสูบน ้าจากล้าน ้าสายหลัก 
และสาขาไปยังระบบการกระจายน ้าที่ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดูแลรักษา
ระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน ้าไม่
เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ช่วยแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทนเกษตรกรในปี
แรกๆ ของการส่งน ้าเท่านั น ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
และด้าเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมี
โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า จ้านวนทั งสิ น 18 โครงการ พื นที่โครงการประมาณ 24,400 ไร่ คิดเป็นพื นที่ส่งน ้า
ประมาณ 15,600 ไร่  รายละเอียดโครงการดังแสดงในตารางที่ 2.1-3 
 

ตารางที่ 2.1-3 โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 

ล้ำดับ ช่ือโครงกำร พิกัด UTM แหล่งน้้ำ พ้ืนที่ (ไร่) พ้ืนที่เพำะปลูก(ไร่) ปีที่ ปีที่
ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด X Y โครงกำร ส่งน้้ำ ฤดูฝน ฤดูแล้ง ก่อต้ัง ส่งน้้ำ

1. แม่โกนเกน แม่กุ แม่สอด ตาก 455-900 1833-300 เมย 1,500 1,000 1,500 60 2536 2540
2. แม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด ตาก 454-900 1837-400 เมย 2,000 1,000 3,000 50 2535 2536
3. ห้วยกะโหลก แม่ปง แม่สอด ตาก 451-100 1852-500 เมย 1,500 1,500 3,000 - 2538 2540
4. ท่าวังผา แม่ละเมา แม่ระมาด ตาก 451-000 1860-500 ห้วยแม่ละเมา 1,500 0 2,500 60 2538 -
5. คอนผึ ง(ผาผ่า) แม่ตะควน สบเมย แม่ฮ่องสอน 386-300 1993-800 ยวม 1,500 1,500 2,420 121 2537 2539
6. แพะ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 387-000 2008-500 ยวม 1,500 1,000 2,000 60 2538 2541
7. โป่ง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 386-300 2009-200 ยวม 500 500 800 40 2536 2539
8. ศรีดอนชัย บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 387-400 2012-500 ยวม 1,500 0 1,500 60 2539 -
9. แพะ(2) บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 387-000 2014-000 ยวม 1,500 1,000 2,460 124 2538 2541
10. ท่าผาปุ้ม แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 385-000 2023-700 ยวม 800 800 1,875 - 2536 2539
11. ท่าสองแคว แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 386-300 2027-800 ยวม 1,500 1,000 900 63 2537 2539
12. ทุ่งรวงทอง แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 385-100 2032-400 ยวม 500 500 1,680 84 2534 2536
13. แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 385-100 2032-400 ยวม 1,500 1,500 1,400 70 2537 2539
14. แม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 385-100 2043-200 ยวม 1,500 1,000 - - 2538 2539
15. ห้วยไก่ป่า แม่ลาหลวง แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 384-700 2045-300 ยวม 1,500 1,000 - - 2540 2541
16. เมืองแปง แม่เย็น ปาย แม่ฮ่องสอน 434-500 2124-200 ปาย 500 500 1,500 60 2535 2539
17. กุงแกง ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 441-600 2138-500 ปาย 3,000 1,200 800 - 2531 2533
18. แม่เย็น แม่เย็น ปาย แม่ฮ่องสอน 441-900 2139-100 ปาย 600 600 500 60 2535 2539

รวม 24,400 15,600 27,835 912

ที่ต้ัง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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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  121 0.58 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 411 1.97 

รวม 533 2.56 

 
 
2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

 จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ 
รายละเอียดแสดงดั งตารางที่  2.2-1 และต้าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้ า ในลุ่มน ้ า สาละวิน  

แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
 

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

 
 
 
 

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

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน  าธรรมชาติ 3
2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 4 20
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน  าใหม่ 43
4 ระบบส่งน  า ระบบระบายน  า และระบบ

แพร่กระจายน  า
8

5 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าและฝายชะลอน  า 3 3 21
6 งานป้องกันบรรเทาภัยน  าท่วม 6

รวม 61 26 3 21
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ 



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น  า 

 
 
3.1 การศ ก าและประเมินความต้องการใช้น  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 ก าและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่างๆ ของลุ่มน  า  
 

กิจกรรมการใช้น  า การศ ก า ประเมินความต้องการใช้น  า 
 ข้อมูล การประเมิน ค านว  

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

ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/ความ
ต้องการใช้น ้า และแผนงานขยายก้าลัง
ผลิตประปา 

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

- การขาดแคลนน ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการใช้
น ้าโดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ SWAT 
(พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานตีรวจวัด
เป็นรายลุ่มน ้าย่อย 

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

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดและ
ประเมินอัตราการใช้น ้า 

การปศุสตัว ์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

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

ไม่น้อยกว่าปรมิาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิดและ
ค่าเฉลี่ยต่อพื นที่รับน ้า 
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3.2 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

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

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

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าสาละวินมี
ส้านักงานประปารวม 3 แห่ง แบ่งออกเป็น 7 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 22,892 ราย ปริมาณ
การผลิตรวม 9.55 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 11.46 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละ
หน่วยบริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
 

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

  
 
 
 

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

1 1 9  แม่ฮ่องสอน แม่ข่ายแม่ฮ่องสอน  4,855 1,888,526 2,266,231 อ่างเก็บน  าห้วย
แม่ฮ่องสอน,แม่น  าปาย 

2 1 9  แม่ฮ่องสอน หนว่ยบริการปางมะผ้า  250 135,878 163,054 ล าน  าลาง 
3 1 9  แม่สะเรียง แม่ข่ายแม่สะเรียง  3,422 735,008 882,010 แม่น  ายวม 
4 1 9  แม่สะเรียง หนว่ยบริการแม่ลานอ้ย  658 127,538 153,046 แม่น  ายวม 
5 1 10  แม่สอด แม่ข่ายแม่สอด  12,740 6,190,160 7,428,192 แม่น  าเมย 
6 1 10  แม่สอด หนว่ยบริการแม่ระมาด  864 421,217 505,460 ห้วยคะเนจื อ 
7 1 10  แม่สอด หนว่ยบริการพบพระ  103 48,443 58,132 ล าธาร 

รวมทัง้หมด 22,892 9,546,770 11,456,125
ทีม่ำ: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ านวนผู้ใชน้  า เปน็ขอ้มูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน  าดิบเปน็ขอ้มูลป ี2551 
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3.3 น  าใช้เพื่อการเก ตร 

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

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

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

    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต 
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 3.3-1 

และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน ส้านักอุทก
วิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

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

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

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

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

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

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

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

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

สัปดำห์

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

 
 
 
 

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
ล าปาง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13
ล าพูน 3.33 4.4 5.71 6.45 5.58 4.9 4.59 4.27 4.15 3.91 3.4 3.01
แพร่ 3.66 4.61 5.97 6.8 5.74 5.01 4.64 4.33 4.23 4.22 3.81 3.43
นา่น 3.2 4.03 5.07 5.78 5.23 4.63 4.28 4 4.12 4.05 3.48 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคเหนอื

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

 
 
 
 
 
 
 

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  าชลประทาน ส่วนการใชน้  าชลประทาน ส านกัอุทกวิทยาและบริหารน  า
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (2   แบบจ าลองปริมา  นใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  
ฝนที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและ
วิธีการให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้น
ข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูด  
ไปใช้ได้ แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา 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 ระดับ คือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมา น  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมา น  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 
 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า ส้าหรับ
โครงการนี ก้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทาน 
รายสัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึง
แปลงเพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใชก้ารบนแปลงการร่ัวซึมชชน้ า้ของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน า้ปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ส้าหรับลุ่มน ้าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ้าเภอ เป็นต้น 
 2  การค านว ความต้องการใช้น  าเก ตรน  า นด้วยแบบจ าลอง SWAT 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื นฐานในการค้านวณได้ดังนี  

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 

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

  แบบจ้าลอง SWAT มีขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
  (1) น้าเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจ้าลอง SWAT MODEL จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื นที่ 
  (2) น้าเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model:DEM) ในแบบจ้าลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขน้ามาลากแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับค้านวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จ้านวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า  และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับข้อมูล
ที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน, กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 การประเมินความต้องการน ้าเพื่อ
การเกษตรในเขตชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน ใช้ข้อมูลการเกษตร ได้แก่ ระบบการปลูกพืช แผนการเพาะปลูก 
พื นที่ชลประทาน พื นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน-ฤดูแล้ง  ในแต่ละลุ่มน ้าสาขา โดยใช้แบบจ้าลอง IDM (Irrigation 
Demand Model) ใช้ประเมินทั งในและนอกเขตชลประทาน ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานด้วยแบบจ้าลอง IDM ได้ปริมาณความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน 393.56 ล้าน ลบ.ม./
ปี ส้าหรับผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานด้วยแบบจ้าลอง IDM ได้ปริมาณความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน 542.40 ล้าน ลบ.ม./ปี ดังนั นปริมาณความต้องการน ้าเพื่อ
การเกษตรทั งหมดในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินรวม 935.96 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 
 
3.4 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

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

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอตุสาหกรรม 
 

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

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

 
 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั นจะ
รวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
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 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน , กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 ซึ่งประเมินการใช้น ้าด้าน
อุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 
2547 โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2547 ลุ่มน ้าสาละวินมีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 3.26 ล้าน ลบ.
ม./ปี 
 
 
3.5 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช .2ค ปี 2552 จาก
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามาวิเคราะห์
ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งได้จาก
การประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าสาละวินมีความต้องการน ้าเพื่อการปศุสัตว์ 21.65 
ล้าน ลบ.ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงตารางที่ 3.5-1  
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ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน  าสาละวิน 
 

 
 
 
 
3.6 น  าใช้เพื่อการรัก าระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า คือ ปริมาณน ้าต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้า
นั นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการ
ไหลต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะน้ามา
ก้าหนดอัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 1 ตร.กม. 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน, กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 โดยวิเคราะห์จากการก้าหนดค่า
ปริมาณน ้าต่้าสุดให้มีไหลอยู่ในล้าน ้าเท่ากับค่าปริมาณน ้าท่ารายเดือนที่ 90% ของปริมาณน ้าท่าที่เคยเกิดขึ น
ในช่วงปี 2516 ถึง 2545 สรุปได้ดังตารางที่ 3.6-1 พบว่า มีความต้องการใช้น ้าแปรเปลี่ยนไปในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้า
อยู่ในช่วงตั งแต่ 10.94-98.09 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาเมยมีความต้องการน ้าสูงสุด เท่ากับ 98.09 ล้าน 
ลบ.ม./ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาปาย กลุ่มลุ่มน ้าสาขายวม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาสาละวิน ซึ่งมีความ
ต้องการน ้า 42.54, 40.67 และ 10.94 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามล้าดับ รวมลุ่มน ้าสาละวินมีความต้องการน ้าเพื่อรักษาสมดุล
นิเวศวิทยาท้ายน ้า 192.24 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวมควำม
ต้องกำรใช้น้้ำ

เชียงใหม่ ตำก แมฮ่อ่งสอน ลุ่มน้้ำสำละวิน
1 วัวเนื อ 0.2303                 0.4541                 0.5832                 1.27                     
2 วัวนม -                      -                      0.0033                 0.00                     
3 ควาย 0.0227                 0.0154                 0.2394                 0.28                     
4 หมู 0.0493                 0.0336                 0.1009                 0.18                     
5 เป็ด-ไก่ 0.0003                 0.0352                 0.0476                 0.08                     
6 อื่นๆ -                      0.0268                 0.2789                 0.31                     

รวม 0.3027            0.5651            1.2531            2.12                
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 
ในลุ่มน้้ำสำละวิน (ล้ำน ลบ.ม./ปี)
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ตารางที่ 3.6-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อรัก าสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน  าในกลุ่มลุ่มน  าสาขาของลุ่มน  าสาละวิน
ในเขตประเทศไทย 
 

ล าดับ กลุ่มลุ่มน  าสาขา ปริมา น  าท่าเฉลี่ย ความต้องการใช้น  าเพื่อรัก า 
ที ่   (ล้าน ลบ.ม./ปี) สมดุลนิเวศวิทยาท้ายน  า 
     (ล้าน ลบ.ม./ปี) 
1. ปาย 2,242.76 42.54 
2. ยวม 3,441.19 40.67 
3. สาละวิน 612.22 10.94 
4. เมย (ไม่รวมยวม) 3,105.01 98.09 

รวมลุ่มน  าสาละวิน 9,401.18 192.24 
หมายเหตุ :   ปริมาณน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บ
 น ้าขนาดใหญ่ตั งอยู่ในล้าน า้ 
 
 
3.7 ปริมา ความต้องการใช้น  ารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมา ความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

 
 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำสำละวิน (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   11.46

2 น  าใช้เพื่อการเกษตร                                 935.96

3 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                     3.26

4 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                     2.12

รวม                         952.80

5 น  าใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน  า                                 192.24

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                       1,145.04



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี  การ
เปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกันหลาย
เดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาในปี 
พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-3  
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.แม่สอด จังหวัดตาก 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.แม่สอด จังหวัดตาก

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 2.3 8.0 8.7 38.9 168.8 235.3 312.4 333.3 159.9 98.8 24.7 4.2
สูงสุด 25.5 103.7 42.8 114.2 290.5 568.3 913.8 673.5 319.2 337.5 83.6 61.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 101.5 48.5 0.0 76.3 15.8 0.0 0.0
เฉลี่ย 3.3 3.9 27.4 51.9 211.8 280.0 365.1 315.1 241.3 91.2 18.4 7.2
สูงสุด 11.5 19.3 68.2 191.0 352.6 631.7 612.2 460.2 426.6 219.6 116.0 35.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 87.9 187.0 207.3 126.7 6.2 0.0 0.0
เฉลี่ย 4.2 3.9 17.1 66.9 224.3 223.3 400.6 295.4 263.8 140.4 12.0 6.3
สูงสุด 11.5 19.3 30.3 191.0 352.6 418.3 612.2 368.3 419.6 219.6 59.9 21.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 5.4 0.0 104.1 87.9 264.7 253.6 182.9 87.0 0.0 0.0

0.0 0.1 30.3 64.7 237.6 213.9 612.2 267.8 260.9 110.4 0.0 0.0
0.0 0.0 15.8 0.7 352.6 185.6 264.7 315.1 241.6 219.6 0.0 0.0
9.6 19.3 7.3 191.0 271.6 210.8 362.1 253.6 419.6 163.3 59.9 10.4
0.0 0.0 26.8 78.0 155.6 418.3 482.5 272.1 213.9 87.0 0.3 0.0
11.5 0.0 5.4 0.0 104.1 87.9 281.4 368.3 182.9 121.6 0.0 21.1

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT219   69 

 

 
 

รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

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 7.0 7.0 11.3 46.7 162.8 178.3 187.9 225.3 176.9 106.8 20.9 8.8
สูงสุด 97.1 58.0 80.4 167.7 329.3 358.5 361.7 341.0 385.1 202.9 85.7 60.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 55.4 86.1 77.4 79.0 71.6 29.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 4.4 1.8 22.0 33.7 171.1 178.0 200.0 229.8 214.3 138.8 25.7 9.9
สูงสุด 15.2 10.0 109.0 75.7 305.0 248.5 236.1 360.4 331.3 268.3 62.8 42.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 73.2 94.9 167.6 101.2 148.8 56.4 0.0 0.0
เฉลี่ย 5.4 2.0 21.2 41.7 157.5 165.0 215.7 243.6 207.7 180.0 17.0 7.1
สูงสุด 14.2 10.0 53.6 75.7 275.1 248.5 236.1 360.4 284.3 268.3 49.6 26.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 73.2 94.9 181.6 182.4 148.8 109.9 0.0 0.0

0.0 0.0 53.6 75.7 76.1 94.9 220.6 225.3 * 148.8 109.9 0.0 7.9
0.0 0.0 0.0 31.9 275.1 186.4 217.3 196.2 216.1 114.9 49.6 0.0
14.2 10.0 4.0 68.8 146.6 181.3 181.6 182.4 196.6 155.0 33.9 0.7
0.0 0.0 48.4 32.2 216.3 248.5 222.7 360.4 192.5 252.1 1.4 0.0
13.0 0.0 0.0 0.0 73.2 113.9 236.1 235.3 284.3 268.3 0.0 26.7

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

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 7.7 4.8 16.6 59.1 168.3 184.4 216.5 253.8 204.7 106.9 45.2 14.3
สูงสุด 69.9 47.4 140.2 196.7 386.3 321.7 435.7 601.2 352.9 337.4 188.1 116.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.1 22.7 75.0 109.1 134.0 75.0 29.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 15.7 5.4 11.5 51.0 185.8 190.0 242.2 233.6 224.2 140.2 31.7 8.4
สูงสุด 75.4 22.5 43.8 113.0 278.0 295.4 422.9 371.3 367.4 251.7 121.3 61.6
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 6.7 95.2 127.1 150.7 132.0 94.8 52.2 0.0 0.0
เฉลี่ย 19.9 3.0 12.0 64.8 168.8 174.2 275.8 244.5 166.8 146.9 21.6 0.4
สูงสุด 75.4 14.3 43.8 113.0 236.1 280.4 422.9 371.3 260.2 251.7 62.6 1.8
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 29.7 95.2 127.1 150.7 151.3 94.8 75.6 0.0 0.0

0.0 0.9 13.0 113.0 193.0 158.8 422.9 259.7 260.2 96.6 13.7 0.0
0.0 0.0 1.0 49.0 236.1 280.4 196.6 151.3 134.9 95.3 62.6 0.0
75.4 14.3 2.0 102.0 221.9 146.2 314.8 250.4 176.0 215.2 31.8 0.0
0.0 0.0 43.8 30.4 97.6 158.7 150.7 189.9 94.8 75.6 0.0 0.0
24.3 0.0 0.0 29.7 95.2 127.1 293.9 371.3 168.1 251.7 0.0 1.8

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 

 ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศโดยเกิดภาวะฝนทิ งช่วงยาวนาน ส่งผลกระทบ
ต่อพื นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานหรือที่เรียกว่าพื นที่เกษตรน ้าฝน ซึ่งไม่มีแหล่งน ้าที่มั่นคงมาสนับสนุนใน
ภาวะที่เกิดภัยแล้ง รวมถึงภาวะการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ นเป็น
ประจ้าเกือบทุกปีโดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่เขตชลประทานเอง หากมีการ
ขยายตัวของพื นที่เพาะปลูกมากจนเกินปริมาณน ้าที่เก็บกักในอ่างเก็บน ้า การใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งเพิ่ม
มากขึ น รวมถึงการใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ น ก็สามารถเกิดภาวะการขาดแคลนน ้าได้เช่นกัน 
 จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ นของประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทย 
การตั งถิ่นฐานของราษฎร สภาพภูมิประเทศไม่เอื ออ้านวย รวมถึงการอพยพราษฎรมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจาก
ตลอดแนวฝั่งตะวันตกของลุ่มน ้าเป็นเขตชายแดน ท้าให้ลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทยประสบปัญหาของการ
ใช้น ้าทั งในด้านของการขาดแคลนปริมาณน ้าและในบางพื นที่อาจประสบปัญหาด้านคุณภาพน ้าด้วย  
เพราะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาและชาวกระเหรี่ยงอพยพที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในด้าน  
การสาธารณสุข แม้ว่าจะมีแผนการด้าเนินการจัดการด้านทรัพยากรน ้าต่างๆ เช่น การเพิ่มของแหล่งน ้าต้นทุน
และการก้าหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการน ้าก็ยังไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ 
เนื่องจากในลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทยมีข้อจ้ากัดหลายประการ และหนึ่งในข้อจ้ากัดที่ส้าคัญคือเรื่องสภาพ
ภูมิประเทศที่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่พื นที่ราบมีจ้ากัด มีพื นที่ป่าไม้และพื นที่อนุรักษ์เป็นสัดส่วนที่สูง
มากเมื่อเทียบกับพื นที่ลุ่มน ้าท้าให้การพัฒนาโครงการแหล่งน ้า เช่น การสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และ  
ขนาดกลาง เพื่อช่วยกักเก็บน ้าน ้าต้นทุนในฤดูฝนเพื่อป้องกันอุทกภัย และเก็บน ้าไว้ใช้ ในฤดูแล้ง ไม่สามารถ
ด้าเนินการและควบคุมการบริหารและจัดการน ้าในลุ่มน ้าได้ สามารถพัฒนาได้แต่โครงการชลประทานขนาดเล็กเท่านั น  
 ความแห้งแล้งในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน จะเกิดขึ นใน 2 ช่วงคือ 1) ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน 
(ต.ค.-เม.ย.) ซึ่งเกิดจากมีปริมาณฝนลดลง 2) ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณเดือน (มิ.ย.-ก.ค.) จะมีฝนทิ งช่วงเกิดขึ น
บางบริเวณ ปัญหาการขาดแคลนน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า ส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื นที่
ภูเขาสูง เนื่องจากขาดแหล่งเก็บกักและงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ส้าหรับการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร
มีน้อยถึงปานกลางเฉพาะพื นที่ที่มีการท้านาในฤดูแล้ง แต่ถ้าเกษตรกรเลี่ยงไปปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อยแทน ก็จะช่วย
แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  
 1) ปริมาณฝนและน ้าท่วม แต่ในสภาพปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของน ้าท่าโดยเฉพาะในฤดูแล้งใน
ลุ่มน ้าย่อยสายสั นๆ มีปริมาณไม่เพียงพอ พื นที่สูงชันการไหลของน ้าเร็วและรุนแรง ไม่มีอาคารชะลอน ้าและแหล่ง
เก็บกักน ้าขนาดใหญ่ เพราะข้อจ้ากัดของพื นที่ป่า ส่วนในพื นที่ราบริมสองฝั่งล้าน ้าสายหลัก ในฤดูฝนไม่มีปัญหา 
แต่จะขาดน ้าบ้างในการท้าการเกษตรฤดูแล้ง 
 2) พื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานประมาณร้อยละ 76 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมดต้อง
อาศัยน ้าฝนเป็นหลักในการท้าเกษตร 
 3) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขา และชาวกระเหรี่ยงอพยพ อยู่บนพื นที่สูง 
 4) ขาดแหล่งเก็บกักน ้าเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม 
 5) ไม่สามารถพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางได้เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 80 ของพื นที่ลุ่มน ้าเป็นพื นที่ป่าไม้ 
 6) การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว และภาคธุรกิจต่างๆ ในตัวเมืองใหญ่ เช่น อ้า เภอเมือง
แม่ฮ่องสอน อ้าเภอแม่สะเรียง และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความต้องการน ้าอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ น 
จะต้องวางแผนการจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอกับการขยายตัว มิฉะนั นจะมีผลกระทบต่อการขยายการท่องเที่ยว 
และจะมีผลกระทบการท่องเที่ยวเดิมที่ด้าเนินการอยู่ มีความต้องการน ้าอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ น 
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 7) ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ยังคงเป็นปัญหาเหมือนลุ่มน ้าอื่น ท้าให้มี
การขาดน ้า เนื่องจากระบบประปาช้ารุด ขาดงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา  
  8) ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากลักลอบตัดไมท้้าลายปา่ของกลุ่มนายทุน 
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 ปัญหาอุทกภัยโดยทั่วไปจะมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในพื นที่ลุ่มน ้า และจากสภาพทางกายภาพใน 
ลุ่มน ้า เช่น พื นที่ป่าต้นน ้าตอนบนถูกท้าลาย การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้าตอนบน  
เพื่อช่วยชะลอน ้าหลาก ประสิทธิภาพของระบบระบายน ้าไม่เพียงพอเนื่องจากตื นเขินหรือถูกบุกรุก มีการก่อสร้าง
สิ่งกีดขวางทางน ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เป็นต้น 
 ส้าหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน ้าสาละวิน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิด 
ในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนและล้าน ้าสาขาต่างๆ และอุทกภัยที่เกิดในพื นที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะ
แรกจะเกิดจากการที่มีฝนตกหนัก และน ้าป่าไหลหลากจากต้นน ้าลงมามากจนล้าน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้า
ได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน ้า และมีอาคารระบายน ้าไม่เพียงพอ พื นที่ที่เกิด
น ้าท่วมเป็นประจ้าได้แก่ อ้าเภอขุนยวม กิ่งอ้าเภอปางมะผ้า อ้าเภอแม่ลาน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนในลักษณะที่สองจะเกิดบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่ม และแม่น ้าสายหลักตื นเขินมี
ความสามารถระบายน ้าไม่เพียงพอท้าให้ไม่สามารถระบายน ้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส้าหรับพื นที่ที่เกิดน ้าท่วม
เป็นประจ้า ได้แก่ บริเวณอ้าเภอแม่สะเรียง อ้าเภอปาย และอ้าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น  
 ปัญหาน ้าท่วมซึ่งในอดีตไม่เป็นปัญหารุนแรงมากนั น แต่จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต้นน ้าและ 
การขยายตัวของชุมชน มีแนวโน้มจะมีปัญหามากขึ น ซึ่งสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  
 1. การเกิดน ้าท่วมในพื นที่ริมสองฝั่งล้าน ้า เช่น อ้าเภอปาย อ้าเภอปางมะผ้า อ้าเภอเมือง อ้าเภอ 
แม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ้าภอแม่ระมาด และอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การบุกรุกท้าการเกษตรและลักลอบ
ตัดไม้ในพื นที่ต้นน ้า ต้องมีมาตรการป้องกันการบุกรุกและมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสม รวมทั งการติดตั ง
ระบบเตือนภัยเพื่อบรรเทาอุทกภัย 
 2. การขยายตัวของชุมชนที่อยู่ริมล้าน ้า หน่วยงานท้องถ่ินจะต้องมีมาตรการที่จะรักษาสภาพการ
ระบายน ้าน้อยให้คงสภาพไว้ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของน ้า เนื่องจากการระบายน ้าไม่สะดวก รวมทั งเวลา
เกิดน ้าหลาก ปริมาณน ้าเกินความจุของล้าน ้า อาจต้องสร้างผนังกั นน ้าและการขุดลอกล้าน ้า 
 3. การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัย ช่วยได้น้อยเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กและ
พื นที่เหมาะสมมีน้อย 
 4. เมื่อพิจารณาศักยภาพพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน พบว่า ในพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้าสาขาสามารถ
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ได้ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน ้าแม่ยวมตอนบน และอ่างเก็บน ้า
แม่ละเมา เพื่อเก็บกักและชะลอปริมาณน ้าหลากในช่วงที่ฝนตกหนัก ส่วนพื นที่โดยทั่วไปของลุ่มน ้ามีข้อจ้ากัดใน
การก่อสร้างโครงการแหล่งน ้าขนาดใหญ่เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่าไม้ ดังนั นแนวทางที่เหมาะสมจึงควร
จะท้าการปรับปรุง ขยายขนาดท่อลอดถนน ขุดลอก และขยายล้าน ้า เช่น ขุดลอกห้วยแม่ระมาด ล้าห้วยแม่กอน 
และห้วยหัวนา การท้าเข่ือน หรือพนังกั นน ้าบริเวณล้าน ้า เช่น แม่น ้าปาย บริเวณอ้าเภอปาย  อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แม่น ้ายวม บริเวณ อ้าเภอแม่สะเรียง และอ้าเภอสบเมย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าให้มากขึ น 
 5. ควรจัดท้าโครงการจัดท้าระบบ Early Warning เตือนภัยในพื นที่ราบเชิงเขา 
 ส้าหรับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าสาละวิน แสดงดังรูปที่ 4.3-1 
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นที่น  าท่วมประจ าในลุ่มน  าสาละวิน 
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 1. ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและตดัไม้ท าลายป าในลุ่มน  าสาละวิน 
  1.1 การลักลอบตัดไม้ของกลุ่มนายทุนเพื่อการค้า เป็นสาเหตุส้าคัญของการท้าลายทรัพยากร
ป่าไม้ในพื นที่ ซึ่งลักษณะการลักลอบตัดไม้ไปขายมีทั งกระท้าโดยตรงของกลุ่มนายทุน และทางอ้อมโดยการจ้าง
คนบนพื นที่สูงและชาวบ้านที่ยากจนให้ตัดไม้มาขายให้แก่นายทุน เพื่อจะน้าไปขายต่อ และการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบตัดไม้นี ยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน 
  1.2 การบุกรุกเพื่อต้องการที่ดินท้าการเกษตร การบุกรุกท้าลายป่าเพื่อที่ดินท้าการเกษตร 
พบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดจากชาวเขาบนพื นที่สูง การบุกรุกท้าลายป่ามีลักษณะทั งการตัดต้นไม้เพื่อขยายพื นที่ท้าไร่ 
การเผาไร่เพื่อก้าจัดซากพืชจนเกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าสู่พื นที่ป่าใกล้เคียง  
  1.3 ไฟป่า เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ป่าถูกท้าลายประการหนึ่ง โดยเฉพาะพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 
ซึ่งเป็นพื นที่ที่เกิดไฟป่าเป็นประจ้า 
  1.4 การท้าเหมืองแร่ การท้าเหมืองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าดินและตัดต้นไม้ออก
บางส่วน ท้าให้สูญเสียพื นที่ป่า เหมืองแร่ที่พบในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินส่วนใหญ่จะเป็นเหมืองหินปูนและหิน
อุตสาหกรรม นอกจากนี ยังมีเหมืองแร่ฟอสเฟต วุลแฟรม ฟลูออไรด์ ดีบุก และถ่านหิน 
  1.5 การสร้างระบบสาธารณูปโภคของรัฐ การสร้างระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐมีส่วน
ท้าลายทรัพยากรป่าไม้ได้เช่นกัน อาทิ การก่อสร้างถนน การวางระบบสายส่งไฟฟ้า โทรศัพท์  และระบบประปา 
ไปสู่พื นที่ชุมชนชนบท 
 2. ปัญหาด้านการเก ตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการเกษตรนอก
เขตชลประทานของลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทย พบว่า กิจกรรมการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้ามีการปลูกพืช
แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ ข้าว พืชไร่ พืชผักเมืองหนาว ไม้ผล และไร่หมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอาจ
เกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี  
  2.1 การก้าหนดผังเมืองรวมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เนื่องจาก
การใช้พื นที่เดิมมีการใช้อย่างกระจัดกระจาย เมื่อมีการจัดผังเมืองแล้วพื นที่ที่ ใช้ในการเกษตรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื นที่อื่นๆ ตามที่ผังเมืองก้าหนด  
  2.2 สภาพดินที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เม่ือน้าความเหมาะสมของที่ดินมาซ้อนทับกับการ
ใช้ที่ดินปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน  
  2.3 จ้านวนผลผลิตลดลง เนื่องมาจากดินเสื่อมคุณภาพจากการปลูกพืชชนิดเดิมซ ้ากันเป็น 
เวลานาน ท้าให้พืชมีการเจริญเติบโตในอัตราที่ต่้าลงต้นพืชไม่สมบูรณ์และส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง  รวมทั ง
เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงบ้ารุงดินให้คงความสมบูรณ์   
  2.4 ราคาผลผลิตตกต่้าราคาขายผลผลิตไม่คงที่เนื่องจากความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง
ไม่แน่นอน เกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ้านาจต่อรองราคาผลผลิตให้สูงขึ น 
  2.5 ต้นทุนการผลิตสูงขึ นเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ น เช่น ค่าจ้างแรงงานในการ
เตรียมดิน การปลูกพืช การเก็บเกี่ยว และการบ้ารุงดูแลรักษา รองลงมาเป็นค่ายาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย และปัจจัย
การผลิตอื่นๆ 
  2.6 การจัดการหลังการเก็บเก่ียวไม่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการที่จะรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงความสดและมีคุณภาพดีหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 
  2.7 ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้มีอายุการเก็บรักษาได้
ยาวนานขึ น เช่น ห้องเย็นส้าหรับเก็บผักและผลไม้ เป็นต้น 
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  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าสาละวินในเขตประเทศไทย  คือ 
ความไม่เหมาะสมของดินในพื นที่ท้าการเพาะปลูกในปัจจุบันแนวโน้มที่อาจเกิดขึ น คือ ผลผลิตที่ได้จากการ
เพาะปลูกมีปริมาณลดต่้าลงเนื่องจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสม  อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการซื อปุ๋ยเพื่อใช้ในการบ้ารุง
พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ น อาจมีการปล่อยพื นที่ให้ว่างเปล่าเนื่องจากไม่สามารถปลูกพืชเพื่อการ
ด้ารงชีพได้ 
 3. ปัญหาดินถล่ม 
  ปัญหาดินถล่มและโคลนถล่ม เนื่องจากข้อจ้ากัดสภาพภูมิประเทศการก่อสร้างต่างๆ ในลุ่มน ้า 
การตั งบ้านเรือนของราษฎรในพื นที่เสี่ยงภัยแล้งตามเชิงเขาและการตัดไม้ท้าลายป่า เป็นต้น สรุปสาเหตุของดิน
ถล่มได้ดังนี  
  1) ปริมาณฝนตกมาก ท้าให้ดินบนภูเขาสูงชันไม่สามารถอุ้มน ้าไว้ได้ เกิดดินถล่มลงมาอย่าง
รุนแรงในบริเวณป่าธรรมชาติ และไร่ร้าง 
  2) การอพยพตั งถิ่นฐานบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่าเป็นจ้านวนมากบริเวณพื นที่ต้นน ้ากลุ่มลุ่มน ้า
สาขาเมย 
  3) การตั งถิ่นฐานในบริเวณริมห้วยในพื นที่ลาดเชิงเขาซึ่งเป็นพื นที่เสี่ยงภัยโคลนถล่ม 
  4) ลักษณะที่ตั งของหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มมีข้อสังเกตสภาพทั่วไป ดังนี  
   - อยู่ติดภูเขาและใกล้ล้าห้วย 
   - มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา 
   - มีรอยแยกของพื นดินบนภูเขา 
   - อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง 
   - ถูกน ้าป่าไหลหลากและท่วมบ่อย 
   - มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือใกล้หมู่บ้าน 
   - พื นห้วยจะมีก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ปนกันตลอดท้องน ้า 
 4. ด้านคุ ภาพน  า 
  ลุ่มน ้าสาละวินมีสภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน ้าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก คุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้าธรรมชาติส่วนใหญ่จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ปัญหาด้านคุณภาพน ้าจะเกิดในพื นที่เล็กๆเฉพาะในเขต
ชุมชนหนาแน่น ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่สอด ซึ่งมีระบบบ้าบัดน ้าเสียรองรับอยู่แล้ว และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ซึ่งยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรองรับ แต่คุณภาพน ้าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 นอกจากนี ด้านปัญหาคุณภาพน ้ายังพบว่าเขตจังหวัดตาก มีปัญหามลพิษทางน ้าอยู่ในเขตอ้าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในลุ่มน ้าแม่น ้าเมยตอนบน เป็นปัญหาสารแคดเมียมปนเปื้อนในแหล่ งน ้าจากการที่
แหล่งน ้าไหลผ่านพื นที่ท้าเหมืองแร่ โดยลักษณะผลกระทบจะเกิดจากสารแคดเมียมที่ปนเปื้อนมากับน ้า ตกค้างใน
ล้าห้วยแม่ตาวและในดินบริเวณพื นที่ท้านา ซึ่งอยู่ในเขตต้าบลแม่ตาว ต้าบลพระธาตุผาแดง และต้าบลแม่กุ 
อ้าเภอแม่สอด  หากมีการบริโภคน ้าจากห้วยแม่ตาวหรือผลิตผลทางการเกษตรจากบริเวณดังกล่าวท้าให้สาร
แคดเมียมเข้าสู่คน และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หากได้รับสารนี เข้าไป โดยในส่วนนี ได้มีการตั งคณะท้างาน
เฉพาะกิจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารแคดเมียม อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอยู่แล้ว  
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4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 ปัญหาที่เกิดขึ นในด้านการบริหารจัดการในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน ได้แก่ 
 1. ปัญหาด้านขององค์กรผู้ใช้น ้าในพื นที่ลุ่มน ้ายังไม่เข้มแข้ง และยังมีอยู่จ้านวนน้อยมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับลุ่มน ้าหลักต่างๆ ของประเทศ 
 2. ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและทรัพยากร
อื่นๆ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น ท้าให้มีการบุกรุกท้าลายป่ากันอยู่บ่อยครั ง 
 3. กฎหมายที่มีอยู่ ผู้รักษากฎหมายยังใช้กฎหมายอย่างไม่เข้มงวด ท้าให้มีผู้ท้าผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรอยู่เป็นประจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า



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

 

5.1 การวิเคราะห์สถานการ ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงใน ถึง 
 

 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ  SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าสาละวิน  
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพ  SWOT) ของจังหวัดตากในลุ่มน  าสาละวิน  
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รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพ  SWOT) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในลุ่มน  าสาละวิน  
 
 
5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

  จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน, กรมทรัพยาการน ้า, สิงหาคม 2549 พบว่า มีการรวบรวมยุทธศาสตร์ 
จังหวัดที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อจ้ากัดในด้านศักยภาพของพื นที่ที่อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่บรรลุผล
ส้าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี  
  1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของทุกจังหวัด แนวทาง 
การพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก การจัดหาน ้าอุปโภค-บริโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในเรื่องเหล่านี  
  2) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ระบุชัดเจนในแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  3) การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ทุกจังหวัดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ความตระหนัก การเฝ้าระวังให้แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก 
 
5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

 กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากร
น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน จาก
รายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน,  กรมทรัพยาการน ้า, 
สิงหาคม 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ ดังนี  
 วิสัยทัศน์ลุ่มน  าสาละวิน   
 “ลุ่มน ้ำสำละวินมีกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และก้ำหนดเขตกำรใช้พื นที่อย่ำงเหมำะสม เพื่อรักษำระบบนิเวศ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้อุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน 
ตลอดจนธ้ำรงไว้และสืบทอดซึ่งวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และชำติพันธุ์” 
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการพื นที่ต้นน ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการพื นที่กลางน ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการพื นที่ท้ายน ้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะก้าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และมาตรการในการด้าเนินการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์และเป็นกรอบในการพิจารณาวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.2-1 
 

ตารางที่ 5.2-1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูร าการเชิงพื นที่ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม เป้าหมายการแก้ไขปัญหา 
1 การจัดการพื นท่ีต้นน ้า - การปลูกป่าในพื นท่ีต้นน ้าล้าธารและพื นท่ีป่า

เสื่อมโทรม 
- การสร้างฝายต้นน ้าล้าธาร 
- การปลูกหญ้าแฝกในพื นท่ีต้นน ้า  

พื นท่ีเกษตรลาดชัน 

อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน ้าล้าธารและป่า
สงวนต่างๆ 

2 การจัดการพื นท่ีกลางน ้า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า ประกอบด้วย 
- การก่อสร้างแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
- การก่อสร้างแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
- การปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน ้า 

ธรรมชาติและแหล่งน ้าท่ีมีอยู่เดิม 
-   การก่อสร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า 
การแก้ปัญหาน  าท่วม ประกอบด้วย 
- การก่อสร้างแหล่งน ้าเพ่ือป้องกันและบรรเทา

อุทกภัย 
- การผันน ้าข้ามลุ่มน ้า 
-   การจัดท้าระบบเตือนภัยพื นท่ีต้นน ้า และ

พยากรณ์ระดับน ้า 

จัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค การเกษตร และเป็นฐาน
การผลิตในด้านต่างๆ รวมถึงปรับปรุง
แหล่งน ้าธรรมชาติ การกระจายน ้า และ
การแก้ไขปัญหาวิกฤตน ้า 
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ตารางที่ 5.2-2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูร าการเชิงพื นที่  ต่อ  
 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม เป้าหมายการแก้ไขปัญหา 
3 การจัดการพื นท่ีท้ายน ้า - ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ่ 

และการบ้าบัดน ้าเสียที่แหล่งก้าเนิด 
- เพิ่มมาตรการในการจัดการน ้าเสียอุตสาหกรรม 
- ฟื้นฟูป่าชายเลน 

แก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า แหล่งน ้าต่างๆ 
ทั งแหล่งน ้าธรรมชาติ และแหล่งน ้าท่ี 
ก่อสร้างขึ น 

4 การบริหารจัดการ - การศึกษาและจัดท้านโยบาย การวางแผน 
การศึกษาวิจัย การศึกษาความเหมาะสม 
ส้ารวจ และออกแบบรายละเอียด 

- การจัดการองค์กร เสริมสร้างพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและการสร้างกลไกกฎระเบียบ 

- การตดิตามและประเมินผล 

มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าท่ีชัดเจน เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน และการเสริมสร้าง
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การ
สร้างจิตส้านึก 

 
 
5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  าในลุ่มน  า  กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุง
โครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า การศึกษาเพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ” 
ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี  
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาด  
ทางการเกษตร 
 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น  ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานจึงได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าสาละวิน จากข้อมูลสภาพลุ่มน ้า
สาละวิน ได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน ้าท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า มีสัดส่วนปริมาณ
น ้าท่าในช่วงฤดูแล้งสูง มีสัดส่วนพื นที่ป่าต่อพื นที่ลุ่มน ้าสูงและมีโอกาสหาต้าแหน่งที่จะก่อสร้างแหล่งเก็บกักน ้า
เพิ่มเติมได้ 
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 จุดอ่อน : มีโครงการเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่น้อย มีพื นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
พื นที่ชลประทานน้อย 
 โอกาส : สามารถผันน ้าไปช่วยลุ่มน ้าข้างเคียงได้  (ผันไปช่วยลุ่มน ้าเจ้าพระยา และลุ่มน ้า ท่า
จีนได้ โดยผันน ้าไปเก็บไว้ที่เข่ือนภูมิพล) 
 ภัยคุกคาม : การบุกรุกท้าลายป่าต้นน ้า 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 
และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ  น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส้าหรับลุ่มน ้า
สาละวิน 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 

 จากการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและ
ปรับปรุงโครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า ลุ่มน ้าสาละวินมีปริมาณน ้าท่าตาม
ธรรมชาติในลุ่มน ้ามากเพียงพอกับความต้องการใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆ  ในพื นที่ลุ่มน ้าทั งในสภาพปัจจุบันและ
สภาพในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาพื นที่ชลประทานจนเต็มศักยภาพของพื นที่ และยังมีปริมาณน ้าท่ามากเพียง
พอที่จะผันไปช่วยเหลือลุ่มน ้าอื่นที่ขาดแคลนได้ เนื่องจากลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่ลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและ
เป็นพื นที่ป่าถึงร้อยละ 91.25 จึงมีพื นที่ท้าการเกษตรน้อยมากและมีประชากรอยู่อาศัยเบาบาง จึงมีปริมาณความ
ต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ น้อยกว่าปริมาณน ้าท่าที่มีอยู่มาก   แต่อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูแล้งยังมีการขาดแคลน
น ้าอยู่มากเนื่องจากขาดแคลนแหล่งเก็บกักน ้า  ส้าหรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า  
เมื่อพิจารณาจากสถานภาพทรัพยากรน ้าและสภาพปัญหาในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน และการเปรียบเทียบแนวโน้ม
ปริมาณน ้าท่าในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน มีแนวทางดังนี  
 1) การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่หรือขนาดกลางในพื นที่ลุ่มน ้าที่มีศักยภาพ ในกรณีที่ต้อง
พิจารณาการผันน ้าจากลุ่มน ้าสาละวินไปยังลุ่มน ้าข้างเคียง (กลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยา-ท่าจีน โดยผันไปเก็บไว้ที่เขื่อนภูมิพล) 
 2) การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง  ขนาดเล็ก หรือฝายทดน ้า ในพื นที่ เพื่อเป็นแหล่งน ้าในช่วง
ฤดูแล้ง 
 3) การขุดลอกล้าน ้าสายหลักในช่วงที่ตื นเขินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า (ควรด้าเนินการ
ควบคู่ไปกับการก่อสร้างฝาย/ประตูระบายน ้า เพื่อเก็บกักน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง หรือใช้วิธีขุดเป็นช่วง) 
 4) การปรับปรุงฝาย  ประตูระบายน ้า  สะพาน  ท่อลอดถนน และอาคารอื่นๆ ที่กีดขวางทางน ้า
และเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าให้มีความสามารถในการระบายน ้าที่พอเพียงและเหมาะสมกับสภาพทางน ้า 
 5) ส่งเสริมการขุดบ่อน ้าประจ้าไร่นา ในลักษณะบ่อน ้าตื น/บ่อบาดาล หรือ ถังเก็บน ้า ส้าหรับพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าตามสภาพความเหมาะสมของพื นที่ 
 
 
 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าสาละวิน น้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานในประเด็น
หลักและสาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาละวินพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และบางส่วนของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ มีพื นที่ลุ่มน ้ารวมทั งสิ น 
19,103.50 ตารางกิโลเมตร มีความยาวของล้าน ้าประมาณ 2,200 กิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศของลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน คดเคี ยว มีแนวต่อมาจากเทือกเขาหิมาลัย  
มีความต่างระดับจากบริเวณปากแม่น ้าซึ่งมีพื นที่ความสูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางประมาณ 
200-2,005 เมตร  

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 1,305 มิลลิเมตร ฝนแรกจะตกใน
ราวเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 7,433 ล้าน ลบ.ม. เริ่มมี
ปริมาณน ้าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน ้าท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่าราย
ปีเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนและประสบกับภาวะน ้าท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรในปัจจุบันรวม 2,289,156 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 19.17 ของพื นที่ลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
136,718 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.97 ของพื นที่การเกษตร หรือร้อยละ 1.15 ของพื นที่ลุ่มน ้า และ
มีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 94,928 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของพื นที่
การเกษตรทั งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.80 ของพื นที่ลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 10,894,547 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.25 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน 579,134 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของ

ประชากรทั งประเทศ แยกเป็นประชากรชาย 298,775 คน และประชากรหญิง 280,359 คน 
มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.39 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า 
และมีประชากรในวัยแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 43.36 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า 
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 ยังไม่มีการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน  

มีลักษณะเป็นเทือกเขาลาดชันมาก 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง มีจ้านวน ทั งสิ น 14 โครงการ  
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กมีจ้านวน ทั งสิ น 145 โครงการ  
 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า มีจ้านวนทั งสิ น 18 โครงการ พื นที่ส่งน ้า 15,600 ไร ่
 รวม โครงการพัฒนาแหล่งน ้า 177 โครงการ 

- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 

กรมทรัพยากรน ้า มีจ้านวนทั งสิ น 3 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 4 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 20 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าใหม่ 

กรมชลประทาน 43 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฝายชะลอน ้า กรม

ทรัพยากรน ้า 3 โครงการ กรมป่าไม้ 3 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
21 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน ้าท่วม กรมชลประทาน 6 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบาย
น ้า และระบบแพร่กระจายน ้า กรมชลประทาน มีจ้านวนทั งสิ น 8 โครงการ  
 

- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

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

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  121 0.58 
-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 411 1.97 

รวม 533 2.56 
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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 11.46 
2.  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 935.96 
3.  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 3.26 
4.  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 2.12 

รวม 952.8  
5.  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 192.24 

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 1 145. 4 
 

 
 

6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 1. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและตัดไม้ท าลายป า 
  - เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชุมชนเพิ่มขึ น เช่น โครงการอนุรักษ์พื นที่ป่าต้นน ้า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ได้ก้าหนดพื นที่ฟื้นฟูและปรับปรุงระบบนิเวศป่าต้นน ้าล้าธารที่เกิดความเสียหาย ในส่วนของลุ่มน ้าสาละวินคดิเปน็
พื นที่ 161,152 ไร่ โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ การปลูกป่าทดแทนและการบ้ารุงรักษา  การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
อนุรักษ์ดิน  การสร้างฝายต้นน ้าล้าธารตามแนวพระราชด้าริ 
  - จัดท้าแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก พัฒนาระบบข้อสาละวิน
และสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
  - ก้าหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าผ่านองค์กรระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางร่วมกัน การป้องกันและปราบปรามตามอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
ส้ารวจ สอบสวนสิทธิ์การครอบครองใช้ประโยชน์ ที่ดิน และให้สิทธิท้ากินแก่ราษฎร/ที่อยู่อาศัยในพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเสื่อมโทรม 
  - สนับสนุนรูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และมีการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในชุมชน 
  - จัดท้าผังเมืองระดับจังหวัดและระดับพื นที่ ที่สอดคล้องกับสภาพพื นที่ โดยบูรณาการ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
  - ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างหน้าดิน การพังทลายของดิน และสร้างองค์ความรู้เพื่อ 
ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร 
 2. การแก้ไขปัญหาด้านดินถล่ม โคลนถล่ม 
  - แผนการป้องกันมิให้มีการตัดไม้ท้าลายป่าได้ ในพื นที่ต้นน ้าล้าห้วย 
  - แผนการปลูกป่าไม้ทดแทนในพื นที่ต้นน ้าล้าห้วยที่ป่าไม้ถูกท้าลายไปแล้ว โดยการปลูกต้นไม้
ยืนต้นโตเร็ว ต้นไม้ยืนต้นโตช้า สลับกับการปลูกหญ้าแฝก ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะน้าและท้า
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แปลงสาธิต โดยขอความร่วมมือจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือกรมป่าไม้ในเรื่องกล้าไม้และหญ้า
แฝก รวมทั งวิธีการปลูกป่าไม้ทดแทน 
  - แผนการส้ารวจพื นที่ต้นน ้าล้าห้วยที่อาจมีโอกาสเกิดดินถล่ม หรือโคลนถล่ม 
  - โครงการจัดท้าระบบ Early  Warning ส้าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม 
  - เร่งรัดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก  ในบริเวณต้นน ้าให้มากขึ น 
  - ขุดลอกล้าห้วย ล้าคลอง  และแม่น ้า ให้น ้าไหลผ่านได้สะดวกขึ น เช่น บริเวณล้าห้วย แม่
ระมาด เพื่อป้องกันดินถล่มบริเวณเทศบาลแม่ระมาด 
  - เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท้าลายป่า  และปลูกป่าทดแทนให้มาก  
ยิ่งขึ น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ้าเภอ ด้าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
  - ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดระบบการอพยพตั งถิ่นฐานของประชาชน
ในบริเวณพื นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวทุกแห่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ น 
 3. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพื่อการเก ตร 
  - แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาสาละวินในเขตประเทศไทย  
เน้นถึงการพัฒนาระบบการปลูกพืช ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ามากกว่า
กิจกรรมอื่นๆ โดยการวางแผนพัฒนาการเกษตรในพื นที่ศึกษาพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ทั งทรัพยากรดิน น ้า รวมทั งความเหมาะสมของดิน ทักษะ และประสบการณ์ของเกษตรกรที่อยู่ในพื นที่นั น
ให้เกื อกูล เอื ออ้านวย และเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด และมีความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั งตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  
   ระบบการปลูกพืชในอนาคตเมื่อมีโครงการ การพิจารณารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสม
กรณีเมื่อมีโครงการนั น ได้น้าปัจจัยส้าคัญต่างๆ มาร่วมในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเหมาะสมของสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ  ความเหมาะสมของที่ดิน ระบบการผลิตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งรวมถึงแรงงาน และเนื อที่ถือครองของเกษตรกร รวมทั งความต้องการของตลาดและรายได้ของระบบการผลิต
ต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับทิศทางและกรอบนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั งนี พื นที่ปลูกพืชและระบบการปลูกพืชที่เสนอในพื นที่
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาสาละวินในเขตประเทศไทย  
   (1) พื นที่ราบลุ่ม ระบบการปลูกพืชในพื นที่ราบลุ่ม ได้แก่ ข้าวนาปี เนื่องจากพื นที่เป็นที่
ราบลุ่มมีน ้าท่วมขังตามธรรมชาติในฤดูฝน รวมทั งความต้องการพืชอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนของเกษตรกร 
และในท้องถ่ิน ข้าวนาปีจึงยังคงเป็นพืชหลักของระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื นที่ราบลุ่มดังกล่าวนี  ส่วนในช่วง
ฤดูแล้งกรณีมีโครงการเสนอให้มีการปลูกพืชหลังนาข้าวได้แก่ พืชไร่ต่างๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
ข้าวโพดฝักสด และพืชผักต่างๆ เป็นต้น 
   (2) พื นที่ดอนราบ/พื นที่ดอน ในสภาพพื นที่ดอนราบ ระบบการปลูกพืชที่เสนอ ได้แก่พืช
ไร่ตระกูลถั่วเช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และ ไม้ผลไม้ยืนต้น ได้แก่ ล้าใย  ลิ นจี่  มะม่วง 
มะขาม และไม้ผล ไม้ยืนต้นอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับพื นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี เป็นพืชผัก ได้แก่
กะหล่้าปลี และพืชผักต่างๆ เป็นต้น 
  - ฟื้นฟูพื นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้าเพิ่มการปกคลุมดิน 
โดยการปลูกพืชพืชคลุมดินหรือพืชปุ๋ยสด และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน 
  - การพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและเล็ก เพราะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่าไม้ไม่สามารถ
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ได้ เฉพาะในพื นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้เกษตรกรใช้เก็บกักน ้าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการช่วยเพิ่มระดับน ้าใต้ดินด้วย 
 - เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อเป็นการเพิ่มช่องว่างในดินท้าให้ดินสามารถเก็บกักน ้าไว้ได้ และเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยใช้สารเร่งพ.ด ต่างๆ 
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  - การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเพาะปลูกพืชเพื่อให้เกษตรกรได้มีการวางแผนให้ 
สอดคล้องกับปริมาณน ้าต้นทุนที่มีอยู่ 
  - การจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม เช่นการปลูกพืชอายุสั นใช้น ้าน้อย  และคัดเลือก 
พันธุ์พืชที่ทนแล้ง เหมาะสมกับท้องถิ่น 
  - การรักษาฟื้นฟูพื นที่ป่าโดยเฉพาะพื นที่ป่าต้นน ้าล้าธารรวมทั งการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่ม
ความชุ่มชื นให้กับพื นที่ 
  - ในพื นที่ลุ่มน ้าสามารถพัฒนาโครงการขนาดเล็กได้เท่านั นเนื่องจากศักยภาพของพื นที่ 
ไม่เหมาะสมของโครงการขนาดใหญ่เพราะพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่า 
  - พัฒนาพื นที่ที่มีศักยภาพน ้าบาดาลเพียงพอเพื่อพัฒนาน ้าบาดาลมาใช้ประโยชนต์ามความ
เหมาะสม โดยส่วนใหญ่พื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีความลึกของน ้าบาดาลประมาณ 15-60 เมตร อยู่ในเกณฑ์  
2-20 ลบ.ม./วินาที น ้าบาดาลส่วนใหญ่คุณภาพดี 
 4. การเสนอโครงการระดับท้องถิ่นเข้าแผนปฏิบัติการ 
  ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการของโครงการระดับท้องถิ่น รัฐควรเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
เสริมสร้างขีดความสามารถของคณะท้างานระดับลุ่มน ้าสาขาให้มีความเข้าใจในภาพรวมของลุ่มน ้าสามารถ 
เชื่อมโยงโครงการของหน่วยงานและโครงการที่ท้องถิ่นเสนอได้อย่างเหมาะสม มิใช้เพียงแค่รวมรวม โครงการ 
เข้ามาในแผนเท่านั น เนื่องจากโครงการที่ท้องถิ่นเสนอมักจะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะพื นที่ มิได้
มองเป็นภาพรวมของลุ่มน ้า หากด้าเนินการตามที่ท้องถ่ินเสนอโดยไม่มีการเชื่อมโยงโครงการกัน อาจท้าให้ไม่ได้
ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นหรือปัญหาในพื นที่อื่นตามมา 
  นอกจากนี  โครงการระดับท้องถิ่นที่เสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการขุดลอกแหล่งน ้า เพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าและแก้ไขเฉพาะในพื นที่ของตน ดังนั น ในการวางแผนการขุดลอก คณะท้างานระดับลุ่มน ้าสาขาควร
พิจารณาให้ขุดลอกเป็นล้าน ้า มิใช่ขุดลอกเป็นส่วนๆ ตามที่ท้องถิ่นเสนอ อีกทั งจะต้องตระหนักว่า การขุดลอกมิใช่การ
การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ควรด้าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การส่งเสริมการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 5. โครงการด้านการบริหารจัดการที่ส าคัญที่ควรด าเนินการในระยะเร่งด่วน  
  (1) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้ และ  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าและคณะท้างานระดับต่างๆ โดยจะต้องด้าเนินการใน
ทุกลุ่มน ้าสาขาพร้อมๆ กัน โครงการเหล่านี  ได้แก่ โครงการบริหารคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
ระดับต่างๆ โครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานด้านวิศวกรรชลศาสตร์และแหล่งน ้า ในพื นที่ลุ่มน ้า
สาละวิน  
  (2) โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารจัดการให้แก่ประชาชน และ
รณรงค์สร้างจิตส้านึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขาพร้อมๆ กัน โครงการ
เหล่านี  ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
  (3) โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั งโครงการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร
ในพื นที่ลุ่มน ้าสาละวิน  
  (4) โครงการฝึกอบรมบุคลากรในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 6. โครงการด้านการจัดหาและพัฒนาที่ส าคัญที่ควรด าเนินการในระยะเร่งด่วน  
  (1) โครงการที่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค ที่ควรจะด้าเนินการ
ในระยะเร่งด่วนทั งหมด ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบประปา และเจาะบ่อบาดาล 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าสาละวิน 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 6  สรุปและข้อเสนอแนะ 
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  (2) โครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร โครงการส้าคัญ  
ที่ควรด้าเนินการก่อสร้างฝายกั นน ้า และโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก 
  (3) โครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม ควรเร่งด้าเนินการตามมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้แก่ การคาดการณ์และเตือนภัยน ้าท่วม การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอพยพโยกย้าย
ราษฎรออกจากพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม เป็นต้น เนื่องจากการใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมีค่าลงทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยควรเน้นบริเวณพื นที่ซึ่งประสบปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ้าและมีความ
เสียหายมาก  
 7. โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน  าที่ส าคัญที่ควรด าเนินการในระยะเร่งด่วน 
  (1) โครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบหรือแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามล้าดับคะแนความจ้าเป็นเร่งด่วน 
  (2) โครงการขุดลอกหรือขยายแหล่งน ้าที่มีอยู่เดิม ตามล้าดับคะแนนความจ้าเป็นเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1. กรมทรัพยากรน ้า. (มีนาคม 2548). โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจ ออกแบบ สถำนีอุทกวิทยำ 25 ลุ่มน ้ำหลักของ
ประเทศไทย. รายงานการศึกษา. บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 
จ้ากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จ้ากัด. 

2. กรมทรัพยากรน ้า. (สิงหาคม 2549). โครงกำรจัดท้ำแผนรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ
สำละวิน. รายงานการศึกษา. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท เซเวน แอสโซซิเอท คอนซัลแตนส์ 
จ้ากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงกำรศึกษำเพื่อท้ำแผนหลักรองรับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำและปรับปรุงโครงกำร
ชลประทำนส้ำหรับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

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

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน ้า , สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
ก้ำหนดกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (มิถุนายน 2550). งำนศึกษำวิเครำะห์
ภำพรวมปริมำณน ้ำต้นทุนและควำมต้องกำรน ้ำของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

7. ส้านักนโยบายสาธารณะ, ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (กรกฎาคม 2547). 
โครงกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรจัดกำร 25 ลุ่มน ้ำ
ส้ำคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

 

ช่ือสถานี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 267.74  ม.

รหัสสถานี 48300 ความสูงของบาโรมิเตอรเ์หนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 269.00  ม.

ละติจูด 19o18' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือระดับผิวดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 97o50' E ความสูงของเครือ่งวัดลมเหนือระดับผิวดิน 10.40    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดน้ําฝน 0.80      ม.

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

 เฉล่ีย 1,014.3 1,012.3 1,009.5 1,007.4 1,006.3 1,005.3 1,005.6 1,005.9 1,007.9 1,010.8 1,013.3 1,015.3 1,009.5 
 เฉล่ียสูงสุด 1,024.3 1,024.1 1,023.8 1,017.4 1,014.9 1,012.2 1,013.5 1,013.0 1,015.7 1,019.4 1,024.3 1,026.4 1,019.1 
 เฉล่ียตํ่าสุด 1,009.2 1,008.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,007.1 1,008.7 1,011.0 1,009.5 
 การเปล่ียนแปลงต่อวัน 7.4 7.9 8.2 7.7 6.3 4.7 4.4 4.8 5.7 6.1 6.2 6.9 6.4 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 20.4 22.5 26.6 30.1 28.8 27.5 27.0 26.9 26.9 26.4 24.0 20.9 25.7 

 เฉล่ียสูงสุด 30.1 33.4 36.8 38.6 35.7 33.1 32.1 32.0 32.8 32.7 30.9 29.0 33.1 

 เฉล่ียตํ่าสุด 13.7 14.3 17.7 22.5 23.6 23.7 23.4 23.3 23.0 22.0 19.1 15.4 20.1 

 สูงสุด 37.5 38.0 41.0 43.0 43.6 40.5 38.1 37.3 36.2 36.3 35.5 35.2 43.6 

 ตํ่าสุด 13.1 13.6 16.0 22.5 22.5 23.6 23.0 22.7 22.7 21.9 18.7 15.0 13.1 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอรเ์ซ็นต์)

 เฉล่ีย 75 65 55 55 71 80 82 83 83 81 80 78 74 

 เฉล่ียสูงสุด 95 92 83 79 89 93 94 94 95 95 95 96 92 

 เฉล่ียตํ่าสุด 41 31 27 31 48 61 65 66 63 59 55 48 50 

 ตํ่าสุด 44 34 25 26 46 53 60 59 57 58 54 46 25 

 จุดนํ้าคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.0 14.4 15.2 18.7 22.4 23.5 23.5 23.6 23.5 22.6 19.9 16.5 19.9 

 ปรมิาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 87.0 108.0 154.0 189.0 169.0 124.0 111.0 108.0 113.0 110.0 86.0 75.0 1,434.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 1.0 1.0 3.0 6.0 8.0 9.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0 4.9 

 ช่ัวโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 1.0 4.0 3.0 5.0 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 5.0 3.0 1.0 6.0 

 เฉล่ีย 7.70 7.10 3.90 6.40 10.90 10.80 10.40 10.20 10.20 9.60 8.80 8.10 8.675

 ความเรว็ลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉล่ีย 0.3 0.5 0.8 1.1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 

 ทิศทางลม E SE SW SW S,SW SW SW SW S SE,S SE SE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 15 20 32 81 50 38 24 28 28 29 18 17 81 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 6.2 6.4 17.5 63.2 177.3 192.3 223.3 233.2 199.0 108.7 47.2 13.7 1,288.0 

 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 1 2 6 17 22 25 25 19 13 5 2 138 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 54.4 25.4 115.3 82.5 98.6 82.6 101.3 90.5 126.3 93.3 123.2 87.6 126.3 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 24.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 14.0 25.0 75.0 

 หมอก 9.0 18.0 21.0 17.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 4.0 6.0 81.0 

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 1.0 6.0 10.0 4.0 3.0 5.0 8.0 6.0 1.0 0.0 44.0 

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

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009  Index : 48300 (Station : 300201-MAE HONG SON)



 

 

ช่ือสถานี แม่สะเรยีง ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 211.00  ม.

รหัสสถานี 48325 ความสูงของบาโรมิเตอรเ์หนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 213.00  ม.

ละติจูด 18o10' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือระดับผิวดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 97o56' E ความสูงของเครือ่งวัดลมเหนือระดับผิวดิน 11.66    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดน้ําฝน 0.82      ม.

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

 เฉล่ีย 1,014.0 1,012.2 1,009.8 1,007.9 1,006.6 1,005.9 1,006.1 1,006.4 1,008.1 1,010.5 1,012.8 1,014.8 1,009.6 
 เฉล่ียสูงสุด 1,024.4 1,023.3 1,022.9 1,018.2 1,014.5 1,012.3 1,013.2 1,013.4 1,016.2 1,018.7 1,022.6 1,026.3 1,018.8 
 เฉล่ียตํ่าสุด 1,009.2 1,007.5 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,006.6 1,008.4 1,010.1 1,009.3 
 การเปล่ียนแปลงต่อวัน 7.4 7.5 7.4 7.0 5.6 4.3 4.1 4.5 5.4 6.0 6.3 7.0 6.0 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 20.3 22.3 26.1 29.3 28.4 26.8 26.2 26.1 26.5 26.2 24.0 20.9 25.3 

 เฉล่ียสูงสุด 31.3 34.0 36.5 37.9 34.9 31.6 30.6 30.7 32.0 32.8 31.9 30.5 32.9 

 เฉล่ียตํ่าสุด 13.4 13.7 17.5 22.3 23.9 23.6 23.2 23.2 23.1 22.3 19.3 15.3 20.1 

 สูงสุด 35.8 39.6 42.1 42.8 42.7 37.7 35.6 35.6 36.8 37.1 37.1 37.1 42.8 

 ตํ่าสุด 13.2 16.1 17.2 21.4 23.2 23.5 22.8 22.6 22.8 22.4 18.3 14.0 13.2 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอรเ์ซ็นต์)

 เฉล่ีย 77 69 62 62 75 84 86 86 85 84 82 80 78 

 เฉล่ียสูงสุด 96 95 90 86 91 95 95 95 95 96 96 96 94 

 เฉล่ียตํ่าสุด 39 31 29 35 53 67 70 71 66 61 53 46 52 

 ตํ่าสุด 36 23 25 29 46 60 68 65 62 57 55 41 23 

 จุดนํ้าคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.3 15.0 16.7 20.2 22.4 23.4 23.4 23.5 23.5 22.9 20.2 16.6 20.3 

 ปรมิาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 86.0 109.0 153.0 174.0 144.0 95.0 86.0 85.0 98.0 104.0 89.0 82.0 1,305.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 3.0 1.0 1.0 3.0 7.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 5.0 3.0 5.4 

 ช่ัวโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 1.0 2.0 2.0 4.0 8.0 7.0 6.0 6.0 5.0 3.0 2.0 1.0 6.0 

 เฉล่ีย 6.10 5.60 3.70 5.50 9.90 9.30 8.90 8.80 9.00 8.30 7.60 6.50 7.43333

 ความเรว็ลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉล่ีย 0.2 0.4 0.6 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 

 ทิศทางลม W S S S S S S S S N N N -

 ความเรว็ลมสูงสุด 20 38 35 40 31 30 250 23 28 35 25 23 250 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 1.2 7.3 14.7 44.7 170.6 185.6 179.7 219.2 180.4 111.4 24.3 8.5 1,147.6 

 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 0 1 1 5 16 25 27 26 21 13 4 1 140 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 13.7 58.0 51.8 52.7 131.0 69.0 68.0 106.1 93.0 64.5 52.0 37.2 131.0 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 21.0 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 15.0 23.0 80.0 

 หมอก 16.0 22.0 28.0 26.0 7.0 1.0 0.0 0.0 2.0 8.0 9.0 14.0 133.0 

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 1.0 5.0 8.0 3.0 2.0 4.0 7.0 7.0 1.0 0.0 38.0 

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

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48325 (Station : 300202-MAE SARIANG)



 

   

ช่ือสถานี แม่สอด ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 196.00  ม.

รหัสสถานี 48375 ความสูงของบาโรมิเตอรเ์หนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 197.00  ม.

ละติจูด 16o40' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือระดับผิวดิน 1.50      ม.

ลองติจูด 98o33' E ความสูงของเครือ่งวัดลมเหนือระดับผิวดิน 11.50    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดน้ําฝน 0.86      ม.

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

 เฉล่ีย 1,012.2 1,010.7 1,008.9 1,007.5 1,006.2 1,005.7 1,005.9 1,006.1 1,007.4 1,009.3 1,011.4 1,013.1 1,008.7 
 เฉล่ียสูงสุด 1,023.1 1,021.1 1,022.7 1,015.7 1,012.9 1,011.9 1,012.8 1,012.8 1,014.9 1,017.1 1,021.2 1,024.0 1,017.5 
 เฉล่ียตํ่าสุด 1,008.5 1,006.5 1,004.6 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,005.8 1,007.3 1,009.0 1,008.5 
 การเปล่ียนแปลงต่อวัน 6.3 6.4 6.3 6.1 4.9 3.7 3.6 3.8 4.8 5.3 5.3 5.9 5.2 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.3 24.4 27.2 29.0 27.8 26.3 25.7 25.6 26.1 26.1 24.4 22.0 25.6 

 เฉล่ียสูงสุด 31.6 33.9 35.8 36.8 34.0 31.3 30.4 30.2 31.4 32.2 31.4 30.4 32.5 

 เฉล่ียตํ่าสุด 15.1 16.7 19.8 23.1 23.9 23.6 23.2 23.1 23.2 22.3 19.2 15.4 20.7 

 สูงสุด 35.4 38.5 40.3 40.9 41.6 36.4 35.6 35.4 35.8 38.7 36.5 35.7 41.6 

 ตํ่าสุด 13.9 16.2 19.1 22.0 23.4 23.4 22.8 22.5 22.6 22.0 20.4 14.9 13.9 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอรเ์ซ็นต์)

 เฉล่ีย 72 64 61 64 77 85 86 87 85 82 77 74 76 

 เฉล่ียสูงสุด 94 89 84 84 91 95 95 96 96 95 94 94 92 

 เฉล่ียตํ่าสุด 42 35 35 41 57 69 72 73 68 61 52 46 54 

 ตํ่าสุด 46 32 32 39 53 64 65 67 62 58 51 49 32 

 จุดนํ้าคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 16.2 16.2 17.9 20.8 22.9 23.3 23.0 23.1 23.2 22.6 19.7 16.6 20.5 

 ปรมิาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 118.0 141.0 188.0 205.0 159.0 104.0 97.0 93.0 106.0 121.0 120.0 116.0 1,568.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 2.0 3.0 4.0 7.0 9.0 9.0 9.0 8.0 6.0 4.0 2.0 5.4 

 ช่ัวโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 5.0 5.0 3.0 6.0 

 เฉล่ีย 6.10 5.60 5.00 7.10 10.00 10.00 9.60 9.20 9.90 9.10 8.50 7.30 8.11667

 ความเรว็ลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉล่ีย 1.0 1.4 2.2 2.7 2.1 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3 1.7 1.5 1.7 

 ทิศทางลม W W W W W W W W W E E E -

 ความเรว็ลมสูงสุด 20 38 35 40 31 30 250 23 28 35 25 23 250 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 1.4 8.8 15.5 46.6 180.2 257.1 326.8 314.5 187.7 101.7 25.5 5.7 1,471.5 

 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 0 1 2 5 17 25 27 26 20 12 4 1 140 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 13.0 73.0 48.0 135.1 121.9 98.5 207.4 118.8 92.7 78.5 51.0 61.7 207.4 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 23.0 26.0 29.0 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 8.0 15.0 132.0 

 หมอก 11.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 6.0 13.0 37.0 

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 4.0 8.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.0 26.0 

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

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศแม่สอด จังหวัดตาก (พ.ศ.2523-2553)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48375 (Station : 376202-MAE SOT)



 

ช่ือสถานี สกษ.ดอยมูเซอ ความสูงของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 863.00  ม.

รหัสสถานี 48387 ความสูงของบาโรมิเตอรเ์หนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ม.

ละติจูด 16o45' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือระดับผิวดิน ม.

ลองติจูด 98o56' E ความสูงของเครือ่งวัดลมเหนือระดับผิวดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดน้ําฝน ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.6 1,019.4 1,009.1 1,008.8 1,008.0 1,006.5 1,006.4 1,006.5 1,007.8 1,010.4 1,012.6 1,013.7 1,010.2 
 เฉล่ียสูงสุด 1,021.6 1,105.2 1,015.5 1,014.7 1,013.2 1,011.5 1,012.3 1,087.4 1,013.3 1,016.7 1,020.1 1,019.9 1,029.3 
 เฉล่ียตํ่าสุด 1,006.9 1,008.8 1,000.7 1,001.7 1,002.1 1,002.4 1,001.7 1,002.1 1,002.6 1,003.7 1,007.1 1,007.0 1,003.9 
 การเปล่ียนแปลงต่อวัน 6.7 4.7 7.0 6.1 4.6 4.0 3.1 4.6 4.6 4.8 5.3 5.8 5.1 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 18.6 20.5 23.9 24.5 22.5 22.9 21.8 22.2 22.8 22.3 20.2 18.8 21.8 

 เฉล่ียสูงสุด 26.1 29.6 31.4 31.7 26.5 26.8 24.8 25.4 26.5 26.0 25.1 24.7 27.1 

 เฉล่ียตํ่าสุด 11.6 15.7 16.8 19.1 19.7 20.1 19.5 19.5 19.6 18.3 14.9 12.1 17.2 

 สูงสุด 29.0 32.2 34.7 36.0 30.7 29.0 28.5 29.0 29.5 28.5 29.5 29.0 36.0 

 ตํ่าสุด 8.6 18.5 12.5 16.2 18.7 18.9 18.5 18.2 19.0 16.0 10.2 9.7 8.6 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอรเ์ซ็นต์)

 เฉล่ีย 74 75 61 69 87 88 91 90 88 87 82 77 81 

 เฉล่ียสูงสุด 94 91 85 88 96 96 97 97 96 97 96 96 94 

 เฉล่ียตํ่าสุด 46 56 33 45 71 75 83 81 77 74 65 56 64 

 ตํ่าสุด 25 86 20 22 60 63 75 74 66 65 52 43 20 

 จุดนํ้าคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 13.0 15.0 14.6 17.6 20.1 20.8 20.3 20.4 20.6 19.9 16.7 14.3 17.8 

 ปรมิาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 107.0 123.0 172.0 138.0 114.0 111.0 92.0 101.0 118.0 98.0 93.0 88.0 1,355.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 1.0 4.0 3.0 4.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 6.0 3.0 2.0 5.5 

 ช่ัวโมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 8.675

 ความเรว็ลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉล่ีย 3.0 2.2 4.2 3.9 4.0 5.7 6.7 5.8 3.6 2.6 3.0 2.7 4.0 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 20 22 26 22 24 27 32 31 20 21 21 20 32 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 0.5 9.0 30.9 55.8 246.1 190.8 242.2 255.7 259.9 185.2 35.9 2.5 1,514.5 

 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 1 4 6 18 24 27 27 23 16 5 1 153 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 2.5 30.0 46.5 53.0 116.0 55.6 76.4 261.1 150.7 93.1 36.4 6.6 261.1 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 14.0 14.0 11.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 9.0 17.0 86.0 

 หมอก 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 6.0 2.0 3.0 2.0 1.0 25.0 

 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 0.0 1.0 3.0 6.0 5.0 1.0 2.0 5.0 6.0 0.0 0.0 30.0 

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

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ สกษ.ดอยมูเซอ จังหวัดตาก (พ.ศ.2523-2553)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48387 (Station : 376301-DOI MU SOE AGROMET)



 

 

 

 

ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดและต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลักในพื้นที่ลุ่มน้ําสาละวิน

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียตํ่าสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.7            20.4 (ม.ค.) - 30.1 (เม.ย.) 38.6 (เม.ย.) 13.7 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.0            55.0 (มี.ค.) - 83.0 (ส.ค.) 96.0 (ธ.ค.) 27.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,434.0        75.0 (ธ.ค.) - 189.0 (เม.ย.) - -

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.9              1.0 (ก.พ.) - 9.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.6              0.3 (ม.ค.) - 1.1 (เม.ย.) 81.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,288.0        6.2 (ม.ค.) - 233.2 (ส.ค.) - -

แม่สะเรียง อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.3            20.3 (ม.ค.) - 29.3 (เม.ย.) 37.9 (เม.ย.) 13.4 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 77.7            62.0 (มี.ค.) - 86.0 (ก.ค.) 96.0 (ม.ค.) 29.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,305.0        82.0 (ธ.ค.) - 174.0 (เม.ย.) - -

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.4              1.0 (ก.พ.) - 9.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.5              0.2 (ม.ค.) - 0.9 (เม.ย.) 250.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,147.6        1.2 (ม.ค.) - 219.2 (ส.ค.) - -

แม่สอด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.6            22.0 (ธ.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 36.8 (เม.ย.) 15.1 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.2            61.0 (มี.ค.) - 87.0 (ส.ค.) 96.0 (ส.ค.) 35.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,568.0        93.0 (ส.ค.) - 205.0 (เม.ย.) - -

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.4              2.0 (ม.ค.) - 9.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.7              1.0 (ม.ค.) - 2.7 (เม.ย.) 250.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,471.5        1.4 (ม.ค.) - 326.8 (ก.ค.) - -

สกษ.ดอยมูเซอ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 21.8            18.6 (ม.ค.) - 24.5 (เม.ย.) 31.7 (เม.ย.) 11.6 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 80.8            61.0 (มี.ค.) - 91.0 (ก.ค.) 97.0 (ก.ค.) 33.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,355.0        88.0 (ธ.ค.) - 172.0 (มี.ค.) - -

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.5              1.0 (ม.ค.) - 9.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 4.0              2.2 (ก.พ.) - 6.7 (ก.ค.) 32.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,514.5        0.5 (ม.ค.) - 259.9 (ก.ย.) - -

เฉล่ียท้ังลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 24.6            20.3  - 28.2   36.3   13.5  

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 77.1            59.8  - 86.8   96.3   31.0  

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,415.5        84.5  - 185.0 

ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.3              1.3    - 9.0     

ความเร็วลม (น๊อต) 1.7              0.9    - 2.9     153.3 

ปริมาณฝน (มม.) 1,355.4        2.3    - 259.8 



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 



ภาคผนวก ข.4

ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



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



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



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

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



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

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

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

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



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

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

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

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

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

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

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

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

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

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

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

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

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

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 



ภาคผนวก ค

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า



รายละเอียดโครงการพัฒนาแหลง่น้้าและโครงการชลประทานขนาดเลก็ในปัจจบุันในพ้ืนทีลุ่ม่น้้าสาละวนิ
ล้าดบั ชือ่โครงการ พิกัด UTM ประเภท หน่วยงาน

อ้าเภอ จงัหวดั X Y รบัผิดชอบ
1. หว้ยวาเล่ย์ พบพระ ตาก 473-557 1807-287 ฝาย ชป.
2. บา้นหมืน่ฤาชยั พบพระ ตาก 465-354 1811-860 อา่ง ชป.
3. เพอะพะเหนอื พบพระ ตาก 469-722 1814-535 ฝาย ชป.
4. หว้ยวะเหล่ พบพระ ตาก 477-460 1814-663 ฝาย ชป.
5. หว้ยน า้เยน็ พบพระ ตาก 491-571 1816-076 อา่ง ชป.
6. หว้ยผากะเฌอ พบพระ ตาก 476-244 1818-105 อา่ง ชป.
7. ชอ่งแคบ พบพระ ตาก 467-226 1819-404 ฝาย ชป.
8. หว้ยเพอะพะ พบพระ ตาก 476-536 1821-259 อา่ง ชป.
9. หว้ยน า้หนกั พบพระ ตาก 476-119 1825-805 อา่ง ชป.
10. หว้ยชบิาโบ พบพระ ตาก 479-244 1826-281 อา่ง ชป.
11. แมโ่กนเกน แมส่อด ตาก 458-952 1833-708 ฝาย ชป.
12. หว้ยไมแ้ปน้ แมส่อด ตาก 460-152 1833-969 ฝาย ชป.
13. แมก่เุหนอื แมส่อด ตาก 463-277 1839-997 ฝาย ชป.
14. หว้ยแมต่าว แมส่อด ตาก 459-894 1843-523 ฝาย ชป.
15. ทา่สายลวด แมส่อด ตาก 453-274 1846-517 ฝาย ชป.
16. คลองบา้นแมต่าว แมส่อด ตาก 460-680 1847-710 ขดุลอก ชป.
17. หว้ยแมป่ะแล้ง แมส่อด ตาก 459-760 1854-776 ฝาย ชป.
18. ทุง่ยาง แมส่อด ตาก 477-188 1856-889 ฝาย ชป.
19. หว้ยไคร้ แมส่อด ตาก 476-599 1857-291 ฝาย ชป.
20. ทากลาง แมส่อด ตาก 456-772 1857-599 ฝาย ชป.
21. แมก่ืด๊หลวง แมส่อด ตาก 460-324 1858-065 อา่ง ชป.
22. หว้ยพลูหลวง แมส่อด ตาก 482-470 1858-184 อา่ง ชป.
23. หว้ยพลูนอ้ย แมส่อด ตาก 475-823 1858-469 ฝาย ชป.
24. หว้ยโปง่ แมส่อด ตาก 456-972 1859-258 ฝาย ชป.
25. ทุง่หา่งมะนาว แมส่อด ตาก 476-094 1859-340 ฝาย ชป.
26. หลวง แมส่อด ตาก 471-369 1859-841 ฝาย ชป.
27. หว้ยผาขวาง แมส่อด ตาก 458-674 1870-799 ฝาย ชป.
28. ทุง่รวก แมร่ะมาด ตาก 460-444 1874-781 ฝาย ชป.
29. ร่องขี นา แมร่ะมาด ตาก 450-038 1875-830 ฝาย ชป.
30. ทุง่หลวง แมร่ะมาด ตาก 457-540 1876-030 ฝาย ชป.
31. จนัทร์แกว้ แมร่ะมาด ตาก 461-422 1876-034 ฝาย ชป.
32. ทุง่มะขามปอ้ม แมร่ะมาด ตาก 457-350 1877-289 ฝาย ชป.
33. ทา่ขา้มกลาง แมร่ะมาด ตาก 448-826 1877-891 ฝาย ชป.
34. แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 451-558 1879-915 ขดุลอกทา้ยฝาย ชป.
35. ปูเ่ออ่ แมร่ะมาด ตาก 452-453 1881-423 ฝาย ชป.
36. เหมอืงแกว้ แมร่ะมาด ตาก 453-047 1881-922 ฝาย ชป.
37. หว้ยสะอา แมร่ะมาด ตาก 453-668 1883-726 ปรับปรุงรางรับ ชป.
38. หนองต่อสู้ แมร่ะมาด ตาก 452-022 1884-424 ฝาย ชป.
39. ปา่หมาก แมร่ะมาด ตาก 445-165 1884-596 ฝาย ชป.
40. หว้ยแมข่มุหลวง ทา่สองยาง ตาก 426-675 1902-088 ฝาย ชป.
41. แมต้่าน ทา่สองยาง ตาก 416-141 1910-184 ฝาย ชป.
42. แมส่วด สบเมย แมฮ่่องสอน 391-416 1984-724 ฝาย ชป.
43. แมค่ะตวน สบเมย แมฮ่่องสอน 385-597 1986-310 ฝาย ชป.
44. แมท่ะลุ สบเมย แมฮ่่องสอน 387-122 1987-477 ฝาย ชป.
45. แมเ่กาะ สบเมย แมฮ่่องสอน 389-049 1989-825 ฝาย ชป.
46. บา้นเกาะ สบเมย แมฮ่่องสอน 389-827 1990-580 อา่ง ชป.
47. หว้ยโผ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 385-786 1993-871 ฝาย ชป.
48. บา้นใหม้ สบเมย แมฮ่่องสอน 387-849 1993-872 ฝาย ชป.
49. แมป่าน สบเมย แมฮ่่องสอน 390-040 1994-617 ฝาย ชป.

ทีต่ัง้
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50. หว้ยผาผ่า สบเมย แมฮ่่องสอน 391-350 1995-232 อา่ง ชป.
51. กองกอ๋ย สบเมย แมฮ่่องสอน 416-689 1999-937 ฝาย ชป.
52. แมล่ะ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 390-802 2000-898 ฝาย ชป.
53. หว้ยแมเ่ตียน ฮอด เชยีงใหม่ 419-390 2001-609 ฝาย ชป.
54. ทุง่หลวง ฮอด เชยีงใหม่ 417-999 2002-543 ฝาย ชป.
55. กองกอ๋ย สบเมย แมฮ่่องสอน 416-840 2002-848 ฝาย ชป.
56. หว้ยปุ๊ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 391-554 2005-176 อา่ง ชป.
57. หว้ยปุ๊-ระบบ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 390-423 2005-292 ฝาย ชป.
58. อมลอง ฮอด เชยีงใหม่ 414-661 2012-671 ฝาย ชป.
59. หว้ยกดู แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 386-988 2013-740 ฝาย ชป.
60. หว้ยหลวง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 388-927 2016-862 อา่ง ชป.
61. หว้ยหลวง-หว้ยขาก แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 389-016 2018-279 ฝาย ชป.
62. แมต๊่อบใต้ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 385-741 2019-284 ฝาย ชป.
63. แมต๊่อบกลาง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 384-812 2020-675 ฝาย ชป.
64. แมต๊่อบหลอง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 384-715 2021-628 ฝาย ชป.
65. ปา่แป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 408-146 2022-881 ฝาย ชป.
66. หว้ยแมเ่ต๋ีย แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 387-578 2023-105 ฝาย ชป.
67. รากไมใ้ต้ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 407-134 2023-906 ฝาย ชป.
68. หว้ยแมเ่กา๊ะ แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 385-424 2024-247 ฝาย ชป.
69. หว้ยริน แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 393-140 2031-930 ฝาย ชป.
70. นาปา่ตาล แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 389-001 2033-552 ฝาย ชป.
71. แมล่่งิ ว แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 383-972 2033-776 ฝาย ชป.
72. ทุง่สารภี แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 391-503 2034-213 ฝาย ชป.
73. แมสุ่ แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 394-489 2036-334 ฝาย ชป.
74. หว้ยปา่แซง แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 391-041 2043-084 ฝาย ชป.
75. แมป่ราง แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 392-751 2043-511 ฝาย ชป.
76. หว้ยขี หมา แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 392-056 2044-453 ฝาย ชป.
77. แมสุ่ แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 384-794 2045-302 ฝาย ชป.
78. หวัลา แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 391-713 2050-748 ฝาย ชป.
79. หว้ยแมโ่ถ แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน 404-486 2063-205 ฝาย ชป.
80. แมล่ากะ๊ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 396-870 2066-606 ฝาย ชป.
81. ไมซ้างค้า ขนุยวม แมฮ่่องสอน 389-692 2072-318 ฝาย ชป.
82. ปหูลวง ขนุยวม แมฮ่่องสอน 390-835 2075-877 อา่ง ชป.
83. หลวงต่อแพ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 386-580 2079-645 ฝาย ชป.
84. หลวงบา้นต่อแพ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 387-961 2080-270 ฝาย ชป.
85. คอ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 390-743 2081-964 ฝาย ชป.
86. ขนุยวม ขนุยวม แมฮ่่องสอน 391-645 2082-778 ปรับปรุงเหมอืงส่งน า้จากฝา ชป.
87. ปางตอง ขนุยวม แมฮ่่องสอน 402-667 2083-210 ฝาย ชป.
88. โปง่ศิลา ขนุยวม แมฮ่่องสอน 391-170 2085-249 ฝาย ชป.
89. หนอปลากอ่ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 392-557 2085-570 ฝาย ชป.
90. หว้ยสอตือ ขนุยวม แมฮ่่องสอน 385-135 2088-540 อา่ง ชป.
91. แมสุ่ริน ขนุยวม แมฮ่่องสอน 392-403 2091-087 ฝาย ชป.
92. หว้ยหมาก(ราง) เมอืง แมฮ่่องสอน 406-581 2097-705 ฝาย ชป.
93. หว้ยโปง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 396-456 2103-030 อา่ง ชป.
94. แมจ่า๋ เมอืง แมฮ่่องสอน 393-734 2121-234 ฝาย ชป.
95. เมอืงแปง ปาย แมฮ่่องสอน 436-224 2122-425 ฝาย ชป.
96. สบสา ปาย แมฮ่่องสอน 441-246 2123-354 ฝาย ชป.
97. ด้าขอ่น เมอืง แมฮ่่องสอน 394-406 2123-410 ฝาย ชป.
98. ปาย-ระบบ ปาย แมฮ่่องสอน 435-978 2125-282 อาคารรับน า้ ชป.

Page 2



รายละเอียดโครงการพัฒนาแหลง่น้้าและโครงการชลประทานขนาดเลก็ในปัจจบุันในพ้ืนทีลุ่ม่น้้าสาละวนิ
ล้าดบั ชือ่โครงการ พิกัด UTM ประเภท หน่วยงาน

อ้าเภอ จงัหวดั X Y รบัผิดชอบ
ทีต่ัง้

99. ศูนยห์ว้ยเด่ือ เมอืง แมฮ่่องสอน 386-729 2128-922 กงัหนัและบอ่พกัน า้ ชป.
100. ศูนยห์ว้ยเด่ือ เมอืง แมฮ่่องสอน 385-592 2128-951 จดัหาน า้ ชป.
101. ในแปลงหมอ่นศูนยห์ว้ยเด่ือเมอืง แมฮ่่องสอน 388-665 2128-976 จดัหาน า้ ชป.
102. แมส่ะกิด๊-ระบบ เมอืง แมฮ่่องสอน 395-652 2129-400 ฝาย ชป.
103. ทา่โปง่แดง เมอืง แมฮ่่องสอน 390-435 2129-693 ระบบศูนย์ ชป.
104. เหมอืงหว้ยเด่ือ เมอืง แมฮ่่องสอน 384-194 2129-898 ฝาย ชป.
105. อสัดง เมอืง แมฮ่่องสอน 390-868 2130-531 อา่ง ชป.
106. หว้ยใกล้รุ่ง เมอืง แมฮ่่องสอน 389-200 2130-560 อา่ง ชป.
107. มอ่นตะแลง(สะกิด๊) เมอืง แมฮ่่องสอน 394-664 2130-705 อา่ง ชป.
108. หว้ยจองจาย-ระบบ เมอืง แมฮ่่องสอน 390-319 2131-610 อา่ง ชป.
109. แมฮ่่องสอน เมอืง แมฮ่่องสอน 395-256 2132-718 ระบบศูนย์ ชป.
110. ปูปู้ด๊ เมอืง แมฮ่่องสอน 394-469 2133-194 ฝาย ชป.
111. สบปอ่ง เมอืง แมฮ่่องสอน 391-536 2133-874 ฝาย ชป.
112. โปง่ไหม้ ปาย แมฮ่่องสอน 446-444 2135-877 ฝาย ชป.
113. หว้ยแมแ่พม ปาย แมฮ่่องสอน 440-897 2136-707 ฝาย ชป.
114. หว้ยสายแล เมอืง แมฮ่่องสอน 388-247 2137-162 อา่ง ชป.
115. ดอยหว้ยโปง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 381-380 2137-587 ฝาย ชป.
116. แมน่าเติง ปาย แมฮ่่องสอน 443-817 2137-606 ฝาย ชป.
117. หว้ยโปง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 378-429 2138-587 ฝาย ชป.
118. ปางหมู เมอืง แมฮ่่องสอน 393-633 2139-387 ฝาย ชป.
119. หว้ยฝายคอ เมอืง แมฮ่่องสอน 394-981 2140-584 อา่ง ชป.
120. หมอแปง ปาย แมฮ่่องสอน 437-572 2142-242 ฝาย ชป.
121. หว้ยอไีข่ ปาย แมฮ่่องสอน 439-667 2142-944 อา่ง ชป.
122. แมเ่มย ปาย แมฮ่่องสอน 444-173 2143-505 ฝาย ชป.
123. หว้ยโปร่งจนัทร์ เมอืง แมฮ่่องสอน 389-598 2143-986 อา่ง ชป.
124. หว้ยส้อม ปาย แมฮ่่องสอน 438-725 2144-080 อา่ง ชป.
125. พระบาท ปาย แมฮ่่องสอน 444-057 2144-977 ฝาย ชป.
126. หว้ยอื น เมอืง แมฮ่่องสอน 390-223 2145-695 ฝาย ชป.
127. ดอยแสง เมอืง แมฮ่่องสอน 378-663 2146-275 ฝาย ชป.
128. หว้ยผา เมอืง แมฮ่่องสอน 397-445 2147-634 อา่ง ชป.
129. หว้ยมะเขอืส้ม เมอืง แมฮ่่องสอน 395-739 2148-943 อา่ง ชป.
130. แมส่ะงี เมอืง แมฮ่่องสอน 393-889 2149-318 ฝาย ชป.
131. ในสอย(ตอนล่าง) เมอืง แมฮ่่องสอน 383-772 2149-937 ฝาย ชป.
132. ในสอย(ตอนบน) เมอืง แมฮ่่องสอน 382-409 2151-353 ฝาย ชป.
133. หว้ยขาน เมอืง แมฮ่่องสอน 392-787 2152-628 ฝาย ชป.
134. หว้ยแมห่มู-ระบบ เมอืง แมฮ่่องสอน 423-573 2154-318 ฝาย ชป.
135. หว้ยปางตอง 3 แหง่ เมอืง แมฮ่่องสอน 387-436 2155-511 ฝาย ชป.
136. หว้ยปางตอง 1 เมอืง แมฮ่่องสอน 385-896 2156-209 อา่ง ชป.
137. ปางตอง 2 เมอืง แมฮ่่องสอน 387-880 2156-945 ฝาย ชป.
138. นาปลาจาด เมอืง แมฮ่่องสอน 397-286 2157-715 ฝาย ชป.
139. ปางตอง 3 เมอืง แมฮ่่องสอน 388-958 2157-945 ฝาย ชป.
140. ปางอุง่-ระบบ(ปางตอง 4)เมอืง แมฮ่่องสอน 387-189 2158-509 ฝาย ชป.
141. นาปา่แปก เมอืง แมฮ่่องสอน 387-421 2160-126 ฝาย ชป.
142. นาปา่แปกนอ้ย เมอืง แมฮ่่องสอน 385-008 2160-706 ฝาย ชป.
143. บา้นนาปา่แปก เมอืง แมฮ่่องสอน 387-079 2161-427 จดัหาน า้ ชป.
144. ปางตองเส้นเล็ก เมอืง แมฮ่่องสอน 392-256 2163-631 ฝาย ชป.
145. น า้ของ ปางมะผ้า แมฮ่่องสอน 406-627 2175-045 ฝาย ชป.

รวม
หมายเหตุ : ชป. = กรมชลประทาน

Page 3




	รวมปก_Part1
	ใบคั่นบท_สารบัญ
	รายงานข้อมูลพื้นฐาน_01สาละวิน
	สภาพภูมิอากาศ_2523-2552__01สาละวิน
	ใบคั่นผนวก ข
	ใบคั่นผนวก ค
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน_01ลุ่มน้ำสาละวิน
	รวมปก_ปกหลัง



