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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 แม่น ้าโขงเป็นแม่น ้านานาชาติที่มีต้นก้าเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของประเทศจนีผา่น
ตะวันออกของสหภาพพม่า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยผ่านประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ในภาคใต้ของเวียดนาม แม่น ้าโขงจัดเป็นแม่น ้าสายที่ยาวที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแม่น ้าที่มีขนาดใหญ่สายหนึ่งของโลก แม่น ้าโขงมีความยาวทั งสิ น 4,173 
กิโลเมตร แบ่งเป็นแมน่ ้าโขงตอนบน มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และแม่น ้าโขงตอนล่าง ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 2,373 กิโลเมตร มีพื นที่ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงตอนล่าง 591,000 ตร.กม. โดยเป็นพื นที่ลุ่มน ้าในประเทศไทย 
178,080 ตร.กม. ประกอบด้วยลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าโตนเลสาป ลุ่มน ้าโขง(เหนือ) ลุ่มน ้าโขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่ม
น ้ามูล และลุ่มน ้าชี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 195,060 ตร.กม. ประเทศกัมพูชา 152,440 
ตร.กม. และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 65,420 ตร.กม. 
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม่น ้าโขงไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่
พรมแดนไทยลาวที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรื่อยไปจนไปถึงอ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ลุ่มน ้าโขง 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1500 เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 1830 เหนือ และระหว่างเส้นแวง
ที่ 10050 ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 10540 ตะวันออก โดยมีพื นที่ลุ่มน ้าทั งหมดรวมประมาณ 46,991 ตร.กม. 
พื นที่ลุ่มน ้าส่วนใหญ่ครอบคลุมพื นที่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล้าภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  
อ้านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าโดยทั่วไปจัดเป็นพื นที่ราบสูง มีระดับอยู่เหนือ
ระดับน ้าทะเลปานกลางระหว่าง 100-200 ม.รทก. มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มน ้า เทือกเขา
ที่ส้าคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น ภูพาน และพนมดงรัก ท้าให้พื นที่ของลุ่มน ้าด้านทิศตะวันตก และ
ทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขตมีลาดเทจากทิศใต้ไปทิศเหนือ เป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น ้าที่ส้าคัญ คือ แม่น ้าเลย 
น ้าโมง น ้าสวย ห้วยหลวง แม่น ้าสงคราม ห้วยน ้าก่้า เป็นต้น มีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทางทิศเหนือ ทิศใต้ติดกับลุ่มน ้าป่าสัก ลุ่มน ้าชี ลุ่มน ้ามูล ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน ้าน่าน 
 ส่วนลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีพื นที่ 10,183 ตร.กม. พื นที่ลุ่มน ้าส่วนใหญ่ครอบคลุมพื นที่จังหวัด
เชียงรายและพะเยา พื นที่ลุ่มน ้าตั งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 1845 เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 2030 เหนือ และระหว่างเส้น
แวงที่ 9925 ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 10035 ตะวันออก ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือติด
กับสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน ้ายม ทิศตะวันออกติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน ้าแม่กก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่ม
น ้าโขง (เหนือ) ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มีระดับความสูงระหว่าง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่ส้าคัญ ได้แก่ 
เทือกเขาดอยภูลังกา ดอยสันปันน ้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต ้าและดอยขุนแม่ต๋อม เป็นต้น 
 ส้าหรับพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าโขงในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 สภาพภูมิ
ประเทศโดยทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1  
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชียงราย   11,581.32       6,349.83      3,968,641         54.83            11.11
เชียงใหม่   22,070.31             0.03                 19     0.00014        0.00005
นา่น   12,215.06             0.06                 35       0.0005          0.0001
พะเยา     6,182.16       3,624.85      2,265,529         58.63              6.34
ล าปาง   12,488.39             1.23               767           0.01            0.002
กาฬสินธุ์     6,923.45             7.88            4,926           0.11            0.014
ขอนแก่น   10,643.33             0.06                 40       0.0006          0.0001
นครพนม     5,631.66       5,631.10      3,519,439         99.99              9.85
พิษณุโลก   10,524.94           83.12           51,951           0.79              0.15
เพชรบูรณ์   12,348.59         123.55           77,218           1.00              0.22
มุกดาหาร     4,123.67       4,063.10      2,539,439         98.53              7.11
ยโสธร     4,135.45           76.66           47,911           1.85              0.13
ร้อยเอ็ด     7,861.03           16.36           10,227           0.21              0.03
เลย   10,473.34       8,378.95      5,236,846         80.00            14.66
สกลนคร     9,586.07       9,577.16      5,985,724         99.91          16.751
หนองคาย     7,286.45       7,271.62      4,544,763         99.80            12.72
หนองบัวล าภู     4,090.40       1,083.45         677,155         26.49              1.89
อ านาจเจริญ     3,287.78         835.98         522,487         25.43              1.46
อุดรธานี   11,074.79       7,691.21      4,807,004         69.45            13.45
อุบลราชธานี   15,621.40       2,357.84      1,473,651         15.09              4.12

รวม 57,174.04  35,733,772 100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำโขง
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าโขง 
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1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 แม่น ้าโขง เป็นแม่น ้านานาชาติครอบคลุมพื นที่ 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพ
พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย กัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีต้นก้าเนิดใน
ประเทศธิเบต  ไหลผ่านมณฑลยูนนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไหลเข้าสู่พรมแดนกั นระหว่าง ประเทศ
สหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเรียกบริเวณนี ว่า “สามเหลี่ยมทองค้า” และไหลเป็นพรมแดนกั นระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านอ้าเภอเชียงของ และไหลเข้าประเทศลาวผ่านเมืองหลวงพระบาง 
และไหลผ่านเป็นพรมแดนกั นไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกครั งหนึ่งที่อ้าเภอเชียงคานจังหวัด
เลย ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญและไหลเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีไหลผ่านประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และไหลลงทะเลจีนใตท้ี่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าโขง ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบ
สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน ้า, 2548 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 ้าโขงออกเป็น 37 ลุ่มน ้าสาขา สรุปรายละเอียดได้ดังนี  
 1. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงตอนบน (0202) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 1,107.51 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 692,195 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขง
ตอนบนถูกแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ด้วยลุ่มน ้ากก คือ ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขง
ตอนบนส่วนที่ 2 โดยลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 ตั งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น ้ากก แม่น ้าสายส้าคัญในพื นที่
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 คือ น ้าแม่มะ ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากดอยตุงในเขตต้าบลห้วยไคร้ อ้าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ความยาวของล้าน ้าแม่มะประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 1:500 โดยบริเวณต้นน ้าจะ
มีความลาดชันประมาณ 1:65 ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงแม่สายที่บ้านเวียงแก้ว ต้าบลศรีดอนมูล 
อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี ยังมีห้วยเกี ยง ซึ่งเป็นล้าน ้าสายสั นๆ ที่ไหลลงแม่น ้าโขงโดยตรง 
ส้าหรับลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนบนส่วนที่ 2 ตั งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น ้ากก แม่น ้าสายส้าคัญในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโขงตอนบนส่วนที่ 2 คือ น ้าแม่บง มีต้นก้าเนิดจากดอยกิ่วนกในเขตต้าบลบ้านแซว อ้าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ความยาวของล้าน ้าแม่บงประมาณ 55 กิโลเมตร ไหลไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับห้วยป่าไร่ แล้วไหล
ขนานมาตามแนวล้าน ้าแม่กกบรรจบกับห้วยแอบหลวง และไหลลงสู่แม่น ้า โขงที่บ้านสบกก ต้าบลเวียง อ้าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี ยังมีล้าน ้าสายสั นๆ ไหลลงสู่แม่น ้าโขงโดยตรง ได้แก่ ห้วยกว๊าน น ้าแม่เงิน 
ห้วยเม็ง ห้วยน ้าสม  เป็นต้น 
 2. ลุ่มน  าสาขาน  าแม่จัน (น  าแม่ค า) (0203) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 1,193.17 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 745,733 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีแม่น ้าสาย
ส้าคัญ ได้แก ่น ้าแม่ค้า และน ้าแม่จัน น ้าแม่ค้า มีความยาวของล้าน ้าประมาณ 131 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1:500 โดยบริเวณต้นน ้ามีความลาดชันประมาณ 1:200 กลางน ้าประมาณ 1:500 และท้ายน ้าประมาณ 
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1:1,000 ในส่วนของน ้าแม่จัน มีความยาวประมาณ 51 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีการรุกล ้าล้าน ้าท้าให้ล้าน ้าแคบและ
ตื นเขิน ปริมาณน ้าค่อนข้างน้อยในช่วงบริเวณตั งแต่อ้าเภอแม่จันจนไปถึงจุดบรรจบน ้าแม่ค้า ดังนั นปริมาณน ้าที่
ไหลลงสู่แม่น ้าโขงส่วนใหญ่จึงเป็นน ้าที่มาจากล้าน ้าแม่ค้า ล้าน ้าย่อยที่ส้าคัญของลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่จัน ได้แก่ ห้วย
แม่เมาะ ห้วยแสลบ น ้าแม่สลอง น ้าแม่เปิน เป็นต้น น ้าแม่ค้า มีต้นก้าเนิดจากภูเขาตามแนวชายแดนในเขตอ้าเภอ
แม่ฟ้าหลวง ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ที่ราบลุ่ม
บรรจบกับน ้าแม่จันที่บ้านสันมะเค็ด ในเขตอ้าเภอแม่จัน จากนั นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขต
อ้าเภอเชียงแสน แล้วไหลไปลงแม่น ้าโขงที่บ้านสบค้า ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 3. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าอิงตอนบน (0204) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 892.69 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 577,932 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ครอบคลุมพื นที่ตั งแต่ต้นน ้า
ของแม่น ้าอิงจนถึงกว๊านพะเยา ความยาวของล้าน ้าอิงในช่วงนี ประมาณ 34 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย
ประมาณ 1:2,500 แม่น ้าอิงมีต้นก้าเนิดจากภูเขาตามแนวเขตจังหวัดพะเยากับจังหวัดล้าปาง ไหลไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านอ้าเภอแม่ใจ แล้วไหลไปทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยาที่อ้าเภอเมือง จังหวดัพะเยา ล้าน ้าย่อยที่ไหลลง
แม่น ้าอิง ได้แก่ น ้าแม่ปืม และน ้าเหยียน นอกจากนี ยังมีล้าน ้าย่อยสายสั นๆ ที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยาโดยตรง  ได้แก่ 
ห้วยตุ้ม น ้าแม่เรือ ห้วยแม่ต ้า เป็นต้น และแหล่งน ้าที่ส้าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ กว๊านพะเยา และหนองเล็งทราย โดยมี
รายละเอียดดังนี  
  - กว๊านพะเยาเป็นแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน ตั งอยู่ที่ต้าบลเวียง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยที่ปลายด้านใต้ของแนวภูเขาดอยห้วยน ้าขาวและแนวภูเขาดอยสันกลาง เป็นแหล่ง
รับน ้าจากแม่น ้าและล้าห้วยโดยรอบ ด้านทิศตะวันออกของกว๊านพะเยาเป็นที่ตั งของชุมชน ส่วนด้านทิศตะวันตก
เป็นที่ราบกว้างซึ่งมีความลาดเทจากภูเขาลงสู่กว๊าน   
  - หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ ในอดีตเคยมีทางน ้าเชื่อมต่อกับหนองฮ่างซึ่งอยู่ใน
เขตอ้าเภอพาน ปัจจุบันทางน ้าตื นเขินเป็นส่วนใหญ่ บริเวณตอนใต้ของหนองมีฝายน ้าล้น โดยน ้าที่ล้นจะไหลลงสู่
แม่น ้าอิงและไหลลงสู่กว๊านพะเยา นอกจากนี บริเวณพื นที่ด้านทิศใต้ต้าบลแม่ใจได้มีการขุดสระเพื่อใช้เป็นแหล่งน า้
ส้าหรับผลิตน ้าประปาให้แก่ชุมชน 
 4. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าอิงตอนกลาง (0205) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 2,182.71 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,364,196 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.82 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ครอบคลุมพื นที่ตั งแต่กว๊าน
พะเยาจนถึงจุดบรรจบแม่ลาว ความยาวของล้าน ้าอิงในช่วงนี ประมาณ 158 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 
1:6,500 ล้าน ้าย่อยที่ส้าคัญ ได้แก่ ร่องขุ่ย ร่องบ่อ ร่องช้าง แม่น ้าพุง น ้าจุน น ้าแม่ลอย แม่ลาว เป็นต้น แม่น ้าอิงที่อยู่
ในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนกลาง เริ่มตั งแต่จุดออกของกว๊านพะเยา ไหลไปทางทิศเหนือตามเส้นแบ่งขอบเขตอ้าเภอ
เมืองกับอ้าเภอดอกค้าใต้จนถึงจุดบรรจบแม่น ้าพุง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่เขตอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
จากนั นไหลไปทางทิศเหนือ แล้วไหลเข้าสู่เขตอ้าเภอเทิงไปบรรจบแม่ลาวทางฝั่งขวาของล้าน ้าบริเวณต้าบลเวียง 
อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
 5. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าพุง (0206) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 1,117.85 ตารางกิโลเมตร หรือ 
698,657 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีแม่น ้าพุงซึ่งเป็นล้าน ้าสาขาของ
แม่น ้าอิงเป็นล้าน ้าสายหลัก ความยาวของล้าน ้าประมาณ 100 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ  1:1,500 
โดยบริเวณต้นน ้ามีความลาดชันประมาณ 1:400 กลางน ้าประมาณ 1:20,000 และท้ายน ้าประมาณ 1:1,000 ล้า
น ้าย่อยที่ส้าคัญ ได้แก่ ล่องเคียน น ้าแม่แก้ว น ้าแม่อ้อ น ้าแม่ฮ่าง ห้วยเอี ยง เป็นต้น แม่น ้าพุง มีต้นก้าเนิดจาก
ภูเขาในเขตอ้าเภอพาน ไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านต้าบลป่าแงะ ต้าบลป่าแดด แล้วไหลไปลงแม่น ้าอิงที่บริเวณ
ต้าบลสันมะค่า อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา 
 6. ลุ่มน  าสาขาแม่ลาว (0207) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 1,346.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 
841,834 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.36 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ความยาวของล้าน ้าแม่ลาวประมาณ 97 
กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:600 โดยบริเวณต้นน ้ามีความลาดชันประมาณ 1:150 กลางน ้าประมาณ 
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1:4,500 และท้ายน ้าประมาณ 1:5,000 ล้าน ้าย่อยที่ส้าคัญ ได้แก่ น ้าแม่วาน น ้าแม่ญวน น ้าแม่เปือย น ้าแม่หงาว 
เป็นต้น น ้าแม่ลาว มีต้นก้าเนิดจากแนวเทือกเขาทางตอนใต้ของลุ่มน ้าในเขตอ้าเภอเชียงค้า ไหลจากทิศตะวันออก
เฉียงใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านอ้าเภอเชียงค้า แล้วไหลลงสู่ที่ราบลุ่ม จากนั นไหลไปบรรจบกับน ้าแม่ห
งาว แล้วไหลลงสู่แม่น ้าอิงในเขตอ้าเภอเทิง สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาขาแม่ลาวเป็นภูเขาสูงล้อมรอบสลับกับ
ที่ราบลุ่มเชิงเขา มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน ้า 
 7. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าอิงตอนล่าง (0208) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 1,697.92 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,061,201 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ครอบคลุมพื นที่ตั งแต่จุดบรรจบ
แม่ลาวจนถึงจุดบรรจบแม่น ้าโขง ความยาวของล้าน ้าอิงในช่วงนี ประมาณ 133 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ย 
1:3,500 ล้าน ้าย่อยที่ส้าคัญ ได้แก่ น ้าแม่ต๊าก น ้าแม่ต ้า ห้วยช้าง เป็นต้น แม่น ้าอิงที่อยู่ในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิง
ตอนล่าง เริ่มตั งแต่จุดบรรจบแม่ลาวในเขตอ้าเภอเทิง ไหลจากทิศเหนือไปทางทิศใต้จนถึงเขตรอยต่อระหว่างอ้าเภอ
พญาเม็งรายและอ้าเภอขุนตาล จึงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่เขตอ้าเภอเชียงของ แล้วไหลไปลงแม่น ้า
โขงที่บริเวณต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 8. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 2 (0209) มีพื นที่ลุ่มน ้าสาขาประมาณ 489.11 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 305,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีน ้าแม่งาวเป็นล้าน ้าสายหลัก 
ความยาวของล้าน ้าประมาณ 51 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:350 โดยบริเวณต้นน ้ามีความลาดชัน
ประมาณ 1:150 กลางน ้าประมาณ 1:250 ละท้ายน ้าประมาณ 1:350 ล้าน ้าย่อยที่ส้าคัญ ได้แก่ ห้วยม่วง ห้วยหาน 
ห้วยคุ ห้วยโป่งหลวง ห้วยผาตั ง ห้วยสาน ห้วยติ ว น ้าค้า น ้าวอง เป็นต้น น ้าแม่งาวไหลจากบริเวณเทือกเขาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น ้าโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ บริเวณต้นน ้ามีความลาดชันสูง 
สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 2 ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีที่ราบลุ่มอยู่บริเวณตอนปลายของลุ่ม
น ้า 
 9. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 3 (0210) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 679.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 
424,484 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประกอบด้วยแนวเขาล้อมรอบทั งทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก 
มีความสูงประมาณ 1,000 ม.รทก. และค่อยๆ ลาดลงทางด้านทิศเหนือ สภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงและเป็นต้น
น ้าของล้าน ้าสาขาเล็กๆ ที่ลาดชันหลายสายไหลลงสู่ล้าน ้าเหืองซึ่งเป็นล้าน ้าของแม่น ้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมีล้า
น ้าสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ น ้าหู ซึ่งมีพื นที่รับน ้าประมาณ 378 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
พื นที่ลุ่มน ้าทั งหมด 
 10. ลุ่มน  าสาขาน  าหมัน (0211) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 624.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 390,153 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ประกอบด้วยแนวเขาสูงเกือบตลอดทั งพื นที่ลุ่มน ้า มีพื นที่ราบเป็นส่วนน้อยเฉพาะบริเวณล้า
น ้าหมันซึ่งอยู่ตอนกลางของพื นที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ ตามแนวล้าน ้าจากช่วงกลางของลุ่มน ้าไปจนจรดลา้น า้
เหือง แนวเขาทางทิศใต้ซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันมีระดับความสูงประมาณ 1,600 ม.รทก. 
และค่อยลดหลั่นลงมาทางทิศเหนือซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มน ้าตอนล่างเหลือระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. 
 11. ลุ่มน  าสาขาน  าสาน (0212) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 851.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 532,155 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอภูเรือ 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประกอบด้วยแนวเขาสูงเกือบตลอดทั งพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันออก ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้ามีระดับความสูงประมาณ 1,300 ม.รทก. และค่อยๆ ลาดเทลงมาบริเวณตอนกลาง
ของพื นที่ซึ่ง มีลักษณะเป็นที่ลาดค่อนข้างชัน  มีพื นที่ราบเพียงเล็กน้อยเฉพาะบริเวณริมล้าน ้าสายหลัก ได้แก่ ล้า
น ้าสาน และห้วยน ้าหมัน 
 12. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 4 (0213) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 822.26 ตารางกิโลเมตร หรือ 
513,910 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
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พื นที่อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประกอบด้วยแนวเขากระจายตัวอยู่ตลอดทั งพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะ
แนวเขาทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้ามีระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. และระดับความสูงของแนวเขา
จะค่อย ๆ ลดลง ทางทิศเหนือจะเหลือระดับความสูงประมาณ 300 ม.รทก. แนวเขาเหล่านี ก่อให้เกิดล้าน ้าสาขา
เล็ก ๆ ที่ลาดชันหลายสายไหลลงสู่ล้าน ้าเหืองซึ่งเป็นล้าน ้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมีล้าน ้าสาขาขนาดใหญ่ที่สุด
คือ น ้าคาน ซึ่งมีพื นที่รับน ้าประมาณ 320 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื นที่รับน ้า ร้อยละ 40 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
และพื นที่ราบเกือบทั งหมดของลุ่มน ้า จะอยู่บริเวณพื นที่ตอนล่างของล้าน ้าคาน 
 13. ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าปวน (0214) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,055.45 ตารางกิโลเมตร หรือ 
659,654  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอนาด้วง อ้าเภอเมือง อ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประกอบด้วยล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญ 2 
สาย คือล้าน ้าสวนซึ่งไหลจากแนวเขาทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มาบรรจบกับล้าน ้าปวนซึ่งไหลจากที่ลาดสูงจากทาง
ทิศเหนือก่อนจะไหลไปบรรจบกับแม่น ้าเลย สภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นลาดเทมีความชันไม่มากนักจากต้นน ้ามายังล้า
น ้าสายหลักและมีลักษณะเป็นพื นที่ราบบริเวณ 2 ฝั่งล้าน ้าสายหลัก ตลอดทั งพื นที่ลุ่มน ้ามีแนวเขาสูงไม่มากนัก 
โดยเฉพาะบริเวณต้นน ้าของล้าน ้าสวยซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. 
 14. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าเลยตอนล่าง (0215) พื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,946.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,841,752 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอภูหลวง อ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอภูเรือ อ้าเภอภูกระดึง อ้าเภอเมืองเลย อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
ประกอบด้วยแนวเขาสูงชันทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพื นที่ ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้าและก่อให้เกิดล้าน ้าสาขาที่
ส้าคัญหลายสายได้แก่ น ้าเลย น ้าคู้ น ้าทบ น ้าฮวย น ้าลาย และ น ้าหมาน โดยแนวเขาที่มีระดับสูงอยู่ทางด้านทิศ
ใต้ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของน ้าเลย มีระดับความสูงประมาณ 1,500 ม.รทก.และค่อยๆ ลดหลั่นลงมาทางทิศเหนือ 
สภาพพื นที่ 2 ฝั่งล้าน ้าเลยตอนบนก่อนถึงอ้าเภอวังสะพุงเป็นพื นที่สูงและลาดชัน หลังจากนั นจะมีลักษณะเป็นที่
ราบระหว่างแนวเขา มีความกว้างรวม 2 ฝั่งล้าน ้าประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนพื นที่ตอนล่างของลุ่มน ้าจะเป็นพื นที่
ราบและที่ลาดผืนใหญ่ ก่อนล้าน ้าเลยจะบรรจบกับแม่น ้าโขงที่อ้าเภอเชียงคาน 
 15. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 5 (0216) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,744.07 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,090,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.05 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอเชียงคาน อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยแนวเขากระจายอยู่
เกือบตลอดทั งพื นที่ลุ่มน ้า โดยมีระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. แนวเขาเหล่านี ก่อให้เกิดล้าน ้าสาขาเล็กๆ ที่
ลาดชันหลายสายจากทางทิศใต้ไหลลงสู่แม่น ้าโขงทางด้านทิศเหนือ โดยมีล้าน ้าสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ 2 สาย 
คือ ห้วยน ้าชมและห้วยสะงาวซึ่งมีพื นที่รับน ้ารวมกันประมาณ 786 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็นพื นที่ร้อยละ 45 
ของพื นที่ลุ่มน ้าทั งหมดมีสภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื นที่ลาดชัน มีพื นที่ราบไม่มากนักบริเวณล้าน ้าฮวยซึ่ง
เป็นล้าน ้าสาขาทางทิศตะวันตกของพื นที่ซึ่งติดกับลุ่มน ้าเลยซึ่งเป็นที่ตั งของอ้าเภอเชียงคาน บริเวณที่ราบริมล้าน ้า
ของห้วยน ้าชม และห้วยสะงาว และที่ราบบริเวณริมแม่น ้าโขงที่กระจายกันอยู่เท่านั น 
 16. ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าโสม (0217) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,061.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 
663,189 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอนายูง อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยแนว
เขาสูงทางทิศตะวันออก ของพื นที่ โดยแนวเขาทางทิศตะวันตกจะมีระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. ซึ่งสูง
กว่าทางทิศตะวันออกที่มีระดับประมาณ 500 ม.รทก. จากแนวเขาทั ง 2 ด้าน จะค่อยลดหลั่นและลาดเทลงสู่ล้า
น ้าที่อยู่ตอนกลางพื นที่ สภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื นที่ลาดชัน มีพื นที่ราบไม่มากนักโดยที่ราบส่วนใหญ่
จะกระจายอยู่ตาม 2 ฝั่ง ล้าน ้าเป็นแห่งๆ ไป 
 17. ลุ่มน  าสาขาน  าโมง (0218) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,681.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,675,891 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอสุวรรณคูหา อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย อ้าเภอน ้าโสม 
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อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อ้าเภอท่าบ่อ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
ประกอบด้วยส่วนปลายของแนวเทือกเขาภูพาน กั นระหว่างพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนและพื นที่ลุ่มน ้าตอนล่างในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนซึ่งอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก 
ประกอบด้วยแนวเขาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นต้นน ้าของห้วยโมง มีระดับความสูงประมาณ 500 ม.รทก. ส่วนต้นน ้า
ของล้าน ้าสาขาอื่นๆ ที่อยู่ทางทิศใต้เป็นเพียงเนินเขาและพื นที่ลาดเทสภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ราบถึง
ราบเรียบมีเพียงลุ่มน ้าสาขาห้วยทอนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มน ้ามีสภาพเป็นภูเขาสูงและที่ลาดชัน
เนื่องจากเป็นส่วนปลายของเทือกเขาภูพาน 
 18. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 6 (0219) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 617.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 
386,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อ้าเภอเมือง และอ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื่องจากเป็นพื นที่ราบลุ่ม
ริมแม่น ้าโขง ดังนั นสภาพพื นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยพื นที่ราบเรียบส่วนใหญ่ มีหนอง บึง กระจายอยู่ในพื นที่
ค่อนข้างมาก และมีล้าน ้าสายสั นๆ หลายสายไหลลงสู่แม่น ้าโขงโดยตรง 
 19. ลุ่มน  าสาขาน  าสวย (0220) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,321.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 826,192
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
สระใคร อ้าเภอเมืองหนองคาย อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ้าเภอบ้านผือ อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของลุ่มน ้าซึ่งอยู่ทางทิศเหนือใกล้จุดบรรจบแม่น ้าโขง จะมี
หนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนพื นที่ตอนบนซึ่งอยู่ทางทิศใต้จะมีลักษณะเป็นพื นที่ลาดและเนินเตี ยๆ เล็กน้อย
บริเวณพื นที่ต้นน ้า และมีล้าน ้าสาขาย่อยๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
 20. ลุ่มน  าสาขาห้วยหลวง (0221)  มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,427.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 
2,142,193 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอเมืองอุดรธานี อ้าเภอหนองหาน อ้าเภอ
เพ็ญ อ้าเภอสร้างคอม อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
ขอบเขตลุ่มน ้าทางเหนือจรดแม่น ้าโขงเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้าน
ตะวันออกอยู่บนแนวสันปันน ้าระหว่างห้วยหลวงกับแม่น ้าสงคราม และห้วยคอง ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้จรด
เขาภูพานบนแนวสันปันน ้า พื นที่บริเวณที่ราบลุ่มจะอยู่ตามแนวล้าน ้าห้วยหลวงและบริเวณที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึงทุก
ปีในฤดูฝนจะอยู่ตามแนวล้าน ้าห้วยหลวงตั งแต่จุดบรรจบห้วยหลวงกับห้วยดานจนถึงจุดบรรจบห้วยหลวงกับ
แม่น ้าโขง รัศมีประมาณ 1-3 กิโลเมตร ตอนใต้ของลุ่มน ้ามีแนวเขาภูพานโอบจากด้านทิศตะวันตกมาถึงทิศใต้ 
พื นที่ลาดชันลงมาจนสุดแนวที่เข่ือนห้วยหลวง พื นที่ลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นพื นที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ กระจายทั งลุ่ม
น ้า ยกเว้นทางตอนใต้ของลุ่มน ้าซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน ้า 
 21. ลุ่มน  าสาขาห้วยดาน (0222) พื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 694.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 434,111 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
หนองหาน อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ขอบเขตพื นที่ทางด้านทิศเหนืออยู่
บนจุดบรรจบระหว่างห้วยดานกับห้วยหลวง ด้านทิศตะวันออกอยู่บนแนวสันปันน ้าระหว่างห้วยดานและแม่น ้า
สงคราม ทางทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน ้าห้วยดานและห้วยหลวง ทางทิศใต้อยู่บนแนวปันลุ่มน ้าโขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) และลุ่มน ้าชี สภาพพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบพื นที่ลาดจากทางทิศใต้และทิศตะวันออกมา
ทางทิศเหนือ ระดับความสูงของพื นที่อยู่ที่ประมาณ 170-190 ม.รทก. 
 22. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงส่วนที่ 7 (0223) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,370.29 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,481,431 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอโพนพิสัย อ้าเภอศรีวิไล อ้าเภอปากคาด อ้าเภอบึงกาฬ อ้าเภอบุ่งคล้า อ้าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดหนองคาย อ้าเภอบ้านแพง อ้าเภอท่าอุเทน อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าทางทิศ
เหนือ  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจรดแม่น ้าโขง ช่วงกั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนทางทิศใต้อยู่แนวสันปันน ้าแม่น ้าสงคราม ห้วยคอง ห้วยฮี  กับล้าน ้าสาขาที่ไหล
ลงสู่แม่น ้าโขงโดยตรง ลักษณะพื นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบบริเวณติดแม่น ้าโขงระดับความสูงประมาณ 150 ม.รทก. ใน
แนวรัศมีจากแม่น ้าโขงประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถัดขึ นไปทางทิศใต้ของพื นที่ลุ่มน ้าจะเป็นที่ดอนระดับความสูง
ประมาณ 190 ม.รทก. มีที่ราบตามแนวล้าน ้าค่อนข้างน้อย แนวเขาที่เป็นแนวสันปันลุ่มน ้าคือ ภูลังกา ปันลุ่มน ้า
ระหว่างแม่น ้าโขงส่วนที่ 7 กับแม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนภูเขาที่อยู่ในลุ่มน ้าทั งลูกคือ ภูวัว ซึ่งเป็นต้นน ้าของห้วย
บังบาตร และมีระดับความสูงอยู่ที่ระดับประมาณ 400 ม.รทก. 
 23. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าสงครามตอนบน (0224) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,302.63 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,064,146 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ้าเภอบ้านม่วง อ้าเภอเจริญศิลป์ อ้าเภอสว่าง
แดนดิน  อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอหนองหาน อ้าเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี ขอบเขตลุ่มน ้าทางเหนืออยู่บนแนวสันปันน ้าระหว่างแม่น ้าสงครามกับห้วยฮี  และห้วยคอง ด้านทิศ
ตะวันออกจะแบ่งแม่น ้าสงครามเป็นลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามตอนล่างที่จุดบรรจบห้วยคองกับแม่น ้าสงคราม ด้าน
ทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน ้าห้วยหลวงกับแม่น ้าสงคราม ส่วนทางทิศใต้จรดเขาภูพานบนแนวสันปันน ้า พื นที่
โดยทั่วไปบริเวณที่เป็นที่ราบถึงลาดชัน 1-2% จะอยู่ตามแนวล้าน ้าโดยมีความกว้างวัดจากแนวล้าน ้าประมาณ 1-
3 กิโลเมตร พื นที่ราบบางส่วนถูกน ้าท่วมทุกปีในฤดูฝน ถัดจากที่ราบริมฝั่งขึ นมาเป็นเนินลูกคลื่นความลาดชัน
ประมาณ 3-5% พื นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าหรือป่าไม้พุ่มเตี ย และมีภูเขาสูงทางด้านทิศใต้ของพื นที่ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นป่าต้นน ้า 
 24. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าสงครามตอนล่าง (0225) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,157.72 ตารางกิโลเมตร
หรือ 1,973,577 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.52 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อ้าเภอค้าตากล้า อ้าเภออากาศอ้านวย อ้าเภอวานร
นิวาส  อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อ้าเภอนาทม อ้าเภอบ้านแพง อ้าเภอศรีสงคราม อ้าเภอโพนสวรรค์ อ้าเภอ
ท่าอุเทน อ้าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าทิศเหนือจรดล้าห้วยในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 
7 ทิศตะวันออกจรดแม่น ้าโขง ทิศตะวันตกอยู่แนวบรรจบของห้วยคองกับแม่น ้าสงคราม  ส่วนทางทิศใต้อยู่แนว
บรรจบห้วยน ้าอูนกับแม่น ้าสงคราม พื นที่เป็นที่ราบถึงลาดชัน 1-2% จะอยู่ตามแนวล้าน ้าในรัศมี 1-3 กิโลเมตรที่
ระดับความสูงประมาณ 140-160  ม.รทก. ถัดมาเป็นเนินลอนลูกคลื่นลาดชันประมาณ 3-5% พื นที่ส่วนใหญ่เป็น
ทุ่งหญ้าหรือป่าไม้พุ่มเตี ยสลับกับพืชไร่ ที่ระดับความสูงประมาณ  160-180 ม.รทก. 
 25. ลุ่มน  าสาขาห้วยคอง (0226) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 711.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 444,935 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
บึงกาฬ อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าทางทิศเหนืออยู่บน
แนวสันปันน ้าของห้วยคองกับล้าน ้าสาขาที่ไหลลงแม่น ้าโขง  ทางทิศตะวันออกอยู่บนสันปันน ้าของห้วยซาวกับ
ห้วยฮี   ทิศตะวันตก อยู่บนสันปันน ้าของห้วยอังฮ๋า ซึ่งอยู่ในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 7 ทางทิศใต้อยู่บนแนว
สันปันน ้าระหว่างห้วยคองกับห้วยขมิ นและจุดบรรจบห้วยคองกับแม่น ้าสงคราม 
 26. ลุ่มน  าสาขาห้วยฮี  (0227) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 456,440 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอศรี
วิไล อ้าเภอเซกา อ้าเภอบึงกาฬ อ้าเภอบึงโขงหลง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย อ้าเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ขอบเขตลุ่มน ้าทางทิศตะวันออกอยู่บนแนวผันน ้าของแนวเขาภูกิ่วและแนวสันปันน ้าของล้าน ้าสาขา
ของห้วยบังบาตรกับล้าน ้าสาขาห้วยทรายใหญ่ ซึ่งไหลไปลงอ่างเก็บน ้าห้วยฮี  ขอบเขตลุ่มน ้าทางด้านทิศเหนืออยู่
บนแนวสันปันน ้าของห้วยฮี กับล้าน ้าสาขาที่ไหลลงกุดทิงใหญ่ ทางทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน ้าของห้วยฮี กับ
แม่น ้าสงคราม ขอบเขตทิศใต้อยู่บนจุดบรรจบระหว่างห้วยฮี และแม่น ้าสงคราม ลักษณะสภาพพื นที่โดยทั่วไปเป็น
พื นที่ลาดชันระดับความสูงประมาณ 170 ม.รทก. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื นที่ลุ่มน ้า ลาดลงมาทาง
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ตอนกลางของพื นที่ที่ระดับประมาณ 150 ม.รทก. ที่ราบจะอยู่ตามแนวห้วยฮี รัศมีประมาณ 1.5 กิโลเมตร ที่ระดับ
ประมาณ 150 ม.รทก. 
 27. ลุ่มน  าสาขาห้วยน  ายาม (0228) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,752.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,095,020 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอศรีสงคราม อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อ้าเภออากาศอ้านวย อ้าเภอวานรนิวาส อ้าเภอเจริญศิลป์  
อ้าเภอพรรณานิคม อ้าเภอสว่างแดนดิน อ้าเภอส่องดาว อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขอบเขตลุ่มน ้าทางทิศ
เหนือของพื นที่ อยู่บนแนวสันปันน ้าระหว่างล้าน ้าสาขาของห้วยน ้ายามกับล้าน ้าสาขาของแม่น ้าสงคราม และจุด
บรรจบของห้วยน ้ายามกับแม่น ้าสงคราม ทิศตะวันออกอยู่บนแนวสันปันน ้าของห้วยน ้ายามกับห้วยน ้าอูน ทิศ
ตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน ้าของห้วยน ้ายามกับล้าน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม ทางทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน ้า ภูผา
เหล็กและภูผาทอง ซึ่งเป็นแนวสันปันน ้าระหว่างลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามตอนบน ลุ่มน ้าสาขาห้วยน ้าอูนและลุ่มน ้า
สาขาห้วยน ้ายาม สภาพทั่วไปของพื นที่เป็นที่ราบสลับที่ดอนระดับความสูงประมาณ 150-170 ม.รทก. ทางทิศ
ตะวันออกของพื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ราบลุ่ม ระดับความสูงประมาณ 150 ม.รทก. พื นที่ราบลุ่มตามแนว
ห้วยน ้ายามมีรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร 
 28. ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าอูน (0229) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,560.01 ตารางกิโลเมตร หรือ
2,225,009 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.23 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอภูพาน อ้าเภอกุดบาก อ้าเภอนิคมน ้าอูน อ้าเภอวาริชภูมิ อ้าเภอพังโคน อ้าเภอสว่างแดนดิน อ้าเภอ
วานรนิวาส อ้าเภอพรรณานิคม อ้าเภอเมืองสกลนคร อ้าเภอกุสุมาลย์ อ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 
อ้าเภอนาหว้า อ้าเภอโพนสวรรค์ อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขอบเขตพื นที่ทางทิศเหนืออยู่บนแนวสันปัน
น ้า ห้วยน ้าอูนกับห้วยน ้ายาม และจุดบรรจบของห้วยน ้าอูนกับแม่น ้าสงคราม ทางทิศตะวันออกอยู่บนแนวสันปัน
น ้าของห้วยน ้าอูนกับล้าน ้าสาขาที่ไหลลงหนองหาน และห้วยน ้าอูนกับห้วยน ้าพุง ทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน ้าภู
ผาทอง ซึ่งเป็นแนวสันแบ่งลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามตอนบน  ลุ่มน ้าสาขาห้วยน ้ายามและลุ่มน ้าสาขาห้วยน ้าอูน  
ทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน ้าตามแนวเขาภูก้อ ภูนางงอย ภูเขียว สภาพพื นที่มีภูเขาตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าลาดลง
มายังบริเวณเขื่อนน ้าอูน  พื นที่ราบผืนใหญ่จะอยู่ทางท้ายน ้าของเขื่อนน ้าอูน และบริเวณตอนบนของพื นที่ รัศมี
พื นที่ราบจากแนวห้วยน ้าอูน มีรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ระดับความสูงโดยทั่วไปของพื นที่ประมาณ 150-170 ม.
รทก. 
 29. ลุ่มน  าสาขาห้วยทวย (0230) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 807.71 ตารางกิโลเมตร หรือ 504,822 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ้าเภอโพนสวรรค์ อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นแนวแคบๆ ทางด้าน
เหนือสุดของภาค สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นติดกันจนถึงเนินเขา โดยมีกลุ่มหินชุดโคราชรองรับอยู่ ห้วยทวยมีต้น
ก้าเนิดจากที่ราบสูงบริเวณด้านทิศใต้ของอ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครไหลลงที่บริเวณบ้านปากทวย อ้าเภอท่า
อุเทน จังหวัดนครพนม 
 30. ลุมน  าสาขาแมน  าโขงสวนที่ 8 (0231) มีพื นที่ลุมน้ าประมาณ 1,132.75 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 707,971 ไร คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอท่าอุเทน อ้าเภอโพนสวรรค อ้าเภอเมืองนครพนม อ้าเภอปลาปาก อ้าเภอธาตุพนม อ้าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม ลักษณะภูมิประเทศ มีแนวสันปนน้ าความสูงประมาณ 160-190 ม.รทก. เปนแนวแบ
งเขตระหวางลุมน้ าสาขาแมน้ าโขงสวนที่ 8 กับลุมน้ าสาขาห้วยน้ าก้่าตลอดแนวทิศตะวันออกของลุมน้ าติดกับแม
น้ าโขงในจังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกของลุมน้ าเปนตนก้าเนิดล้าน้ าสายหลักคือ หวยบอ หวยบังกอ หวยบังฮวก  
พื นที่ลุมน้ าตอนบนเปนภูเขาสูง ที่ลาดชัน และลดหลั่นเปนเนินสูง ตอนกลางเปนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ตอนล
างเปนพื นที่คอนขางราบถึงราบเรียบ 
 31. ลุมน  าสาขาน  าพุง (0232) มีพื นที่ลุมน้ าประมาณ 881.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 550,662 ไร
คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอภู
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พาน อ้าเภอเตางอย  อ้าเภอเมืองสกลนคร อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศจะมีแนว
สันปนน้ า ความสูงประมาณ 300-500 ม.รทก. เปนแนวแบงเขตระหวางลุมน้ าสาขาน้ าพุงกับลุมน้ าสาขาหวยน้ า
อูน ลุมน้ าสาขาหวยน้ าก้่าและลุมน้ าสาขาหวยบางทรายจังหวัดสกลนคร อยูทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ
มน้ าเปน ตนก้าเนิดของล้าน้ าพุง พื นที่ลุมน้ าตอนบน เปนภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเปนเนินสูงตอนกลางถึง
ตอนลางเปนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
 32. ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าก่ า (0233) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,635.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,647,246 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.61 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุม
พื นที่อ้าเภอเมืองสกลนคร อ้าเภอโพนนาแก้ว อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ  มีแนว
สันปันน ้าความสูงประมาณ 300 ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน ้าสาขาห้วยน ้าก่้ากับลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง ลุ่มน ้า
สาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 8 และลุ่มน ้าสาขาห้วยชะโนดในจังหวัดสกลนคร ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน ้าเป็น
ต้นก้าเนิดของล้าน ้าบังและน ้าก่้า พื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางเปน็ที่
ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดตอนล่างเป็นพื นที่ค่อนข้างราบถึง ราบเรียบ 
 33. ลุมน  าสาขาแมน  าโขงสวนที่ 9 (0234) มีพื นที่ลุมน้ าประมาณ 456.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 
285,375ไร คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่
อ้าเภอหวานใหญ อ้าเภอดงหลวง อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะภูมิประเทศจะมีแนวสันปนน้ า
ความสูงประมาณ 200 ม.รทก. เปนแนวแบงเขตระหวางลุมน้ าสาขาแมน้ าโขงสวนที่ 9 กับลุมน้ าสาขาหวยน้ าก้่า 
ลุมน้ าสาขาหวยบางทราย ตลอดแนวทิศตะวันออกของลุมน้ าอยูติดกับแมน้ าโขงในจังหวัดมุกดาหาร ทางทิศตะวันตก
ของลุมน้ าเปนตนก้าเนิดของหวยชะโนด พื นที่ลุมน้ าตอนบนเปนภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเปนเนินสูงตอนกลาง
เปนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดตอนลางเปนพื นที่คอนขางราบถึงราบเรียบ 
 34. ลุ่มน  าสาขาห้วยบางทราย (0235) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,396.28ตารางกิโลเมตร หรือ 
872,675 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร อ้าเภอดงหลวง อ้าเภอค้าชะอี อ้าเภอว่านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีแนวสันปันน ้า ความสูง
ประมาณ 300 ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย กับลุ่มน ้าสาขาห้วยน ้าก่้า ลุ่มน ้าสาขา
ห้วยชะโนด ลุ่มน ้าสาขาห้วยมุก ลุ่มน ้าสาขาห้วยบังอี่ ในจังหวัดมุกดาหาร ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน ้า
เป็นต้นก้าเนิดของห้วยบางทราย พื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางเป็นที่
ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ตอนล่างเป็นพื นที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ 
 35. ลุ่มน  าสาขาห้วยมุก (0236) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 813.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 508,628  
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีแนวสันปันน ้าทางทิศตะวันตก ความสูงประมาณ 600 ม.รทก. 
เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน ้าสาขาห้วยมุกกับลุ่มน ้าสาขาห้วยบังอี่ ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้นก้าเนิดของล้าน ้า
ห้วยมุก พื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเป็นภูเขาสูง ที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูงตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
ตอนล่างเป็นพื นที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ 
 36. ลุ่มน  าสาขาห้วยบังอี  (0237) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,520.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 
950,091 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.66 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื นที่
อ้าเภอหนองสูง อ้าเภอค้าชะอี อ้าเภอนิคมค้าสร้อย อ้าเภอเมืองมุกดาหาร อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มี
แนวเทือกเขา  ความสูงประมาณ 400 ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน ้าสาขาห้วยบังอี กับลุ่มน ้าสาขาห้วย
บางทราย ลุ่มน ้าสาขาห้วยมุก และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนล่างในจังหวัดมุกดาหาร ทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกของลุ่มน ้า เป็นต้นก้าเนิดของห้วยบังอี  พื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเป็นภูเขาที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง 
ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ตอนล่างเป็นพื นที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ 
 37. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโขงตอนล่าง (0238) มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,389.61 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,118,509 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของพื นที่ลุ่มน ้า อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ้าเภอชานุมาน อ้าเภอเสนา
นิคม อ้าเภอปทุมราชาวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอกุดข้าวปุ้น อ้าเภอนาตาล อ้าเภอโพธิ์ไทร 
อ้าเภอศรีเชียงใหม่ อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวเทือกเขา ความสูงประมาณ 500 ม.รทก. เป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนล่างกับลุ่มน ้าสาขาห้วยบังอี  พาดยาวจากจังหวัดมุกดาหารถึง
อุบลราชธานีอยู่ทางทิศเหนือและ ทิศตะวันตกของลุ่มน ้า เป็นต้นก้าเนิดของห้วยบังอี  พื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเป็น
ภูเขา ที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ตอนล่างเป็นพื นที่ค่อนข้างราบถึง
ราบเรียบ 
 ส้าหรับรายละเอียดลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงทั ง 37 ลุ่มน ้าสาขา แสดงดังตารางที่ 1.1-2 และ
ขอบเขตลุ่มน ้าสาขาและระบบลุ่มน ้าโขง แสดงดังรูปที่ 1.1-2 ถึงรูปที่ 1.1-4  
  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าโขง 
 

 

 
  

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำโขง จังหวดั อ้ำเภอ
1 0202 แม่น  าโขงตอนบน 1,107.51      692,195        1.94              - เชยีงราย   - กิ่ง อ.ดอยหลวง กิ่ง อ.เวียงเชยีงรุ เชยีงของ 

เชยีงแสน แม่จนั แม่ฟ้าหลวง และแม่สาย
2 0203 น  าแม่จนั 1,193.17      745,733        2.09              - เชยีงราย   -เชยีงแสน เมืองเชยีงราย แม่จนั แม่ฟ้าหลวง และ

แม่สาย
 - เชยีงใหม่   - แม่อาย

3 0204 แม่น  าอิงตอนบน 892.69        557,932        1.56              - เชยีงราย   - ปา่แดด และพาน
 - พะเยา   - กิ่ง อ.ภูกามยาว เมืองพะเยา และแม่ใจ
 - ล าปาง   - งาว และวังเหนอื

4 0205 แม่น  าอิงตอนกลาง 2,182.71      1,364,196      3.82              - เชยีงราย   - เทิง ปา่แดด พาน และเมืองเชยีงราย
 - พะเยา   - กิ่ง อ.ภูกามยาว จนุ เชยีงค า เชยีงม่วน ดอก

ค าใต้ ปง และเมืองพะเยา
 - ล าปาง   - งาว

5 0206 แม่น  าพุง 1,117.85      698,657        1.96              - เชยีงราย   - เทิง ปา่แดด พาน เมืองเชยีงราย แม่ลาว แม่
สรวย และเวียงชยั

 - พะเยา   - ดอกค าใต้ และแม่ใจ
6 0207 แม่ลาว 1,346.93      841,834        2.36              - เชยีงราย   - ขนุตาล เทิง และเวียงแก่น

 - นา่น   - สองแคว
 - พะเยา   - กิ่ง อ.ภูซาง จนุ เชยีงค า และปง

7 0208 แม่น  าอิงตอนล่าง 1,697.92      1,061,201      2.97              - เชยีงราย   - กิ่ง อ.ดอยหลวง กิ่ง อ.เวียงเชยีงรุ ขนุตาล เชยีง
ของ เชยีงแสน เทิง พญาเม็งราย เมืองเชยีงราย 
เวียงแก่น และเวียงชยั

8 0209 แม่น  าโขงส่วนท่ี 2 489.11        305,695        0.86              - เชยีงราย   - ขนุตาล เทิง เชยีงของ และเวียงแก่น
9 0210 แม่น  าโขงส่วนท่ี 3 679.17        424,484        1.19              - พิษณุโลก   - ชาติตระการ และนครไทย

 - เลย   - ด่านซ้าย และนาแหว้
10 0211 น  าหมัน 624.24        390,153        1.09              - พิษณุโลก   - นครไทย

-               - เพชรบรูณ์   - เขาค้อ และหล่มเก่า
 - เลย   - ด่านซ้าย และนาแหว้

11 0212 น  าสาน 851.45        532,155        1.49              - เลย   - ด่านซ้าย ท่าล่ี วังสะพุง และภูเรือ
12 0213 แม่น  าโขงส่วนท่ี 4 822.26        513,910        1.44              - เลย   - เชยีงคาน ด่านซ้าย ท่าล่ี ภูเรือ และเมืองเลย
13 0214 หว้ยน  าปวน 1,055.45      659,654        1.85              - เลย   - กิ่ง อ.หนองหนิ กิ่ง อ.เอราวัณ นาด้วง ปากชม

 ผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง เมืองเลย และวังสะพุง

 - หนองบวัล าภู   - นาวัง
14 0215 แม่น  าเลยตอนล่าง 2,946.80      1,841,752      5.15              - เพชรบรูณ์   - น  าหนาว และหล่มเก่า

 - เลย   - กิ่ง อ.หนองหนิ เชยีงคาน ด่านซ้าย ท่าล่ี นาด้วง
 ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง เมืองเลย และวังสะพุง

15 0216 แม่น  าโขงส่วนท่ี 5 1,744.07      1,090,042      3.05              - เลย   - เชยีงคาน นาด้วง ปากชม และเมืองเลย
 - หนองคาย   - สังคม
 - อุดรธานี   - นายงู และน  าโสม

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าโขง (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำโขง จังหวดั อ้ำเภอ

16 0217 หว้ยน  าโสม 1,061.10      663,189        1.86              - เลย   - ปากชม
 - หนองคาย   - สังคม
 - อุดรธานี   - นายงู  น  าโสม และบา้นผือ

17 0218 น  าโมง 2,681.43      1,675,891      4.69              - เลย   - นาด้วง และปากชม
 - หนองคาย   - กิ่ง อ.โพธิ์ตาก ทา่บอ่ ศรีเชยีงใหม่ และสังคม
 - หนองบวัล าภู   - นากลาง นาวัง เมืองหนองบวัล าภู และสุวรรณ

คูหา
 - อุดรธานี   - กุดจบั น  าโสม บา้นผือ และหนองวัวซอ

18 0219 แม่น  าโขงส่วนที ่6 617.71        386,067        1.08              - หนองคาย   - กิ่ง อ.โพธิ์ตาก กิ่ง อ.สระใคร ทา่บอ่ โพนพิสัย 
เมืองหนองคาย ศรีเชยีงใหม่ และสังคม

 - อุดรธานี   - บา้นผือ
19 0220 น  าสวย 1,321.91      826,192        2.31              - หนองคาย   - กิ่ง อ.สระใคร ทา่บอ่ โพนพิสัย และเมือง

หนองคาย
 - อุดรธานี   - กุดจบั บา้นผือ เพ็ญ เมืองอุดรธานี และสร้าง

คอม
20 0221 หว้ยหลวง 3,427.51      2,142,193      5.99              - ขอนแก่น   - เขาสวนกวาง

 - หนองคาย   - โพนพิสัย
 - หนองบวัล าภู   - นากลาง โนนสัง และเมืองหนองบวัล าภู
 - อุดรธานี   - กิ่ง อ.ประจกัษ ์กุดจบั ทุง่ฝน บา้นดุง บา้นผือ 

พิบลูยรั์กษ ์เพ็ญ เมืองอุดรธานี สร้างคอม หนอง
วัวซอ หนองแสน และหนองหาน

21 0222 หว้ยดาน 694.58        434,111        1.21              - อุดรธานี   - กิ่ง อ.ประจกัษ ์ไชยวาน ทุง่ฝน พิบลูยรั์กษ ์
เมืองอุดรธานี และหนองหาน

22 0223 แม่น  าโขงส่วนที ่7 2,370.29      1,481,431      4.15              - นครพนม   - ทา่อุเทน นาทม และบา้นแพง
 - หนองคาย   - กิ่ง อ.เฝ้าไร่ กิ่ง อ.รัตนวาป ีเซกา บงึกาฬ บงึ

โขงหลง บุง่คล้า ปากคาด โพนพิสัย เมืองหนองคาย
 ศรีวิไล

23 0224 แม่น  าสงครามตอนบน 3,302.63      2,064,146      5.78              - สกลนคร   - เจริญศิลป ์บา้นม่วง วานรนิวาศ วาริชภูมิ สว่าง
ดินแดน และส่องดาว

 - หนองคาย   - กิ่ง อ.เฝ้าไร่ กิ่ง อ.รัตนวาป ีโซ่พิสัย ปากคาด 
พรเจริญ โพนพิสัย

 - อุดรธานี   - ไชยวาน ทุง่ฝน บา้นดุง วังสามหมอ และหนอง
หาน

24 0225 แม่น  าสงครามตอนล่าง 3,157.72      1,973,577      5.52              - นครพนม   - ทา่อุเทน นาทม บา้นแพง โพนสวรรค์ และศรี
สงคราม

 - สกลนคร   - ค าตากล้า เจริญศิลป ์บา้นม่วง วานรนิวาส และ
อากาศอ านวย

 - หนองคาย   - เซกา บงึโขงหลง พรเจริญ และศรีวิไล
25 0226 หว้ยคอง 711.90        444,935        1.25              - หนองคาย   - โซ่พิสัย บงึกาฬ ปากคาด พรเจริญ ศรีวิไล
26 0227 หว้ยฮี 730.30        456,440        1.28              - นครพนม   - นาทม

 - หนองคาย   - เซกา บงึกาฬ บงึโขงหลง พรเจริญ และศรีวิไล
27 0228 หว้ยน  ายาม 1,752.03      1,095,020      3.06              - นครพนม   - นาหว้า และศรีสงคราม

 - สกลนคร   - เจริญศิลป ์พรรณานิคม พังโคน วานรนิวาส 
วาริชภูมิ สว่างดินแดน ส่องดาว และอากาศอ านวย

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าโขง (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำโขง จังหวดั อ้ำเภอ

28 0229 หว้ยน  าอูน 3,560.01      2,225,009      6.23              - กาฬสินธุ์   - ค าม่วง และสมเด็จ
 - นครพนม   - นาหว้า โพนสวรรค์ และศรีสงคราม
 - สกลนคร   - กุดบาก กุสุมาลย ์เจริญศิลป ์นคิมน  าอูน 

พรรณานคิม พังโคน โพนนาแก้ว ภูพาน เมือง
สกลนคร วานรนวิาส วาริชภูมิ สว่างดินแดน ส่อง
ดาว และอากาศอ านวย

 - อุดรธานี   - วังสามหมอ
29 0230 หว้ยทวย 807.71        504,822        1.41              - นครพนม   - ท่าอุเทน ปลาปาก โพนสวรรค์ และเมือง

นครพนม
 - สกลนคร   - กุสุมาลย ์และโพนนาแก้ว

30 0231 แม่น  าโขงส่วนท่ี 8 1,132.75      707,971        1.98              - นครพนม   - ท่าอุเทน ธาตุพนม ปลาปาก โพนสวรรค์ เมือง
นครพนม และเรณูนคร

31 0232 น  าพุง 881.06        550,662        1.54              - กาฬสินธุ์   - กิ่ง อ.นาคู สมเด็จ และหว้ยผึ ง
 - นครพนม   - นาแก
 - มุกดาหาร   - ดงหลวง
 - สกลนคร   - กุดบาก โคกศรีสุพรรณ เต่างอย ภูพาน และ

เมืองสกลนคร
32 0233 หว้ยน  าก่ า 2,635.59      1,647,246      4.61              - นครพนม   - กิ่ง อ.วังยาง ธาตุพนม นาแก ปลาปาก เมือง

นครพนม และเรณูนคร
 - มุกดาหาร   - ดงหลวง
 - สกลนคร   - กุสุมาลย ์โคกศรีสุพรรณ เต่างอย โพนนาแก้ว 

ภูพาน และเมืองสกลนคร
33 0234 แม่น  าโขงส่วนท่ี 9 456.60        285,375        0.80              - นครพนม   - ธาตุพนม และนาแก

 - มุกดาหาร   - ดงหลวง เมืองมุกดาหาร และว่านใหญ่
34 0235 หว้ยบางทราย 1,396.28      872,675        2.44              - กาฬสินธุ์   - กิ่ง อ.นาคู กุฉนิารายณ์ และเขาวง

 - นครพนม   - นาแก
 - มุกดาหาร   - ค าชะอี ดงหลวง เมืองมุกดาหาร และว่านใหญ่
 - สกลนคร   - เต่างอย และภูพาน

35 0236 หว้ยมุก 813.80        508,628        1.42              - มุกดาหาร   - ค าชะอี ดงหลวง ดอนตาล เมืองมุกดาหาร 
และว่านใหญ่

36 0237 หว้ยบงัอี 1,520.15      950,091        2.66              - กาฬสินธุ์   - กุฉนิารายณ์
 - มุกดาหาร   - ค าชะอี ดอนตาล นคิมค าสร้อย เมืองมุกดาหาร

 และหนองสูง
 - ยโสธร   - เลิงนกทา
 - ร้อยเอ็ด   - หนองพอก

37 0238 แม่น  าโขงตอนล่าง 3,389.61      2,118,509      5.93              - มุกดาหาร   - ดอนตาล
 - ยโสธร   - เลิงนกทา
 - อ านาจเจริญ   - ชานมุาน ปทุมราชวงศา เมืองอ านาจเจริญ และ

เสนางคนคิม
 - อุบลราชธานี   -กิ่ง อ.นาตาล กุดขา้วปุน้ เขมราฐ โขงเจยีม 

ตระการพืชผล โพธิ์ไทร และศรีเมืองใหม่
รวม 57,174.04 35,733,772 100.00       

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าโขง 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ)
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รูปที่ 1.1-4 ระบบลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขง จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั นแล้วในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจากลมดีเปรสชั่นซึ่งพัดมาจากทะเลจีน
ใต้ ท้าให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน อิทธิพลของลมมรสุมทั งสองท้าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดู
หนาว จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขง ซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี 
พ.ศ.2523-2552 จ้านวน 9 สถานี ได้แก ่สถานีจังหวัดพะเยา สถานีจังหวัดหนองคาย สถานีจังหวัดเลย สถานีจังหวัด
นครพนม สถานีจังหวัดมุกดาหาร สถานีจังหวัดอุดรธานี สถานีจังหวัดสกลนคร สถานี สกษ.สกลนคร และสถานี 
สกษ.เลย รายละเอียดแต่ละสถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุด
รายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ แสดงดังตารางที่ 
1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้าโขง แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และ
สรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 25.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 35.5  
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 15.3 องศาเซลเซียส  ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน 21.4-28.8 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 74.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุด 
วัดได้ 95.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 40.1 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 63.4-84.7 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,451.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
98.9-161.8 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 4.9 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน  
1.9-8.0 อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.3 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 0.9-1.8 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,526.6 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 3.8-316.0 มิลลิเมตร 

 
ตารางที่ 1.2-1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าโขง 
 

 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน
จังหวดัพะเยา อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.1           19.9 (ธ.ค.) - 28.6 (เม.ย.) 35.9 (เม.ย.) 13.6 (ม.ค.)

ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 75.4           58.0 (มี.ค.) - 84.0 (ก.ย.) 96.0 (ก.ย.) 31.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,424.0       85.0 (ธ.ค.) - 173.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.2             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.9             0.4 (ต.ค.) - 1.5 (มิ.ย.) 64.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,138.1       5.1 (ม.ค.) - 205.7 (ก.ย.) - -

จังหวดัหนองคาย อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.4           22.0 (ธ.ค.) - 29.4 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 16.4 (ธ.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 74.8           64.0 (มี.ค.) - 85.0 (ส.ค.) 96.0 (ส.ค.) 43.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,447.0       104.0 (ส.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.4             3.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.2             0.9 (ก.ย.) - 1.4 (เม.ย.) 50.0 (มิ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,622.2       4.6 (ธ.ค.) - 309.5 (ส.ค.) - -



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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ตารางที่ 1.2-1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าโขง (ต่อ) 
 

 
 
 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน

จังหวดัเลย อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.6           21.0 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 35.8 (เม.ย.) 14.7 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.5           61.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 35.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,376.0       92.0 (ธ.ค.) - 154.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.6             1.2 (ต.ค.) - 1.9 (มี.ค.) 50.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,246.9       5.7 (ม.ค.) - 236.0 (ก.ย.) - -

จังหวดันครพนม อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.0           21.9 (ธ.ค.) - 28.9 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 16.2 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 75.3           66.0 (มี.ค.) - 88.0 (ส.ค.) 97.0 (ส.ค.) 44.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,421.0       94.0 (ส.ค.) - 154.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.3             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.2             0.6 (มิ.ย.) - 1.8 (ก.พ.) 49.0 (ก.พ.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,346.9       2.6 (ม.ค.) - 575.2 (ส.ค.) - -

จังหวดัมุกดาหาร อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.4           22.2 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 16.3 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.1           62.0 (มี.ค.) - 84.0 (ส.ค.) 94.0 (ส.ค.) 41.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,518.0       104.0 (ส.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.3             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.0             1.2 (ก.ย.) - 3.0 (พ.ย.) 75.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,484.8       3.0 (ธ.ค.) - 329.9 (ส.ค.) - -

จังหวดัอดุรธานี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.8           22.4 (ธ.ค.) - 29.8 (เม.ย.) 36.2 (เม.ย.) 16.3 (ธ.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 71.2           60.0 (มี.ค.) - 81.0 (ส.ค.) 93.0 (ก.ย.) 39.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,690.0       120.0 (ธ.ค.) - 185.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.5 (ม.ค.) - 2.0 (เม.ย.) 70.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,422.2       3.1 (ธ.ค.) - 274.7 (ส.ค.) - -

จังหวดัสกลนคร อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.2           21.8 (ธ.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 16 (ธ.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.5           63.0 (มี.ค.) - 84.0 (ส.ค.) 94.0 (ส.ค.) 42.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,597.0       111.0 (ก.ย.) - 177.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.1 (ก.ย.) - 2.5 (ก.พ.) 49.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,653.0       3.1 (ม.ค.) - 354.3 (ส.ค.) - -

สกษ.สกลนคร อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.7           20.7 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.1 (เม.ย.) 13.8 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 76.8           67.0 (ก.พ.) - 85.0 (ส.ค.) 95.0 (ก.ย.) 41.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,311.0       92.0 (ธ.ค.) - 142.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.0             1.0 (ม.ค.) - 7.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.6             0.3 (พ.ค.) - 1.0 (ก.พ.) 35.0 (มิ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,568.8       1.9 (ม.ค.) - 318.6 (ส.ค.) - -

สกษ.เลย อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.2           20.7 (ม.ค.) - 27.5 (มิ.ย.) 34.4 (มี.ค.) 14.3 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 80.1           70.0 (ก.พ.) - 88.0 (ก.ย.) 98.0 (ก.ย.) 45.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,278.0       88.0 (ต.ค.) - 141.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.4             1.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.9             0.6 (ต.ค.) - 1.2 (ก.พ.) 29.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,256.8       5.0 (ม.ค.) - 239.8 (ก.ย.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าโขง 
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1.2.2 ปริมา  น 

 ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ้านวน 212 สถานี พบว่า มีเพียง 60 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนราย
เดือนเฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 

นอกจากนี  ยังน้าค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยใน
ลุ่มน ้าโขงด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า  ลุ่มน ้าโขงมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,578 มิลลิเมตร การกระจายตัวของ
ปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน  แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัด
น ้าฝน ต้าแหน่งสถานีที่น้ามาวิเคราะห์ เส้นชั นน ้าฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั นน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 
1.2-3 และรูปที่ 1.2-4 ตามล้าดับ 
  

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมา  นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าโขง 
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ฝนเฉลี่ยรายเดือน 6 15 33 83 214 253 265 335 257 97 15 5 
ฝนเฉลี่ยสะสม 6 21 54 137 350 603 868 1,203 1,460 1,557 1,573 1,578 
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  า น สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  า นรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าโขง
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  า นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าโขง 
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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 ้าโขง พบว่า ลุ่มน ้าโขงมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 
21,650 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 
1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมา น  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าโขง 
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าโขงของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในลุ่มน ้า
โขง (ภาคเหนือ) และลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้านวน 37 และ 173 สถานี ตามล้าดับ มีเพียง 24 

และ 56 สถานี ตามล้าดับ ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี ต้าแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าโขง แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ถึงตารางที่ 1.2-3 ท้าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 
และรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

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

 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

   QF  = 0.7031A0.9388       (R2 = 0.9334) 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

   QF  = 0.3385A1.0284       (R2 = 0.9218) 

 

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

รายเดือนเฉล่ีย 86 204 493 1,239 2,977 3,212 3,497 4,413 3,667 1,503 269 91
รายเดือนสะสม 86 290 782 2,021 4,998 8,210 11,707 16,120 19,787 21,291 21,559 21,650
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รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม



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



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

 
 
ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 

ล้ำดับ สถำนีวดัน้้ำทำ่ รหสั จังหวดั พิกัด พ้ืนทีร่บัน้้ำ ช่วงปี จ้ำนวนปี

ที่ สถำนี ละติจูด (น.) ลองติจูด (อ.) (ตร.กม.) สถิติข้อมูล ทีม่ีข้อมูล เฉลี่ย สูดสุด ต้่ำสุด
กรมชลประทำน

1. น  าแวนท่ีบา้นน  าแวน I.6 พะเยา 19-29-24 100-16-34 146 2540 - 2546 7         42.27 83.69 20.66
2. น  าญวนบา้นปุ๊ I.10 พะเยา 19-31-25 100-20-06 185 2540 - 2544 5         25.26 33.54 19.05
3. น  าหงาวท่ีบา้นปางค่า I.13 เชยีงราย 19-47-07 100-20-24 94 2540 - 2540 1         111.43 111.43 111.43
4. น  าองิท่ีบา้นน  าองิ I.14 เชยีงราย 19-49-60 100-12-14 6,266 2536 - 2546 11       2,429.68 4,233.90 1,098.01
5. น  าลาวท่ีบา้นดอนตัน I.15 พะเยา 19-33-33 100-17-49 306 2540 - 2543 4         242.44 319.01 186.48
6. น  าพงุท่ีบา้นสันมะค่า I.16 เชยีงราย 19-27-00 100-01-16 1,070 2540 - 2540 1         415.91 415.91 415.91
7. น  าองิท่ีบา้นเจดียง์าม I.17 พะเยา 19-09-59 99-56-15 2546 - 2546 1         177.67 177.67 177.67
8. น  างิมท่ีบา้นแม่ลาว Kh.49 เชยีงราย 20-18-32 100-16-01 16 2511 - 2512 2         43.42 43.63 43.21
9. น  าแม่ค าบา้นแม่ค าหลักเจ็ด Kh.72 เชยีงราย 20-13-03 99-51-38 644 2536 - 2546 11       375.82 558.54 204.56
10. น  าแม่จันท่ีบา้นหวัสะพาน Kh.89 เชยีงราย 20-09-20 99-51-44 255 2536 - 2546 11       125.07 191.86 77.44

กรมทรพัยำกรน้้ำ
1. ศูนยส์ ารวจอทุกวทิยาเชยีงแสน 020102 เชยีงราย 20-16-22 100-05-38 189,000 2504 - 2545 41       85,607 125,970 55,140
2. แม่น  าโขงท่ีสบกก 020103 เชยีงราย 20-14-30 100-09-11 201,000 2513 - 2539 27       92,848 121,880 66,460
3. แม่น  าโขงท่ีเชยีงของ(บา้นหวัเวยีง) 020104 เชยีงราย 20-16-07 100-24-36 204,000 2510 - 2514 5         110,938 129,503 92,670
4. น  าแม่สายท่ีบา้นผาจม(ถ  าผาจม) 020205 เชยีงราย 20-26-36 99-53-52 946 2534 - 2545 12       550.24 748.41 322.70
5. น  าแม่จันท่ีบา้นหว้ยยาโนใหม่(บา้น

หว้ยกา้งปลา)
020301 เชยีงราย 20-06-44 99-47-36 203 2536 - 2545 10       165.96 233.62 108.38

6. น  าแม่ค าท่ีบา้นปา่ยาง(ฝายผาม้า) 020302 เชยีงราย 20-14-30 99-48-25 518 2523 - 2545 23       377.12 639.70 204.21
7. น  าแม่ค าท่ีบา้นหนิแตก 020303 เชยีงราย 20-14-54 99-39-06 195 2533 - 2545 13       95.31 122.15 62.97
8. น  าแม่สลองท่ีหน่วยปรับปรุงต้นน  าท่ี1

 (บา้นผาเด่ือ)
020304 เชยีงราย 20-09-14 99-44-56 54 2534 - 2545 12       55.51 72.50 34.29

9. แม่น  าองิท่ีบา้นไร่ 020401 พะเยา 19-15-16 99-50-46 493 2515 - 2522 8         106.33 184.23 39.29
10. บ  าแม่พุม่ท่ีบา้นแม่ใจ 020403 พะเยา 19-21-01 99-52-35 165 2519 - 2522 4         38.34 49.37 23.64
11. น  าแม่องิท่ีเขาองิรอด 020501 พะเยา 19-26-57 100-05-06 3,525 2512 - 2542 31       905.15 1,622.11 448.02
12. น  าแม่องิท่ีบา้นประมง 020502 พะเยา 19-09-01 99-55-26 1,208 2513 - 2523 11       299.13 538.56 92.64
13. น  าแม่ถ าท่ีท่ีตั งเขื่อน 020505 พะเยา 19-01-00 99-57-12 140 2516 - 2519 4         33.22 56.67 14.02
14. น  าแม่องิท่ีอ าเภอเทิง 020801 เชยีงราย 19-41-12 100-11-31 5,700 2510 - 2545 36       1,959.56 4,364.81 821.54

ปรมิำณน้้ำทำ่รำยปี (ล้ำน ลบ.ม.)

ลำ้ดับ รหัส รหัส พ้ืนที่
ที่ สถำนี ลุม่น้้ำ รบัน้้ำ

(ตร.กม.)
1 น  าโมง บ้านนาแอง่ บ้านผือ อดุรธานี KH.18 218 1,307 2500-2531,2540 288.24 893.92 86.25
2 ห้วยน  าอนู อ าเภอพรรณนานิคม พรรณานิคม สกลนคร KH.20 229 1,199 2499-2508 383.91 685.27 189.03
3 ห้วยน  าอนู ใต้ท่ีตั งเขือ่น พรรณานิคม สกลนคร KH.20A 229 1,118 2,504 - - -
4 ห้วยน  าอนู บ้านหนองไฮ พรรณานิคม สกลนคร KH.20B 229 1,117 2505-2514 385.55 783.6 221.32
5 น  าพงุ บ้านจานเพญ็ เมอืง สกลนคร KH.21A 232 577 2504-2512 155.21 254.32 88.73
6 น  าพงุ บ้านเต่างอย เมอืง สกลนคร KH.21B 232 641 2521-2532 219.98 345.12 120.85
7 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านนาหลัก วงัสะพงุ เลย KH.28 215 1,263 2,536 213.27 213.27 213.27
8 แมน่  าเลยตอนล่าง วงัสะพงุ วงัสะพงุ เลย KH.28A 215 1,262 2537-2540 631.99 733.86 447.5
9 ห้วยหลวง บ้านดงน้อย หนองววัซอ อดุรธานี KH.29 221 2518-2519 - -
10 น  าพงุ บ้านบึงสา เมอืง สกลนคร KH.40 232 60 2505-2510 23.85 43.48 14.91
11 แมน่  าเลยตอนล่าง วดักูค่ า วงัสะพงุ เลย KH.43 215 991 2509-2536 455.03 940.7 198.46
12 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านทรายขาว วงัสะพงุ เลย KH.43A 215 790 2511-2525,2527 372 758.1 179.63
13 ห้วยหลวง บ้านหนองววั หนองววัซอ อดุรธานี KH.53 221 436 2513-2529,2532-

2534,2540
97.71 227.6 17.69

14 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านโป่งเบี ย เมอืง เลย KH.57 215 79 2520-2529 25.51 60.86 9.5
15 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านฟากนา เมอืง เลย KH.58A 215 3,101 2533-2540 829.55 1,238.38 291.22

ลุม่น้้ำสำขำ สถำนี อ้ำเภอ จังหวัด ช่วงปีข้อมูล
เฉลีย่ สงูสดุ ต้่ำสดุ

ปรมิำณน้้ำท่ำรำยปี  (ลำ้น ลบ.ม.)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ต่อ) 
 

 

ลำ้ดับ รหัส รหัส พ้ืนที่
ที่ สถำนี ลุม่น้้ำ รบัน้้ำ

(ตร.กม.)
16 แมน่  าสงครามตอนบน บ้านดงเย็น บ้านดุง อดุรธานี KH.60 224 1,177 25,252,528 275.71 325.66 225.76
17 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านแกง่บง ภูหลวง เลย KH.61 215 562 2536-2540 310.93 405.05 166.85
18 ห้วยน  าก่ า บ้านด่านมว่งค า โคกรีสุพรรณ สกลนคร KH.63 233 1,764 2525-2528,2539-

2540
621.89 814.8 289.26

19 ห้วยน  าก่ า บ้านดงนาอิ นาแก นครพนม KH.66 233 441 2525-2528 236.58 332.37 130.9
20 ห้วยน  าก่ า บ้านพระซอง เรณูนคร นครพนม KH.68 233 691 2525,2539-2540 773.54 - -
21 ห้วยน  าก่ า นาแก นาแก นครพนม KH.69 233 2,214 2525-2528 703.17 1,059.19 360.27
22 น  าพงุ บ้านทามไฮ เมอืง สกลนคร KH.70 232 848 2525-2526 186.61 201.68 171.54
23 ห้วยน  ายาม บ้านคอนสาย วานรนิวาส สกลนคร KH.71 228 777 2525-2526 310.14 382.37 237.91
24 แมน่  าสงครามตอนบน บ้านท่าหัวเรือ บ้านเมอืง สกลนคร KH.74 224 2,145 2527-2540 1,161.61 1,763.89 450.66
25 น  าหมนั บ้านเหนือ ด่านซ้าย เลย KH.75 211 385 2537-2540 226.81 268.37 180.46
26 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านโพนทอง วงัสะพงุ เลย KH.77 215 142 2527-2540 110.08 144.49 55.1
27 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านน  าฮวย เมอืง เลย KH.78 215 869 2536-2540 71.11 116.43 21.89
28 ห้วยบังอี่ บ้านโนนยาง ค าชะอี มกุดาหาร KH.79 237 110 2527-2540 46.62 99.78 25.73
29 ห้วยบังอี่ บ้านหนองเอี๋ยนดง ค าชะอี มกุดาหาร KH.84 237 48 2530-2540 28.67 54.99 11.67
30 ห้วยบังอี่ บ้านค าชะอี ค าชะอี มกุดาหาร KH.85 237 28 2530-2536 16.16 37.4 4.99
31 แมน่  าโขงส่วนที่ 4 บ้านปากห้วย ท่าล่ี เลย KHN.4 213 4,090 2516-2521, 2539-

2544
1,304.32 2,219.22 704.86

32 น  าสาน ที่ตั งเขื่อนน  าสาน ด่านซ้าย เลย KHN.5 212 703 2507-2544 291.13 518.58 135.19
33 น  าหมนั ที่ตั งเขื่อนน  าหมนั ด่านซ้าย เลย KHN.6 211 401 2516-2522, 2524-

2544
187.69 314.39 73.01

34 แมน่  าเลยตอนล่าง อ าเภอวงัสะพงุ วงัสะพงุ เลย KHN.8 215 1,204 2510-2532, 2534-
2544

530.61 1,254.47 235.15

35 แมน่  าเลยตอนล่าง บ้านเลยวงัไสย์ วงัสะพงุ เลย KHN.9 215 235 2518-2544 237.12 415.36 125.79
36 แมน่  าเลยตอนล่าง ที่ตั งเขื่อนห้วยน  าลาย เมอืง เลย KHN.10 215 260 2518-2519 73.19 80.37 66.01
37 แมน่  าสงครามตอนล่าง บ้านที่กกแดง เซกา หนองคาย KHN.13 225 4,650 2507-2518, 2529-

2544
4,250.10 7,102.22 1,999.30

38 แมน่  าโขง นครพนม เมอืง นครพนม KHN.14 230 373,000 2505-2545 231,468.76 340,083.36 138,210.63
39 แมน่  าโขง มกุดาหาร เมอืง มกุดาหาร KHN.15 236 391,000 2505-2545 239,943.87 329,726.59 162,108.00
40 ห้วยน  าก่ า อ าเภอนาแก นาแก นครพนม KHN.16 233 1,700 2507-2542 924.42 1,608.52 310.09
41 ห้วยน  าก่ า สะพานบ้านทามไฮ สกลนคร KHN.17 233 1,070 2505-2544 269.36 496.88 100.83
42 น  าพงุ ปตร.(เขื่อนน  าพงุ) เมอืง สกลนคร KHN.18 232 297 2504-2508 74.74 101.71 21.73
43 น  าพงุ บ้านสร้างค้อ เมอืง สกลนคร KHN.19 232 58 2508-2509 12.52 13.09 0.38
44 ห้วยบางทราย สะพานบ้านหนองแอ นครพนม KHN.20 235 1,340 2511-2543 566.05 1,326.27 214.73
45 ห้วยบางทราย บ้านค าป่าหลาย เมอืง มกุดาหาร KHN.21 235 1,240 2505-2510 546.34 686.61 427.47
46 ห้วยบังอี่ บ้านค าสร้อย มกุดาหาร KHN.22 237 702 2516-2521 323.57 578.92 220.75
47 แมน่  าโขง โขงเจียม โขงเจียม อบุลราชธานี KHN.23 238 419,000 2508-2545 291,128.97 386,731.59 194,309.28
48 ห้วยฮี บ้านหนองยาง เซกา หนองคาย KHN.24 227 598 2524-2534, 

2539,2543-2544
947.08 1,901.20 475.07

49 ห้วยคอง บ้านท่าศรีชมชื่น พรเจริญ หนองคาย KHN.25 226 710 2523-2539 1,191.95 2,192.21 720.41
50 ห้วยน  ายาม บ้านคอนสาย วานรนิวาส สกลนคร KHN.26 228 780 2523-2536,2538-

2539,2542-2544
520.8 899.85 158.65

51 น  าโมง บ้านโพธิต์าก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย KHN.27 218 255 2524-2544 133.89 230.24 59.82
52 น  าโมง บ้านกรวด ท่าบ่อ หนองคาย KHN.28 218 2,370 2524-2539,2542-

2544
857.19 1,419.16 436.73

53 ห้วยหลวง บ้านท่าตูม เมอืง อดุรธานี KHN.29 221 1,220 2525-2541,2543 196.53 363.97 35.32
54 ห้วยน  าอนู บ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร KHN.30 229 2,140 2524-2544 767.76 2,026.56 351.32
55 ห้วยหลวง บ้านมหาตัน หนองววัซอ อดุรธานี KHN.31 221 418 2527-2535,2537-

2538
78.98 145.97 52.68

56 ห้วยบางทราย บ้านนาค าน้อย เมอืง มกุดาหาร KHN.33 235 1,220 2528-2544 538.84 967.67 252.1
หมายเหตุ : ปริมาณน  าท่าเฉล่ียของบางสถานีที่ไมไ่ด้แสดงข้อมลู  เนื่องจากข้อมลูปริมาณน  าท่าไมค่รบสมบูรณ์ตลอดช่วงปีสถิติข้อมลู
           :  รหัสสถานีวดัน  าท่าที่ขึ นต้นด้วย KH เป็นสถานีวดัน  าท่าของกรมชลประทาน
           :  รหัสสถานีวดัน  าท่าที่ขึ นต้นด้วย KHN เป็นสถานีวดัน  าท่าของกรมทรัพยากรน  า
           :  ล าดับที่ 20 สถานี KH 68 มขี้อมลูปริมาณน  าท่าครบถ้วนเพยีง 1 ปี ในช่วงสถิติข้อมลู 3 ปี

ลุม่น้้ำสำขำ สถำนี อ้ำเภอ จงัหวัด ช่วงปีข้อมูล
เฉลีย่ สงูสดุ ต้่ำสดุ

ปรมิำณน้้ำท่ำรำยปี  (ลำ้น ลบ.ม.)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  า 
ในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

 

 
 

รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  า 
ในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าท่ารายปเีฉลี่ยกบัพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ)

KH.18
KH.28

KH.40

KH.53

KH.57

KH.58AKH.68 KH.69

KH.74

KH.75
KH.77

KH.78KH.79
KH.84

KH.85

KHN.4

KHN.6
KHN.9

KHN.10

KHN.13

KHN.14 KHN.15

KHN.18

KHN.19

KHN.23

KHN.24
KHN.25

KHN.27

KHN.31

QF = 0.3385A1.0284

R² = 0.9218

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 

ปร
ิมา

 
น  า

ท่า
รา

ยป
ีเฉ

ลี่ย
 (ล

้าน
 ล

บ.
ม.

)

พื นที่รับน  า (ตร.กม.)

ความสัมพันธ์ระหวา่งปริมา น  าทา่รายปีเฉล่ียกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.2.4 ปริมา น  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าโขงของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) 
และลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้านวน 37 และ 173 สถานี ตามล้าดับ มีเพียง 23 และ 24 สถานี 
ตามล้าดับ รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-4 และตารางที่ 1.2-5 ที่มีช่วงเวลาของการจด
บันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าหลากครบตลอดทั งปี ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลากสูดสุดรายปี
เฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-10 และรูปที่ 1.2-11 และมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

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

 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

   QP  = 1.2473A0.6883       (R2 = 0.7419) 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

   QP  = 0.4534A0.8475       (R2 = 0.8944) 

 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-4 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 

 
 
  

ล้ำดับ สถำนีวัดน้้ำ รหัส จังหวัด พิกัด พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปี

สถำนี ละติจูด (น.) ลองติจูด (อ.) (ตร.กม.) สถิติข้อมลู เฉลี่ย สูงสุด ต้่ำสุด
กรมชลประทำน

1. น  าแวนที่บ้านน  าแวน I.6 พะเยา 19-29-24 100-16-34 146 2540 - 2546 43.13 77.28 11.80
2. น  าญวนบ้านปุ๊ I.10 พะเยา 19-31-25 100-20-06 185 2540 - 2544 24.29 36.35 6.04
3. น  าหงาวที่บ้านปางค่า I.13 เชียงราย 19-47-07 100-20-24 94 2540 - 2540 144.80 144.80 144.80
4. น  าอิงที่บ้านน  าอิง I.14 เชียงราย 19-49-60 100-12-14 6,266 2536 - 2546 457.58 833.20 236.20
5. น  าลาวที่บ้านดอนตัน I.15 พะเยา 19-33-33 100-17-49 306 2540 - 2543 124.20 187.00 57.10
6. น  าพุงที่บ้านสันมะค่า I.16 เชียงราย 19-27-00 100-01-16 1,070 2540 - 2540 93.88 93.88 93.88
7. น  าอิงที่บ้านเจดีย์งาม I.17 พะเยา 19-09-59 99-56-15 2546 - 2546 62.30 62.30 62.30
8. น  างิมที่บ้านแม่ลาว Kh.49 เชียงราย 20-18-32 100-16-01 16 2511 - 2512 41.00 66.00 16.00
9. น  าแม่ค าบ้านแม่ค าหลักเจด็ Kh.72 เชียงราย 20-13-03 99-51-38 644 2537 - 2546 127.42 238.25 60.34
10. น  าแม่จนัที่บ้านหัวสะพาน Kh.89 เชียงราย 20-29-25 99-51-43 255 2536 - 2546 56.80 101.50 22.20

กรมทรัพยำกรน้้ำ

1. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยาเชียงแสน 020102 เชียงราย 20-16-22 100-05-38 189,000 2537 - 2545 10,338 12,800 6,700
2. แม่น  าโขงที่สบกก 020103 เชียงราย 20-14-30 100-09-11 201,000 2538 - 2539 14,050 14,300 13,800
3. น  าแม่สายที่บ้านผาจม (ถ  าผาจม) 020205 เชียงราย 20-26-36 99-53-52 946 2537 - 2545 114.57 161.00 68.90
4. น  าแม่จนัที่บ้านห้วยยาโนใหม่ 

(บ้านห้วยก้างปลา)
020301 เชียงราย 20-06-44 99-47-36 203 2537 - 2545 94.63 226.00 28.80

5. น  าแม่ค าที่บ้านป่ายาง (ฝายผาม้า) 020302 เชียงราย 20-14-30 99-48-25 518 2537 - 2545 128.63 317.00 36.70

6. น  าแม่ค าที่บ้านหินแตก 020303 เชียงราย 20-14-54 99-39-06 195 2537 - 2545 37.83 71.30 15.10
7. น  าแม่สลองที่หนว่ยปรับปรุงต้น

น  าที่1 (บ้านผาเด่ือ)
020304 เชียงราย 20-09-14 99-44-56 54 2537 - 2545 22.37 41.70 10.00

8. แม่น  าอิงที่บ้านไร่ 020401 พะเยา 19-15-16 99-50-46 493 2516 - 2522 19.03 34.70 7.41
9. บ  าแม่พุ่มที่บ้านแม่ใจ 020403 พะเยา 19-21-01 99-52-35 165 2520 - 2522 3.04 4.32 2.35
10. น  าแม่อิงที่เขาอิงรอด 020501 พะเยา 19-26-57 100-05-06 3,525 2513 - 2542 204.59 596.00 81.60
11. น  าแม่อิงที่บ้านประมง 020502 พะเยา 19-09-01 99-55-26 1,208 2515 - 2523 66.44 150.00 13.40
12. น  าแม่ถ าที่ที่ตั งเขื่อน 020505 พะเยา 19-01-00 99-57-12 140 2516 - 2519 62.32 107.00 9.56
13. น  าแม่อิงที่อ าเภอเทิง 020801 เชียงราย 19-41-12 100-11-31 5,700 2511 - 2545 396.83 1,250.00 123.00

ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วินำที)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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ตารางที่ 1.2-5 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ แมน้้่ำ สถำนี อ้ำเภอ จังหวัด รหัสสถำนี พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีข้อมลู จ้ำนวนปี ปริมำณน้้ำหลำก
ละติจูด ลองติจูด (ตร.กม.) ของ สูงสุดรำยปีเฉลี่ย
(น.) (อ.) ข้อมลู (ลบ.ม./วินำที)

1 น  าเหือง บ้านปากห้วย ท่าล่ี เลย 756,109 1,958,848 KHN.4 4,090 2510-2520, 2539-2543 16 522.06
2 น  าสาน ที่ตั งเขื่อนน  าวสาน ด่านซ้าย เลย 741,085 1,958,585 KHN.5 703 2507-2520, 2526-2543 32 115.98
3 น  าหมัน ที่ตั งเขื่อนน  าหมัน ด่านซ้าย เลย 728,697 1,912,022 KHN.6 401 2510-2521, 2524-2543 32 58.51
4 แม่น  าเลย อ าเภอวังสะพุง วังสะพุง เลย 795,496 1,914,537 KHN.8 1,240 2510-2531, 2534-2543 32 323.64
5 แม่น  าเลย บ้านเลยวังไสย์ วังสะพุง เลย 768,199 1,886,849 KHN.9 235 2518-2543 25 154.2
6 ห้วยถ่อน บ้านโพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 861,984 1,974,894 KHN.27 255 2524-2543 20 34.52
7 น  าโมง บ้านกรวด ท่าบ่อ หนองคาย 865,375 1,973,294 KHN.28 2,370 2526-2538, 2542-2543 15 173.25
8 ห้วยหลวง  บ้านท่าตูม เมือง อุดรธานี 904,512 1,921,500 KHN.29 1,220 2525-2540 15 35.87
9 ห้วยหลวง บ้านโมมหาตัน หนองวัวชล อุดรธานี 882,425 1,912,283 KHN.31 418 2527-2534, 37 9 42.71
10 แม่น  าสงคราม  บ้านท่ากกแดง เซกา หนองคาย 1,007,167 1,935,386 KHN.13 4,650 2529-2543 15 599.07
11 ห้วยฮี บ้านหนองยาง เซกา หนองคาย 1,021,879 1,988,271 KHN.24 598 2523-2538, 2542-2543 2 167.48
12 ห้วยดอง  บ้านท่าศรีชมชื่น พรเจริญ หนองคาย 983,194 2,005,780 KHN.25 710 2524-2538 15 192.47
13 ห้วยน  ายาม  บ้านคอนทราย วานรนวิาส สกลนคร 1,003,082 1,974,894 KHN.26 780 2524-2535, 2538 13 113.93
14 แม่น  าโขง นครพนม เมือง นครพนม 1,081,651 1,931,787 KHN.14 373,000 2505-2543 39 24,784.62
15 ห้วยน  าก่ า อ าเภอบ้านนาแก นาแก นครพนม 1,087,140 1,882,675 KHN.16 1,700 2507-2541 35 183.67
16 น  าพุง สะพานบ้านทามไฮ สกลนคร 1,059,876 1,895,812 KHN.17 1,070 2505-2543 39 134.22
17 น  าพุง ปตร.(เขื่อนน  าพุง) เมือง สกลนคร 1,031,196 1,852,657 KHN.18 297 2505-2507 3 77.67
18 ห้วยบางทราย บ้านค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 1,102,168 1,855,870 KHN.21 1,240 2505-2509 5 125.03
19 ห้วยน  าอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานคิม สกลนคร 1,030,375 1,921,500 KHN.30 2,140 2524-2543 20 381.94
20 ห้วบางทราย บ้านนาค านอ้ย เมือง มุกดาหาร 1,100,382 1,856,961 KHN.33 1,220 2528-2543 16 27,256.41
21 แม่น  าโขง  มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 1,112,835 1,837,092 KHN.15 391,000 2505-2543 39 259.79
22 ห้วยบางทราย สะพานบ้านหนองแก นครพนม 1,106,992 1,848,283 KHN.20 1,340 2511-2541 31 341
23 ห้วยบังอี่ บ้านค าสร้อย มุกดาหาร 1,095,113 1,820,662 KHN.22 702 2507-2520 14 164.5
24 แม่น  าโขง โขงเจยีม โขงเจยีม อุบลราชธานี 1,198,958 1,703,907 KHN.23 419,000 2508-2542 35 35,980.56

พิกัด



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

 

 
 

รูปที่ 1.2-11 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนอื)
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา น  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)
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1.2.5 ปริมา ตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าโขงของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในลุ่มน ้า
โขง (ภาคเหนือ) และลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้านวน 37 และ 173 สถานี ตามล้าดับ มีเพียง 9 และ 

24 สถานี  ตามล้าดับ  ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั งปี 
รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-6 และตารางที่ 1.2-7 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-12 และรูปที่ 
1.2-13 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QS  = aAb 
 

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

 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

   QS  = 9,693.3A0.2826       (R2 = 0.3819) 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

   QS  = 20.678A1.1972       (R2 = 0.9593) 

 

ตารางที่ 1.2-6 ปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 

 
 

 
 

ล้ำดับ สถำนีวดัน้้ำ รหสั จังหวดั พิกัด พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปี จ้ำนวนปี ปริมำณตะกอนแขวนลอย
สถำนี ละติจูด (น.) ลองติจูด (อ.) (ตร.กม.) สถิติข้อมลู ที่มข้ีอมลู รำยปีเฉลี่ย (ตัน)

กรมชลประทำน
1. น  าอิงที่บ้านน  าอิง I.14 เชียงราย 19-49-60 100-12-14 6,266 2537 - 2545 9 296,243.33
2. น  าแม่จนัที่บ้านหัวสะพาน Kh.89 เชียงราย 20-29-25 99-51-43 255 2540 - 2545 6 22,560.17

กรมทรัพยำกรน้้ำ
1. ศูนย์ส ารวจอุทกวิทยา

เชียงแสน
020102 เชียงราย 20-16-22 100-05-38 189,000 2537 - 2545 9 87,845.29

2. น  าแม่สายที่บ้านผาจม
(ถ  าผาจม)

020205 เชียงราย 20-26-36 99-53-52 946 2537 - 2545 9 139,825.38

3. น  าแม่จนัที่บ้านห้วยยาโน
ใหม(่บ้านห้วยก้างปลา)

020301 เชียงราย 20-06-44 99-47-36 203 2537 - 2545 9 44,789.11

4. น  าแม่ค าที่บ้านป่ายาง
(ฝายผาม้า)

020302 เชียงราย 20-14-30 99-48-25 518 2537 - 2545 9 190,607.66

5. น  าแม่ค าที่บ้านหินแตก 020303 เชียงราย 20-14-54 99-39-06 195 2537 - 2545 9 21,907.08
6. น  าแม่สลองที่หนว่ย

ปรับปรุงต้นน  าที่1 (บ้าน
ผาเด่ือ)

020304 เชียงราย 20-09-14 99-44-56 54 2537 - 2545 9 12,634.51

7. น  าแม่อิงที่อ าเภอเทิง 020801 เชียงราย 19-41-12 100-11-31 5,700 2538 - 2545 8 196,418.84
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ตารางที่ 1.2-7 ปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าโขง  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-12 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 

 

พ้ืนที่รับน้้ำ จ้ำนวนปีของ ปริมำณตะกอน
ละติจูด ลองติจูด (ตร.กม.) ข้อมลู แขวนลอย
 (น.)  (อ.) รำยปีเฉลี่ย (ตัน)

1 ห้วยบังอี่ บ้านโนนยาง ค าชะอี มุกดาหาร 1,070,094 1,829,462 KH.79 110 2529-2540 12            9,714.40
2 น  าเหือง บ้านปากห้วย ท่าล่ี เลย 756,109 1,958,848 KHN.4 4,090 2510-2519,2539-2540 12        486,269.50
3 น  าหมัน ที่ตั งเขื่อนน  าหมัน ด่านซ้าย เลย 728,697 1,192,022 KHN.6 401 2510-2519,2521-2522,2524-

2533,2535-2540
28          23,240.00

4 แม่น  าเลย อ.วังสะพุง วังสะพุง เลย 795,496 1,914,537 KHN.8 1,240 2510-2519,2521-2540 29        141,576.20
5 แม่น  าเลย บ้านเลยวังไสย์ วังสะพุง เลย 768,199 1,886,849 KHN.9 235 2519,2521-2540 21          14,281.50
6 ห้วยน  าลาย ที่ตั งเขื่อนห้วยน  าลาย เมือง เลย 794,839 1,935,386 KHN.10 260 2508-2512,2518 6          22,802.70
7 แม่น  าสงคราม บ้านท่ากกแดง เซกา หนองคาย 1,007,167 1,981,781 KHN.13 4,650 2507-2518,2532-2540 21        382,830.50
8 แม่น  าโขง นครพนม เมือง นครพนม 1,081,651 1,931,787 KHN.14 373,000 2505-2508,2510-2518,2540 14    87,271,041.10
9 แม่น  าโขง มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร 1,112,885 1,837,092 KHN.15 391,000 2505-2518,2534-2540 21  122,639,053.60
10 ห้วยน  าก่ า อ.นาแก นาแก นครพนม 1,087,140 11,882,675 KHN.16 1,700 2508-2516,2518-2540 32          97,756.30
11 น  าพุง สะพานบ้านทามไฮ - สกลนคร 1,059,876 1,895,812 KHN.17 1,070 2507-2516,2518-2539 32          69,880.30
12 ห้วยบางทราย สะพานบ้านหนองแอก - นครพนม 1,108,992 1,848,283 KHN.20 1,340 2511-2516,2518-2522,252-

2532,2534-2540
27        160,135.40

13 ห้วยบังอี่ บ้านค าสร้อย - มุกดาหาร 1,095,113 1,820,662 KHN.22 702 2507-2518 12        194,373.90
14 แม่น  าโขง โขงเจยีม โขงเจยีม อุบลราชธานี 1,198,958 1,703,907 KHN.23 419,000 2509-2511,2515-2518,2540 8  195,003,781.70
15 ห้วยฮี บ้านหนองยาง เซกา หนองคาย 1,021,879 1,988,271 KHN.24 598 2524-2534,2539 11          56,773.40
16 ห้วยคอง บ้านท่าศรีชมชื่น พรเจริญ หนองคาย 983,194 2,005,780 KHN.25 710 2525-2526,2528-2530,2532-

2533,2535-2539
12          82,817.30

17 ห้วยถ่อน บ้านโพธิ์ตาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 861,984 1,974,894 KHN.27 255 2524-2528,2530-2540 16            8,533.40
18 น  าโมง บ้านกรวด ท่าบ่อ หนองคาย 865,375 1,973,294 KHN.28 2,370 2524,2526,2528,2529-

2530,2532-2535,2537-2539
12          58,976.90

19 ห้วยน  าอูน บ้านพอกใหญ่ พรรณานคิม สกลนคร 1,030,375 1,921,500 KHN.30 2,140 2525-2533,2535-2540 15          60,810.90

ล้ำดับ แมน้้่ำ สถำนีวัดน้้ำ อ้ำเภอ จังหวัด รหัสสถำนี ช่วงปีข้อมลูพิกัด
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคเหนอื)
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รูปที่ 1.2-13 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  า นของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 
1.2.6 อุทกธร ีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าโขง มาตราส่วน 1:100,000 จัดท้าโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าโขงเป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน ชั น
หินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 35 ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้ม
น ้าหินชุดมหาสารคาม รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-8 ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด 
แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณการให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าโขง แสดงดังรูปที่ 1.2-14 
และรูปที่ 1.2-15 ตามล้าดับ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ียกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงหนือ)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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ตารางที่ 1.2-8 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าโขง 
 

 
 

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำโขง

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)
1 Bs ชั นหนิอุ้มน  าหนิบะซอลต์ 10-30 1-35 1.39         867            0.0024           

2 C ชั นหนิอุ้มน  าอายคุาร์บอนเิฟอร์รัส - - 1,462.78    914,236       2.56              

3 Cms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร - - 62.14        38,834         0.11              

4 D ชั นหนิอุ้มน  าอายดีุโวเนยีน - - 208.69      130,432       0.37              
5 Emm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยคุแคมเบรียน - - 196.65      122,907       0.34              
6 Gr ชั นหนิอุ้มน  าหนิแกรนติ 10-30 1-10 1,447.31    904,566       2.53              
7 Hl ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุหว้ยหนิลาด - - 450.98      281,860       0.79              
8 Ig ชั นหนิอุ้มน  าหนิอัคนี - - 354.24      221,398       0.62              
9 Jmk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 379.09      236,932       0.66              
10 Kk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคกกรวด - - 3,649.05    2,280,656     6.38              
11 KTpt ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภูทอก - - 133.62      83,515         0.23              
12 KTpt/Ms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภูทอก/หนิชดุมหาสารคาม - - 6,360.08    3,975,051     11.12             
13 Kuk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนบน - - 4.68         2,922          0.008             
14 Ms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุมหาสารคาม - - 16,926.89  10,579,304   29.61             
15 Np ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุน  าพอง - - 1,075.97    672,483       1.88              
16 Pc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายเุพอร์เมียน 20-40 1-40 598.86      374,290       1.05              
17 Pcl ชั นหนิอุ้มน  าหนิตะกอนมวลเม็ดอายเุพอร์เมียน - - 1,405.51    878,443       2.46              
18 PCms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 863.37      539,608       1.51              
19 PEmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปรยคุพรีแคมเบรียน - - 7.74         4,836          0.01              
20 Pk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภูกระดึง - - 1,714.99    1,071,872     3.00              
21 Pp ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภูพาน - - 3,708.73    2,317,954     6.49              
22 Pw ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุพระวิหาร - - 1,531.98    957,485       2.68              
23 Qfd ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนน  าพา 15-50 5-30 2,022.42    1,264,010     3.54              
24 Qot ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  ายคุเก่า - - 1,052.06    657,535       1.84              
25 Qt ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  า 50-150 10-100 133.72      83,576         0.23              
26 Qyt ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  ายคุใหม่ - - 2,599.32    1,624,574     4.55              
27 S ชั นหนิอุ้มน  าอายไุซลูเรียน - - 272.47      170,295       0.48              
28 SDmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปร - - 70.98        44,361         0.12              
29 Sk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุเสาขวั - - 2,860.80    1,788,002     5.00              
30 TRc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก - - 41.73        26,081         0.07              
31 TRJlk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 877.39      548,368       1.53              
32 TRlp ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุล าปาง - - 1,272.96    795,597       2.23              
33 TRms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร - - 772.06      482,538       1.35              
34 Tsc ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนหนิร่วนกึ่งแขง็ตัว 30-50/200 1-20 2.64         1,648          0.005             
35 Vc ชั นหนิอุ้มน  าหนิภูเขาไฟ 10-30 1-10 1,869.10    1,168,189     3.27              
36 W แหล่งน  า - - 548.26      342,661       0.96              
37 No data ไม่มีขอ้มูล - - 233.41      145,884       0.41              

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 57,174.04  35,733,772   100.00           

พ้ืนที่



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-14 สภาพอุทกธร ีวิทยาในลุ่มน  าโขง 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-15 ปริมา การให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าโขง 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.2.7 คุ ภาพน  า 

 จากผลการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่
ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 การศึกษาด้านคุณภาพน ้า แบ่งออกเป็น 
 ลุ่มน  าโขง (เหนือ) 
 ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ประกอบด้วย ล้าน ้าสาขาบางส่วนไหลลงแม่น ้าอิง เช่น แม่น ้าพุง น ้าแม่ลาว น ้าแม่
งาว และบางส่วนไหลลงแม่น ้าโขงโดยตรง เช่น น ้ามา และน ้าแม่จัน ข้อมูลคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ที่มีอยู่
ในปี 2548 ที่มีการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลคุณภาพน ้าของแม่น ้าอิงที่เร่ิมมีการตรวจวัด
ตั งแต่ปี 2539 และข้อมูลคุณภาพน ้าของน ้าแม่จัน ซึ่งเริ่มมีการตรวจวัดตั งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
 1. แม่น  าอิง 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าที่ส้าคัญปี 2548 พบว่า แม่น ้าอิงตอนล่างที่ไหลผ่านบริเวณอ้าเภอ
เชียงของและพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มคุณภาพน ้าเข้าข่ายแหล่งน ้าประเภทที่ 3 เนื่องจากมีค่า
ความสกปรกเกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนแม่น ้าอิงตอนกลางที่ไหลผ่านบริเวณอ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา มีแนวโน้ม
คุณภาพน ้าเป็นแหล่งน ้าประเภทที่ 2 และแม่น ้าอิงตอนบนที่ไหลผ่านบริเวณอ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีคุณภาพ
น ้าแหล่งน ้าประเภทที่ 3 และ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยออกซิเจนละลาย (DO) ต่้า และค่าความสกปรกสูง รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1.2-9 
  จากข้อมูลคุณภาพน ้าในแม่น ้าอิง ซึ่งมีการตรวจวัดตั งแต่ปี 2539 ถึง ปี 2548 โดยกรมควบคุม
มลพิษ พบว่า คุณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน ้าที่ดี มีบางปีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และบางปีอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม นอกจากนี  พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีของโลหะหนักที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเภทที่ 2-4 
โดยพบว่ามีโลหะหนักบางตัวมีปริมาณสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ปรอท ไซยาไนด์ (ในปี 2540) และสังกะสี 
(ในปี 2546)  ซึ่งปัญหานั นน่าจะมาจากการปล่อยน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทโดยไม่มีการก้าจัด
ปริมาณสารโลหะหนักก่อน นอกจากนี ยังสันนิษฐานได้อีกว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจเกิดการกัดเซาะหน้าดินหรือการ
ชะล้างตะกอนดินขณะฝนตก ส่วนการปนเปื้อนของสารเคมีก้าจัดแมลง พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ตารางที่ 1.2-9 ข้อมูลคุ ภาพน  าที่ส าคัญและการประเมินเก ฑ์คุ ภาพน  าแม่น  าอิง 
 

สถาน ี
ค่าคุ ภาพน  าที่ส าคัญ 1 

เก ฑ ์
คุ ภาพน  า DO 

(ม.ก. ล.) 
BOD 

(ม.ก. ล.) 
TCB 

(หน่วย*) 
FCB 

(หน่วย*) 
NH3 

(ม.ก. ล.) 
EI 1 7.8 1.7 800 200 0.06 พอใช้ 
EI 2 8.7 2.0 700 200 0.00 พอใช้ 
EI 3 6.9 0.8 1,700 300 0.30 ด ี
EI 4 4.9 2.8 2,400 2,400 0.30 เสื่อมโทรม 

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >= 6.0 <= 1.5 <= 5,000 <= 1,000 <= 0.5 ด ี
มาตรฐานประเภทท่ี 3 >= 4.0 <= 2.0 <= 20,000 <= 4,000 <= 0.5 พอใช้ 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 >= 2.0 <= 4.0 <= 60,000 <= 60,000 <= 0.5 เสื่อมโทรม 

ที่มา :   ฐานข้อมูลคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ (  /1  ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด 12 ตุลาคม 2548 , * หน่วย MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร)  

 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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 2. น  าแม่จัน 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าที่ส้าคัญปี 2547 ปรากฏว่าคุณภาพน ้าบริเวณหน้าองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าตึง มีคุณภาพน ้าเป็นแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ส่วนคุณภาพน ้าในน ้าแม่จันช่วงที่ไหลผ่านบริเวณตลาดแม่
จันมีคุณภาพน ้าเป็นแหล่งน ้าประเภทที่ 2 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2-10  

  จากข้อมูลคุณภาพน ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก ซึ่งเริ่มมีการตรวจวัดในปี 2548 ยังคงพบการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ แมงกานีส สังกะสี และปรอท แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุอาจเกิด
จากมีการปล่อยน ้าเสียจากโรงงานประเภทที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะที่มีกระบวนการชุบ ส่วนการปนเปื้อนของ
สารเคมีก้าจัดแมลงที่ได้มีการตรวจวัดตั งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พบว่าค่าเฉลี่ยรายปีของสารเคมีก้าจัดแมลงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  
   

ตารางที่ 1.2-10 ข้อมูลคุ ภาพน  าที่ส าคัญ และการประเมินเก ฑ์คุ ภาพน  าในน  าแม่จัน 
 

สถาน ี
ค่าคุ ภาพน  าที่ส าคัญ 1 

เก ฑ์
คุ ภาพน  า DO 

(ม.ก. ล.) 
BOD 

(ม.ก. ล.) 
TCB 

(หน่วย*) 
FCB 

(หน่วย*) 
NH3 

(ม.ก. ล.) 
MJ 1 8.7 1.8 5,400 2,400 0.1 พอใช้ 
MJ 2 8.4 1.1 2,400 2,400 0.05 ด ี

มาตรฐานประเภทท่ี 2 >= 6.0 <= 1.5 <= 5,000 <= 1,000 <= 0.5 ด ี
มาตรฐานประเภทท่ี 3 >= 4.0 <= 2.0 <= 20,000 <= 4,000 <= 0.5 พอใช้ 
มาตรฐานประเภทท่ี 4 >= 2.0 <= 4.0 <= 60,000 <= 60,000 <= 0.5 เสื่อมโทรม 

ที่มา :   ฐานข้อมูลคุณภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ ( /1  ข้อมูลเฉลี่ยป ี2547 ,  * หน่วย MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร) 

 
 
 3. แม่น  าโขงตอนบน 
  คุณภาพน ้าในแม่น ้าโขงตอนบน บริเวณจุดสูบน ้าของการประปาเชียงของระหว่างเดือน
มกราคม 2548 ถึงเดือนตุลาคม 2548 ที่การประปาส่วนภูมิภาคส้ารวจไว้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีคุณภาพน ้าที่มี
การส้ารวจเท่านั น (เฉพาะค่าพีเอช แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และแมงกานีส) คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีปริมาณ
แมงกานีสสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งสาเหตุมาจากอิทธิพลของการกัดเซาะหน้าดินและการ
ชะล้างตะกอนดินท้าให้มีปริมาณสารแขวนลอย ความขุ่น บีโอดี และเหล็กในฤดูฝนเพิ่มขึ น (โดยเฉพาะช่วงเดือน
สิงหาคม และเดือนกันยายน) 
  สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน ้าที่เริ่มมีข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพน ้าจนถึงปี  
2548 ของลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ) สามารถกล่าวได้ว่าคุณภาพน ้ายังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน ้าระดับ 2-4 โดย
พบว่าในบางจุดจะมีปัญหาการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน ้า (ในรูปของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดและฟี
คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย)ในปริมาณสูง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน
รวมถึงจากกิจกรรมอ่ืนๆ จากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในบริเวณที่ตั งอยู่ใกล้กับแหล่งน ้า ลงสู่
แหล่งน ้าโดยตรงท้าให้ระดับคุณภาพน ้าแปรเปลี่ยนไปในแต่ละปี  
 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษในล้าน ้าสายหลัก 4 สาย ได้แก่ 
แม่น ้าสงคราม แม่น ้าเลย แม่น ้าอูน และหนองหาน และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้เพิ่มการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าห้วยห้วยหลวง อีก 1 สาย เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้า
ผิวดิน ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  (พ.ศ.2537) สามารถสรุปประเมินประเภท
คุณภาพน ้าผิวดินของแหล่งน ้าเหล่านี  ได้ดังนี  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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 1. แม่น  าสงคราม (ลุ่มน  าสาขาแม่น  าสงครามตอนล่าง)    
  แม่น ้าสงครามโดยรวมแล้วยังมีคุณภาพดี และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา คือมีคุณภาพไม่เกินประเภทที่ 3 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
กระบวนการปรับปรุงตามปกติก่อน รวมทั งเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง การว่ายน ้า กีฬาทางน ้า และเพื่อ
การเกษตร 
 2. แม่น  าเลย (ลุ่มน  าสาขาแม่น  าเลยตอนล่าง)    
  แม่น ้าเลยมีค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) และฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) สูงโดยเฉพาะ
ในฤดูแล้งของปี 2545 ช่วงที่ผ่านชุมชนต่างๆ ตอนกลางของล้าน ้า (ทม.เลย, ทต.วังสะพุง, ทต.นาอ้อ, ทต.เชียง
คาน, ทต.ปากชม ฯลฯ) มีค่า TCB สูงสุดถึง 900,000 MPN/100 ml และ FCB สูงสุดถึง 130,000 MPN/100 
ml และที่จุดสูบน ้าดิบเพื่อการประปาของบ้านนาอาน มีค่า FCB สูงสุดถึง 30,000 MPN/100 ml จัดเป็น
คุณภาพเลวร้ายที่สุดประเภท 5 ค่าความขุ่นในช่วงฤดูแล้งที่เกิดปัญหามีค่าสูงมากถึง 4 ใน 5 จุดที่ส้ารวจโดย
ค่าสูงสุดขึ นไปถึง 706 NTU สูงเกินช่วงที่เหมาะกับการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า (60-300 NTU, สถาบันประมงน ้าจืด
แห่งชาติ พ.ศ. 2530) สรุปว่าคุณภาพน ้าในแม่น ้าเลยจัดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากรับน ้าทิ งจากชุมชนริมน ้า 
แนวโน้มคุณภาพจนถึงปัจจุบันไม่ดีขึ นนัก จัดอยู่ในประเภทที่ 3 ถึง 4  เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดินจัดเป็นแหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจากกิจกรรมของชุมชน ไม่เหมาะกับการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า หากจะใช้
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค จะต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคและผ่านกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็น
เพิเศษก่อน รวมทั งสามารถใช้ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม 
 3. แม่น  าอูน (ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าอูน)   
  คุณภาพน ้าในน ้าอูนยังจัดว่าค่อนข้างดี และในฤดูฝนจะมีคุณภาพดีกว่าในฤดูแล้งเล็กน้อย 
คุณภาพน ้าระหว่างปีมีแนวโน้มดีขึ น สรุปอยู่ในมาตรฐานค่อนไปทางประเภท 2 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงตามปกติก่อน รวมทั งเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง 
การว่ายน ้า กีฬาทางน ้า และเพื่อการเกษตร 
 4. หนองหาน (ลุ่มน  าสาขาห้วยน  าก่ า)    
  ทุกดัชนีมีคุณภาพค่อนข้างดี ทั งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนไม่แตกต่างกัน จัดอยู่ในมาตรฐาน
คุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 2 ได้ตลอดปี สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
กระบวนการปรับปรุงตามปกติก่อน รวมทั งเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น ้า การประมง การว่ายน ้า กีฬาทางน ้า และเพื่อ
การเกษตร ทั งนี เนื่องจาก ทม.สกลนคร  และ ทต ท่าแร่ มีการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนครบสมบูรณ์แล้วก่อนระบายลง
แหล่งน ้า  
 5. ห้วยหลวง (ลุ่มน  าห้วยหลวง)    
  ทุกจุดมีค่า BOD, PO4-P และ TKN ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้น ้าเน่าเสีย และเกิด
ปรากฏการณ์สาหร่ายเจริญเติบโตผิดปกติ (Eutrophication) และการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายท้าให้ค่า
ออกซิเจนละลายน ้า (DO) ค่อนข้างสูงในช่วงเวลากลางวัน แต่มีแนวโน้มที่จะมีค่าเป็นศูนย์ได้ในช่วงกลางคืน จึง
เป็นสาเหตุให้ปลาตาย คุณภาพน ้าอยู่โดยรวมจัดว่าอยู่ในคุณภาพน ้าผิวดินประเภทที่ 5 คือเป็นแหล่งน ้าที่ได้รับน ้า
ทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคมเท่านั น 
 6. แหล่งน  าประเภทอ่างเก บน  าเพ่ือการชลประทาน 
  จากข้อมูลคุณภาพน ้าของโครงการชลประทานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน ้าประเภทอ่างเก็บ
น ้าที่ส้านักงานชลประทานเขตในลุ่มน ้าโขงส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส้านักวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงระดับผลกระทบต่อการเพาะปลูก (Intensity of Problem) ของดัชนีคุณภาพน ้าหลักคือ pH, 
Chloride, Sulfate, Sodium Absorption Ratio (SAR), Residual Sodium Carbonate (RSC) และ TDS  
พบว่า คุณภาพน ้าเพื่อการชลประทานของโครงการต่างๆ อยู่ในระดับที่ไม่มีปัญหา (None) ยกเว้น ในบางครั งที่
แหล่งน ้าบางแห่งมีค่า pH ต่้าไปเล็กน้อย หรือ Chloride และ Sulfate เริ่มสูงเข้าสู่ช่วง มีปัญหาปานกลาง 
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(Moderate Intensity Problem) ซึ่งการผันแปรของ คุณภาพน ้าที่พบเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ นชั่วคราวเฉพาะ
พื นที่ พบในบางครั งของการติดตามตรวจสอบเท่านั น และค่าที่พบเหล่านี ไม่ได้สูงถึงเกณฑ์ มีปัญหารุนแรง 
(Significant) เพียงเร่ิมเป็นคุณภาพปานกลางส้าหรับการชลประทานเท่านั น (Moderate) อาจสรุปได้ว่า คุณภาพ
น ้าในอ่างเก็บน ้า และแหล่งน ้าที่ใช้เพื่อการชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันอกเฉียงเหนือ) ยังเหมาะกับการ
ชลประทานอยู่ สามารถเพาะปลูกได้โดยไม่มีปัญหา 
 
 

 
1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้าโขงของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า 
พื นที่ลุ่มน ้าโขงมี 59 กลุ่มชุดดิน กระจายอยู่ทั่วลุ่มน ้าโขง แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงใน
ภาคผนวก ข และมีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้า 575,803 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1  
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ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มน  าโขง 
 

 
 

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร)่ ลุม่น้้ำโขง (ตร.กม.) (ไร)่ ลุม่น้้ำโขง

1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 758.22      473,885    1.33                31 กลุ่มดินชุดท่ี 41 629.88        393,676         1.10                
2 กลุ่มดินชุดท่ี 3 380.32      237,699    0.67                32 กลุ่มดินชุดท่ี 43 8.08            5,050            0.01                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 4 350.08      218,803    0.61                33 กลุ่มดินชุดท่ี 44 63.55          39,717          0.11                
4 กลุ่มดินชุดท่ี 5 1,524.47    952,796    2.67                34 กลุ่มดินชุดท่ี 45 0.49            306              0.001              
5 กลุ่มดินชุดท่ี 6 2,444.56    1,527,848  4.28                35 กลุ่มดินชุดท่ี 46 470.56        294,098         0.82                
6 กลุ่มดินชุดท่ี 7 747.35      467,091    1.31                36 กลุ่มดินชุดท่ี 47 1,634.72      1,021,703      2.86                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 8 1.22         760          0.002              37 กลุ่มดินชุดท่ี 48 1,778.32      1,111,451      3.11                
8 กลุ่มดินชุดท่ี 9 1.51         943          0.003              38 กลุ่มดินชุดท่ี 49 5,823.20      3,639,500      10.19              
9 กลุ่มดินชุดท่ี 11 0.74         463          0.001              39 กลุ่มดินชุดท่ี 52 10.46          6,538            0.02                
10 กลุ่มดินชุดท่ี 13 1.37         855          0.002              40 กลุ่มดินชุดท่ี 54 0.44            275              0.001              
11 กลุ่มดินชุดท่ี 15 229.10      143,189    0.40                41 กลุ่มดินชุดท่ี 55 178.88        111,797         0.31                
12 กลุ่มดินชุดท่ี 16 118.07      73,794      0.21                42 กลุ่มดินชุดท่ี 56 766.59        479,118         1.34                
13 กลุ่มดินชุดท่ี 17 5,740.87    3,588,045  10.04              43 กลุ่มดินชุดท่ี 59 694.93        434,332         1.22                
14 กลุ่มดินชุดท่ี 18 631.96      394,978    1.11                44 กลุ่มดินชุดท่ี 60 1,524.47      952,796         2.67                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 20 65.00        40,625      0.11                45 กลุ่มดินชุดท่ี 61 29.62          18,512          0.05                
16 กลุ่มดินชุดท่ี 21 83.09        51,933      0.15                46 กลุ่มดินชุดท่ี 62 417.34        260,840         0.73                
17 กลุ่มดินชุดท่ี 22 311.26      194,540    0.54                47 กลุ่มดินชุดท่ี RL 124.75        77,967          0.22                
18 กลุ่มดินชุดท่ี 24 202.39      126,496    0.35                48 เขตทหาร 4.01            2,507            0.007              
19 กลุ่มดินชุดท่ี 25 6,527.66    4,079,789  11.42              49 แหล่งน  า 921.28        575,803         1.61                
20 กลุ่มดินชุดท่ี 27 3.54         2,211        0.006              50 ชายหาด 2.59            1,621            0.005              
21 กลุ่มดินชุดท่ี 28 13.38        8,364        0.023              51 ท่ีดินร่องลึก 1.24            775              0.002              
22 กลุ่มดินชุดท่ี 29 1,638.30    1,023,936  2.87                52 ท่ีดินหนิโผล่ 8.68            5,427            0.015              
23 กลุ่มดินชุดท่ี 30 93.14        58,211      0.16                53 ท่ีลุ่มชื นแฉะหรือท่ีลุ่มสนุน่ 15.39          9,622            0.027              
24 กลุ่มดินชุดท่ี 31 1,051.10    656,938    1.84                54 ท่ีอยู่อาศัย 6.93            4,332            0.012              
25 กลุ่มดินชุดท่ี 33 618.47      386,546    1.08                55 บอ่ปลา 1.43            892              0.002              
26 กลุ่มดินชุดท่ี 35 4,877.70    3,048,561  8.53                56 พื นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 0.24            152              0.0004             
27 กลุ่มดินชุดท่ี 36 20.52        12,826      0.04                57 สนามบนิ 13.88          8,672            0.024              
28 กลุ่มดินชุดท่ี 38 169.90      106,190    0.30                58 หนา้ผาชัน 256.13        160,082         0.45                
29 กลุ่มดินชุดท่ี 39 3.50         2,188        0.006              59 อื่นๆ 9,147.31      5,717,066      16.00              
30 กลุ่มดินชุดท่ี 40 4,029.83    2,518,645  7.05                

รวมทั้งลุม่น้้ำ 57,174.04 35,733,772 100.00           

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินในลุ่มน  าโขง 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ .ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
ของลุ่มน ้าโขงตามตารางที่  1.3-2 และรูปที่  1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าโขงเป็นพื นที่นาข้าว 
11,832,078 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย รองลงมา คือ พื นที่ป่า
ไม้ มีร้อยละ 29.31 ของพื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าโขงเป็นพื นที่เกษตรกรรม พื นที่ 20,827,481ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 58.29 ของพื นที่ลุ่มน ้า ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้าโขง ปี พ.ศ.2545 และปี 
พ.ศ.2552 
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าโขง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำโขง พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว         13,182,992 36.89         11,832,078 33.11 ลดลง
พืชผัก               17,817 0.05               24,377 0.07 เพิ่มขึ น
พืชไร่          6,165,312 17.25          4,915,720 13.76 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น          1,649,097 4.61          3,937,196 11.02 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ*               37,664 0.11             118,110 0.33 เพิ่มขึ น
ป่าไม้         11,095,178 31.05         10,473,535 29.31 ลดลง
พื นที่อื่นๆ**          3,585,712 10.03          4,432,756 12.40 -

รวมพ้ืนที่     35,733,772    100.00     35,733,772    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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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าโขง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
  

13.18, 36.89%

0.02, 0.05%

6.17, 17.25%

1.65, 4.61%
0.04, 0.11%

11.10, 31.05%

3.59, 10.03%
การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าโขง ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เก ตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 35.73 ล้านไร่ 

11.83, 33.11%

0.02, 0.07%

4.92, 13.76%
3.94, 11.02%

0.12, 0.33%

10.47, 29.31%

4.43, 12.40%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าโขง ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เก ตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 35.73 ล้านไร่ 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าโขง ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.4 พื นที่การเก ตรที่มีศักยภาพการพัฒนา 

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าโขงมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด พื นที่ 20,827,481ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.29 ของพื นที่ลุ่มน ้า โดย
พื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั งหมดจากแผนที่การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื นที่
บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี ยว ดินเค็ม หรืออยู่ในพื นที่ที่มีความ
ลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศตามกฎหมายอีก
ด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณาพื นที่การเกษตรในปัจจุบัน
ร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณาพื นที่
การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
 พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ ก าโครงการศ ก าเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับ 
การพัฒนาแหล่งน  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  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เก ตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าโขงได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่การเกษตรทั งหมดใน
ลุ่มน ้าโขงแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกในลุ่มน ้าโขง ดังรูปที่ 1.4-2  

  
ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าโขง  
 

 
 

 
 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ส่วนใหญ่จะ
กระจายอยู่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น ้าสายหลักและสาขาต่างๆ ซึ่งพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
ทั งหมดในลุ่มน ้าโขงมีเพียง 7,929,602 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.07 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 22.19  
ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 35,733,772 ไร่) โดยมีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาการเพาะปลูกในปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้า ก็พบว่า มีการปลูกข้าวมากที่สุดเช่นกัน มีพื นที่การเพาะปลูกถึง 
11,832,078 ไร่ หรือร้อยละ 56.81 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด ในขณะที่มีพื นที่ที่มีความเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกเพียง 6480,825 ไร่ หรือร้อยละ 54.77 ของพื นที่ปลูกข้าวทั งหมดเท่านั น แสดงให้เห็นว่า มีพื นที่การ
ปลูกข้าวส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 45.23 ยังปลูกบนพื นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอ ส้าหรับพืชอื่นๆ ก็
เช่นเดียวกัน  

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

ลุม่น้้ำโขง ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)
พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  11,832,078    24,377   4,915,720  3,937,196    118,110  20,827,481
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    6,480,825     9,098     613,008    764,204      62,467    7,929,602
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

        54.77     37.32        12.47        19.41       52.89         38.07

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน  าทั งหมด

        18.14       0.03          1.72         2.14         0.17         22.19

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

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
พืชผักข้ำว
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าโขง 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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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 ้าโขงได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงเป็นรายพืช ดังตารางที่ 1.4-2 และแสดงพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเก ตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเก ตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)
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ตารางที่ 1.4-2 พื นทีศ่ักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าโขง 
  

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ส่วนใหญ่จะ
กระจายอยู่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น ้าสายหลักและสาขาต่างๆ โดยพื นที่ลุ่มน ้าสาละวินมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 6,442,796 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.03 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนา
ระบบชลประทานไปแล้ว 626,428 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของพื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่สามารถ
พัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 5,816,368 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.28 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
 

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำโขง ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  11,832,078    24,377   4,915,720  3,937,196    118,110  20,827,481

พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    6,480,825     9,098     613,008    764,204      62,467    7,929,602

พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน    4,939,947     5,721     358,828    468,873      42,998    5,816,368
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก         76.22     62.88        58.54        61.35       68.83         73.35

- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด         41.75     23.47          7.30        11.91       36.41         27.93

 - พื นทีลุ่่มน  าทั งหมด         13.82       0.02          1.00         1.31         0.12         16.28
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

พืชผัก พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
ข้ำว
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าโขง
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 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 ้าโขง มีพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติตามประกาศของรัฐทั งหมด 17,879,989 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของพื นที่ลุ่มน ้า สถานภาพด้านป่าไม้
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงมีพื นที่ป่าเหลืออยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี ยังมีพื นที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ 12 แห่ง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง และพื นที่ชุ่มน ้าอีก 7 แห่ง สามารถจ้าแนกตามประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื นที่ชุ่ม
น ้าดังตารางที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2 และรูปที่ 1.5-1 
 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำโขง

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 1,786.79     1,116,745     3.13                

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 13,797.72   8,623,573     24.13              

3 E เขตพื นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Economic) 11,039.58   6,899,740     19.31              

4 N พื นท่ีกันออก (Non - RFD control) 390.73        244,207        0.68                

5 NF ไม่มีข้อมูล 1,593.16     995,724        2.79                

รวม 28,607.98 17,879,989 50.04          

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 12 แห่ง 2,980.92 1,863,075             5.21

1.1 ดอยหลวง 1,170.00     731,250    341.25      213,282                      0.60
1.2 น  าตกชาติตระการ 543.00        339,375    0.10         65                        0.00018
1.3 น  าหนาว 966.00        603,750    4.71         2,944                         0.01
1.4 ผาแต้ม 340.00        212,500    355.92      222,452                      0.62
1.5 ภูซาง 284.88        178,049    280.34      175,213                      0.49
1.6 ภูพาน 664.70        415,439    618.27      386,418                      1.08
1.7 ภูเรือ 120.84        75,525     119.75      74,846                        0.21
1.8 ภูสระดอกบัว 231.00        144,375    193.95      121,219                      0.34
1.9 ภูสวนทราย (นาแห้ว) 117.16        73,225     114.88      71,798                        0.20
1.10 ภูหินร่องกล้า 307.00        191,875    102.20      63,877                        0.18
1.11 มุกดาหาร 48.50         30,312     50.50       31,563                        0.09
1.12 ห้วยหวด 828.56        517,850    799.04      499,398                      1.40

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 4 แห่ง 1,439.01 899,381   2.52            
2.1 เวียงลอ 371.00        231,875    303.17      189,480                      0.53
2.2 ภูวัว 186.44        116,526    190.05      118,782                      0.33
2.3 ภูหลวง 896.95        560,593    734.18      458,860                      1.28
2.4 ภูสีฐาน 250.00        156,250    211.61      132,259                      0.37

3 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 2 แห่ง 171.18   106,987   0.30            
3.1 บึงโขงหลง 10.94         6,840       18.55       11,596                        0.03
3.2 ถ  าผาน  าทิพย์ 241.99        151,242    152.63      95,391                        0.27

4 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 7 แห่ง 167.58   104,736   0.29            
4.1 หนองห้าง 5.25                  3,280 5.25         3,280                         0.01
4.2 หนองเล็งทราย 11.61                7,259 11.61       7,259                         0.02
4.3 กว๊านพะเยา 19.25         12,034     19.25       12,034                        0.03
4.4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 21.08         13,173     21.08       13,173                        0.04
4.5 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู 3.32           2,075       3.32         2,075                         0.01
4.6 หนองหาน 37.56         23,475     95.53       59,705                        0.17
4.7 ลุ่มน  าโมงตอนล่าง 11.54         7,210       11.54       7,210                         0.02

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำโขง ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำโขง
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 จากข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า ลุ่มน ้าโขง 
แยกประเภทตามสภาพของทรัพยากรป่าไม้ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 ส้าหรับ
ความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่ใน
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำโขง

1 ป่าดิบเขา HE 492.86        308,037        0.86                   
2 ป่าดิบแล้ง DE 657.28        410,799        1.15                   
3 ป่าเต็งรัง DD 4,504.30     2,815,187     7.88                   
4 ป่าที่พื นฟูตามธรรมชาติ SG 96.06         60,038          0.17                   
5 ป่าบุ่ง-ป่าทาม ID 18.42         11,515          0.03                   
6 ป่าเบญจพรรณ MD 8,094.61     5,059,129     14.16                 
7 ป่าไผ่ BB 209.53        130,955        0.37                   
8 ไม่มีข้อมูล NF 832.54        520,336        1.46                   

รวม 14,905.60 9,315,997   26.07             

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื นที่ป าไม้ในลุ่มน  าโขง 
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าโขง
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1.5.2 ชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าโขงอยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 5 มีลักษณะเป็นที่ราบ 
หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย ส้าหรับท้าเกษตรกรรม แต่พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A ในพื นที่ ลุ่มน ้าโขงยัง
มีพื นที่ป่าต้นน ้าที่ควรอนุรักษ์ ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อย ร้อยละ 9.77 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
รายละเอียดชั นคุณภาพลุ่มน ้าต่างๆ ในลุ่มน ้าโขง แสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่
ลุ่มน ้าโขงแสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำโขง
1A ป่าต้นน  าล าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น     5,586.75      3,491,720             9.77
1B ป่าต้นน  าล าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ     1,432.98         895,615             2.51
2 ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ     3,436.78      2,147,989             6.01
2A ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ         10.12            6,326             0.02
2B ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ           3.02            1,886           0.005
3 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล     4,350.30      2,718,936             7.61
3A ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล           4.73            2,954           0.008
3B ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล           4.10            2,566           0.007
4 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช   11,247.50      7,029,687           19.67
4A ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช           4.84            3,028           0.008
4B ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช         29.60           18,502             0.05
5 ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว   30,562.96     19,101,853           53.46
5A ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว           0.12                 77          0.0002
5B ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว         15.15            9,468             0.03
N ไม่มีข้อมูล         28.99           18,121             0.05
W แหล่งน  า       456.07         285,043             0.80

รวม 57,174.04  35,733,772 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

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

1.6.1 ประชากร 

 จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าโขงมีทั งสิ น 6,218,485 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 3,107,158 คน และประชากรหญิง 3,111,327 คน มีจ้านวนครัวเรือน 1,821,041 ครัวเรือน 
เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 3,599,902 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของ
จ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า  
 
 
1.6.2 เศร ฐกิจและสังคม 

 ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมในลุ่มน ้าโขง ประกอบด้วยพื นที่ 15 จังหวัด 121 อ้าเภอ 754 ต้าบล/
เทศบาล และ 6,409 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มุกดาหาร 
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี  (จังหวัด
เชียงใหม่ น่าน ล้าปาง กาฬสินธ์ และขอนแก่น ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน ้า 
และเป็นพื นที่ป่าไม้) จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศร ฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงรำย นครพนม พะเยำ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคำย หนองบัวล้ำภู อ้ำนำจเจริญ อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุม่น้้ำโขง

1.  เขตกำรปกครอง
หมูบ่า้น 865          704          531          3           4            372          3           8              558          1,064        995          123             69             832          278            6,409          
ต าบล 78            95            56            2           3            52            1           1              77            123          110          13               8               108          27              754             
อ าเภอ 15            12            7              2           2            7              1           1              13            18            17            3                3               14            6               121             
จังหวดั 1              1              1              1           1            1              1           1              1              1              1              1                1               1              1               15               

2.  โครงสร้ำงด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ านวนประชากรชายในลุ่มน  า คน 394,676     347,264     200,527     1,281     1,561      168,600     1,168     2,055        251,858     554,744     468,481     55,881         26,005        539,329     93,726        3,107,158   
จ านวนประชากรหญิงในลุ่มน  า คน 404,268     349,153     209,242     1,214     1,571      167,568     1,133     2,016        246,255     554,483     464,491     54,509         25,371        538,702     91,352        3,111,327   
จ านวนประชากรในลุ่มน  า คน 798,944     696,417     409,769     2,495     3,132      336,168     2,301     4,070        498,112     1,109,227  932,972     110,390       51,376        1,078,031  185,078      6,218,485   
ร้อยละของประชากรในลุ่มน  า ร้อยละ 12.85        11.20        6.59          0.04       0.05        5.41          0.04       0.07          8.01          17.84        15.00        1.78            0.83           17.34        2.98           
จ านวนครัวเรือนในจังหวดั ครัวเรือน 384          207          174          262        296         93            175        383          172          324          267          140             104            419          473            
จ านวนครัวเรือน ครัวเรือน 250,276     206,001     145,881     775        930         92,193      746        1,194        138,381     321,681     274,487     31,039         14,480        294,257     48,720        1,821,041   
ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั งลุ่มน  า ร้อยละ 13.74        11.31        8.01          0.04       0.05        5.06          0.04       0.07          7.60          17.66        15.07        1.70            0.80           16.16        2.68           
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 3              3              3              3           3            4              3           3              4              3              3              4                4               4              4               3                  
วยัแรงงาน คน 455,544     415,541     242,996     1,433     1,950      197,622     803        2,185        305,790     635,415     521,103     47,024         31,597        640,772     93,372        3,599,902   
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน  า ร้อยละ 57.02        59.67        59.30        57.45     62.27      58.79        34.89     53.69        61.39        57.28        55.85        42.60           61.50         59.44        50.45          57.89          
ประชากรในจังหวดั คน 1,227,317  699,364     487,386     843,995  996,231   337,497     539,284  1,307,212  618,423     1,116,034  906,877     499,520       369,476      1,535,629  1,795,453    
ร้อยละของประชากรในจังหวดั ร้อยละ 65.10        99.58        84.07        0.30       0.31        99.61        0.43       0.31          80.55        99.39        102.88      22.10           13.91         70.20        10.31          
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2              2              2              2           2            2              1           2              2              2              2              2                2               2              2               2                  

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบงัคับ) 171,853     231,386     143,306     406        1,564      94,476      665        435          186,456     327,001     245,934     28,760         20,991        272,594     35,845        1,761,672   
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า) 25,702      25,054      20,767      36         96          11,683      96         239          23,975      41,209      31,088      3,551           1,760         29,886      5,404          220,546         
อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 9,290        8,638        7,971        10         19          4,640        38         18            11,502      15,292      11,904      998             580            11,633      1,447          83,980        
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 11,296      7,276        11,945      5           21          3,938        32         25            11,149      12,200      9,399        764             515            8,309        1,449          78,323        
ก าลังศึกษา 119,131     145,347     78,531      787        775         65,592      1,590     641          102,124     203,136     166,077     16,729         11,276        171,871     28,495        1,112,102   
ไม่รู้หนงัสือ 28,463      8,758        10,998      45         13          3,139        -            -              8,432        8,523        10,956      1,858           718            11,579      1,167          94,649        

3.  โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนที่และกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นท่ีการเกษตร ไร่ 2,012,276  2,682,560  1,101,601  5,060     34,266     1,729,660  12,576    18,282      2,838,590  4,016,052  3,296,933  335,126       265,676      3,628,632  708,461      22,685,751 
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 78,169      86,493      57,492      262        546         45,970      385        486          58,622      133,519     86,719      11,983         7,138         91,828      19,322        678,934      
พื นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 24            27            17            15         66          33            25         30            36            26            30            24               33             32            31              449             
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 64,526      97,406      56,362      220        503         51,478      507        545          77,012      144,280     98,433      12,507         7,882         103,559     20,919        736,139      
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน 217          -              -              -            -             -              -            -              -              -              -              -                 -                107          -                324             
เช่า ครัวเรือน 17,872      2,790        8,151        107        15          1,598        -            56            2,607        9,180        11,202      1,559           244            10,538      2,094          68,013        

จังหวัดในลุม่น้้ำโขง

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

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
เชียงรำย นครพนม พะเยำ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคำย หนองบัวล้ำภู อ้ำนำจเจริญ อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุม่น้้ำโขง

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท านา ไร่ 770,829     1,619,694  647,231     286        10          667,053     8,187     8,342        410,518     2,610,089  1,639,152  210,117       142,539      1,992,731  374,785      11,101,563 
ท าไร่ ไร่ 398,504     67,671      199,035     4,895     12,910     312,139     5,600     2,080        1,117,267  235,118     284,823     98,918         62,133        423,083     163,863      3,388,039   
ท าสวน ไร่ 149,925     52,823      98,184      876        3,799      86,263      323        2,109        164,422     157,778     178,242     31,785         7,201         104,532     20,339        1,058,601   
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 59,988      20,275      25,515      1,200     780         4,010        -            -              65,949      35,135      27,323      5,195           586            17,712      1,041          264,709      
เลี ยงสัตวเ์พื่อขาย ครัวเรือน 13,092      32,837      10,802      258        22          21,423      133        128          8,728        55,337      16,495      2,282           3,432         23,669      8,948          197,586      
ประมง ครัวเรือน 1,416        4,979        1,088        28         -             1,283        -            -              1,585        3,148        3,035        770             83             4,243        297            21,955        
เพาะเลี ยงสัตวน์  า ครัวเรือน 2,200        2,764        765          -            20          845          -            -              3,777        3,234        3,105        1,361           -                2,956        54              21,081        

3.3  รำยได้เฉลีย่ครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 755,596     543,207     486,677     278,010  356,042   438,618     115,942  165,346     810,957     611,260     769,932     682,633       337,552      634,634     492,620      7,479,025   
3.4  อำชีพรับจ้ำง ครัวเรือน 39,124      36,112      28,183      152        160         18,565      60         327          27,033      54,714      44,517      5,719           1,597         46,976      8,952          312,191      

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ านวนโรงงาน แหง่ 75            48            73            -            -             9              -            -              44            87            65            1                -                121          4               527             
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แหง่ 1,938        10,858      3,354        23         -             2,272        -            -              1,415        12,043      3,177        346             224            3,418        722            39,790        
โรงสีข้าว แหง่ 1,112        2,594        772          2           4            1,707        11         20            1,033        3,075        1,733        197             281            1,900        474            14,915        

5.  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค

หมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมูบ่า้น 937          1,024        634          3           4            499          4           9              681          1,394        1,172        126             75             1,086        244            7,892          
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 93,922      95,899      68,571      325        541         52,821      521        669          81,270      137,480     110,298     14,079         8,151         118,177     22,131        804,855      
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เคร่ือง 1,160        1,464        864          2           5            658          3           7              964          1,504        1,458        153             52             1,102        256            9,652          
หมูบ่า้นท่ีมีถนนไปอ าเภอ หมูบ่า้น 943          1,026        638          3           4            500          4           9              684          1,393        1,178        127             75             1,074        240            7,898          

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพียงของน  าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 111,664     109,017     83,158      324        598         58,201      521        669          88,024      169,501     126,192     14,851         8,350         133,851     24,035        928,956      
ความพอเพียงของน  าใช้ ครัวเรือน 111,599     109,059     82,930      293        598         58,016      521        669          88,092      169,942     125,348     14,566         8,319         133,685     23,793        927,430      
ความไม่เพียงพอของน  าเพื่อการเกษตร ไร่ 150,590     47,495      48,501      -            3,095      89,908      -            1,260        116,203     225,992     101,719     37,311         6,864         91,943      21,637        942,518      
ความไม่เพียงพอของน  าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 10,617      4,816        5,771        -            78          5,953        -            120          8,911        12,020      8,145        2,469           566            7,806        2,327          69,599        

6.2  คุณภำพ
แหล่งน  าผิวดิน แหง่ 2,106        2,212        1,319        5           10          1,330        2           9              4,316        3,792        2,205        186             251            1,982        321            20,046        
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แหง่ 926          1,263        561          5           6            734          2           6              3,602        2,160        1,155        113             102            1,106        166            11,907        
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แหง่ 1,142        898          714          -            1            513          -            2              674          1,040        886          66               127            768          102            6,933          
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แหง่ 38            51            44            -            3            83            -            1              40            592          164          7                22             108          53              1,206          

จังหวัดในลุม่น้้ำโขง



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ ลุ่มน ้าโขง 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า (กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน ้าและส่งน ้าไปตามระบบส่งน ้าให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้ามารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวนโครงการรวม 2,388 โครงการ ความจุเก็บกักรวมประมาณ 1,996.50 ล้าน ลบ.ม. 
และมีพื นที่โครงการรวมประมาณ 2,989,391 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และต้าแหน่งโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 

 
ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าต่าง  ที่มีอยู่ในปัจจบุันในลุ่มน  าโขง 
 

 

ล้ำดับ ประเภทโครงกำร จ้ำนวน ควำมจุเก็บกัก พ้ืนทีร่บัประโยชน์
โครงกำร (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร)่

ลุ่มน้้ำโขง (ภำคเหนือ)
1 โครงการขนาดใหญ่ - - -
2 โครงการขนาดกลาง 6 95.30                 278,953            
3 โครงการขนาดเล็ก 196 112.31                296,555            
4 โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้ 45 -                     70,200              

รวมลุ่มน้้ำโขง (ภำคเหนือ) 247 207.61               645,708           
ลุ่มน้้ำโขง (ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

5 โครงการขนาดใหญ่ 4 984.32                277,787            
6 โครงการขนาดกลาง 130 508.94                762,443            
7 โครงการขนาดเล็ก 1,681 295.63                786,771            
8 โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้ 326 -                     516,682            

รวมลุ่มน้้ำโขง (ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 2,141 1,788.89            2,343,683         

รวมลุ่มน้้ำโขง 2,388 1,996.50 2,989,391
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่ขนาดกลาง ขนาดเล ก  และโครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าโขง
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นโครงการที่มีความจุเก็บกักตั งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. หรือมีพื นที่ผิว
น ้าตั งแต่ 15 ตร.กม. ขึ นไป หรือมีพื นที่โครงการมากกว่า 80,000 ไร่ ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  มี
ทั งสิ น 4 โครงการ มีความจุเก็บกักรวม 984.32 ล้าน ลบ.ม. และมีพื นที่รับประโยชน์ 277,787 ไร่ ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้า
โขง (เหนือ) ในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ใ  
 
 

2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง เป็นโครงการที่มีความจุเก็บกักมากกว่า 2 ล้านลบ.ม. แต่ไม่ถึง 
100 ล้าน ลบ.ม. หรือมีพื นที่ผิวน ้าน้อยกว่า 15 ตร.กม. หรือครอบคลุมพื นที่มากกว่า 3,000 ไร่ แต่ไม่ถึง 80,000 
ไร่  ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางจ้านวน 130 โครงการ 
ความจุเก็บกักรวม 508.94 ล้าน ลบ.ม. และพื นที่ชลประทานรวม 762,443 ไร่ ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
(ภาคเหนือ) มีโครงการชลประทานขนาดกลาง จ้านวน 6 โครงการ (ไม่รวมโครงการฝายแม่ลาว ซึ่งมีหัวงานตั งอยู่
ในลุ่มน ้ากก) มีปริมาตรความจุเก็บกักรวมทั งสิ น 95.30 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื นที่ชลประทานรวมทั งหมด 
278,953 ไร่ (รวมพื นที่ชลประทานของโครงการฝายแม่ลาวที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) 108,646 ไร)่ 
 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า คลองส่งน ้า หนอง บึง สระน ้า 
บ่อน ้าตื น บ่อน ้าบาดาล ภาชนะเก็บกักน ้า และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการด้าเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มี
การจ่ายค่าชดเชยส้าหรับที่ดิน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กของกรมชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีจ้านวนทั งสิ น 1,681 โครงการ ความจุที่ระดับเก็บกักรวม 295.63 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับ
ประโยชน์ประมาณ 786,771 ไร ่ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีจ้านวนทั งสิ น 196 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 
112.31 ล้าน ลบ.ม. มีพื นที่รับประโยชน์ 296,555 ไร่ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่ม
ความจุเก็บกักของแหล่งน ้าในพื นที่ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและ
บริโภค และการเกษตรกรรมตามแนวล้าน ้า  
 อย่างไรก็ตาม พื นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน ้า  

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

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน ้า มีลักษณะเป็นการสูบน ้าจากล้าน ้า
สายหลัก และสาขาไปยังระบบการกระจายน ้าที่ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการ
ดูแลรักษาระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
สูบน ้าไม่เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ช่วยแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทน
เกษตรกรในปีแรกๆ ของการส่งน ้าเท่านั น ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบและด้าเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ใน
พื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีจ้านวนทั งสิ น 326 โครงการ มีพื นที่ชลประทาน 516,682 ไร่ ส่วน
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีจ้านวน 45 โครงการ มีพื นที่ชลประทาน 70,200 ไร่  
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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  212,822 1,021.54 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 59,054 283.46 

รวม 271,875 1,305.00 

 
 
2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

  จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ 
แสดงดังตารางที่ 2.2-1 และต้าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
 

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

 

 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรม กรมพัฒนำ กรมโยธำธกิำร กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำโขง ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ป่ำไม้ ที่ดิน และผังเมอืง และพันธุพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน  าธรรมชาติ 41
2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 3 157
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน  าใหม่ 193 64
4 ระบบส่งน  า ระบบระบายน  า และระบบ

แพร่กระจายน  า
152 7

5 ส่งเสริมงานวิจยั การเก็บข้อมูล และการใช้
สารสนเทศเชิงบูรณาการ

5

6 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าและฝายชะลอน  า 11 7 29
7 งานป้องกันบรรเทาภัยน  าท่วม 3 6 4

รวม 356 280 7 6 4 29
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่าง   
 



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 ส้าหรับการประเมิน  
ความต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของลุ่มน ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ ก าและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่าง  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 

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

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

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอตัราการใช้น ้า 

การปศุสตัว ์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

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

ไม่น้อยกว่าปรมิาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพื นที่รับน ้า 
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3.2 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

 ความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน ้าของประชากรทั งหมด ทั งที่อาศัยอยู่ใน
เขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกัน โดยได้จ้าแนกอัตราการใช้น ้าของประชากร
ตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล นอกเขตเทศบาล และการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (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 จะพิจารณาข้อมูลของการประปา 
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าโขงมี
ส้านักงานประปารวม 26 แห่ง แบ่งออกเป็น 89 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 235,841 ราย ปริมาณ
การผลิตรวม 77.17 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 92.60 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  พะเยา แม่ข่ายพะเยา       15,130        4,671,592             5,605,910 กว๊านพะเยา 
2 1 9  พะเยา หนว่ยบริการดอนไชย  786 187,400 224,880 แม่น  างาว 
3 1 9  จนุ หนว่ยบริการปง  1,323 304,764 365,717 ล าน  างิม 
4 1 9  จนุ แม่ข่ายจนุ         1,413           370,503               444,604 ล าน  าจนุ 
5 1 9  จนุ หนว่ยบริการเชียงค า         1,907           426,098               511,318 ล าเหมืองฝายกวาง 
6 1 9  พาน แม่ข่ายพาน         3,248           738,000               885,600 สระเก็บน  า ป.พาน,สระเก็บ

น  าแม่คาวโตน 
7 1 9  พาน หนว่ยบริการแม่ใจ         1,527           292,040               350,448 หนองเล็งทราย 
8 1 9  เทิง แม่ข่ายเทิง         1,264           337,414               404,897 น  าแม่ลาว 
9 1 9  เทิง หนว่ยบริการพญาเม็งราย           382           109,307               131,168 แม่น  าต๊าก 
10 1 9  เวียงเชียงของ แม่ข่ายเวียงเชียงของ         2,251           557,413               668,896 แม่น  าโขง 
11 1 9  แม่สาย แม่ข่ายแม่สาย         7,583        2,519,743             3,023,692 ล าน  าแม่สาย 
12 1 9  แม่สาย หนว่ยบริการแม่จนั         1,768           742,728               891,274 ล าน  าแม่จนั 
13 1 9  แม่สาย หนว่ยบริการเชียงแสน         1,717           540,235               648,282 แม่น  าโขง,บ่อบาดาล 
14 1 9  แม่สาย หนว่ยบริการห้วยไคร้           755           184,632               221,558 อ่างเก็บน  าห้วยไคร้ 
15 2 7  อุดรธานี แม่ข่ายอุดรธาน ี      50,772       22,625,986           27,151,183 เขื่อนห้วยหลวง, หนองส าโรง,

 หนองประจกัษ์ 
16 2 7  อุดรธานี หนว่ยบริการโนนสูง         1,244                     -                          - บ่อบาดาล 2 บ่อ,รับน  าจาก 

ป.อุดรธาน ี
17 2 7  อุดรธานี หนว่ยบริการนาข่า           452             51,830                 62,196 บ่อบาดาล 1 บ่อ,รับน  าจาก 

ป.อุดรธาน ี 
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ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาป ีพ.ศ.2552 จากเว บไ ต์การประปาส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
 

 
 
 

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

18 2 7  บ้านผือ แม่ข่ายบ้านผือ         1,792           437,335               524,802 บ่อบาดาล 5 บ่อ,รับน  าจาก
หนว่ยบริการกลางใหญ ่ 

19 2 7  บ้านผือ หนว่ยบริการน  าโสม         2,535           595,694               714,833 อ่างเก็บน  าห้วยน  าทรง (ล่าง) 
20 2 7  บ้านผือ หนว่ยบริการกุดจบั         1,432           323,539               388,247 อ่างเก็บน  าห้วยหลวงนอ้ย 
21 2 7  บ้านผือ หนว่ยบริการค าบง           169             18,334                 22,001 บ่อบาดาลบ้านสระคู 1 บ่อ 
22 2 7  บ้านผือ หนว่ยบริการกลางใหญ ่          886           151,393               181,672 อ่างเก็บน  าหนองงาน 
23 2 7  บ้านดุง แม่ข่ายบ้านดุง         2,429           598,126               717,751 อ่างเก็บน  าห้วยเจยีม 
24 2 7  บ้านดุง หนว่ยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ         2,323           570,929               685,115 หนองศรีเจริญ 
25 2 7  บ้านดุง หนว่ยบริการทุ่งฝน           435           112,046               134,455 บ่อบาดาลศาลหลักเมือง 2 

บ่อ 
26 2 7  บ้านดุง หนว่ยบริการพิบูลย์รักษ์           566             97,918               117,502 ล าห้วยหลวง 
27 2 7  บ้านดุง หนว่ยบริการบ้านม่วง           919           270,115               324,138 อ่างเก็บน  าห้วยไร่ 
28 2 7  เลย แม่ข่ายเลย       12,660        4,209,467             5,051,360 อ่างเก็บน  าน  าหมานตอนบน 
29 2 7  เลย หนว่ยบริการอาฮี           597           103,967               124,760 ล าน  าเหือง 
30 2 7  เลย หนว่ยบริการนากระเซ็ง           256             40,666                 48,799 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
31 2 7  เลย หนว่ยบริการปากห้วย-ปากคาน           553             77,743                 93,292 บ่อบาดาล 2 บ่อ 
32 2 7  เชียงคาน แม่ข่ายเชียงคาน         3,960           810,659               972,791 แม่น  าโขง 
33 2 7  เชียงคาน หนว่ยบริการปากชม           974           214,886               257,863 ล าน  าชม 
34 2 7  เชียงคาน หนว่ยบริการบ้านธาตุ           899           180,767               216,920 แม่น  าเลย 
35 2 7  ด่านซ้าย แม่ข่ายด่านซ้าย         2,189           506,181               607,417 ล าน  าหมัน,ห้วยน  าอุ่น 
36 2 7  ด่านซ้าย หนว่ยบริการภูเรือ           553           182,544               219,053 ห้วยเถียงนา,ล าน  าสาร 
37 2 7  ด่านซ้าย หนว่ยบริการนาแห้ว           377             83,428               100,114 ล าน  าแพร่ 
38 2 7  วังสะพุง แม่ข่ายวังสะพุง         5,344        1,281,213             1,537,456 แม่น  าเลย 
39 2 7  วังสะพุง หนว่ยบริการเอราวัณ           603             94,952               113,942 บ่อบาดาล 2 บ่อ 
40 2 7  วังสะพุง หนว่ยบริการหนองหิน           382             53,145                 63,774 บ่อบาดาล 2 บ่อ 
41 2 7  วังสะพุง หนว่ยบริการนาดอกไม ้          161             19,942                 23,930 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
42 2 7  หนองคาย แม่ข่ายหนองคาย       13,725        5,004,319             6,005,183 แม่น  าโขง 
43 2 7  บึงกาฬ แม่ข่ายบึงกาฬ         2,974           799,993               959,992 แม่น  าโขง 
44 2 7  บึงกาฬ หนว่ยบริการพรเจริญ         1,120           254,613               305,536 แม่น  าสงคราม 
45 2 7  ศรีเชียงใหม่ แม่ข่ายศรีเชียงใหม ่        2,445           581,948               698,338 บ่อบาดาล 6 บ่อ 
46 2 7  ศรีเชียงใหม่ หนว่ยบริการสังคม         1,248           281,049               337,259 แม่น  าโขง 
47 2 7  โพนพิสัย แม่ข่ายโพนพิสัย         2,383           696,090               835,308 แม่น  าโขง 
48 2 7  โพนพิสัย หนว่ยบริการปากคาด         1,442           371,370               445,644 แม่น  าโขง 
49 2 7  โพนพิสัย หนว่ยบริการโซ่พิสัย         1,256           267,020               320,424 อ่างเก็บน  าห้วยช า 
50 2 7  โพนพิสัย หนว่ยบริการปากสวย           378                     -                          - รับน  าจากแม่ข่าย 
51 2 7  โพนพิสัย หนว่ยบริการโพนแพง           209             39,730                 47,676 แม่น  าโขง 
52 2 7  สกลนคร แม่ข่ายสกลนคร       13,670        5,223,118             6,267,742 หนองหาร 
53 2 7  สกลนคร หนว่ยบริการโคกศรีสุพรรณ           487             75,370                 90,444 ล าน  าพุง 
54 2 7  สกลนคร หนว่ยบริการกุสุมาลย์           373           125,498               150,598 อ่างเก็บน  าห้วยแดง 
55 2 7  สกลนคร หนว่ยบริการเต่างอย           277             41,840                 50,208 ล าน  าพุง 
56 2 7  สว่างแดนดิน แม่ข่ายสว่างแดนดิน         2,948           923,872             1,108,646 หนองพะเนาว์,ห้วย

ก้านเหลือง 
57 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการดอนเขือง           487             98,751               118,501 ล าน  ายัง 
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ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาป ีพ.ศ.2552 จากเว บไ ต์การประปาส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

58 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการหนองหาน         1,268           375,559               450,671 อ่างฯห้วยทรายนอ้ย,บ่อเสวย 

59 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการโคกสี           315             51,523                 61,828 บึงโคกสี 
60 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการหนองบัวแดง           254             42,203                 50,644 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
61 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการบ้านเชียง           548           111,827               134,192 อ่างเก็บน  าวัดป่าดงไร่ 
62 2 7  สว่างแดนดิน หนว่ยบริการเจริญศิลป์           369             79,439                 95,327 หนองทุ่งมน 
63 2 7  พังโคน แม่ข่ายพังโคน         3,294        1,091,111             1,309,333 เขื่อนน  าอูน 
64 2 7  พังโคน หนว่ยบริการวาริชภูม ิ        1,460           288,350               346,020 เขื่อนน  าอูน 
65 2 7  พังโคน หนว่ยบริการพรรณานคิม         1,500           353,924               424,709 ล าน  าอูน 
66 2 7  พังโคน หนว่ยบริการวานรนวิาส         1,372           361,810               434,172 อ่างเก็บน  าห้วยโทง 
67 2 7  พังโคน หนว่ยบริการบ้านบัว             46              6,461                   7,753 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
68 2 7  พังโคน หนว่ยบริการบ้านบะฮี           262             41,062                 49,274 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
69 2 7  นครพนม แม่ข่ายนครพนม         9,009        3,571,010             4,285,212 แม่น  าโขง 
70 2 7  นครพนม หนว่ยบริการท่าอุเทน         1,212           473,491               568,189 แม่น  าโขง 
71 2 7  นครพนม หนว่ยบริการท่าจ าปา           672                     -                          - รับน  าจากหนว่ยบริการท่าอุ

เทน 
72 2 7  นครพนม หนว่ยบริการท่าค้อ           463                     -                          - รับน  าจาก ป.นครพนม 
73 2 7  ธาตุพนม แม่ข่ายธาตุพนม         6,815        1,854,828             2,225,794 แม่น  าโขง 
74 2 7  ธาตุพนม หนว่ยบริการนาแก         1,511           392,752               471,302 ล าน  าก่ า 
75 2 7  ธาตุพนม หนว่ยบริการปลาปาก           248             58,620                 70,344 บ่อบาดาล 1 บ่อ 
76 2 7  บ้านแพง แม่ข่ายบ้านแพง         2,369           471,669               566,003 แม่น  าโขง,หนองครือเครา 
77 2 7  บ้านแพง หนว่ยบริการบึงโขงหลง           986           188,205               225,846 บึงโขงหลง 
78 2 7  ศรีสงคราม แม่ข่ายศรีสงคราม           878           278,599               334,319 แม่น  าศรีสงคราม 
79 2 7  ศรีสงคราม หนว่ยบริการนาหว้า         2,364           435,846               523,015 แม่น  าอูน 
80 2 7  ศรีสงคราม หนว่ยบริการอากาศอ านวย         1,030           177,234               212,681 ล าน  ายาม 
81 3 8  เขมราฐ แม่ข่ายเขมราฐ         1,942           599,673               719,608 แม่น  าโขง 
82 3 8  เขมราฐ หนว่ยบริการชานมุาน           685           151,057               181,268 แม่น  าโขง 
83 3 8  เขมราฐ หนว่ยบริการปทุมราชวงศา           779           183,812               220,574 อ่างเก็บน  าห้วยหินกอง 
84 3 8  มุกดาหาร แม่ข่ายมุกดาหาร         9,598        4,279,455             5,135,346 แม่น  าโขง 
85 3 8  มุกดาหาร หนว่ยบริการนคิมค าสร้อย           596           162,486               194,983 อ่างเก็บน  าห้วยขี เหล็ก 
86 3 8  มุกดาหาร หนว่ยบริการค าชะอี           760           258,423               310,108 อ่างเก็บน  าห้วยมุก 
87 3 8  มุกดาหาร หนว่ยบริการดงหลวง           313             60,981                 73,177 อ่างเก็บน  าห้วยชะโนด 
88 3 8  มุกดาหาร หนว่ยบริการดอนตาล           675           202,220               242,664 แม่น  าโขง 
89 3 8  มุกดาหาร หนว่ยบริการหว้านใหญ ่          310             84,373               101,248 แม่น  าโขง 

รวมทัง้หมด 235,841 77,167,258   92,600,713      
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 ้าโดย
ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย มีรายละเอียดดังนี  
 1) การค านว ความต้องการใช้น  าชลประทานด้วยแบบจ าลอง WUSMO 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าชลประทานได้ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื นฐานในการค้านวณสรุปได้ดังนี  

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

  แบบจ้าลอง WUSMO มีขั นตอนการค้านวณและข้อก้าหนดพื นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้น  าของพืชใด  (ETo) การประเมินความต้องการใช้น ้าของพืช 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี   
    ETo = Kc x Etp 
   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
 

   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโตของ
พืช 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) 
  (2)  แบบจ าลองปริมา  นใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง   
ฝนที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวธิกีาร
ให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่  
ต้นข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไป
ใช้ได้ แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น ้าของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน ้าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่้า เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถที่
จะเก็บน ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่า
สัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ้าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน ้าฝนใช้การรายวัน
แล้วจึงน้ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองความต้องการน ้า 
   แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยก้าหนดให้มีค่าระดับน ้าฝนใช้การ
สามารถถึงระดับน ้าในแปลงเพาะปลูกดัง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 

 



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



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



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
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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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รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 
 
  (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 
  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า  การ
วิเคราะหก์้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใชก้ารบนแปลงการร่ัวซึมชชน้ า้ของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน า้ปริมาณความ


  

 

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

STO 
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 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  

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

รายวัน 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 นที่
ที่อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิ อากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่  
ลุ่มน ้าย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า การประเมินความ
ต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าโขง ใช้ข้อมูลการเกษตร ได้แก่ ระบบการปลูกพืช แผนการเพาะปลูก 
พื นที่ชลประทาน พื นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน-ฤดูแล้ง  ในแต่ละลุ่มน ้าสาขา (31 ลุ่มน ้าสาขา) โดยใช้แบบจ้าลอง
อันประกอบด้วย แบบจ้าลองฝนใช้การ และแบบจ้าลองความต้องการเพื่อการชลประทาน คือแบบจ้าลอง 
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WUSMO (Water User Study Model) ซึ่งเป็นแบบจ้าลองที่ใช้ประเมินค่าความต้องการใช้น ้าของพื นที่
การเกษตร ที่มีกิจกรรมการปลูกพืชประเภทต่างๆ (ใช้ประเมินทั งในและนอกเขตชลประทาน) สรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี  
 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร 813.78 ล้าน ลบ.ม. /ปี และนอก
เขตชลประทาน 800.44 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมเป็น 1,614.22 ล้าน ลบ.ม./ปี ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีความต้องการน ้าในเขตชลประทาน 1,544.4 ล้าน ลบ.ม./ปี และนอกเขตชลประทาน 
11,459.7 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมเป็น 13,004.1 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในลุ่มน ้าโขง 
14,618.32 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 
 
3.4 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

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

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมา ความต้องการน  า 
(ลบ.ม. 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 ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละ
โรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมิน
ไว้หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 ซึ่งประเมินการใช้น ้าด้าน
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อุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 
2541 โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2545 ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 12.44 
ล้าน ลบ.ม./ปี ส่วนลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 24.1 ล้าน ลบ.
ม./ปี รวมความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในลุ่มน ้าโขง 36.54 ล้าน ลบ.ม./ป ี
 
 
3.5 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช .2ค ปี 2541  
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามา
วิเคราะห์ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าโขงมีความต้องการน ้าเพื่อการปศุสัตว์ 63.62 ล้าน ลบ.ม./ปี  
รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1 
 
ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพ่ือการปศุสัตว์ในลุ่มน  าโขง 
 

 
 
 
 
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวม
เชียงรำย นครพนม พะเยำ พิษณโุลก เพชรบูรณ์ มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคำย หนองบัวล้ำภู อ้ำนำจเจริญ อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุ่มน้้ำโขง

1 วัวเนื อ 1.37      2.22      1.19     0.03       0.009     1.43      0.01     0.011    1.63   4.56       1.34       0.15           0.25          2.02    0.48           16.70      
2 วัวนม 0.05      0.002    0.001   -        -        -        -       0.003    0.01   0.08       0.001     -             -            0.03    0.0001        0.18       
3 ควาย 0.19      1.15      0.13     0.02       0.0002   0.28      0.0006  0.003    0.19   3.47       0.58       0.03           0.04          1.40    0.35           7.84       
4 หมู 0.62      0.68      0.20     0.005     -        0.09      0.0005  0.001    0.33   0.50       0.72       0.02           0.15          0.36    0.03           3.72       
5 เป็ด-ไก่ 0.28      0.40      0.26     0.003     -        0.31      -       0.0001  0.23   1.77       0.34       0.004          0.03          1.11    0.22           4.95       
6 อื่นๆ 0.06      17.37    4.23     0.001     -        0.14      -       -       0.72   6.33       0.91       0.01           0.003         0.44    0.02           30.22      

รวม 2.57    21.83  6.01   0.06     0.01     2.25    0.01   0.02    3.11  16.72   3.89     0.21        0.47       5.36   1.10        63.62   
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 ในลุ่มน้้ำโขง (ล้ำน ลบ.ม./ปี)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  3 ความต้องการใช้น  า 
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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 เนื่องจากเป็น
ช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการไหล
ต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะน้ามาก้าหนด
อัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 1 ตร.กม. ความต้องการปริมาณ
น ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้า โดยปกติจะก้าหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบ และในบางครั งก็จะก้าหนดตามปริมาณความต้องการน ้าด้านท้ายน ้า เช่น การขับไล่น ้าเค็ม-น ้าเสีย การ
รักษาระดับน ้าเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมเป็นต้น  ดังนั น ปริมาณน ้าต่้าสุด
ด้านท้ายน ้าที่จ้าเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้า
แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการ
จัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 
พิจารณาปริมาณน ้าต่้าสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน ้าท่ารายเดือนโดยพิจารณาที่ค่าปริมาณ
น ้าท่า 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจากการค้านวณตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีความต้องการน ้า
เพื่อรักษานิเวศท้ายน ้า 20.45 ล้าน ลบ.ม./ปี ส่วนลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีความต้องการน ้าเพื่อ
รักษานิเวศท้ายน ้า 529.3 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมความต้องการน ้าเพื่อรักษานิเวศท้ายน ้าในลุ่มน ้าโขง 549.75 ล้าน 
ลบ.ม./ป ี
 
 
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

ลุ่มน้้ำโขง (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   92.60

2 น  าใช้เพื่อการเกษตร                             14,618.32

3 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                   36.54

4 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                   63.62

รวม                      14,811.08

5 น  าใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน  า                                 549.75

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                      15,360.83



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเร่ิมปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ย
ต่อปี การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตก
ติดต่อกันหลายเดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรม
อุตุนิยมวิทยาในปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) 
พบว่า มีการกระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด แสดงดังรูปที่ 4.1-1 
ถึงรูปที่ 4.1-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สก .พะเยา จังหวัดพะเยา 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สก .พะเยา จังหวดัพะเยา

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี549-53)  5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 5.0 11.3 22.6 93.9 168.7 101.8 140.3 190.3 193.5 116.5 40.5 11.5
สูงสุด 52.3 88.7 196.6 228.5 259.8 202.9 293.6 358.8 307.5 247.1 156.6 104.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 21.3 11.5 24.8 50.8 59.6 67.7 29.8 0.0 0.0
เฉลี่ย 7.3 5.2 45.5 79.9 201.8 105.0 144.9 231.4 223.7 134.7 31.0 9.7
สูงสุด 40.5 42.6 179.4 195.4 313.9 135.9 233.3 413.8 368.2 248.3 158.9 64.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 1.8 74.2 63.2 80.9 116.5 99.7 25.3 0.0 0.0
เฉลี่ย 9.6 9.1 19.0 96.9 182.2 101.6 154.2 212.5 161.1 157.2 10.0 2.6
สูงสุด 40.5 42.6 38.3 195.4 233.9 128.4 233.3 306.2 221.8 248.3 26.9 6.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 1.1 49.1 120.8 63.2 93.7 166.0 99.7 73.7 0.0 0.0

0.0 2.7 38.3 130.5 163.7 63.2 159.2 306.2 221.8 176.8 0.7 0.0
0.0 0.1 1.1 195.4 215.1 128.4 135.1 166.0 136.4 138.7 22.1 0.0
7.5 42.6 15.3 51.8 120.8 108.1 233.3 207.1 204.4 148.4 26.9 6.7
0.0 0.0 12.3 49.1 233.9 114.3 93.7 169.3 99.7 73.7 0.5 0.5
40.5 0.0 27.9 57.6 177.6 94.1 149.5 213.9 143.0 248.3 0.0 5.8

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.นครพนม จังหวัดนครพนม 
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ปร
ิมา

 
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.นครพนม จังหวดันครพนม

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550

 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 3.5 27.3 49.4 103.6 237.2 400.3 483.9 578.8 276.5 81.7 8.8 4.8
สูงสุด 32.7 116.4 180.2 315.4 586.3 727.0 780.6 1232.9 802.2 210.3 61.3 67.5
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.3 12.4 103.5 146.2 181.1 244.8 97.3 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 3.4 27.7 71.8 107.4 270.8 429.6 542.8 603.7 300.5 90.7 7.3 2.9
สูงสุด 19.1 88.3 185.4 186.1 493.1 870.0 846.2 866.3 474.1 278.3 53.3 11.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 35.7 143.4 176.4 307.4 463.8 52.8 3.9 0.0 0.0
เฉลี่ย 4.8 24.8 88.7 120.9 285.9 370.9 560.6 540.9 219.3 161.0 12.3 3.4
สูงสุด 19.1 59.9 185.4 186.1 493.1 738.3 846.2 714.2 380.0 278.3 53.3 10.0
ต้่ำสุด 0.0 3.4 0.0 35.7 143.4 176.4 355.0 471.1 52.8 39.6 0.0 0.0

0.0 24.0 185.4 161.0 143.4 260.4 846.2 714.2 52.8 244.0 53.3 0.0
0.0 20.7 69.4 186.1 216.4 424.6 355.0 497.3 259.7 278.3 0.9 0.0
5.0 3.4 101.4 122.1 314.3 738.3 596.5 471.1 380.0 39.6 7.3 7.2
0.0 16.2 87.2 35.7 493.1 254.8 589.3 483.1 222.9 52.2 0.0 10.0
19.1 59.9 0.0 99.4 262.2 176.4 416.1 539.0 181.3 191.1 0.0 0.0

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-3 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

 
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 4.6 18.7 29.6 96.6 176.5 261.2 230.1 347.6 235.5 94.1 9.9 2.7
สูงสุด 40.2 103.7 91.7 274.2 344.9 473.1 443.9 610.7 613.0 234.1 64.8 32.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 11.4 62.0 61.5 38.9 93.2 60.7 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 1.9 17.7 58.5 48.9 230.0 200.2 280.4 340.0 225.1 89.1 15.8 2.0
สูงสุด 7.7 67.7 103.1 114.4 358.1 326.8 492.3 717.4 331.6 270.9 63.0 17.5
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 10.7 134.9 91.3 167.0 141.9 133.7 0.4 0.0 0.0
เฉลี่ย 1.9 8.9 34.9 68.2 218.7 205.1 212.4 314.7 176.2 144.8 16.9 3.5
สูงสุด 7.5 33.8 55.3 114.4 358.1 266.7 315.8 717.4 297.0 270.9 63.0 17.5
ต้่ำสุด 0.0 0.1 0.0 10.7 146.0 123.8 167.0 141.9 133.7 16.1 0.0 0.0

0.0 33.8 37.8 73.6 186.3 123.8 315.8 267.1 147.7 178.5 14.2 0.0
0.0 6.9 43.1 10.7 160.2 190.4 167.0 297.8 152.4 270.9 0.9 0.0
2.0 0.1 38.5 52.8 243.0 266.7 200.4 141.9 297.0 77.2 63.0 17.5
0.0 0.9 55.3 89.7 358.1 212.7 189.9 149.2 133.7 16.1 6.4 0.0
7.5 2.9 0.0 114.4 146.0 231.8 188.8 717.4 150.4 181.4 0.0 0.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-4 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.เลย จังหวัดเลย 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

 
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.เลย จังหวัดเลย

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 5.9 16.8 41.9 93.5 202.7 174.7 167.4 175.3 219.9 115.5 18.4 5.5
สูงสุด 53.4 89.5 113.8 180.1 395.1 442.2 508.5 350.7 465.2 231.9 112.7 54.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.1 20.1 42.6 49.3 54.2 25.4 96.4 5.4 0.0 0.0
เฉลี่ย 7.1 21.2 35.7 107.4 187.5 155.0 121.0 214.1 294.3 118.4 13.6 14.0
สูงสุด 31.2 94.5 116.3 196.7 286.9 284.6 231.9 462.0 495.6 275.6 65.5 76.6
ต้่ำสุด 0.0 0.0 4.7 26.3 133.3 71.3 31.2 75.5 141.9 0.2 0.0 0.0
เฉลี่ย 10.7 16.6 44.2 159.7 177.0 127.3 126.0 214.3 249.4 168.2 8.2 15.3
สูงสุด 31.2 42.6 116.3 196.7 267.9 236.0 230.8 462.0 314.0 275.6 35.1 76.6
ต้่ำสุด 0.0 0.8 5.8 92.2 149.9 71.3 70.5 75.5 141.9 99.0 0.0 0.0

0.0 16.1 56.9 182.8 163.3 71.3 70.5 171.9 141.9 275.6 0.1 0.0
0.0 13.6 6.9 138.6 152.2 236.0 89.1 190.8 283.8 159.7 0.0 0.0
22.4 42.6 35.0 196.7 149.9 141.4 93.1 75.5 314.0 168.9 35.1 0.0
0.0 10.0 116.3 188.3 267.9 96.1 146.3 171.5 246.8 99.0 5.6 0.0
31.2 0.8 5.8 92.2 151.6 91.6 230.8 462.0 260.6 138.0 0.0 76.6

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-5 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

 
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร

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

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550

 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 4.1 25.7 45.9 97.6 224.0 269.9 267.8 367.7 211.3 73.2 6.4 6.3
สูงสุด 29.4 129.5 155.0 208.1 458.2 590.4 506.7 999.2 494.6 268.2 64.9 62.0
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 12.8 78.5 83.4 97.8 172.5 70.8 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 7.0 28.7 63.5 87.3 246.1 244.0 295.2 352.1 272.7 76.9 20.5 3.7
สูงสุด 54.9 92.0 137.9 188.9 359.8 405.7 482.3 498.0 438.3 228.1 130.3 16.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 21.0 38.8 133.0 117.8 121.0 245.2 91.5 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 12.5 19.5 68.3 103.7 207.5 222.4 302.4 352.8 228.7 133.8 34.6 5.2
สูงสุด 54.9 39.0 126.6 188.9 246.0 293.6 401.4 498.0 395.5 228.1 130.3 16.3
ต้่ำสุด 0.0 0.0 25.3 38.8 133.0 165.5 172.3 257.3 91.5 21.4 0.0 0.0

0.0 12.0 33.4 107.3 210.9 165.5 358.5 274.0 91.5 218.8 130.3 0.0
0.0 39.0 67.1 38.8 219.1 246.5 172.3 498.0 307.4 228.1 7.1 0.0
7.3 7.7 126.6 188.9 228.3 293.6 401.4 336.9 395.5 113.7 35.3 6.8
0.3 0.0 89.1 109.3 246.0 213.5 388.3 257.3 98.5 21.4 0.5 16.3
54.9 38.7 25.3 74.4 133.0 193.1 191.7 397.8 250.8 87.2 0.0 3.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT250 92 

 

 

 
 
 

รูปที่ 4.1-6 การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี
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ิมา
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น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมา  นรายเดือน สถานี สตอ.อุดรธานี จังหวดัอุดรธานี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53)  5 ปีย้อนหลัง
ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  10 ปีย้อนหลัง  นปี 2549  นปี 2550
 นปี 2551  นปี 2552  นปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 5.2 21.0 47.5 83.0 194.5 217.9 222.8 281.1 224.3 80.7 7.8 5.0
สูงสุด 58.6 115.1 207.6 258.4 419.5 449.5 536.3 499.2 445.4 208.0 71.5 41.4
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 9.3 63.6 96.3 104.5 139.6 76.0 0.3 0.0 0.0
เฉลี่ย 8.1 20.8 43.4 67.6 210.8 220.7 206.7 321.6 273.5 104.9 12.1 0.8
สูงสุด 46.0 64.9 117.7 143.8 366.6 293.5 524.5 709.5 458.8 285.4 69.0 5.3
ต้่ำสุด 0.0 0.2 5.3 19.7 64.3 149.4 74.0 110.1 131.4 2.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 14.2 16.7 46.1 80.9 204.8 202.5 193.7 294.8 229.3 134.3 15.9 0.5
สูงสุด 46.0 36.4 98.4 143.8 366.6 252.6 296.9 573.4 371.4 285.4 69.0 2.6
ต้่ำสุด 0.0 0.2 7.0 31.4 64.3 149.4 74.0 110.1 131.4 17.3 0.3 0.0

0.0 4.0 72.8 45.8 133.9 149.4 225.8 409.0 138.3 139.1 5.9 0.0
0.0 11.9 7.0 31.4 171.2 159.5 74.0 223.7 192.6 285.4 3.2 0.0
24.4 31.1 98.4 143.8 287.9 252.6 146.5 157.7 312.7 138.4 69.0 0.1
0.5 0.2 45.0 69.0 366.6 236.6 296.9 110.1 371.4 17.3 0.3 0.0
46.0 36.4 7.1 114.7 64.3 214.4 225.2 573.4 131.4 91.2 1.0 2.6

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  4 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 จากผลการทบทวนศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า ปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัย
แล้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและเกิดสภาวะฝนทิ งช่วงที่ติดต่อยาวนานในพื นที่ลุ่มน ้า 
ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มน ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 
รวมทั งการขยายพื นที่การเกษตรทั งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ท้าให้มีความต้องการน ้าจืดเพิ่ม
มากขึ น ซึ่งท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ขณะที่ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน ้าเก็บกักน ้าต้นทุนของพื นที่
ลุ่มน ้ามีจ้านวนจ้ากัด อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฝายตามล้าน ้า หนองบึง
ธรรมชาติ และสระเก็บน ้าที่มีอยู่ยังไม่สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อการเกษตร 
การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม แหล่งเก็บกักน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีอยู่เกิดการตื นเขินไม่สามารถ
เก็บกักน ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของราษฎรในพื นที่ลุ่มน ้า สาเหตุ
ของปัญหาด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งสรุปได้ดังนี  
 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 1. ปัญหาการขาดแคลนน ้าด้านการอุปโภค-บริโภค 
  จากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ. 2548 พบว่า ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าด้านการอุปโภค-บริโภค เป็นการขาดแคลนระบบประปา ซึ่งลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนบนมีครัวเรือน
ที่ขาดแคลนระบบประปามากที่สุด และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนกลางมีครัวเรือนที่ขาดแคลนระบบประปาน้อย
ที่สุด 
 2. ปัญหาการขาดแคลนน ้าด้านการเกษตร 
  ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) สภาพปัญหา พบว่า พื นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานส่วนใหญ่มี
ปัญหาการขาดแคลนน ้าน้อย ยกเว้นลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนกลางที่มีการขาดแคลนน ้าปานกลาง  ซึ่งการขาด
แคลนน ้าส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่รับประโยชน์ของโครงการขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามล้าน ้าสาขา ทั งนี เนื่องจากล้า
น ้าย่อยเหล่านี มีสภาพค่อนข้างชันท้าให้ปริมาณน ้าไหลไปเร็วไม่สามารถเก็บกักไว้ได้ ส้าหรับพื นที่นอกเขต
ชลประทานส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชไร่และข้าวบริเวณที่ราบริมล้าน ้า มีการปลูกไม้ผลบ้างเล็กน้อย การขาด
แคลนน ้าอาจจะมีบ้างในช่วงที่ฝนทิ งช่วง 
 จากสภาพปัญหาการขาดแคลนน ้าดังกล่าว สามารถสรุปสาเหตุที่ส้าคัญได้ดังนี  
  1) ที่ราบตอนล่างของลุ่มน ้ากก และที่ราบลุ่มน ้าอิง เป็นพื นที่ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ ในพื นที่
ชลประทานสามารถปลูกข้าวนาปีได้โดยขาดน ้าเล็กน้อย และสามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้เล็กน้อย เนื่องจากระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่เป็นแบบทดน ้าและส่งน ้า ดังนั นพื นที่ชลประทานส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูแล้ง
ได้เช่นเดียวกันกับพื นที่นอกเขตชลประทาน  
 2) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าท่าได้น้อย และเป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเพิ่มปริมาณน ้า
ให้ล้าน ้าสายหลักได้มากนัก 
 3) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตต้นน ้าท้าให้น ้าท่าลดลงในฤดูแล้ง โดยเฉพาะ
บริเวณที่ปลูกไม้ผล ไร่นา เป็นต้น 
 4) การขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภคในพื นที่ชุมชนยังคงมีอยู่จากการขยายตัวของชุมชนไปในพื นที่
ที่อยู่ห่างจากแหล่งน ้า หรือพื นที่ลาดเชิงเขา 
 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ในการศึกษาพื นที่ประสบภัยแล้งในลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งน ้า
และสภาพการใช้น ้าจากรายงานข้อมูลพื นฐานระดับหมู่บ้าน จากแบบส้ารวจ กชช.2ค. ปี 2546 ของส้านักนโยบาย
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และสารสนเทศการงบประมาณ ส้านักงบประมาณ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ประกอบด้วย ข้อมูลน ้าดื่ม– น ้าใช้ ได้แก่ 
จ้านวนบ่อน ้าตื น บ่อบาดาล การมีน ้าประปาใช้ และความเพียงพอของน ้าใช้ตลอดปี และข้อมูลความเพียงพอของ
น ้าเพื่อการเกษตรกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ การท้านาครั งที่ 2 การปลูกพืชไร่อายุสั น การปลูกพืชไร่อายุยาว การ
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สวนผัก และสวนผลไม้ ซึ่งจากข้อมูลระดับหมู่บ้านที่รวบรวมได้เหล่านี น้ามาก้าหนดความ
ขาดแคลนน ้าเป็น 3 ประเภท คือ 

 น ้าสา้หรับอุปโภค 
 น ้าสะอาดสา้หรับดื่มและบริโภค 
 น ้าเพื่อการเกษตร 

 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 จากผลการทบทวนศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า สภาพปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่ม
น ้าโขง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  
 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 ปัญหาอุทกภัยในลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้า
ท่วมฉับพลัน/น ้าป่าไหลหลาก และปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้าบ่าล้นตลิ่ง 
 1. ปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้าท่วมฉับพลัน/น ้าป่าไหลหลาก เป็นสภาวะที่เกิดขึ นอย่างฉับพลัน
จากการเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของปริมาณน ้าจ้านวนมากจากที่สู งสู่ที่ต่้า มักเกิดหลังจากฝนตกหนัก เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาประกอบกับพื นที่ป่าต้นน ้าถูกท้าลายจึงท้าให้เกิดน ้าป่าไหลหลาก ลุ่มน ้า
สาขาที่ประสบปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงตอนบน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาขา
ดังกล่าวมีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาความลาดชันสูง ประกอบกับพื นที่ป่าต้นน ้าถูกบุกรุกเพื่อท้าการเกษตรจนเกิด
ความเสื่อมโทรมท้าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินด้วยอีกประการหนึ่ง ดังนั นจึงมักเกิดปัญหาน ้าป่า   
ไหลหลากและโคลนถล่มพร้อมกัน 
 2. ปัญหาอุทกภัยในลักษณะน ้าบ่าล้นตลิ่ง เป็นสภาพที่เกิดขึ นเมื่อมีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื นที่
ลุ่มน ้าและสภาพล้าน ้าตื นเขิน มีการบุกรุกทางน ้าจึงท้าให้น ้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย โดย
บริเวณที่ประสบปัญหา ได้แก่ 
   อ้าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีสาเหตุจากความจุของล้าน ้าแม่ลาวไม่สามารถรองรับ
ปริมาณน ้าที่มีเป็นจ้านวนมากได้ ประกอบกับล้าน ้ามีความลาดชันน้อย จึงท้าให้เกิดน ้าล้นตลิ่ง 
   อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
ต้นน ้าและล้าน ้าค้ามีสภาพตื นเขิน 
 สาเหตุการเกิดน ้าท่วมที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยสรุปได้ดังนี  
 (1) การบุกรุกพื นที่ป่าไม้เพื่อท้าการเกษตร ท้าให้ปริมาณน ้าหลากสูงขึ น 
 (2) ลักษณะของฝนตกหนักมากเฉพาะพื นที่เกิดขึ นบ่อยกว่าในอดีต 
 (3) สภาพความลาดชันของล้าน ้าแม่ลาว และล้าน ้าฝาง มีความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1:1,000 ท้า
ให้เกิดปัญหาน ้าป่าไหลหลาก  โดยในบริเวณที่ไปบรรจบกับแม่น ้ากกอาจเกิดปัญหาน ้าล้นตลิ่ง 
 (4) ล้าน ้าแม่กรณ์ซึ่งไหลผ่านเมืองเชียงราย มีความสามารถในการระบายน ้าลดลง ประกอบกับ
ช่วงท้ายล้าน ้ามีความลาดชันน้อยและได้รับอิทธิพลจากการหนุนของน ้าในแม่น ้ากก 
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 (5) การบุกรุกล้าน ้าธรรมชาติที่ใช้เป็นการระบายน ้า และมีการสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน ้า เช่น 
ถนน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงฝายในล้าน ้า ท้าให้ช่องทางระบายน ้าที่มีอยู่เดิมแคบลง ท้าให้ประสิทธิภาพในการ
ระบายน ้าลดลง 
 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 สาเหตุของน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัด
มาจากอ่าวตังเกี ย ท้าให้มีปริมาณฝนตกมากกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดหนองคายระดับน ้าใน
แม่น ้าโขงสูงในฤดูฝนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ที่อยู่ริมแม่น ้าโขง เช่น จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร  
เป็นต้น ส่วนพื นที่ในเขตลุ่มน ้าสงครามสาเหตุของปัญหาน ้าท่วมมาจากเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน ้า น ้าจะไหลลง
มาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความลาดชันของล้าน ้าในช่วงต้นน ้ามีมาก ต่อจากนั นล้าน ้าสงครามมีความลาดชันน้อย
ประมาณ 3-4 ซม./กม. อีกทั งในเวลาเดียวกันระดับน ้าในแม่น ้าโขงก็สูงจึงท้าให้ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น ้าโขงได้  
รวมทั งน ้าโขงบางส่วนยังเอ่อหนุนเข้ามาตามล้าน ้าสงครามอีกด้วย ปริมาณน ้าเหล่านี จึงเอ่อเข้าท่วมพื นที่ลุ่มน ้า
สงครามเป็นบริเวณกว้างในทุกๆ ปี และจากสภาพทางกายภาพในลุ่มน ้า เช่น พื นที่ป่าต้นน ้าตอนบนถูกท้าลาย 
การขาดแคลนแหล่งน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้าตอนบนเพื่อช่วยการชะลอน ้าหลาก ประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน ้าไม่เพียงพอเนื่องจากตื นเขินหรือถูกบุกรุก มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใช้ที่ดิน เป็นต้น 
 ส้าหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน ้า แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพื นที่ลุ่ม
น ้าตอนบนและล้าน ้าสาขาต่างๆ ซึ่งจะเกิดจากฝนตกหนักและน ้าป่าไหลหลากจากต้นน ้าลงมามากจนล้าน ้าสาย
หลักไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน เช่น อ้าเภอภูเรือ อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอเมืองจังหวัดเลย อ้าเภอค้าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร ส่วนในลักษณะที่สอง คือ อุทกภัยในพื นที่ราบลุ่ม มักจะเกิดน ้าท่วมขังเป็นประจ้าเนื่องจากปริมาณน ้า
หลากเกิดขึ นในขณะเดียวกันกับระดับน ้าในแม่น ้าโขงมีระดับสูง จึงท้าให้ไม่สามารถระบายน ้าจากที่ลุ่มออกสู่
แม่น ้าโขงได้ เช่น อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ้าเภอนาหว้า อ้าเภอโพนสวรรค์ 
อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นต้น   
 

 ส้าหรับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าโขงแสดงดังรูปที่ 4.3-  



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT250 96 

 
 

รูปที่ 4.3-ขอบเขตพื นที่น  าท่วมประจ าในลุ่มน  าโขง
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 1. การบุกรุกพื นที่ป่าไม้ 
  การบุกรุกพื นที่ป่าไม้ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) จากการส้ารวจ สอบถาม และวิเคราะห์
ปัญหาในพื นที่ พบว่า ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีการบุกรุกพื นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 40 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) 
ลุ่มน ้าสาขาที่มีการบุกรุกพื นที่ป่าไม้มากที่สุด คือ น ้าแม่จัน ซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกบุกรุกอยู่บริเวณตอนบนของลุ่ม
น ้าในเขตต้าบลเทิดไทย แม่สลองใน อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง และต้าบลศรีค ้า ป่าตึง อ้าเภอแม่จัน โดยพื นที่ป่าไม้ที่ถูก
บุกรุกจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื นที่ปลูกพืชไร่เป็นหลัก รองลงมาคือ ลุ่มน ้าสาขาน ้าโขงตอนบน พื นที่ป่าไม้ที่ถูกบุก
รุกส่วนใหญ่พบในพื นที่กิ่งอ้าเภอดอยหลวง เขตต้าบลริมโขง เวียง และต้าบลบ้านแซว ซึ่งพื นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก
จะน้าไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่เป็นหลักเช่นเดียวกับในลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่จัน 
 2. การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม 
  สภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชของเกษตรกรในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
(ภาคเหนือ) เมื่อน้าข้อมูลระดับความเหมาะสมของดินมาซ้อนทับกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พืชที่เกษตรกร
เพาะปลูกในพื นที่ที่ไม่เหมาะสมส่วนมากเป็นพืชไร่ โดยลุ่มน ้าสาขาที่พบปัญหาดังกล่าวมากที่สุด คือ ลุ่มน ้าสาขา
น ้าแม่จัน รองลงมาคือ ลุ่มน ้าสาขาน ้าโขงตอนบน เนื่องจากลุ่มน ้าดังกล่าวมีพื นที่เกษตรในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก 
ในขณะที่พื นที่ที่มีศักยภาพเหมาะส้าหรับการเพาะปลูกมีค่อนข้างน้อยและจ้ากัด ดังนั นจึงเป็นอีกสาเหตุที่ท้าให้
เกษตรกรต้องมีการเพาะปลูกในพื นที่ที่ไม่เหมาะสม 
 3. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน 
  ปัญหาด้านทรัพยากรดินที่พบในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) คือ ปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินและปัญหาดินถล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี  
  1) ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) โดยส่วนใหญ่ทั ง
พื นที่ราบลุ่มและพื นที่ภูเขาสูงมีการชะล้างพังทลายของดินอยู่ในระดับต่้า คือ มีอัตราการชะล้างพังทลายของดนิ
เท่ากับ 0-2 ตัน/ไร/่ปี อย่างไรก็ตามในพื นที่ภูเขาสูงบางส่วนยังมีการชะล้างพังทลายของดินในระดับรุนแรงมาก
ที่สุด (> 20 ตัน/ไร่/ปี) ถึงร้อยละ 12.78 ของพื นที่ลุ่มน ้า เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวมีสภาพป่าเสื่อมโทรมและถูก
บุกรุกท้าลาย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรโดยขาดมาตรการในการควบคุมการชะล้างพังทลายของ
ดินที่ดีพอ และลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในระดับรุนแรงมากที่สุด คือ ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่จัน 
น ้าโขงตอนบน และลุ่มน ้าสาขาน ้าโขงส่วนที่ 2 
  2) ปัญหาดินถล่มในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) พบว่า พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มมีเพียง
ร้อยละ 33 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ทั งนี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าเป็นพื นที่ราบ โดยแบ่ง
ออกเป็นพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มถ้าฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร/วัน ประมาณ 1,134,776.35 ไร่ และพื นที่
เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มถ้าฝนตกมากกว่า 200 มิลลิเมตร/วัน ประมาณ 748,271.91 ไร่ ซึ่งพื นที่ดังกล่าวพบ
กระจายอยู่ทั่วไปตามพื นที่เนินเขาและภูเขาสูงชัน 
 4. ปัญหาคุณภาพน ้า 
  ปัญหาด้านทรัพยากรดินที่พบในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) คือ ปัญหาคุณภาพน ้าผิวดิน 
ปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล และปัญหาคุณภาพน ้าต่อสุขภาพโดยมีรายละเอียดดังนี  
  1) สภาพปัญหาคุณภาพน ้าผิวดิน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด
ต่างๆ ทั งในและนอกเขตเทศบาลลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง โดยไม่ผ่านกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียก่อน ปัญหาคุณภาพ
น ้าผิวดินในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) ปัญหาคุณภาพน ้าโดยการจ้าแนกออกตามประเภทแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย (ปี 
2548) พบว่า น ้าเสียที่เกิดขึ นมีแหล่งก้าเนิดมาจากการท้าเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ จากแหล่งชุมชน
และอุตสาหกรรม ตามล้าดับ ลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาคุณภาพน ้า โดยการจ้าแนกออกตามประเภทแหล่งก้าเนิดน ้า
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เสียมากที่สุด คือ ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่จัน ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าพุง และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าอิงตอนกลาง ตามล้าดับ 
นอกจากนี ปัญหาคุณภาพน ้าผิวดินที่พบในลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) บางส่วนเกิดจากการกัดเซาะและการชะล้าง
ตะกอนหน้าดินของน ้าฝนในช่วงต้นฤดูฝน ท้าให้น ้ามีความขุ่นสูงและพัดพาสารเคมีที่ตกค้างบนผิวดิน รวมถึง
สิ่งเจือปนต่างๆ จากบริเวณพื นที่การเกษตรไหลลงสู่แหล่งน ้าด้วย 
  2) สภาพปัญหาคุณภาพน ้าบาดาล ปัญหาคุณภาพน ้าบาดาลในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) 
ที่พบ คือ มีปริมาณเหล็กสูงกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดมาก น ้ากระด้าง ค่าความเป็นกรด -ด่างสูง ซึ่งปัญหาดังกล่าว
พบในลุ่มน ้าสาขาน ้าอิงเป็นส่วนใหญ่ 
  3) ปัญหาคุณภาพน ้าต่อสุขภาพ 
   (ก) น ้าผิวดิน ปัญหาคุณภาพน ้าผิวดินที่ได้ท้าการศึกษาข้างต้น พบว่าอาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพกับผู้ที่ใช้น ้าโดยตรง และปัญหาที่เกิดจากการบริโภคสัตว์น ้าที่อยู่ในแหล่งน ้าดังกล่าวซึ่งเป็น
ปัญหาโดยอ้อม จากปัญหาที่พบในแต่ละลุ่มน ้าสาขามีสภาพคล้ายคลึงกัน คือเกิดจากการปนเปื้อนของค่าความ
สกปรก (บีโอดี) และเชื อโรค (แบคทีเรีย กลุ่มโคลิฟอร์ม และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม) พบในปริมาณที่สูงเกิน
มาตรฐาน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อสภาวะการแพร่กระจายของโรคทางเดินอาหาร และปัญหาการลดลงของปริมาณ
ออกซิเจนในน ้าอาจท้าให้สัตว์น ้าไม่สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ จากสาเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารเคมี
ก้าจัดแมลงอาจท้าให้สัตว์น ้าที่อาศัยในแหล่งน ้าดังกล่าวสะสมสารพิษไว้หากน้าไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้
สารพิษสะสมอยู่ภายในร่างกายจนเกิดอันตรายถึงชีวิตได้  
    ค่าความขุ่นของน ้าที่สูงก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการด้ารงชีวิตของ
สัตว์น ้าและคุณภาพของน ้าดิบที่ใช้ส้าหรับผลิตน ้าประปา ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ นกับการที่จะท้าให้น ้าดิบได้
มาตรฐาน และการใช้สารเคมีก้าจัดแมลงและศัตรูพืชยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและต่อสุขภาพของผู้ที่
อาศัยในชุมชนด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนคลอรีนและกลุ่มไดออกซิน ซึ่งเป็นสารเคมีประเภท
สลายตัวยาก และมีโอกาสที่สารเหล่านี จะปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์การเกษตรเมื่อน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปบริโภคจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสารเหล่านั นจะยังคงสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมด้วย 
   (ข) น ้าบาดาล ปัญหาของคุณภาพน ้าบาดาลที่ใช้เพื่อการบริโภคพบว่าในแต่ละลุ่มน ้า
สาขามีปริมาณเหล็กสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งท้าให้น ้ามีสีแดงและมีกลิ่นของสนิมเหล็ก ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความ
เป็นน ้ากระด้าง ปริมาณสารละลายและไนเตรทสูง ท้าให้ไม่เหมาะส้าหรับการน้าไปบริโภค และอีกปัญหาหนึ่งที่
น ้าบาดาลมีปริมาณฟลูโอไรด์สูงเกินมาตรฐาน จะท้าให้ผู้ที่ดื่มน ้าจากแหล่งน ้านี อย่างต่อเนื่องเกิดฟันตกกระและข้อ
กระดูกแข็ง โดยพบว่ามักจะเกิดกับคนที่ดื่มน ้าที่มีฟลูโอไรด์ 8-10 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ นไป 
(ที่มา : บทความเร่ืองฟลูโอไรด์กับคุณภาพน ้าบริโภค โดยปิยะดา ประเสริฐสม กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (ไม่ปรากฏปีที่ลงบทความ))  
  

ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 1. ปัญหาด้านการอนุรักษ์พื นที่ต้นน ้า   
  ปัจจุบันลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เหลือพื นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 26 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
มีสภาพป่าเสื่อมโทรมและไร่เลื่อนลอยประมาณร้อยละ 4 ของพื นที่ลุ่มน ้า เมื่อค้านึงถึงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
พ.ศ. 2528 ที่ต้องการให้มีพื นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื นที่ทั งหมด โดยก้าหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์ (ป่า C) ร้อยละ 
25 และป่าเพื่อเศรษฐกิจ (ป่า E) ร้อยละ 15 นั น เมื่อพิจารณาถึงพื นที่ป่าไม้ในแต่ละลุ่มน ้าสาขาโดยไม่เจาะจงว่า
เป็นป่าอนุรักษ์หรือป่าเศรษฐกิจ และเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับมาตรการใช้ที่ดินรวมชั นคุณภาพ
ลุ่มน ้ามูลและชี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 ดังนั น พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1A, 1B และ 2 จึง
ควรมีสภาพเป็นพื นที่ป่าไม้ ควรเร่งปลูกป่าในพื นที่อนุรักษ์อย่างเร่งด่วนมาก  
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 2. ปัญหาคุณภาพน ้าแหล่งกา้เนิดมลพิษทางน า้   
  คุณภาพน ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยกเว้นแม่น ้าเลย และห้วยหลวงซึ่งคุณภาพน ้ามี
การเปลี่ยนแปลงลดลง ส่วนในแหล่งน ้าอื่นได้แก่ในแม่น ้าสงคราม ล้าน ้าอูน และหนองหาน มีคุณภาพน ้าไม่เกิน
ประเภทที่ 3 แหล่งน ้าและอ่างเก็บน ้าเพื่อการชลประทานที่กรมชลประทานตรวจสอบ ซึ่งชี ว่าคุณภาพน ้าส่วน
ใหญ่ยังเหมาะกับการชลประทานอยู่ ตลอดจนการส้ารวจคุณภาพน ้าใต้ดินที่เป็นบ่อประปาบริเวณที่มีความเสี่ยง
ด้านมลพิษที่ คพ.ส้ารวจในปี 2543 ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพดี ยกเว้น บ่อประปาบางแห่งที่มีค่าพารามิเตอร์ที่เกิน
มาตรฐานควรท้าการตรวจสอบคุณภาพน ้าซ ้าอีก และมีการท้านุบ้ารุงบ่อต่างๆ ซึ่งอาจจะมีอายุการใช้งานนาน มี
การรั่วซึมจากผิวดิน หรือมีการรั่วซึมจากกรวดกรรุอบบ่อ ควรมีการพัฒนาบ่อเหล่านี  (ล้างบ่อ) และไม่ให้มีสัตว์เลี ยง
เข้าไปใกล้   
  ส่วนแหล่งน ้าที่พบวา่มีปัญหาคณุภาพน า้ และจ้าเป็นต้องแก้ไข ได้แก ่ 
  (1) แม่น ้าเลย ดัชนทีี่เป็นปัญหา ได้แก ่ TCB, FCB, Turbidity สาเหตุมาจากการปนเปื้อน
ของน ้าทิ งชุมชนและหรืจากการปศุสัตว์ทีไ่ม่มีระบบบา้บัดน ้าเสยี เป็นปัญหามานานร่วม 10 ปีแล้ว 
  (2) ห้วยหลวง เกิดปัญหาในปี พ.ศ.2547 เนื่องจากการระบายน ้าเสียจากโครงการก่อสร้าง
ทางระบายน ้า  เพื่อป้องกันปัญหาน ้าท่วมของเทศบาลนครอุดรธานี ท้าให้น ้าเสียทั งหมดที่เกิดขึ นในชุมชนซึ่งยังไม่มี
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ไหลผ่านห้วยหมากแข้งลงสู่ล้าห้วยหลวง มีความสกปรกและมีปริมาณมากเกินความสามารถใน
การรองรับความสกปรกของแหล่งน ้า สภาพน ้ามีสีด้า และคาดว่าท้าให้ออกซิเจนละลายน ้าต่้ากว่า 3 มก./ล ไม่
เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า จึงมีปลาที่มีอยู่ในธรรมชาติตายเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี  ปริมาณ
สารอาหารหรือความสกปรกที่เจือปนสูงจากน ้าทิ งชุมชน และอาหารที่ใช้ในการเลี ยงปลาในกระชังตลอดล้าน ้าห้วย
หลวงยังเป็นสาเหตุที่ท้าให้สาหร่ายมีการเจริญเติบโตผิดปกติ 
 
  
4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่สามารถพิจารณาเฉพาะภายในพื นที่ลุ่มน ้าใดลุ่มน ้าหนึ่งเท่านั น     
เนื่องจากการบริหารจัดการภายในพื นที่ลุ่มน ้าหลายประเด็นขึ นอยู่กับการบริหารจัดการของประเทศ ปัญหาที่
เกิดขึ นในด้านการบริหารจัดการในพื นที่ลุ่มน ้าโขง สรุปได้ดังนี  
 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
   ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) จากการส้ารวจ สอบถาม และวิเคราะห์ปัญหาในพื นที่ พบว่า 
ในพื นที่ลุ่มน ้าประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ คือ ปัญหาที่เกิดจากเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้น ้า และปัญหาที่
เกิดจากหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีรายละเอียดดังนี  
  1) ปัญหาการแย่งน ้าระหว่างต้นน ้ากับท้ายน ้า ส้าหรับปัญหาการแย่งน ้าระหว่างต้นน ้ากับ
ท้ายน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) พบว่า ลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาดังกล่าว คือ ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่จัน ลุ่มน ้าสาขา
น ้าพุง ลุ่มน ้าสาขาน ้าอิงตอนล่าง และลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่ลาว ทั งนี เนื่องจากเกษตรกรในพื นที่ลุ่มน ้ามีพื นที่ปลูกส้ม
เป็นจ้านวนมาก และมีแนวโน้มที่จะขยายพื นที่มากขึ นเร่ือยๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและส้มบางสาย
พันธุ์ เช่น สายน ้าผึ ง มีความต้องการน ้ามากในช่วงฤดูแล้ง ต้องให้น ้าทุก 3-4 วัน จึงท้าให้เกิดปัญหาการแย่งน ้า
เพื่อการเกษตรรุนแรงยิ่งขึ นเรื่อยๆ โดยที่เกษตรกรรายใหญ่หรือนายทุนบางรายดึงน ้าเข้าไปใช้ในพื นที่ของตนด้วย
วิธีการต่างๆ ดังนี  ขุดเปลี่ยนเส้นทางน ้าเหมืองฝาย ใช้ท่อขนาดใหญ่ดูดน ้าในแม่น ้าและล้าเหมืองสาธารณะ 
รวมทั งใช้ท่อขนาดต่างๆ ดูดน ้าจากอ่างน ้าขนาดเล็กให้ไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าในพื นที่ของตน การกระท้าดังกล่าวท้า
ให้เกษตรกรในพื นที่ท้ายน ้าที่ต้องการน ้าเข้าพื นที่เกษตรเกิดความเดือดร้อน จึงท้าให้เกิดกรณีพิพาทขึ น และมี
การร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวอยู่เป็นระยะๆ 



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT250 100 

  2) บทบาท หน้าที่ของคณะอนุกรรมการลุ่มน ้า ยังไม่น้าไปสู่การปฏิบัติ อีกทั งขอบเขตพื นที่
ปกครอง และพื นที่ลุ่มน ้าไม่สัมพันธ์กัน 
  3) การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการลุ่มน ้าและคณะท้างานระดับต่างๆขาดหน่วย
ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นในการประสานงาน 
 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 ปัญหาด้านการบริหารจัดการในพี นที่ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส้าหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าที่ผ่านมา ยังขาดเอกภาพในการด้าเนินการทั งในด้านนโยบายแผนงานและการด้าเนินงานที่มี
ความซ ้าซ้อน นอกจากนี ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในลุ่มน ้าในการบริหารจัดการ 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT250 101 

บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 
 

5.1 การวิเคราะห์สถานการ ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ถึงรูปที่ 5.1-2 
 

 
 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 
 



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT250 102 

 

 
รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 
5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า มีการรวบรวม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ข้อจ้ากัดในด้านศักยภาพของพื นที่ที่อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่
บรรลุผลส้าเร็จ  
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 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และพะเยา ซึ่งเป็น 3 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดล้านนา 8 
จังหวัดนั น มีเพียง 2 ยุทธศาสตร์จากทั งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากร
น ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมได้อย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  3 นี  ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าทางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
หัตถกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งกลยุทธ์หลักในการด้าเนินงานเน้นการปลูกข้าวหอมมะลิ พืชผักเมืองหนาว และ
สมุนไพรเพื่อการส่งออก ส้าหรับเกษตรอุตสาหกรรมเน้นการปลูกยางพารา ซึ่งมีพื นที่น้าร่องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่งเสริมการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแปรรูปการเกษตร และการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งมีพื นที่ที่มีศักยภาพครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
พะเยา ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สรุปได้ดังนี  
  1) ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดไม่ได้เน้นการพัฒนาแหล่งน ้าและชลประทาน แต่การพัฒนา
ปัจจัยพื นฐานทางการเกษตรต้องมีแหล่งน ้าเพื่อสนับสนุนในการเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันไม่มีพื นที่ที่สามารถพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ได้ จ้าเป็นต้องพัฒนาเฉพาะโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กให้กระจายทั่วพื นที่
การเกษตรในกลุ่มจังหวัดของลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่และพะเยา 
  2) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ไม่ปรากฏในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งตาม
ข้อเท็จจริงในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เช่น พืชผักเมืองหนาว สมุนไพร รวมถึงการปลูกยางพารา ใช้พื นที่
เพาะปลูกบริเวณที่สูง ดังนั นปัญหาด้านอุทกภัยไม่เป็นปัญหาส้าคัญของพื นที่ 
  3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกจังหวัดมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการตื่นตัวที่จะด้าเนินการ มาตรการอนุรักษ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้า ป่าไม้ ดินและ
สภาพแวดล้อมในเมือง/ชุมชนดีขึ น ซึ่งกลยุทธ์หลักในการด้าเนินงาน ได้แก่ การฟื้นฟูทรัพยากร-ธรรมชาติ เน้น
การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชน เร่งรัดการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าสาขา 
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเก็บกักน ้าโดยเฉพาะฝายแม้ว เพื่อฟื้นฟูพื นที่ป่าอนุรักษ์ ต้นน ้าล้าธาร ป้องกันการชะ
ล้างพังทลายและฟื้นฟูคุณภาพดิน นอกจากนี ต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนโดย
การแก้ไขสภาวะอากาศ น ้าเสีย และขยะมูลฝอย เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์และมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ของลุ่มน ้าที่
สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 
 1) ยุทธศาสตร์การจัดการพื นที่ต้นน ้า ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ต้นน ้าล้า
ธาร 
 2) ยุทธศาสตร์การจัดการพื นที่กลางน ้า ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งกับการแก้ปัญหา
อุทกภัย 
 3) ยุทธศาสตร์การจัดการพื นที่ท้ายน ้า ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 
 4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและ
การปลูกจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของประชาชน 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 จากการทบทวนเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ซึ่งจัดโดยส้านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (กันยายน 2546) ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ยกระดับฐานการผลิตหลักของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : ใช้ความได้เปรียบด้านที่ตั งของภาคร่วมมือกับกลุ่มอินโดจีนเพื่อขยายฐาน
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพื นที่ชายแดนของภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การสร้างศักยภาพและโอกาสให้คนจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อคืน
สมดุลสู่ธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การสร้างคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4  
มีรายละเอียดดังนี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อ
คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้และสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์ 
 2) เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และจัดหาน ้าให้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการทั งการอุปโภค บริโภค
และการผลิตทั งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และภาคชนบทและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน  และลดปัญหาอุทกภัย
และการแพร่กระจายของดินเค็ม 
 3) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 3 แนวทางหลักคือ 
 1) เร่งรัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสมดุล
ของทรัพยากรและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละลุ่มน ้า 
 2) พัฒนาและจัดหาแหล่งน ้าให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภค-บริโภคและการผลิตทั งภาคเมือง ภาค
เกษตร  และภาคอุตสาหกรรม 
 3) สร้างจิตส้านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
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 นที่ ลุ่มน ้าโขง จาก
รายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ), 
กรมทรัพยากรน ้า, 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ มีดังนี  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 วิสัยทัศน์ของลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) 
 “ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีความใสสะอาด อุดมสมบูรณ์ เกิดจากจิตส้านึก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้วยการบูรณาการ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้าไปสู่ความสมดุลของธรรมชาติ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
 พันธกิจ (เป้าหมาย) ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) 
 1) การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายแบบพหุภาคีร่วมกนั
ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า 
 2) ชุมชนร่วมกันก้าหนดแผนนโยบาย การรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปฏิบัติภายในกฎระเบียบ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนพื นที่ลุ่มน ้าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 5) สร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน ต้าบล จังหวัด 
 6) สร้างจิตส้านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
 7) ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าต้นน ้าล้าธาร ปลูกป่าต้นน ้าล้าธาร 
 8) ปรับปรุงจัดระบบทางเดินของน ้าและมีการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
 9) จัดระบบฐานข้อมูลในระดับพื นที่ลุ่มน ้า 
 10) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน รณรงค์สนับสนุนให้มีการท้าการเกษตร
แบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน ้า 
 11) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 วัตถุประสงค์ 
 1) มียุทธศาสตร์แผนงานและการด้าเนินงานต่างๆ ในลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) ที่มาจากทุกภาคส่วน
ในลุ่มน ้าร่วมกันด้าเนินการ 
 2) มีแผนการพัฒนาแหล่งน ้าที่สอดคล้องกับศักยภาพ สภาพปัญหา และสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของลุ่มน ้าตามความต้องการของประชาชนในพื นที่ โดยค้านึงถึงการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3) มีแผนการป้องกันและบรรเทาภัยที่เกี่ยวกับน ้าที่เหมาะสม ทั งการใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
และมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกัน 
 4) มีแผนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูต้นน ้า และทรัพยากรน ้า เพื่อความสมดุลและยั่งยืน 
 จากการรวบรวมข้อมูลการก้าหนดกลยุทธ์/มาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในพื นที่ลุ่มน ้า เพื่อใช้เป็นกรอบและเป้าหมายในการพัฒนา แก้ไขปัญหา เสริมจุดแข็ง ลด
จุดอ่อน ใช้โอกาสที่เอื ออ้านวย และก้าจัดอุปสรรคให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยมากที่สุด ได้ยุทธศาสตร์โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 4 ด้าน คือ 
 1) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการต้นน า้ 
 2) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการกลางน ้า 
 3) ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการท้ายน ้า 
 4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการ 
 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน  า 
  1) การบุกรุกพื นที่ป่าต้นน ้า 
   1.1) รักษา ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื นที่ป่าให้มากขึ น 
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    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ก่อสร้าง

ฝายต้นน ้า (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื นในดิน 
    - อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื นที่ป่าให้ได้มากที่สุด ทั งในพื นที่อุทยานแห่งชาติ เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเศรษฐกิจ รวมถึงป่า
ชุมชน 

    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - จ้ากัดพื นที่ท้ากินและให้สิทธิ์ที่ชัดเจนกับประชาชนในการจัดสรรพื นที่ท้ากิน

และพื นที่อนุรักษ์ 
    - ปลูกจิตส้านึกให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ได้เห็นคุณค่าการรักษาป่า 
   1.2) ให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร -

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น ้า ป่าไม้) อย่างเป็นระบบ 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ลดการกัดเซาะ ชะล้างพังทลายของดินในพื นที่

ต้นน ้าและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าพื นที่ต้น

น ้าบริเวณเชิงเขาและพื นที่สาธารณะเพื่อรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยา 
  2) การชะล้างพังทลายของดิน 
   2.1) ลดการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณที่ลาดเชิงเขาและลดความเสียหายจาก

แผ่นดินถล่ม 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - จัดให้มีโครงสร้างป้องกันการพังทลายของพื นที่ลาดเชิงเขา  (Slope 

Protection)  
    - ก่อสร้างฝายต้นน ้าล้าธาร (Check Dam) เพื่อดักตะกอน 
    - ในพื นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อท้าการเกษตรแล้วนั น ควรพิจารณาระบบปลูกพืชที่

เหมาะสม เช่น ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแทรกระหว่างแถว ปลูกพืชคลุม
ดิน ปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 

    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ก้าหนดพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน พื นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดิน

ถล่มและก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน ้าอย่างมีประสิทธิผล 
    - สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า และเปลี่ยนทัศนคติในการ

ปลูกพืชชนิดเดียวมาปลูกพืชอื่นสลับให้เหมาะสม   
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางน  า 
  1) การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร 
   1.1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของลุ่มน ้า 
     มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - พัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพิ่มเติมให้สอดคล้อง

กับความต้องการและค้านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    - พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กให้กระจายไปในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่มีความ

เหมาะสมอย่างทั่วถึง 
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    - เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน ้า โดยเฉพาะบริเวณพื นที่นอกเขตชลประทานที่อยู่
ตามที่สูง 

    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
    - พัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
   1.2) ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มการเก็บกักน ้าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อ

ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า ส่งเสริมการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งน ้าส้ารองส้าหรับใช้ในฤดูแล้ง 

รวมถึงการจัดหาภาชนะกักเก็บน ้าไว้ใช้ประจ้าบ้านเรือนให้เพียงพอ 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ส่งเสริมให้มีการเก็บกักน ้าในพื นที่เกษตรของตนเองตามทฤษฎีใหม่ 
    - ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน

และความเหมาะสมของดิน 
  2) การขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
   2.1) ให้มีน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอให้ครบทุกหมู่บ้าน 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติมให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน พร้อมทั งแหล่งน ้า

ต้นทุนส้าหรับประปา 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ปลูกจิตส้านึกการอนุรักษ์น ้าและใช้น ้าอย่างประหยัด 
    - เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

ระบบประปา 
  3) ปัญหาน ้าป่าไหลหลากบริเวณที่ราบเชิงเขา 
   3.1) มีระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ติดตั งระบบเตือนภัยน ้าท่วม 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - พัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัยจากอุทกภัย 
    - ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพื นที่เสี่ยงต่อการเกิด

อุทกภัยและดินถล่ม 
   3.2) แก้ปัญหาอุทกภัยทั งระบบลุ่มน ้าแบบบูรณาการ เพื่อลดความสูญเสียทั งชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ติดตั งระบบเตือนภัยน ้าท่วม 
    - ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าบริเวณต้นน ้าเพื่อช่วยเก็บน ้าส่วนเกินไว้ในอ่างฯ ในลุ่มน ้า

ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง 
    - ปรับปรุงล้าน ้าธรรมชาติโดยการขยายความกว้างและความลึกของล้าน ้าเพื่อ

เพิ่มความจุและขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าด้วย 
    - ปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้างประเภทฝายทดน ้า ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางการไหล

ของน ้า 
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    - พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและแก้มลิงที่มีศักยภาพ เพื่อลดปริมาณน ้าหลาก 
  4) ปัญหาน ้าท่วมเอ่อล้นตลิ่ง 
   4.1) แก้ปัญหาอุทกภัยทั งระบบลุ่มน ้าแบบบูรณาการ เพื่อลดความสูญเสียทั งชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าบริเวณต้นน ้าเพื่อช่วยเก็บน ้าส่วนเกินบางส่วนไว้ในอ่างฯ 

ในลุ่มน ้าที่มีศักยภาพในการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง  
    - ปรับปรุงล้าน ้าธรรมชาติโดยการขยายความกว้างและความลึกของล้าน ้าเพื่อ

เพิ่มความจุ  
    - ปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้างประเภทฝายทดน ้า ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางทางไหล

ของน ้า ท้าให้น ้าเอ่อล้นตลิ่ง โดยการเชื่อมช่วงระบายและควบคุม โดยระบบ
ปิด-เปิดบานประตู 

    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ควบคุมและก้าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
    - ควบคุมการก่อสร้างอาคารกีดขวางทางระบายน ้าและป้องกันการรุกล ้าล้าน ้า

สาธารณะ 
  5) ปัญหาน ้าท่วมขังในเขตชุมชน 
   5.1) ความเสียหายจากการเกิดน ้าท่วมลดลง ประชาชนที่ตั งบ้านเรือน หรือประกอบ

อาชีพบริเวณพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมไม่เพิ่มขึ น 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระบายน ้าท่วมในพื นที่

ชุมชน 
    - การติดตั งระบบเตือนภัย และการวางผังเมืองรวม เพื่อป้องกันสิ่งก่อสร้างกีด

ขวางทางน ้า 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - วางผังเมืองรวมและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื นที่เสี่ยง

ภัยน ้าท่วม 
    - ใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมและการวางผังเมืองในการลดการบุกรุก

แหล่งน ้า 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการท้ายน  า 
  1) ปัญหาด้านคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม 
   1.1) ลดปริมาณสารปนเปื้อนจากพื นที่เกษตรกรรม 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการสร้าง

มาตรการและการติดตามแก้ไขปัญหา 
    - ปลูกจิตส้านึกของเกษตรกรในการอนุรักษ์คุณภาพน ้า 
    - รณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื นที่เกษตรกรรม โดยหันมาใช้ระบบเกษตร

อินทรีย์ 
  2) ปัญหาด้านคุณภาพน ้าเน่าเสียบริเวณพื นที่ชุมชน 
   2.1) คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติมีสภาพดีขึ น ประชาชนและผู้ประกอบการ

ตระหนักถึงมลพิษทางน ้าและลดการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน ้า 
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    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - สนับสนุนการบ้าบัดน ้าเสียที่แหล่งก้าเนิดน ้าเสีย 
    - ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตเมืองให้สมบูรณ์ โดย

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและก่อสร้าง โดยให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการส้ารวจแผนงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา
น ้าทิ งจากชุมชนเมือง 

    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ส่งเสริมการลดมลพิษลงสู่

แหล่งน ้า 
    - เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน ้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

เครือข่ายเฝ้าระวัง 
    - เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นที่ เพื่อเข้ามารับงานการ

ดูแลและด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดบริหารจัดการทรัพยากร 
  1) ปัญหาการแย่งน  าระหว่างพื นที่ต้นน  าและท้ายน  า 
   1.1) ลดปัญหาการขาดแคลนน ้าและความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรน ้า โดยการ

บริหารจัดการแหล่งน ้าที่มีประสิทธิภาพ 
    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - พัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน ้าในพื นที่ของเกษตรกรให้เพียงพอกับความต้องการ

น ้าที่เพิ่มมากขึ น 
   มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ส่งเสริม/เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มหรือองค์กรทุกระดับที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการน ้าเพื่อการจัดการน ้าที่เสมอภาคระหว่างเกษตรกรผู้ใช้น ้าแต่ละกลุ่ม 
  2) การบริหารจัดการน  ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
   2.1) การบริหารจัดการน ้ ามีประสิทธิภาพผ่านการมีส่ วนร่ วมของประชาชน 

คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะท้างานและองค์กรท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการน ้า 

    มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระบายน ้าท่วมในพื นที่

ชุมชน 
    - การติดตั งระบบเตือนภัย และการวางผังเมืองรวม เพื่อป้องกันสิ่งก่อสร้างกีด

ขวางทางน ้า 
    มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรเอกชนในการบริการ

จัดการน ้า 
    - ศึกษาระดับความวิกฤตด้านการใช้น ้าในลุ่มน ้าต่างๆ เพื่อก้าหนดขอบเขต

พื นที่การจัดการน ้าตามประเภทของกิจกรรม 
    - จัดท้าโครงการน้าร่องส้าหรับท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  เพื่ อ เสริมสร้าง
ประสบการณ์และใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการด้าเนินงานในพื นที่อื่นๆ ต่อไป 
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 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน  า 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.   มีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยการจัดหาแหล่งน ้า ก่อสร้างและ

ปรับปรุงขยายระบบประปาให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  2.  ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า โดยการพัฒนาแหล่งน ้าต้นทุนและระบบชลประทานเพิ่มเติม

ในพื นที่ที่มีศักยภาพ 
  3.  เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้าโดยการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน ้าเดิม 
   4.  เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้อ่างเก็บน ้าที่มีอยู่แล้ว โดยการสูบน ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

และจัดให้มีสระเก็บน ้าชุมชน ท้าหน้าที่เป็นแหล่งกระจายน ้าและส้ารองน ้า 
  5.  เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้กับอ่างเก็บน ้าที่มีอยู่แล้ว และมีน ้าไม่เต็มอ่างที่ปลาย ฤดูฝนโดย

การผันน ้าเข้ามาเพิ่ม ทั งการผันน ้าในลุ่มน ้าโขง และการผันน ้าข้ามลุ่ม 
   6.  ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดความเสี่ยงในการท้าการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

โดยการส่งเสริมให้ท้าการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 
  7. มีกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -  ศึกษาจัดท้าฝนหลวง 
  -  พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (เฉพาะงานส่งเสริม/อบรม) 
  -  จัดท้าแผนที่แสดงพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  -  จัดตั งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 

  -  การก่อสร้าง ปรับปรุง/ขยายระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  -  พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 
  -  พัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มเติมตามศักยภาพของลุ่มน ้า 
  -  พัฒนาแหล่งน ้าชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งกระจายน ้าและแหล่งส้ารองน ้า รวมทั งการ

จัดท้าถังกักเก็บน ้าฝนไว้ใช้ประจ้าบ้านเรือนให้เพียงพอ 
  -  พัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลระดับท้องถิ่นตามศักยภาพที่มี 
  -  พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน ้าขนาดเล็ก 
  -  ก่อสร้างคลองส่งน ้า ฝาย ประตูระบายน ้า และสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า 
  -  ขุดลอกแหล่งน ้าเพื่อเก็บกักน ้ามากขึ น 
  -  ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบประปา เพื่อลดการสูญเสียน ้า 
  -  ปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งน ้าและระบบส่งน ้า รวมทั งอาคาณ ชลศาสตร์ที่มีอยู่เดิม 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการบรรเทาน  าท่วม 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.  ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นมีความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงธรรมชาติและสาเหตุของการ

เกิดน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
   2.  มีการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนการเกิดน ้าท่วม โดยมีระบบโทรมาตรและการคาดการณ์

เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  ก้าหนดพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วม และก้าหนดแนวทางการใช้ดินให้สอดคล้องกับ

ระดับความเสี่ยงน ้าท่วมในพื นที่ 
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  4.  มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน ้าท่วม 
   5.  เพิ่มขีดความสามารถในท้องถ่ิน โดยการฝึกอบรมเพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -  ศึกษาและจัดท้าแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาน ้าท่วม 
  -  ควบคุมการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลต่อการไหลหรือการระบายน ้า 
  -  ใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคม โดยก้าหนดพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม เพื่อ ป้องกันมิให้

ประชาชนเข้าไปตั งบ้านเรือน หรือประกอบอาชีพใดๆ เพิ่มขึ น 
  -  จัดตั งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมในอัตราดอก เบี ยต่้า 

ส้าหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน ้าท่วม 
  -  ฝึกอบรมการจัดการน ้าท่วม ทั งขั นตอนการเตือนภัย การเตรียมการป้องกัน การ

ปฏิบัติการ และการฟื้นฟูบูรณะ 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -  ติดตั งระบบโทรมาตร เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์น ้า และระบบติดตามข้อมูล 
  -  จัดตั งศูนย์ป้องกันและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบน ้าท่วมระดับจังหวัด 
  -  ขุดลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ ปรับปรุงล้าน ้าและสิ่งกีดขวางทางน ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบระบายน ้า 
  -  พัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน ้าไว้ในฤดูแล้ง และชะลอปริมาณ

น ้าหลากในช่วงการเกิดน ้าท่วม 
  -  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือขุดลอกระบบระบายน ้าระดับท้องถิ่นเพิ่มเติม 
 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบยั่งยืน 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.  มีการบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์กรบริหารจัดการน ้าในระดับ

ต่างๆ ตั งแต่ระดับลุ่มน ้าสาขาจนถึงลุ่มน ้าหลัก และมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
  2.  มีแผนการบริหารจัดการน ้าในระดับประเทศ และระดับลุ่มน ้า รวมทั งมีระบบ ฐานข้อมูล

และระบบเครือข่ายข้อมูล เพื่อใช้ในการวางนโยบายและแผน 
  3.  ท้องถิ่น ผู้ใช้น ้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
  4.  มีการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.  มีการติดตามและประเมินผล แผนรวมการบริหารจัดการลุ่มน ้า และการติดตามและ

ประเมินผลสิ่งแวดล้อม รวมทั งการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน ้า 
   6.  องค์กรท้องถิ่นและบุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการน ้า และปลูกฝังจิตส้านึก 
   7.  มีกองทุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงแหล่งน ้า รวมทั งมีรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการใช้น ้า 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -  ศึกษาระดับความวิกฤตด้านการใช้น ้าในลุ่มน ้าต่างๆ เพื่อก้าหนดขอบเขตพื นที่การ

จัดสรรน ้าตามประเภทของกิจกรรม 
  -  ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน ้า 
  -  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรในระดับต่างๆ ในลุ่มน ้า 
  -  ศึกษาศักยภาพของน ้าบาดาล 
  -  จัดท้าทะเบียนแหล่งน ้าและทางน ้าในระดับต้าบล รวมทั งการจัดท้าฐานข้อมูลโครงสร้าง

พื นฐานในระดับต้าบล เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
  -  จัดท้าศูนย์ข้อมูลการจัดการทรัพยากรน ้าและสารสนเทศในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
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  -  ควบคุมติดตามและการตรวจสอบคุณภาพน ้า 
  -  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชน ชุมชนและองค์กรเอกชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการน ้า 
  -  ติดตามและประเมินผลระดับลุ่มน ้าหลัก ลุ่มน ้าสาขา รวมทั งการติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบคุณภาพน ้า 
  -  ฝึกอบรมการบริหารจัดการน ้าให้คณะกรรมการลุ่มน ้า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและ

กลุ่มผู้ใช้น ้า 
  -  จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์การปรึกษาหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น ้า 
  -  พัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับ

เกษตรกรในพื นที่ประสบภัยแล้ง 
  -  ปรับปรุงระบบการปลูกพืชเดิมให้มีความเหมาะสมกับสภาพดิน 
  -  ศึกษาเพื่อก้าหนดอัตราค่าบริการใช้น ้าและแนวทางในการจัดเก็บค่าน ้ารวมทั งการ

รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจ่ายค่าน ้า 
  -   ศึกษาปรับปรุงเครือข่ายสถานีวัดน ้าฝนและสถานีวัดน ้าท่าให้ได้มาตรฐาน 
 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรัก ์ทรัพยากรน  าและคุ ภาพน  า 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.  ประชาชนมีจิตส้านึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  มีองค์กร เครือข่ายในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
  3.  ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื นที่ต้นน ้า พื นที่ชุ่มน ้า และการใช้

ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ รวมทั งแหล่งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดินอย่างเป็นระบบ 
   4.  รักษาสภาพป่า ฟื้นฟูสภาพป่า และเพิ่มพื นที่ป่า 
   5.  คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติมีสภาพดีขึ น จากการที่ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ

ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางน ้า และลดการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน ้า และจากการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

  6.  ลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยการก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของ
ดินรุนแรง และก้าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้า 

  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -  ก้าหนดพื นที่กันชนบริเวณขอบอ่างเก็บน ้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และ

ป้องกันการรุกล ้าของประชาชน 
  -  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์-การจัดตั งองค์กรเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   รณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -   รณรงค์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพื่อให้

ประชาชนตระหนักถึงความจ้าเป็นในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
  -   อนุรักษ์และจัดการฟื้นฟูสภาพพื นที่ต้นน ้าให้อุดมสมบูรณ์ 
  -   อนุรักษ์และฟื้นฟูพื นที่ชุ่มน ้าให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ 
  -   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 
  -   อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้า และฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมบนพื นที่ลุ่มและพื นที่

ดอน 
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  -   ศึกษาเพื่อก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินรุนแรง และก้าหนดเขต
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้า 

  -   ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนในพื นที่เกษตรบนพื นที่ลาดชัน 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  -   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  -   ขุดลอกแหล่งน ้าธรรมชาติระดับท้องถิ่น 
  -   ป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื นที่ป่าโดยการท้าแนวกันไฟป่า-ดับไฟป่า การก่อสร้าง

ฝายต้นน ้า (ฝายแม้ว) การปลูกป่า 
  -   ปรับปรุงและฟื้นฟูที่ดินเค็ม 
  -   ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาล-ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชระดับ

ท้องถิ่น 
  -   ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะระดับท้องถิ่น 
  -   ปรับปรุงภูมิทัศน์ระดับท้องถิ่น 
 
 
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 เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
 2) เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4) ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5) ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6) พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7) พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น  ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าโขง จากข้อมูลสภาพลุ่มน ้าโขงได้
สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน ้าท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า มีพื นที่เกษตรกรรม

มาก  
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 จุดอ่อน : ลักษณะระบบล้าน ้าเป็นล้าน ้าสาขาที่ไหลลงแม่น ้าโขงโดยตรง และมีสัดส่วนพื นที่
ป่าไม่สูงนัก จึงหาพื นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ได้ยาก พื นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาระบบ  ชลประทานบางส่วนเป็นที่ราบสูงและอยู่กระจัดกระจาย 

 โอกาส : มีพื นที่ศักยภาพที่จะพัฒนาระบบชลประทานมาก สามารถพัฒนาระบบชลประทาน
เพิ่มเติมได้ 

 ภัยคุกคาม : ปัญหาน า้ท่วมและน า้ลน้ตลิ่งจากแม่น ้าโขงในช่วงฤดูฝน รวมถึงน ้าจากแม่น ้าโขง
ไหลย้อนเข้ามาในล้าน ้า 

 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส้าหรับลุ่มน ้า
โขงได้ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและ
สนับสนุนตลาดทางการเกษตร 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้าเนินการป้องกัน  แก้ไข  และบรรเทาภัยจากน ้า 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ  การเงิน  พัสดุ  งบประมาณ  ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า  และบริหารการจัดการน ้า  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 
 
5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ) และรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้ากกและโขง (เหนือ), กรมทรัพยากรน ้า, 2549 พบว่า ปัญหาหลักของพื นที่ลุ่มน ้า คือ ปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม 
การก้าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาจึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาลุ่มน ้า โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้านน ้าอย่างเป็นระบบในระดับชาติ และมีการจัดการน ้าในลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน ้าทั ง 4 ด้าน 
 
 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 1. การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายแบบพหุภาคีร่วมกนั
ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า 
 2. ชุมชนร่วมกันก้าหนดแผนนโยบาย การรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปฏิบัติภายในกฎระเบียบ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนพื นที่ลุ่มน ้าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 5. สร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน ต้าบล จังหวัด 
 6. สร้างจิตส้านึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
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 7. ส่งเสริมการฟื้นฟูป่าต้นน ้าล้าธาร ปลูกป่าต้นน ้าล้าธาร 
 8. ปรับปรุงจัดระบบทางเดินของน ้าและมีการตรวจวัดคุณภาพน ้า 
 9. จัดระบบฐานข้อมูลในระดับพื นที่ลุ่มน ้า 
 10. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายชุมชน รณรงค์สนับสนุนให้มีการท้าการเกษตร
แบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน ้า 
 11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 1. จัดท้าระบบการบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการ และสร้างความเป็นเอกภาพในกลไกการ
บริหารจัดการน ้าของประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั งป้องกันอุทกภัย รักษาคุณภาพ
น ้า และการจัดการน ้าระหว่างประเทศ 
 2. เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนด้วยการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ้า และวางระบบกระจายน ้าให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั งการพัฒนาและฟื้นฟูประปาผิวดินและบาดาล 
 3. จัดท้าฝายแม้ว (Check Dam) เพื่อชะลอน ้า เสริมความชุ่มชื น เพื่อความสมบูรณ์ของป่า และ
ดักตะกอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. จัดให้มีแนวป้องกันตลิ่งในพื นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง 
 5. เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน ้าที่มีอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
หากเกิดภัยพิบัติ 
 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการพยากรณ์ เตือนภัยที่เกี่ยวกับน ้าที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 7. จัดระบบการบ้าบัดน ้าเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. สร้างจิตส้านึกและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 
  



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าโขง น้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานในประเด็นหลัก
และสาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา มี
ระดับความสูงระหว่าง 300-1,550 ม.รทก. เทือกเขาที่ส้าคัญ ได้แก่ เทือกเขาดอยภูลังกา 
ดอยสันปันน ้า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่ต ้าและดอยขุนแม่ต๋อม เป็นต้น ส่วนลุ่มน ้าโขง (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปจัดเป็นพื นที่ราบสูง มีระดับอยู่เหนือ
ระดับน ้าทะเลปานกลางระหว่าง 100-200 ม.รทก. มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
ของลุ่มน ้า เทือกเขาที่ส้าคัญ คือ เทือกเขาเพชรบูรณ์ ดงพญาเย็น ภูพาน และพนมดงรัก ท้า
ให้พื นที่ของลุ่มน ้าด้านทิศตะวันตก และทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขตมีลาดเทจากทิศใต้ไป
ทิศเหนือ เป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น ้าที่ส้าคัญ คือ แม่น ้าเลย น ้าโมง น ้าสวย ห้วยหลวง แม่น ้า
สงคราม ห้วยน ้าก่้า เป็นต้น 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 1,578 มิลลิเมตร จะตกในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 21,650 ล้าน ลบ.ม. เริ่มมีปริมาณ
น ้าท่าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน ้าท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่ารายปี
เฉลี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และประสบกับภาวะน ้าท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรรวม 20,827,481 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 58.29 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
7,929,602 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.07 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 22.19 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า และมีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 5,816,368 ไร่หรือ
คิดเป็นร้อยละ 27.93 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด และร้อยละ 16.28 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 17,879,989 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.04 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง 6,218,485 คน แยกเป็น

ประชากรชาย 3,107,158 คน และประชากรหญิง 3,111,327 คน มีครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 37.28 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า ประชากรในวัย
แรงงานคิดเป็นร้อยละ 57.89 ของประชากรทั งลุ่มน ้า 
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ อยู่ในลุ่มน ้าโชง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้านวน 

4 โครงการ ความจุเก็บกัก 984.32 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ 277,787 ไร่ ส่วนใน
ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มี
จ้านวน 130 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 508.94 ล้าน ลบ.ม. และพื นที่ชลประทาน
รวม 762,443 ไร่ ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มีจ้านวน 5 โครงการ (ไม่รวม
โครงการฝายแม่ลาว ซึ่งมีหัวงานตั งอยู่ในลุ่มน ้ากก) มีความจุเก็บกักรวมทั งสิ น 95.30 
ล้าน ลบ.ม. และมีพื นที่ชลประทานรวมทั งหมด 278,953 ไร่ (รวมพื นที่ชลประทานของ
โครงการฝายแม่ลาวที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) 108,646 ไร)่ 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มี
จ้านวนทั งสิ น 1,681 โครงการ ความจุที่ระดับเก็บกักรวม 295.63 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับ
ประโยชน์ประมาณ 786,771 ไร่ ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) มีจ้านวนทั งสิ น 196 
โครงการ ความจุเก็บกักรวม 112.31 ล้าน ลบ.ม. มีพื นที่รับประโยชน์ 296,555 ไร ่

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีจ้านวนทั งสิ น 
326 โครงการ มีพื นที่ชลประทาน 516,682 ไร่ ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าโขง (ภาคเหนือ) มี
จ้านวน 45 โครงการ มีพื นที่ชลประทาน 70,200 ไร ่

 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 2,388 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 1,996.50 ล้านลบ.ม. 
และพื นที่รับประโยชน์รวม 2,989,391 ไร ่

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

กรมทรัพยากรน ้า 41 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 3 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 157 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า

ใหม่ กรมชลประทาน 193 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 64 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบายน ้า 

และระบบแพร่กระจายน ้า กรมชลประทาน 152 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า  
7 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทส่งเสริมงานวิจัย การเก็บ
ข้อมูล และการใช้สารสนเทศเชิงบูรณาการ กรมชลประทาน 5 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า
และฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 11 โครงการ กรมป่าไม้ 7 โครงการ และกรม
อุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 29 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันบรรเทาภัยน ้า
ท่วม กรมชลประทาน 3 โครงการ กรมพัฒนาที่ดิน 6 โครงการ และกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 4 โครงการ 
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- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

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

 แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  212,822 1,021.54 

 พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 59,054 283.46 

รวม 271,875 1,305.00 

 
6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

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

1)  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 92.60  

2)  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 14,618.32  

3)  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 36.54  

4)  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 63.62  

รวม                      14,811.08  

5)  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 549.75  

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด                      15,360.83  
 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและข้อจ้ากัดของการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้าโขง มีข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการวางแผนบริหารจัดการน ้าในอนาคต ดังนี  
 ลุ่มน  าโขง (ภาคเหนือ) 
 1. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกแผ้วถางและตัดไม้ท าลายป า 
  - เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการป่าชุมชนเพิ่มขึ น นอกจากนั นจะต้องเน้นด้านงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ดูแล ได้แก่ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส้าหรับการปลูกป่าทดแทนและการบ้ารุงรักษา การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน 
รวมทั งการสร้างฝายต้นน ้าล้าธารตามแนวพระราชด้าริ 
  - จัดท้าแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนและป้องกันรักษาป่าเชิงรุก โดยการจัดท้าข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการใช้ข้อมูลทางไกล (Satellite) เพื่อตรวจสอบและติดตามการบุกรุกท้าลายป่า 
  - ก้าหนดมาตรการป้องกันราษฎรบุกรุกป่าไม้และน้าที่ดินบริเวณเชิงเขาและต้นน ้าล้าธาร
มาท้าการเกษตร โดยผ่านองค์กรระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามตามอ้านาจหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
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  - สนับสนุนรูปแบบการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชรติ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และมีการอนุรักษ์แหล่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในชุมชน 
 2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  าเพ่ือการเก ตร 
  - จ้ากัดพื นที่การเกษตรที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของดินเป็นหลัก ทั งนี สืบเนื่องจาก
เกษตรกรได้ขยายพื นที่ท้ากินออกไปในบริเวณพื นที่เชิงเขาหรือที่ลาดชัน ซึ่งคุณสมบัติของดินไม่มีความเหมาะสม
ในการท้าการเกษตร เป็นต้น 
  - จัดหาแหล่งน ้าให้มากขึ น โดยเน้นโครงการประเภทเก็บกักน ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ให้เกษตรกรสามารถใช้น ้าที่เก็บกักในช่วงฤดูแล้งได้ พื นที่ที่เน้นมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน ้าโขง (เหนือ) ซึ่งตามดัชนีชี 
วัดมีสัดส่วนปริมาณน ้าท่าเก็บกักเทียบกับปริมาณน ้าท่าตามธรรมชาติยังต่้าอยู่มาก 
  - เน้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน โดยเฉพาะโครงการที่มีหัวงานแต่ไม่
มีระบบส่งน ้า ทั งนี เพื่อกระจายน ้าเข้าสู่พื นที่การเกษตรที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าและประสบปัญหาขาดแคลนน ้า
ในฤดูแล้ง 
 3. การแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
  ปัญหาน ้าท่วมเป็นปัญหาส้าคัญของทั งลุ่มน ้ากกและโขง (เหนือ) โดยเฉพาะที่น ้าแม่ลาวตั งแต่
อ้าเภอแม่สรวยจนถึงอ้าเภอเมืองที่น ้าแม่ลาวบรรจบกับน ้าแม่กก และที่น ้าอิงตั งแต่อ้าเภอดอกค้าใต้จนถึงอ้าเภอ
เชียงของ เป็นต้น การแก้ไขปัญหาควรท้าเป็นระบบ ดังนี  
  - ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ บริเวณลุ่มน ้าสาขาที่มีล้าน ้าไหลลงมารวม
กับล้าน ้าสายหลัก ได้แก่ น ้าแม่ลาวและน ้าอิง เพื่อช่วยในการชะลอน ้าและกักเก็บน ้าบางส่วนไม่ให้ไหลลงสู่ล้าน ้า
หลักในคราวเดียวกัน 
  - การขุดลอกล้าน ้าและก่อสร้างคันกั นน ้าของแม่น ้าสายหลัก เช่น น ้าแม่ลาว น ้าอิงและน ้า
ฝางนั น ควรด้าเนินการตลอดทั งสายของล้าน ้า จะท้าให้เกิดประสิทธิภาพการระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วมเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  - ในกรณีที่เป็นพื นที่ลุ่มต่้า อาทิเช่น บริเวณพื นที่อ้าเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นพื นที่ท้ายน ้า
และมีล้าน ้าหลายสายมาบรรจบ เช่น น ้าแม่ลาว น ้าแม่กรณ์ และน ้ากก ไม่สามารถด้าเนินการป้องกันด้วยวิธีอื่น
ได้ ควรพิจารณาโครงการผันน ้าแม่กรณ์เป็นโครงการเร่งด่วน อนึ่งยังมีพื นที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน ได้แก่ อ้าเภอแม่
จัน ซึ่งควรพิจารณาโครงการผันน ้าแม่ค้าเช่นเดียวกัน 
  - ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารที่ขวางล้าน ้า เป็นอุปสรรคในการระบายน ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื นที่ของแม่น ้าอิงและน ้าพุง ซึ่งมีฝายซึ่งก่อสร้างโดยหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นเป็นจ้านวนมาก โดย
การปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน ้าให้มากขึ น เป็นต้น 
 4. การแก้ไขปัญหาด้านคุ ภาพน  า 
  - ก้าหนดมาตรการในการป้องกันและดูแลผู้ประกอบการที่จะควบคุมการปนเปื้อนของปุ๋ย
และสารเคมีลงล้าน ้าธรรมชาติ 
  - ส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการน้าไปปฏิบัติ 
  - มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการปลูกจิตส้านึกถึงการดูแลคุณภาพน ้า 
  - พิจารณาก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตชุมชน 
  - อาจต้องพิจารณาโครงการที่มีลักษณะเป็น Intercept Drain โดยเฉพาะพื นที่เกษตรกรรม
ริมน ้าแม่ฝาง ซึ่งเป็นพื นที่วิกฤตในเรื่องคุณภาพน ้า 
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 ลุ่มน  าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 1. การจัดการพื นที่ต้นน  า 
  สถานการณ์ป่าไม้ของลุ่มน ้า สภาพป่าสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะเหลืออยู่ในเขตอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่  
ในลุ่มน ้าที่ 1,4 และ 5 ที่มีการบุกรุกพื นที่เขตอนุรักษ์และท้าการเกษตรในพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1 และ 2 พื นที่
ป่าสงวนแห่งชาติที่ก้าหนดเป็นป่าอนุรักษ์ (ป่าC) และป่าเพื่อเศรษฐกิจ (ป่าE) ถูกใช้ประโยชน์เป็นพื นที่การเกษตร
เป็นจ้านวนมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน ้าที่ 2 และ 3 บริเวณ จังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  และนครพนม  ที่มี
สภาพของป่าสงวนแห่งชาติที่เหลืออยู่เป็นจุด ๆ ในลักษณะของป่าชุมชน  ไม่มีสภาพเป็นพื นป่าขนาดใหญ่  
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 ที่ต้องการให้มีพื นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื นที่ทั งหมด โดยก้าหนดให้เป็นป่า
อนุรักษ ์(ป่า C) ร้อยละ 25 และป่าเพื่อเศรษฐกิจ (ป่า E) ร้อยละ 15 นั น เมื่อพิจารณาถึงพื นที่ป่าไม้ในแต่ละลุ่ม
น ้าสาขาโดยไม่เจาะจงว่าเป็นป่าอนุรักษ์หรือป่าเศรษฐกิจ และ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับ
มาตรการใช้ที่ดินรวมชั นคุณภาพลุ่มน ้ามูลและชี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2531  ดังนั น  
พื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1A, 1B และ 2  จึงควรเร่งปลูกป่าในพื นที่อนุรักษ์อย่างเร่งด่วน 
 2. การจัดการพื นทีก่ลางน  า 
  จากการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและพื นที่ศักยภาพชลประทานในพื นที่
ลุ่มน ้า พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมากกว่าพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการชลประทานอยู่มาก 
กล่าวได้ว่ายังมีพื นที่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้างระบบชลระบบชลประทานอีกมาก ถ้าสามารถจัดหาแหล่งน ้าให้ได้ 
ดังนั นมีความจ้าเป็นที่จะต้องค้านึงถึง พื นที่เกษตรน ้าฝน จะสามารถปรับปรุงในด้านใดบ้าง หรือการสนับสนุน
การประกอบอาชีพอื่นในกรณีที่ไม่สามารถท้าได้ในฤดูแล้ง 
 3. การจัดการพื นทีท่้ายน  า 
  แหล่งก้าเนิดมลพิษแหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ แหล่งมลพิษจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมจาก
การปศุสัตว์ และจากสถานที่ก้าจัดมูลฝอย ภายในลุ่มน ้าสาขาลุ่มน ้าสาขาที่ต้องเฝ้าระวัง ด้านมลพิษอย่างเร่งด่วน
มี 7 ลุ่มน ้าสาขาได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาเลยตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 6 ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโขงส่วนที่ 8 ลุ่มน ้าสาขาน ้าสวย ลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง และลุ่มน ้าสาขาห้วยมุก 
  ลุ่มน ้าสาขาที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับมลพิษชุมชน คือ ลุ่มน ้าสาขาเลยตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขา 
ห้วยหลวง ลุ่มน ้าสาขาน ้าสวย ลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง และลุ่มน ้าสาขาห้วยมุก โดยเทศบาลที่ต้องมีก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชน ได้แก ่เทศบาลนครอุดรธานี  เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต้าบลนากลาง เทศบาลเมือง
เลย 
  ลุ่มน ้าสาขาที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสียของอุตสาหกรรม ได้แก่ ลุ่มน ้าสาขาห้วย
หลวง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 8 และลุ่มน ้าสาขาห้วยมุก 
 4. การจัดการด้านอ่ืน  
  1) การป้องกันตลิ่งริมแม่น ้าโขง 
   สภาพการกัดเซาะตลิ่ง แม่น ้าโขง เกิดขึ นทั ง 2 ฝั่งของแม่น ้าและเป็นปัญหาที่เกิดมานาน 
และยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั งหมด นอกจากนั นปัญหาผลกระทบเมื่อมีการป้องกันตลิ่งท้าให้
กระทบอีกฝั่งหนึ่งของแม่น ้ายังจะต้องมีการศึกษาผลกระทบ เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของ
ทั ง 2 ประเทศ ซึ่งในแผนการพัฒนาแม่น ้าโขง ของคณะกรรมการแม่น ้าโขง ได้ก้าหนดแผนการป้องกันตลิ่งเป็น
แบบที่เหมาะสมที่จะด้าเนินการ ส้าหรับการด้าเนินการในระยะเร่งด่วนควรด้าเนินการป้องกันในจุดที่มีการกัด
เซาะสูงและชุมชนก่อน 
  2) ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
   การพังทลายดินและดินเค็มเป็นปัญหาส้าคัญมากทางด้านการเกษตรและยังส่งผล
กระทบต่อทรพัยากรอื่น และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะการท้าการเกษตรในพื นที่ลาดชันและพื นที่ชั น



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าโขง 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 
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คุณภาพลุ่มน ้า 1 และ 2 จึงควรมีมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบด้านอื่น เช่น การตื นเขิน ของแหล่ง
น ้า การเกิดน ้าท่วมฉับพลัน 
  3) ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ชุ่มน ้า 
   พื นที่ชุ่มน ้า (Wetland) เป็นพื นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ นตลอดเวลา 
และให้ผลผลิตของพืชและสัตว์สูงมากกว่าพื นที่ป่าไม้ และทุ่งหญ้าที่มีขนาดเนื อที่เท่าๆ กันจึงมีการใช้ประโยชน์
จากพื นที่ชุ่มน ้าโดยหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ มากมาย ในทุกๆ ด้าน เช่ น การป้องกันน ้าท่วม แหล่งสร้าง
ออกซิเจนพืชน ้า แหล่งช่วยย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยแบคทีเรียในน ้า ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร ที่หลบภัย 
แหล่งขยายพันธ์ ของสัตว์ส้าคัญหรือใกล้สูญพันธ์ โดยเฉพาะ กลุ่มนก ปลา ฯลฯ 
   การใช้ประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน จนเกินความสามารถในการฟื้นตัวตามธรรมชาติของระบบ
นิเวศวิทยา เป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้พื นที่ชุ่มน ้าทั่วโลกถูกท้าลาย เกิดความสูญเสียต่อเนื่องต่อระบบนิเวศวิทยา
อย่างมหาศาล  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้พื นที่ชุ่มน ้าในลุ่มน ้าโขง  ที่มีความส้าคัญ โดยเฉพาะในระดับ
นานาชาติ และระดับท้องถิ่นให้คงความสมบูรณ์และด้ารงอยู่ได้ตลอดไป จึงจ้าเป็นต้องมีการบูรณาการแผนการ
ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างชาญฉลาดควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
  4) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง  
   ประเด็นปัญหาที่ต้องมีการร่วมกันแก้ไข ในประเทศภาคีลุ่มน ้าโขง คือ 
   - ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งแม่น ้าโขงที่เกิดขึ นทั งในฝั่งประเทศไทยและประเทศลาว ที่
จะต้องร่วมกันศึกษาหามาตรการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ของทั ง 2 ประเทศ เพื่อลดผลกระทบซึ่งกันและ
กัน 
   - การพยากรณ์ระดับน ้าในแม่น ้าโขง ภายใต้แผนการด้าเนินการมีการศึกษาการ
พยากรณ์เพื่อการเตือนภัยน ้าท่วม ในระยะต่อไปจะต้องจัดตั งศูนย์ข้อมูลและพยากรณ์ให้สามารถเตือนภัยได้
อย่างถูกต้องทั งลุ่มน ้าต่อไป  

  



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

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

2. กรมทรัพยากรน ้า. (2549). โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ). รายงานการศึกษา. บริษัท ซันยู คอนซัลแตนท์ส (ประเทศไทย) จ้ากัด, บริษัท 
แมคโคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท เทสโก้ จ้ากัด, บริษัท ไทย ดีซีไอ จ้ากัด, บริษัท เซ้าท์อี สท์
เอเซียเทคโนโลยี่ จ้ากัด. 

3. กรมทรัพยากรน ้า. (สิงหาคม 2549). โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
กกและโขง (เหนือ). รายงานการศึกษา. บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท 
ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ ไทยอินฟราสทรัคเจอร์ จ้ากัด. 

4. กรมชลประทาน. (2546). โครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานส้าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

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

6. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน ้า , สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
ก้าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

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

8. ส้านักนโยบายสาธารณะ, ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (กรกฎาคม 2547). 
โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ  
25 ลุ่มน ้าส้าคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

 

 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48310 (Station : 310201-PHAYAO)

ชื่อสถานี จังหวัดพะเยา ระดับสถานี 396.89  ม.
รหัสสถานี 48310 ระดับบาโรมิเตอร ม.

ละติจูด 19o08' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 99o54' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน ม.
ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน ม.

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

 เฉลี่ย 1,013.0 1,011.3 1,008.1 1,006.5 1,005.4 1,004.0 1,004.1 0,967.4 1,007.1 1,010.6 1,013.2 1,014.8 1,005.5 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,025.5 1,024.3 1,030.0 1,020.4 1,014.3 1,011.4 1,012.6 1,012.2 1,015.9 1,021.7 1,027.3 1,027.6 1,020.3 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,011.1 1,010.1 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 2.6 3.9 -0.2 -0.8 -2.1 -6.5 -3.0 -2.8 -2.0 -1.5 -0.9 -0.1 -1.1 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 20.5 22.8 26.4 28.6 27.7 27.5 27.0 26.7 26.3 25.3 22.6 19.9 25.1 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.3 32.2 35.0 35.9 33.5 32.4 31.6 31.4 31.3 30.7 29.2 27.7 31.7 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 13.6 15.4 19.5 22.9 23.5 24.0 23.6 23.4 23.0 21.7 18.0 13.9 20.2 
 สูงสุด 34.3 37.1 39.7 42.0 40.7 40.0 37.2 35.6 35.2 36.1 34.6 33.6 42.0 
 ตํ่าสุด 12.5 14.2 17.2 21.3 22.9 23.1 22.8 22.8 22.5 20.8 16.9 12.0 12.0 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 75 66 58 62 75 78 80 83 84 84 81 79 75 
 เฉลี่ยสูงสุด 94 90 83 84 91 91 93 95 96 96 96 96 92 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 42 34 31 38 54 61 64 66 65 62 55 48 52 
 ตํ่าสุด 40 24 22 34 51 56 54 54 61 55 48 43 22 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.1 14.8 16.3 19.5 22.2 23.0 23.0 23.3 23.2 22.1 18.8 15.6 19.7 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 94.0 112.0 156.0 173.0 149.0 132.0 121.0 112.0 103.0 100.0 87.0 85.0 1,424.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 2.0 3.0 4.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 3.0 5.2 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 4.0 5.0 5.0 7.0 9.0 10.0 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0 4.0 6.0 
 เฉลี่ย - - - - - - - - - - - - 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 0.6 0.9 1.2 1.4 1.2 1.5 1.4 0.9 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9 
 ทิศทางลม - - - - - - - - - - - - -
 ความเร็วลมสูงสุด 27 29 33 64 40 30 26 40 30 21 32 20 64 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 5.1 9.9 30.3 90.3 179.8 103.1 141.6 203.6 205.7 118.2 38.6 11.9 1,138.1 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 2 3 9 16 15 18 19 17 11 4 1 116 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 48.2 63.3 79.5 87.6 114.8 82.0 80.9 154.3 118.4 105.5 79.9 52.4 154.3 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 25.0 26.0 29.0 23.0 6.0 3.0 1.0 1.0 3.0 10.0 13.0 20.0 160.0 
 หมอก 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 8.0 9.0 31.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 0.0 2.0 9.0 12.0 7.0 7.0 9.0 10.0 6.0 1.0 0.0 63.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดหนองคาย (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48352 (Station : 352201-NONG KHAI)

ชื่อสถานี จังหวัดหนองคาย ระดับสถานี 173.21  ม.
รหัสสถานี 48352 ระดับบาโรมิเตอร 174.00  ม.

ละติจูด 17o
52' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.25     ม.

ลองติจูด 102o
43' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 12.40    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 0.95     ม.

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

 เฉลี่ย 1,014.5 1,012.3 1,009.8 1,008.0 1,006.8 1,005.2 1,005.1 1,005.2 1,007.8 1,011.1 1,013.7 1,015.7 1,009.6 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,029.0 15,842.0 1,031.0 1,022.3 1,016.7 1,012.9 1,013.4 1,013.7 1,016.5 1,021.8 1,025.7 1,028.1 2,256.1 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,009.8 1,007.5 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.4 1,010.2 1,011.5 1,009.8 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 5.7 6.3 6.3 6.0 5.2 4.3 4.0 4.3 4.8 5.0 5.0 5.4 5.2 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 22.5 24.8 27.6 29.4 28.5 28.2 27.8 27.5 27.4 26.8 24.6 22.0 26.4 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.7 32.0 34.7 36.1 34.1 32.9 32.3 32.0 31.9 31.8 30.6 28.9 32.3 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 16.7 19.0 21.8 24.2 24.6 24.8 24.7 24.5 24.1 22.9 19.8 16.4 22.0 
 สูงสุด 37.3 39.1 42.8 43.3 42.8 39.5 37.4 37.5 36.2 36.0 36.6 35.8 43.3 
 ตํ่าสุด 15.5 17.5 20.7 22.8 23.3 24.0 23.5 23.7 23.3 22.4 18.6 15.3 15.3 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 69 66 64 68 78 83 84 85 83 78 71 69 75 
 เฉลี่ยสูงสุด 89 86 84 86 92 94 95 96 95 92 90 90 91 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 45 43 43 47 59 66 68 69 66 58 49 45 55 
 ตํ่าสุด 44 39 42 43 55 62 64 60 56 54 46 42 39 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.8 17.3 19.5 22.2 23.9 24.7 24.6 24.6 24.1 22.1 18.6 15.5 21.1 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 107.0 116.0 151.0 165.0 142.0 114.0 107.0 104.0 107.0 117.0 111.0 106.0 1,447.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 3.0 3.0 3.0 5.0 7.0 8.0 8.0 9.0 7.0 5.0 4.0 3.0 5.4 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 4.0 4.0 4.0 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 6.0 4.0 6.0 
 เฉลี่ย 7.8 6.8 6.3 9 11.6 11.9 11.8 11.4 11.5 11 10 8.5 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2 1.3 1.3 1.2 
 ทิศทางลม E E E E E W W W E E NE NE -
 ความเร็วลมสูงสุด 22 45 42 48 35 50 32 25 22 26 21 27 50 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 6.4 17.3 39.9 85.3 233.0 274.2 281.9 309.5 262.9 91.5 15.7 4.6 1,622.2 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 2 3 6 9 17 20 21 22 18 9 2 1 130 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 43.3 34.1 69.2 105.5 118.0 140.3 120.8 143.7 99.6 89.8 53.6 30.0 143.7 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 21.0 23.0 24.0 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 13.0 18.0 126.0 
 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 2.0 4.0 8.0 14.0 14.0 12.0 13.0 11.0 4.0 0.0 0.0 82.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดเลย (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48353 (Station : 353201-LOEI)

ชื่อสถานี จังหวัดเลย ระดับสถานี 252.51  ม.
รหัสสถานี 48353 ระดับบาโรมิเตอร 254.00  ม.

ละติจูด 17o
27' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.25     ม.

ลองติจูด 101o
44' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 11.00    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 1.00     ม.

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

 เฉลี่ย 1,014.5 1,012.2 1,009.8 1,008.1 1,006.9 1,005.4 1,005.3 1,005.5 1,008.0 1,011.3 1,013.8 1,015.8 1,009.7 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,028.7 1,025.5 1,030.8 1,022.0 1,015.8 1,013.3 1,013.8 1,012.9 1,016.6 1,022.1 1,025.2 1,028.4 1,021.3 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,009.2 1,007.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.4 1,009.9 1,011.0 1,009.6 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 6.4 6.7 6.5 5.9 5.0 4.2 4.0 4.2 4.8 5.1 5.4 5.9 5.3 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 21.6 24.1 26.9 28.3 27.7 27.8 27.4 27.1 26.4 25.6 23.6 21.0 25.6 
 เฉลี่ยสูงสุด 30.2 32.8 35.1 35.8 33.7 32.9 32.3 32.0 31.6 31.1 30.3 28.9 32.2 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 14.7 16.9 19.9 22.7 23.6 24.2 24.0 23.8 23.1 21.8 18.5 14.8 20.7 
 สูงสุด 36.9 39.5 41.3 42.6 41.8 38.9 37.0 36.2 35.8 35.9 36.4 35.0 42.6 
 ตํ่าสุด 13.6 15.4 18.5 21.9 22.6 23.6 23.2 23.2 22.8 21.4 17.2 15.0 13.6 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 68 63 61 67 77 78 78 80 83 81 75 71 74 
 เฉลี่ยสูงสุด 89 87 84 87 92 91 91 92 95 94 92 91 90 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 39 36 35 42 55 59 59 62 64 59 50 43 50 
 ตํ่าสุด 37 31 32 37 48 54 54 59 57 53 49 40 31 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 14.6 15.7 17.5 20.7 22.8 23.1 22.9 23.0 23.1 21.7 18.4 14.9 19.9 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 102.0 114.0 148.0 154.0 132.0 121.0 117.0 107.0 96.0 99.0 94.0 92.0 1,376.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 4.0 3.0 4.9 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 3.0 2.0 2.0 5.0 8.0 10.0 10.0 10.0 6.0 3.0 4.0 3.0 6.0 
 เฉลี่ย 6.6 5 4.1 6.7 10 11.4 11.4 11.1 9.6 8.7 8.3 7.6 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.6 
 ทิศทางลม E E S S S W W N N N E N -
 ความเร็วลมสูงสุด 20 38 50 46 43 30 33 35 32 31 20 30 50 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 5.7 16.9 41.4 103.2 205.2 168.6 146.4 173.5 236.0 122.1 20.8 7.1 1,246.9 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 3 6 11 17 17 17 19 19 11 3 1 125 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 21.7 62.0 67.8 96.0 163.8 93.7 89.3 112.8 152.0 111.0 62.5 57.4 163.8 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 26.0 26.0 28.0 21.0 5.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 15.0 20.0 155.0 
 หมอก 10.0 10.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 13.0 10.0 10.0 73.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 1.0 5.0 11.0 15.0 10.0 8.0 9.0 10.0 5.0 1.0 0.0 75.0 
 พายุฝน 0.0 1.0 3.0 5.0 4.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดนครพนม (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48357 (Station : 357201-NAKHON PHANOM)

ชื่อสถานี จังหวัดนครพนม ระดับสถานี 140.00  ม.
รหัสสถานี 48357 ระดับบาโรมิเตอร 148.00  ม.

ละติจูด 17o
25' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.20     ม.

ลองติจูด 104o
47' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 11.00    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 0.80     ม.

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

 เฉลี่ย 1,014.9 1,012.7 1,010.3 1,008.5 1,007.2 1,005.8 1,005.6 1,005.6 1,008.0 1,011.1 1,013.7 1,015.8 1,009.9 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,029.2 1,025.1 1,030.0 1,021.1 1,015.2 1,013.2 1,013.3 1,013.8 1,017.4 1,021.3 1,025.1 1,026.5 1,020.9 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,010.1 1,008.2 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,009.8 1,011.8 1,010.0 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 5.2 5.6 5.9 5.6 4.8 4.0 4.0 4.2 4.6 4.5 4.4 4.6 4.8 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 22.2 24.3 27.0 28.9 28.3 27.7 27.3 27.0 27.1 26.4 24.4 21.9 26.0 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.4 31.2 33.7 35.0 33.6 32.2 31.5 31.3 31.8 31.8 30.6 28.8 31.7 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 16.2 18.8 21.8 24.2 24.6 24.7 24.5 24.3 23.9 22.4 19.4 16.2 21.8 
 สูงสุด 36.3 38.3 41.3 42.0 40.3 37.5 36.4 36.5 36.0 35.4 35.8 35.5 42.0 
 ตํ่าสุด 13.9 17.1 19.8 22.0 23.5 23.4 23.4 23.5 23.2 22.3 18.6 15.2 13.9 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 67 67 66 69 78 85 86 88 84 76 70 68 75 
 เฉลี่ยสูงสุด 89 87 85 86 91 95 96 97 96 92 89 89 91 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 44 45 45 48 59 68 71 73 67 57 49 46 56 
 ตํ่าสุด 39 41 38 42 52 60 61 63 59 50 45 41 38 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.4 16.9 19.5 22.0 23.7 24.7 24.7 24.7 23.9 21.4 18.0 15.4 20.9 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 117.0 118.0 147.0 154.0 135.0 103.0 101.0 94.0 104.0 119.0 117.0 112.0 1,421.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 3.0 3.0 5.3 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 7.0 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 
 เฉลี่ย 8.3 6.5 5.5 6.8 10.1 10.3 10.2 10 10 9.6 9.2 8.4 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 1.7 1.8 1.5 1.3 0.9 0.6 0.6 0.7 0.7 1.2 1.6 1.7 1.2 
 ทิศทางลม E E E E E E SE SE E E NE E -
 ความเร็วลมสูงสุด 17 49 35 35 30 20 20 35 25 18 23 20 49 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 2.6 29.9 61.3 103.1 253.0 412.1 504.2 575.2 298.3 92.0 10.1 5.1 2,346.9 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 4 6 8 18 23 24 26 18 9 2 1 140 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 23.9 48.7 85.8 105.0 152.9 165.3 243.7 304.4 156.3 127.6 56.3 32.4 304.4 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 20.0 21.0 17.0 5.0 1.0 0.0 0.0 6.0 12.0 13.0 16.0 128.0 
 หมอก 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 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 2.0 4.0 7.0 13.0 14.0 14.0 14.0 9.0 3.0 0.0 0.0 80.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48383 (Station : 383201-MUKDAHAN)

ชื่อสถานี จังหวัดมุกดาหาร ระดับสถานี 138.00  ม.
รหัสสถานี 48383 ระดับบาโรมิเตอร 139.00  ม.

ละติจูด 16o
32' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.50     ม.

ลองติจูด 104o
43' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 11.00    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 0.80     ม.

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

 เฉลี่ย 1,013.9 1,012.0 1,009.6 1,007.8 1,006.5 1,005.2 1,005.1 1,005.1 1,007.3 1,010.4 1,013.0 1,014.9 1,009.2 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,027.8 1,024.7 1,029.1 1,020.2 1,015.0 1,012.3 1,012.6 1,012.3 1,016.2 1,020.3 1,024.6 1,025.4 1,020.0 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,011.0 1,010.1 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 2.2 2.5 2.6 5.4 4.7 3.9 3.7 3.8 4.3 4.3 4.2 4.5 3.8 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 22.6 24.8 27.8 29.6 28.7 28.2 27.8 27.3 27.2 26.4 24.4 22.2 26.4 
 เฉลี่ยสูงสุด 30.4 32.6 35.1 36.1 34.4 32.8 32.3 31.8 31.9 31.7 30.6 29.2 32.4 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 16.3 19.0 22.3 24.6 24.8 24.9 24.7 24.4 24.0 22.5 19.7 16.6 22.0 
 สูงสุด 38.6 40.0 42.1 42.5 41.7 38.3 36.6 36.5 36.7 36.2 37.5 36.7 42.5 
 ตํ่าสุด 15.0 17.4 20.1 23.5 23.7 23.7 24.0 23.5 23.3 22.0 17.9 15.9 15.0 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 67 65 62 65 75 80 81 84 82 76 71 69 73 
 เฉลี่ยสูงสุด 88 85 81 82 89 92 93 94 94 90 88 88 89 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 43 41 41 44 56 63 66 68 65 59 52 48 54 
 ตํ่าสุด 36 37 35 38 48 57 57 61 59 54 49 42 35 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.5 17.0 19.1 21.6 23.4 24.1 24.1 24.2 23.7 21.5 18.4 15.8 20.7 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 121.0 124.0 161.0 165.0 145.0 121.0 115.0 104.0 109.0 120.0 118.0 115.0 1,518.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 3.0 3.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 4.0 3.0 5.3 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 4.0 5.0 5.0 7.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 
 เฉลี่ย 7.9 6.6 6 7.8 10.8 11.2 11.3 10.6 10.4 9.9 9.3 8.3 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 2.3 2.3 2.3 2.0 1.5 1.5 1.5 1.3 1.2 2.1 3.0 2.9 2.0 
 ทิศทางลม NE E E E SW SW SW SW NE NE NE NE -
 ความเร็วลมสูงสุด 23 30 55 75 45 35 30 25 30 30 50 31 75 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 3.9 17.5 39.4 76.0 199.4 237.3 236.7 329.9 227.1 100.7 13.9 3.0 1,484.8 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 3 4 7 16 17 19 22 16 9 2 1 117 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 35.9 44.8 78.0 82.1 119.7 269.4 96.5 110.2 159.0 96.4 55.0 23.8 269.4 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 21.0 22.0 23.0 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 11.0 15.0 18.0 134.0 
 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 1.0 3.0 6.0 12.0 9.0 9.0 10.0 8.0 3.0 0.0 0.0 61.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48354 (Station : 354201-UDON THANI)

ชื่อสถานี จังหวัดอดุรธานี ระดับสถานี 177.00  ม.
รหัสสถานี 48354 ระดับบาโรมิเตอร 178.00  ม.

ละติจูด 17o
23' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.50     ม.

ลองติจูด 102o
48' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 12.00    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 0.80     ม.

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

 เฉลี่ย 1,013.9 1,011.7 1,009.3 1,007.6 1,006.4 1,004.9 1,004.8 1,004.9 1,007.4 1,010.6 1,013.1 1,015.2 1,009.2 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,028.3 1,025.2 1,029.5 1,021.4 1,015.4 1,011.9 1,012.3 1,013.0 1,016.2 1,020.9 1,025.0 1,027.2 1,020.5 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,009.2 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,009.0 1,011.0 1,009.9 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 5.7 6.0 6.1 5.7 4.9 4.1 3.9 4.1 4.6 4.7 4.9 5.3 5.0 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 22.8 25.2 28.0 29.8 28.9 28.5 28.2 27.8 27.6 26.9 24.9 22.4 26.8 
 เฉลี่ยสูงสุด 30.1 32.4 34.9 36.2 34.3 33.1 32.6 32.0 31.9 31.6 30.7 29.1 32.4 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 16.4 18.8 21.9 24.4 24.7 25.0 24.9 24.6 24.2 22.9 19.8 16.3 22.0 
 สูงสุด 37.6 39.2 42.0 43.0 41.2 38.7 37.7 36.5 35.8 36.5 37.0 35.6 43.0 
 ตํ่าสุด 15.6 16.7 21.0 22.2 23.5 23.5 23.8 23.7 23.2 22.1 19.6 15.5 15.5 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 65 63 60 63 74 78 78 81 81 76 69 66 71 
 เฉลี่ยสูงสุด 86 84 80 82 89 90 90 92 93 91 88 90 88 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 40 40 39 43 55 61 62 65 64 56 47 43 51 
 ตํ่าสุด 37 46 38 38 48 53 57 60 57 54 45 40 37 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.1 16.8 18.7 21.3 23.3 24.0 23.8 24.0 23.8 21.9 18.3 15.1 20.5 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 124.0 134.0 171.0 185.0 169.0 142.0 139.0 128.0 121.0 131.0 126.0 120.0 1,690.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.0 5.0 3.0 3.0 4.9 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 4.0 4.0 5.0 7.0 10.0 11.0 11.0 10.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 
 เฉลี่ย 7.5 6.5 6.3 8.5 10.8 11.4 11.5 11.3 10.6 10 9.2 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 1.5 1.7 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9 1.8 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 
 ทิศทางลม E E E S S S S W E E NE NE -
 ความเร็วลมสูงสุด 24 44 70 45 49 49 41 35 35 30 29 22 70 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 5.1 21.0 50.3 72.9 209.3 229.8 211.5 274.7 245.3 88.9 10.3 3.1 1,422.2 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 3 5 8 17 18 19 21 17 9 2 1 121 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 24.2 54.9 70.9 103.7 158.3 121.3 274.5 192.6 144.7 92.6 37.9 19.2 274.5 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 25.0 25.0 26.0 17.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.0 16.0 22.0 150.0 
 หมอก 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 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 2.0 4.0 7.0 13.0 13.0 11.0 11.0 9.0 4.0 0.0 0.0 74.0 
 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48356 (Station : 356201-SAKON NAKHON)

ชื่อสถานี จังหวัดสกลนคร ระดับสถานี 171.00  ม.
รหัสสถานี 48356 ระดับบาโรมิเตอร 172.00  ม.

ละติจูด 17o
09' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.20     ม.

ลองติจูด 104o
08' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน 10.50    ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน 1.00     ม.

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

 เฉลี่ย 1,014.7 1,012.5 1,010.1 1,008.3 1,007.0 1,005.5 1,005.3 1,005.4 1,007.9 1,011.0 1,013.6 1,015.7 1,009.8 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,029.7 1,025.5 1,029.6 1,021.8 1,015.1 1,013.0 1,012.8 1,013.5 1,016.9 1,020.7 1,025.4 1,027.0 1,020.9 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,009.8 1,007.4 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,009.1 1,010.8 1,009.8 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 5.5 5.8 5.9 5.6 4.8 4.0 3.8 4.1 4.5 4.7 4.8 5.1 4.9 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 22.1 24.4 27.3 29.0 28.4 28.1 27.7 27.4 27.2 26.4 24.4 21.8 26.2 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.2 31.2 33.7 35.0 33.4 32.4 31.8 31.4 31.3 31.1 30.3 28.6 31.6 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 16.2 18.9 22.1 24.4 24.8 25.1 24.9 24.6 24.2 22.6 19.4 16.0 21.9 
 สูงสุด 36.2 38.8 41.1 41.8 41.0 37.5 36.6 36.0 35.7 35.0 36.6 35.3 41.8 
 ตํ่าสุด 14.6 17.0 19.5 23.0 23.4 24.0 24.0 23.8 23.5 22.4 17.2 15.5 14.6 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 66 65 63 66 77 81 82 84 83 77 70 68 74 
 เฉลี่ยสูงสุด 87 84 81 83 90 91 92 94 94 92 89 90 89 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 42 43 43 48 59 65 67 69 66 58 49 44 54 
 ตํ่าสุด 36 36 36 45 53 62 62 64 61 53 45 43 36 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 14.8 16.7 18.8 21.6 23.5 24.2 24.2 24.3 23.7 21.5 18.1 15.1 20.5 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 129.0 132.0 170.0 177.0 147.0 123.0 122.0 112.0 111.0 128.0 125.0 121.0 1,597.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0 2.0 4.8 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 6.0 6.0 7.0 8.0 11.0 12.0 12.0 11.0 10.0 8.0 7.0 6.0 6.0 
 เฉลี่ย 8.1 6.9 6.6 8.5 12 12.4 12.5 12 11.7 10.5 9 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 2.2 2.5 2.4 1.9 1.5 1.6 1.6 1.5 1.1 1.5 1.8 1.9 1.8 
 ทิศทางลม E E E SE SE SW SW SW E E E E -
 ความเร็วลมสูงสุด 22 40 45 49 40 40 30 35 35 25 25 20 49 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 3.1 29.1 57.4 93.7 230.7 267.2 293.3 354.3 230.1 76.3 11.9 5.9 1,653.0 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 4 6 10 17 20 21 23 17 8 2 1 130 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 22.7 77.2 101.0 87.0 196.6 155.6 228.9 172.1 128.6 93.0 45.3 39.8 228.9 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 21.0 22.0 23.0 16.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.0 18.0 20.0 141.0 
 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 2.0 5.0 9.0 15.0 13.0 13.0 14.0 11.0 3.0 1.0 0.0 86.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ สกษ.สกลนคร (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48355 (Station : 356301-SAKON NAKHON AGROMET)

ชื่อสถานี สกษ.สกลนคร ระดับสถานี 192.00  ม.
รหัสสถานี 48355 ระดับบาโรมิเตอร ม.

ละติจูด 17o
07' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 104o
03' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน ม.

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

 เฉลี่ย 1,015.0 1,012.6 1,009.7 1,008.5 1,007.2 1,005.5 1,005.0 1,005.3 1,007.2 1,010.6 1,013.2 1,014.5 1,009.5 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,026.5 1,024.0 1,020.3 1,017.8 1,014.1 1,010.5 1,011.7 1,012.4 1,013.6 1,017.0 1,022.2 1,022.3 1,017.7 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,008.7 1,006.5 1,003.3 1,002.1 1,003.0 1,002.0 1,000.1 0,999.0 1,003.3 1,005.2 1,008.7 1,008.6 1,004.2 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 5.6 5.6 5.7 5.4 4.6 3.9 3.7 3.8 4.4 4.5 4.7 5.0 4.7 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 20.7 23.6 26.6 28.2 27.6 28.2 27.7 27.2 27.1 26.2 23.5 21.7 25.7 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.6 32.0 34.1 35.1 33.3 33.3 32.0 31.8 32.0 31.6 30.7 29.7 32.1 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 13.8 17.1 21.1 23.2 23.7 24.8 24.7 24.3 23.7 22.1 18.0 15.4 21.0 
 สูงสุด 36.1 38.8 39.0 40.7 37.6 37.4 35.2 35.0 35.2 34.3 36.5 34.5 40.7 
 ตํ่าสุด 10.0 14.8 17.5 20.0 21.5 23.5 23.1 23.0 22.7 21.0 15.0 12.0 10.0 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 70 67 71 72 79 81 82 85 84 81 75 74 77 
 เฉลี่ยสูงสุด 93 89 89 89 92 92 92 94 95 95 94 95 92 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 42 41 48 51 60 65 69 70 66 62 50 47 56 
 ตํ่าสุด 35 37 37 42 54 57 58 60 57 54 41 40 35 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 14.3 16.4 20.3 22.1 23.2 24.4 24.2 24.3 23.9 22.4 18.3 16.3 20.8 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 102.0 108.0 130.0 142.0 122.0 117.0 103.0 93.0 102.0 101.0 99.0 92.0 1,311.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 4.0 2.0 1.0 4.0 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 8.0 7.0 8.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 9.0 8.0 7.0 6.0 6.0 
 เฉลี่ย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 0.8 1.0 0.5 0.6 0.3 0.6 0.9 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 
 ทิศทางลม -
 ความเร็วลมสูงสุด 16 15 23 20 18 35 18 20 12 20 13 14 35 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 1.9 28.7 61.6 94.0 215.6 247.7 264.0 318.6 230.9 85.5 14.5 5.8 1,568.8 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 3 6 9 16 19 20 22 17 8 2 1 124 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 15.5 90.2 87.3 98.1 173.5 125.0 111.4 212.6 132.8 88.9 66.1 52.1 212.6 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 19.0 21.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.0 15.0 20.0 22.0 129.0 
 หมอก 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 
 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 
 ฟาคะนอง 0.0 1.0 5.0 6.0 9.0 12.0 8.0 11.0 8.0 2.0 1.0 0.0 63.0 
 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  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ สกษ.เลย (พ.ศ.2523-2552)
CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48350 (Station : 353301-LOEI AGROMET)

ชื่อสถานี สกษ.เลย ระดับสถานี 260.30  ม.
รหัสสถานี 48350 ระดับบาโรมิเตอร ม.

ละติจูด 17o
24' N ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 104o
44' E ความสูงของเคร่ืองมือวัดความเร็วลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเคร่ืองมือวัดน้ําฝน ม.

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

 เฉลี่ย 1,014.4 1,011.9 1,009.0 1,008.0 1,006.7 1,004.9 1,004.5 1,004.9 1,006.9 1,010.4 1,013.0 1,014.1 1,009.1 

 เฉลี่ยสูงสุด 1,027.1 1,024.5 1,019.5 1,017.2 1,013.6 1,009.7 1,013.0 1,011.8 1,012.8 1,017.2 1,022.4 1,022.8 1,017.6 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 1,007.6 1,005.1 1,001.7 1,001.0 1,002.3 1,001.1 0,999.0 0,997.6 1,001.8 1,005.5 1,007.6 1,008.0 1,003.2 
 การเปลี่ยนแปลงตอวัน 6.5 6.4 6.5 5.8 4.9 4.3 4.1 4.1 4.8 4.9 5.2 5.7 5.3 

 อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 20.7 23.7 26.5 27.2 26.4 27.5 27.3 26.8 26.2 25.4 22.9 21.3 25.2 
 เฉลี่ยสูงสุด 29.5 31.8 34.4 34.1 32.0 33.0 32.7 32.2 31.8 30.9 30.2 29.2 31.8 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 14.3 17.4 20.7 22.9 23.3 24.1 24.0 23.8 23.2 22.2 18.1 15.7 20.8 
 สูงสุด 35.5 38.4 40.3 40.9 36.5 37.0 36.5 35.9 36.5 33.9 35.7 34.0 40.9 
 ตํ่าสุด 11.5 14.5 19.0 20.8 21.7 23.1 23.1 22.8 22.1 21.5 14.8 13.8 11.5 

 ความชืน้สมัพัทธ (เปอรเซน็ต)

 เฉลี่ย 73 70 70 78 85 83 83 86 88 87 80 78 80 
 เฉลี่ยสูงสุด 95 92 91 93 97 96 95 96 98 98 97 97 95 
 เฉลี่ยตํ่าสุด 45 45 45 56 67 65 65 68 69 69 56 51 58 
 ตํ่าสุด 33 39 30 44 57 54 55 56 59 64 45 47 30 

 จุดนํ้าคาง (องศาเซลเซยีส)

 เฉลี่ย 15.0 17.2 19.8 22.5 23.5 24.2 23.9 23.9 23.8 22.9 18.9 16.7 21.0 
 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉลี่ยจากถาด 105.0 114.0 141.0 133.0 106.0 110.0 111.0 98.0 92.0 88.0 92.0 88.0 1,278.0 
 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉลี่ย 1.0 2.0 2.0 4.0 7.0 7.0 8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2.0 4.4 
 ชัว่โมงที่มแีสงแดด (ชม.)

 เฉลี่ย ไมมีการตรวจวัด
 ทัศนวิสยั (กม.)

 07.00LST 2.0 2.0 2.0 4.0 6.0 9.0 10.0 8.0 5.0 3.0 3.0 2.0 6.0 
 เฉลี่ย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเร็วลมเฉลี่ย 0.9 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.9 
 ทิศทางลม -
 ความเร็วลมสูงสุด 0 19 29 28 23 18 16 21 18 14 15 11 29 

 ฝน (มม.)

 เฉลี่ย 5.0 17.9 49.9 102.2 198.6 170.3 146.1 168.7 239.8 133.9 19.2 5.2 1,256.8 
 จํานวนวันท่ีฝนตก (วัน) 1 2 5 10 17 15 16 18 18 11 3 1 117 
 ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 14.2 60.2 69.4 85.4 126.7 110.1 92.6 76.9 128.3 103.0 41.8 60.3 128.3 

 จํานวนวันท่ีเกิด (วัน)

 เมฆหมอก 18.0 23.0 26.0 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 9.0 18.0 113.0 
 หมอก 7.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 6.0 13.0 12.0 9.0 54.0 
 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 
 ฟาคะนอง 0.0 1.0 9.0 15.0 13.0 11.0 7.0 14.0 14.0 6.0 1.0 0.0 91.0 
 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

ท่ีมา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา,2554



 

   

สถานีตรวจวัด ตวัแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ําสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดอืน รายเดอืน

จังหวัดพะเยา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.1           19.9 (ธ.ค.) - 28.6 (เม.ย.) 35.9 (เม.ย.) 13.6 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 75.4           58.0 (มี.ค.) - 84.0 (ก.ย.) 96.0 (ก.ย.) 31.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,424.0       85.0 (ธ.ค.) - 173.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.2             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.9             0.4 (ต.ค.) - 1.5 (มิ.ย.) 64.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,138.1       5.1 (ม.ค.) - 205.7 (ก.ย.) - -

จังหวัดหนองคาย อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.4           22.0 (ธ.ค.) - 29.4 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 16.4 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.8           64.0 (มี.ค.) - 85.0 (ส.ค.) 96.0 (ส.ค.) 43.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,447.0       104.0 (ส.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.4             3.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.2             0.9 (ก.ย.) - 1.4 (เม.ย.) 50.0 (มิ.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,622.2       4.6 (ธ.ค.) - 309.5 (ส.ค.) - -

จังหวัดเลย อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.6           21.0 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 35.8 (เม.ย.) 14.7 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซน็ต์) 73.5           61.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 35.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,376.0       92.0 (ธ.ค.) - 154.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.6             1.2 (ต.ค.) - 1.9 (มี.ค.) 50.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,246.9       5.7 (ม.ค.) - 236.0 (ก.ย.) - -

จังหวัดนครพนม อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.0           21.9 (ธ.ค.) - 28.9 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 16.2 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 75.3           66.0 (มี.ค.) - 88.0 (ส.ค.) 97.0 (ส.ค.) 44.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,421.0       94.0 (ส.ค.) - 154.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกตา้) 5.3             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.2             0.6 (มิ.ย.) - 1.8 (ก.พ.) 49.0 (ก.พ.) -

ปริมาณฝน (มม.) 2,346.9       2.6 (ม.ค.) - 575.2 (ส.ค.) - -

จังหวัดมุกดาหาร อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.4           22.2 (ธ.ค.) - 29.6 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 16.3 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.1           62.0 (มี.ค.) - 84.0 (ส.ค.) 94.0 (ส.ค.) 41.0 (ก.พ.)

ปรมิาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,518.0       104.0 (ส.ค.) - 165.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 2.0             1.2 (ก.ย.) - 3.0 (พ.ย.) 75.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,484.8       3.0 (ธ.ค.) - 329.9 (ส.ค.) - -

จังหวัดอุดรธานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.8           22.4 (ธ.ค.) - 29.8 (เม.ย.) 36.2 (เม.ย.) 16.3 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 71.2           60.0 (มี.ค.) - 81.0 (ส.ค.) 93.0 (ก.ย.) 39.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,690.0       120.0 (ธ.ค.) - 185.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.5 (ม.ค.) - 2.0 (เม.ย.) 70.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,422.2       3.1 (ธ.ค.) - 274.7 (ส.ค.) - -

ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง



 

 

สถานีตรวจวัด ตวัแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ําสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดอืน รายเดอืน

จังหวัดสกลนคร อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.2           21.8 (ธ.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 35 (เม.ย.) 16 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.5           63.0 (มี.ค.) - 84.0 (ส.ค.) 94.0 (ส.ค.) 42.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,597.0       111.0 (ก.ย.) - 177.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.1 (ก.ย.) - 2.5 (ก.พ.) 49.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,653.0       3.1 (ม.ค.) - 354.3 (ส.ค.) - -

สกษ.สกลนคร อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.7           20.7 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.1 (เม.ย.) 13.8 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.8           67.0 (ก.พ.) - 85.0 (ส.ค.) 95.0 (ก.ย.) 41.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,311.0       92.0 (ธ.ค.) - 142.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.0             1.0 (ม.ค.) - 7.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.6             0.3 (พ.ค.) - 1.0 (ก.พ.) 35.0 (มิ.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,568.8       1.9 (ม.ค.) - 318.6 (ส.ค.) - -

สกษ.เลย อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.2           20.7 (ม.ค.) - 27.5 (มิ.ย.) 34.4 (มี.ค.) 14.3 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซน็ต์) 80.1           70.0 (ก.พ.) - 88.0 (ก.ย.) 98.0 (ก.ย.) 45.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,278.0       88.0 (ต.ค.) - 141.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.4             1.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.9             0.6 (ต.ค.) - 1.2 (ก.พ.) 29.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,256.8       5.0 (ม.ค.) - 239.8 (ก.ย.) - -

เฉล่ียท้ังลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 25.9           21.4  - 28.8   35.5 15.3 

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.9           63.4  - 84.7   95.3 40.1 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,451.3       98.9  - 161.8 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.9             1.9    - 8.0     

ความเร็วลม (น๊อต) 1.3             0.9    - 1.8     52.3 

ปริมาณฝน (มม.) 1,526.6       3.8    - 316.0 

ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก

ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําโขง



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 
 




	รวมปก_Part2
	ใบคั่นบท_สารบัญ
	รายงานข้อมูลพื้นฐาน_02โขง
	สภาพภูมิอากาศ_2523-2552__02โขง
	ใบคั่นผนวก ข
	รวมปก_ปกหลัง



