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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าชีตั งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื นที่ลุ่มน ้ารวมทั งสิ น 49,131.92 
ตารางกิโลเมตร หรือ 30,707,453 ไร่ มีพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวล้าภู 
อุดรธานี มหาสารคาม นครราชสีมา เลย เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และ
มุกดาหาร ลุ่มน ้าชีตั งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15๐ 30 เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 17๐ 30 เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 
101๐ 30 ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่  104๐ 30 ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุ่มน ้าโขง ทิศใต้ติดกับลุ่มน ้ามูล ทิศ
ตะวันออกติดกับลุ่มน ้าโขงและลุ่มน ้ามูล ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน ้าป่าสัก 
 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าชีประกอบไปด้วยเทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ
เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น ้าชีและแม่น ้าสาขาที่ส้าคัญหลาย
สาย ส่วนพื นที่ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่มน ้า  ล้าน ้าสายหลัก คือ 
แม่น ้าชี ล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญ คือ น ้าพรม น ้าพอง น ้าเชิญ ล้าปาว และน ้ายัง 
 แม่น ้าชี มีต้นก้าเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ้าเภอจัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหลย้อนขึ นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ้าเภอมัญจาคีรี อ้าเภอเมืองขอนแก่น และวกลงมา
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอเมืองมหาสารคาม อ้าเภอเสลภูมิ  อ้าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมา
บรรจบกับแม่น ้ามูลที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร 
 ส้าหรับพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าชีในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไป และลักษณะความกว้างและรูปตัดตามยาวของแม่น ้าชี  ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 และรูปที่ 1.1-2 
ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน  าช ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

กาฬสินธุ์     6,928.45       6,928.42      4,330,264       100.00          14.102
ขอนแก่น   10,643.33       9,549.71      5,968,570     89.7249        19.4369
ชัยภูมิ   12,654.35     12,489.30      7,805,813         98.70        25.4199
นครราชสีมา   20,787.92         838.96         524,348           4.04          1.7076
เพชรบูรณ์   12,348.59         872.25         545,154           7.06          1.7753
มหาสารคาม     5,635.99       2,997.47      1,873,416         53.18          6.1009
มุกดาหาร     4,123.67           47.51           29,693           1.15          0.0967
ยโสธร     4,135.45       1,739.20      1,087,002         42.06          3.5399
ร้อยเอ็ด     7,861.03       4,685.78      2,928,616         59.61          9.5371
ลพบุรี     6,502.35             2.91            1,818           0.04          0.0059
เลย   10,473.34       1,638.31      1,023,944         15.64          3.3345
ศรีสะเกษ     8,925.85         259.70         162,311           2.91          0.5286
สกลนคร     9,586.07             2.61            1,634           0.03          0.0053
หนองบัวล าภู     4,090.40       3,015.88      1,884,926         73.73          6.1383
อุดรธานี   11,074.79       3,380.62      2,112,888         30.53          6.8807
อุบลราชธานี   15,621.40         683.29         427,056           4.37              1.39

รวม 49,131.92  30,707,453 100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำชี
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าช ี
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รูปที่ 1.1-2 ลักษณะความกว้างและรูปตัดตามยาวของแม่น  าชี 
 
 
 
1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 ล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญในลุ่มน ้าชี ได้แก่ น ้าพรม น ้าเชิญ น ้าพอง ล้าน ้าปาว และน ้ายัง โดยน ้าพรมที่มีต้น
ก้าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเป็นสันปันน ้าของลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้าป่าสัก ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิมาบรรจบ
กับน ้าเชิญ แล้วไหลมาลงอ่างเก็บน ้าเข่ือนอุบลรัตน์ น ้าเชิญมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเป็นสันปัน
น ้าของลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้าป่าสักเช่นเดียวกับน ้าพรมไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น แล้วไหลมาลงอ่าง
เก็บน ้าเขื่อนอุบลรัตน์เช่นกัน น ้าพองมีต้นก้าเนิดมาจากภูกระดึง ไหลผ่านภูกระดึง และอ้าเภอต่างๆ  ในจังหวัด
เลยเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ก่อนบรรจบกับแม่น ้าชีที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ล้าน ้าปาวมีต้นก้าเนิดมาจาก
หนองหาน กุมภวาปี ในจังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรจบกับแม่น ้าชีที่กิ่งอ้าเภออ่องคา ล้าน ้า
ยังมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นสันปันน ้าของลุ่มน ้าชีกับลุ่มน ้าสงคราม ไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด มาบรรจบกับแม่น ้าชีก่อนถึงอ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
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 การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าชี ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานี
อุทกวิทยา 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 ้าชีออกเป็น 20 ลุ่มน ้าสาขา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน ้าสาขาและ
ระบบลุ่มน ้าชี แสดงดังรูปที่ 1.1-3 และรูปที่ 1.1-4 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าชี 
 

 

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

1 0402 ล าน  าชตีอนบน 2,551.31      1,594,567      5.19           - ชยัภมูิ  - เกษตรสมบรูณ์ คอนสาร เทพสถติ บา้นเขว้า ภกัดีชมุพล เมือง
ชยัภมูิ หนองบวัแดง และหนองบวัระเหว

 - เพชรบรูณ์  - บงึสามพัน เมืองเพชรบรูณ์ วิเชยีรบรีุ และหนองไผ่
 - ลพบรีุ  - ล าสนธิ

2 0403 ล าสะพุง 743.27        464,545        1.51           - ชยัภมูิ  - เกษตรสมบรูณ์ คอนสาร และหนองบวัแดง
3 0404 ล ากระจวน 892.79        557,994        1.82           - ชยัภมูิ  - กิ่ง อ.ซับใหญ่ เทพสถติ ภกัดีชมุพล และหนองบวัระเหว

 - ลพบรีุ  - ล าสนธิ
4 0405 ล าคันฉู 1,731.29      1,082,056      3.52           - ชยัภมูิ  - กิ่ง อ.ซับใหญ่ จตุัรัส เทพสถติ เนนิสง่า และบ าเหนจ็ณรงค์

 - นครราชสีมา  - กิ่ง อ.เทพารักษ ์กิ่ง อ.พระทองค า และด่านขนุทด
 - ลพบรีุ  - ล าสนธิ

5 0406 ล าน  าชส่ีวนท่ี 2 3,784.70      2,365,435      7.70           - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.โคกโพธิ์ พล แวงนอ้ย และแวงใหญ่
 - ชยัภมูิ  - กิ่ง อ.ซับใหญ่ เกษตรสมบรูณ์ แก้งคร้อ คอนสวรรค์ จตุัรัส เนนิ

สง่า บา้นเขว้า ภเูขยีว เมืองชยัภมูิ หนองบวัแดง และหนองบวัระ
เหว

 - นครราชสีมา  - กิ่ง อ.บวัลาย กิ่ง อ.พระทองค า แก้งสนามนาง ขามสะแกแสง 
คง บวัใหญ่ และบวัเหล่ือม

6 0407 หว้ยสามหมอ 746.89        466,807        1.52           - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.โคกโพธิ์ มัญจาคีรี และแวงใหญ่
 - ชยัภมูิ  - แก้งคร้อ คอนสวรรค์ ภเูขยีว และเมืองชยัภมูิ

7 0408 ล าน  าชส่ีวนท่ี 3 3,304.38      2,065,237      6.73           - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.โคกโพธิ์ กิ่ง อ.โนนศิลา กิ่ง อ.บา้นแฮ ชนบท บา้นไผ่ 
บา้นฝาง เปอืยนอ้ย พระยนื พล มัญจาคีรี เมืองขอนแก่น แวง
นอ้ย แวงใหญ่ หนองเรือ หนองสองหอ้ง และอุบลรัตน์

 - ชยัภมูิ  - แก้งคร้อ และบา้นแท่น
 - มหาสารคาม  - กิ่ง อ.กุดรัง และโกสุมพิสัย

8 0409 ล าน  าพองตอนบน 4,067.85      2,542,403      8.28           - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.หนองนา เขาสวนกวาง ชมุแพ บา้นฝาง ภผูาม่าน ภเูวียง 
มัญจาคีรี สีชมพู หนองเรือ และอุบลรัตน์

 - เพชรบรูณ์  - น  าหนาว
 - เลย  - กิ่ง อ.หนองหนิ กิ่ง อ.เอราวัณ ผาขาว ภกูระดึง และภหูลวง
 - หนองบวัล าภู  - นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบวัล าภ ูและศรีบญุเรือง
 - อุดรธานี  - หนองวัวซอ

9 0410 น  าพวย 896.11        560,070        1.82           - เลย  - กิ่ง อ.หนองหนิ กิ่ง อ.เอราวัณ ผาขาว ภกูระดึง และวังสะพุง
 - หนองบวัล าภู  - นากลาง นาวัง และศรีบญุเรือง

10 0411 ล าพะเนยีง 1,875.27      1,172,041      3.82           - เลย  - กิ่ง อ.เอราวัณ นาด้วง ปากชม และวังสะพุง
 - หนองบวัล าภู  - นากลาง นาวัง โนนสัง เมืองหนองบวัล าภ ูและศรีบญุเรือง
 - อุดรธานี  - หนองวัวซอ

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน



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

 
 

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

11 0412 น  าพรหม 2,253.91      1,408,695      4.59           - ชยัภมูิ  - เกษตรสมบรูณ์ คอนสาร บา้นแทน่ ภเูขยีว และหนองบวัแดง
 - เพชรบรูณ์  - น  าหนาว เมืองเพชรบรูณ์ และหล่มสัก

12 0413 ล าน  าเชญิ 2,931.75      1,832,341      5.97           - ขอนแก่น  - ชมุแพ ภผูาม่าน ภเูวียง มัญจาคีรี สีชมพู และหนองเรือ
 - ชยัภมูิ  - เกษตรสมบรูณ์ แก้งคร้อ คอนสาร บา้นแทน่ และภเูขยีว
 - เพชรบรูณ์  - น  าหนาว และหล่มสัก
 - เลย  - ภกูระดึง

13 0414 ล าน  าพองตอนล่าง 2,319.84      1,449,902      4.72           - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.ซ าสูง กระนวน เขาสวนกวาง น  าพอง บา้นฝาง เมือง
ขอนแก่น และอุบลรัตน์

 - มหาสารคาม  - โกสุมพิสัย
 - หนองบวัล าภู  - โนนสัง
 - อุดรธานี  - กุมภวาป ีโนนสะอาด หนองวัวซอ และหนองแสง

14 0415 หว้ยสายบาตร 676.24        422,648        1.38           - กาฬสินธุ์  - ทา่คันโท หนองกุงศรี และหว้ยเม็ก
 - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.ซ าสูง กระนวน น  าพอง และเมืองขอนแก่น
 - มหาสารคาม  - กิ่ง อ.ชืน่ชม โกสุมพิสัย และเชยีงยนื

15 0416 ล าน  าชส่ีวนที ่4 5,296.46      3,310,287      10.78         - กาฬสินธุ์  - กิ่ง อ.ฆ้องชยัพัฒนา กมลาไสย ยางตลาด ร่องค า และหว้ยเม็ก
 - ขอนแก่น  - กิ่ง อ.บา้นแฮ บา้นไผ่ และเมืองขอนแก่น
 - มหาสารคาม  - กิ่ง อ.กุดรัง กิ่ง อ.ชืน่ชม กันทรวิชยั แกด า โกสุมพิสัย เชยีงยนื

 บรบอื เมืองมหาสารคาม และวาปปีทมุ
 - ร้อยเอ็ด  - กิ่ง อ.เชยีงขวัญ กิ่ง อ.ทุง่เขาหลวง จตุรพักตรพิมาน จงัหาร 

ธวัชบรีุ พนมไพร โพธิ์ชยั โพนทอง เมืองร้อยเอ็ด เมืองสรวง ศรี
สมเด็จ เสลภมูิ และอาจสามารถ

16 0417 ล าปาวตอนบน 3,250.46      2,031,537      6.62           - กาฬสินธุ์  - ทา่คันโท และหนองกุงศรี
 - ขอนแก่น  - กระนวน และน  าพอง
 - อุดรธานี  - กิ่ง อ.กู่แก้ว กิ่ง อ.ประจกัษ ์กุมภวาป ีไชยวาน โนนสะอาด 

เมืองอุดรธานี วังสามหมอ ศรีธาตุ หนองแสง และหนองหาน
17 0418 ล าพันชาด 695.97        434,982        1.42           - กาฬสินธุ์  - กิ่ง อ.สามชยั ค าม่วง และหนองกุงศรี

 - สกลนคร  - กุดบาก นิคมน  าอูน และวาริชภมูิ
 - อุดรธานี  - ไชยวาน และวังสามหมอ

18 0419 ล าปาวตอนล่าง 4,216.24      2,635,149      8.58           - กาฬสินธุ์  - กิ่ง อ.ฆ้องชยัพัฒนา กิ่ง อ.ดอนจาน กิ่ง อ.สามชยั กมลาไสย 
กุฉนิารายณ์ ค าม่วง ทา่คันโท นามน เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด 
ร่องค า สหสัขนัธ์ หนองกุงศรี และหว้ยเม็ก

 - มหาสารคาม  - กิ่ง อ.ชืน่ชม และกันทรวิชยั
 - ร้อยเอ็ด  - โพธิ์ชยั
 - สกลนคร  - กุดบาก และภพูาน
 - อุดรธานี  - วังสามหมอ

19 0420 ล าน  ายงั 4,134.31      2,583,945      8.41           - กาฬสินธุ์  - กิ่ง อ.นาคู กิ่ง อ.ดอนจาน กุฉนิารายณ์ เขาวง นามน สมเด็จ 
และหว้ยผึ ง

 - มุกดาหาร  - ค าชะอี ดงหลวง และหนองสูง
 - ยโสธร  - กุดชมุ ทรายมูล เมืองยโสธร และเลิงนกทา
 - ร้อยเอ็ด  - พนมไพร โพธิ์ชยั โพนทอง เมยวดี เสลภมูิ แหละหนองพอก
 - สกลนคร  - เต่างอย และภพูาน

20 0421 ล าน  าชตีอนล่าง 2,762.90      1,726,812      5.62           - ยโสธร  - กุดชมุ ค้อวัง ค าเขือ่นแก้ว ทรายมูล ปา่ติ ว มหาชนะชยั และ
เมืองยโสธร

 - ร้อยเอ็ด  - จตุรพักตรพิมาน พนมไพร เมืองสรวง สุวรรณภมูิ เสลภมูิ และ
อาจสามารถ

 - ศรีสะเกษ  - กันทรารมย ์ยางชมุน้อย และราษไีศล
 - อุบลราชธานี  - เขือ่งใน เมืองอุบลราชธานี และวารินช าราบ

รวม 49,131.92    30,707,453     100.00       

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.1-3 ขอบเขตลุ่มน  าสาขา ในลุ่มน  าชี 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.1-4 ระบบลุ่มน  าชี (Schematic Diagram) 
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การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปในเขตพื นที่ลุ่มน ้าชี จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั นแล้วในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจากลมดีเปรสชั่นซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้ 
ท้าให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน อิทธิพลของลมมรสุมทั งสองท้าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 ฤดูฝน ตามปกติจะเร่ิมตั งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม รวมระยะเวลาเกือบ 
6 เดือน โดยทั่วไปแล้วการกระจายของฝนจะมีลักษณะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ฤดูฝนช่วงแรกระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายน เป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณฝนที่ตกในช่วงนี มีปริมาณรวมแล้ว
น้อยกว่าฝนที่ตกในช่วงหลังซึ่งเป็นฝนที่ตกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึ งเดือนตุลาคม ฝนที่ตกในช่วงหลังนี จะมี
ปริมาณค่อนข้างมากและการกระจายของฝนค่อนข้างสม่้าเสมอกว่าฝนที่ตกในช่วงแรก ทั งนี เนื่องจากฝนที่ตก
ในช่วงหลังเป็นฝนที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกับฤดูฝนช่วงแรกรวมกับฝนที่เกิดจาก
พายุหมุน (พายุดีเปรสชั่นหรือพายุโซนร้อนหรือพายุใต้ฝุ่น) ที่เกิดจากทะเลจีนใต้แล้วพัดมาทางตะวันตกน้าฝนเข้า
สู่ประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับฝนที่เกิดจากพายุหมุนนี ประมาณ 3-4 ครั ง และหากมากหรือน้อยครั งกว่านี 
จะมีผลต่อปริมาณน ้าฝนที่ได้รับต่อปี โดยปกติในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าชีจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน 
 ฤดูหนาว เริ่มตั งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวและแห้งมาก ทั งนี 
เนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านภาคพื นทวีปเอเชียตอนบน ซึ่งมีลักษณะอากาศที่
แห้งและหนาวเย็น ลมมรสุมนี จะพัดเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภาคอื่นๆ จึงท้าให้ภาคนี 
ได้รับอิทธิพลต่อลมมรสุมนี มากกว่าภาคอื่นๆ และเมื่อหมดอิทธิพลต่อลมมรสุมนี อากาศก็จะหายหนาว ในช่วงเริ่ม  
ฤดูหนาว เมื่อลมมรสุมนี เร่ิมพัดเข้ามาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่อากาศยังคงมีความชื นสูงอยู่ ลมมรสุม
นี อาจก่อให้เกิดฝนตกได้บ้างเล็กน้อย เนื่องจากเกิดแนวปะทะอากาศหนาวหรือเกิดแนวปะทะอากาศอุ่นตามแต่
โอกาส ปริมาณฝนที่ตกนอกฤดูฝนนี  อาจมีผลช่วยเสริมให้พืชที่มีอายุนานสามารถให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ น 
 ฤดูร้อน เริ่มตั งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นฤดูที่ต่อจากฤดูหนาว ดังนั น
อากาศจึงเริ่มอุ่นมากขึ นเมื่อเร่ิมฤดูและอุณหภูมิอากาศจะเพิ่มมากขึ นจนถึงร้อนที่สุดประมาณสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนเมษายน และหลังจากนั นอุณหภูมิอากาศจะลดลง เมื่อเริ่มต้นฤดูร้อนอาจจะมีฝนตกบ้างเล็กน้อยและนานๆ 
ครั ง ซึ่งเป็นฝนที่เกิดจากการพาความร้อนของอากาศ ประกอบกับอากาศขณะนั นยังมีความชื นน้อยจึงท้าให้มีฝน
ตกได้เพียงเล็กน้อย ในช่วงหลังของฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีอากาศร้อนและชื น
จึงท้าให้เกิดฝนตกเนื่องจากการพาความร้อนของอากาศมีมากและหนาแน่นขึ นเรื่อยๆ เมื่อฝนตกมากขึ น จึงมีผล
ท้าให้อากาศในช่วงหลังของฤดูร้อนไม่ร้อนเพิ่มขึ นหลังผ่านช่วงเดือนเมษายนไปแล้ว 
 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าชี ซึ่งบันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา 
ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จ้านวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดขอนแก่น สกษ.ท่าพระ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานี สกษ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดแต่ละสถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก 
สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศ
หลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานี

ตรวจอากาศในลุ่มน ้าชี แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
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- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 35.9  
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 16.9 องศาเซลเซียส  ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน 23.1-29.6 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 73.0 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุด 
วัดได้ 94.9 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 41.1 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 63.4-83.3 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,659.4 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
113.4-174.3 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 4.9 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน  
2.1-7.9 อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 2.3 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 1.5-2.9 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,279.1 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 2.3-243.7 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1 ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าชี 
 

 
 

 
 
 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภมูิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภมูิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน
จังหวดัขอนแกน่ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 26.9           22.9 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 36.4 (เม.ย.) 17.2 (ธ.ค.)

ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 71.8           61.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 40.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,682.0       112.0 (ก.ย.) - 179.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.1             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.4             1.8 (ก.ย.) - 3.0 (ก.ค.) 50.0 (มี.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,250.9       1.8 (ม.ค.) - 237.0 (ก.ย.) - -

สกษ.ท่าพระ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 26.5           22.4 (ม.ค.) - 28.9 (เม.ย.) 35.4 (เม.ย.) 15.7 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 76.9           68.0 (ก.พ.) - 87.0 (ก.ย.) 97.0 (ก.ย.) 44.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,515.0       100.0 (ก.ย.) - 159.0 (พ.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ส.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 0.6             0.3 (ก.ย.) - 0.8 (ก.ค.) 25.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,194.6       2.2 (ม.ค.) - 243.1 (ก.ย.) - -

จังหวดัร้อยเอด็ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 26.9           22.8 (ธ.ค.) - 29.7 (เม.ย.) 35.7 (เม.ย.) 17.1 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 71.0           61.0 (มี.ค.) - 81.0 (ก.ย.) 93.0 (ก.ย.) 40.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,551.0       106.0 (ก.ย.) - 163.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 5.5             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.5 (ก.ย.) - 2.7 (ก.ค.) 180.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,349.6       2.3 (ธ.ค.) - 246.1 (ส.ค.) - -

จังหวดัชยัภมูิ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 27.2           23.7 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 36.4 (เม.ย.) 18.4 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 69.4           59.0 (ก.พ.) - 81.0 (ก.ย.) 94.0 (ก.ย.) 37.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,883.0       128.0 (ก.ย.) - 202.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.2 (ก.ย.) - 2.2 (ก.ค.) 180.0 (ต.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,125.5       3.5 (ม.ค.) - 231.0 (ก.ย.) - -

จังหวดัมหาสารคาม อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 27.2           23.4 (ธ.ค.) - 30.0 (เม.ย.) 36.8 (เม.ย.) 16.6 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.6           65.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 43.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,722.0       123.0 (ก.ย.) - 186.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.9             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.1             1.4 (ก.ย.) - 2.6 (ก.ค.) 99.0 (ม.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,277.3       2.8 (ม.ค.) - 245.0 (ก.ย.) - -

จังหวดักาฬสินธุ์ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 27.3           23.8 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 35.5 (เม.ย.) 17.1 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 73.3           65.0 (ก.พ.) - 83.0 (ส.ค.) 95.0 (ก.ย.) 42.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,486.0       103.0 (ก.ย.) - 153.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ส.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 3.7             2.7 (ก.ย.) - 4.8 (ธ.ค.) 222.0 (ก.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,418.2       1.7 (ธ.ค.) - 246.0 (ก.ค.) - -

สกษ.ร้อยเอด็ อณุหภมูิ (องศาเซลเซียส) 26.7           22.6 (ม.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 34.9 (เม.ย.) 16.3 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 75.0           65.0 (ก.พ.) - 85.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 42.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,777.0       122.0 (ก.ย.) - 178.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 7.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 3.2             1.8 (ก.ย.) - 4.0 (ม.ค.) 37.0 (ม.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,337.3       2.0 (ธ.ค.) - 257.8 (ส.ค.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าชี 
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1.2.2 ปริมาณ น 

 ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ้านวน 214 สถานี พบว่า มีเพียง 59 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนราย
เดือนเฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 

นอกจากนี  ยังน้าค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยใน
ลุ่มน ้าชีด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,231 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะ
เกิดตั งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน ต้าแหน่ง
สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ เส้นชั นน ้าฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั นน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 และรูปที่ 
1.2-4 ตามล้าดับ  
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมาณ นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าชี 
 
 

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

ฝนเฉลี่ยรายเดือน 4 14 36 74 172 173 167 215 247 112 14 4 
ฝนเฉลี่ยสะสม 4 18 54 128 299 472 639 854 1,101 1,213 1,227 1,231 

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

0

50

100

150

200

250

300

ปร
ิมา

ณ
 น

เฉ
ลี่ย

สะ
สม

(ม
ม.

)

ปร
ิมา

ณ
 น

เฉ
ลี่ย

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)

ปริมาณ นเฉลี่ยลุ่มน  าชี

ฝนเฉล่ียรายเดือน ฝนเฉล่ียสะสม



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
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ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT251 14 

 
 

รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  า น สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  า นรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าชี



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  า นรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าชี 
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1.2.3 ปริมาณน  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 ้าชี พบว่า ลุ่มน ้าชีมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 14,105 
ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-6  
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-6 ปริมาณน  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าช ี
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชีของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 146 สถานี มี
เพียง 53 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี ต้าแหน่งและรายละเอียด
สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชี แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่า
รายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูป
สมการถดถอยดังนี  

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

   QF  = 0.7271A0.8488       (R2 = 0.9428) 

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 41 157 405 839 1,947 1,990 1,956 2,499 2,812 1,257 159 42
รายเดือนสะสม 41 198 603 1,442 3,389 5,379 7,335 9,834 12,646 13,903 14,063 14,105
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รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม
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 รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชี 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
 

ลำ้ดับ รหัส แม่น้้ำ พ้ืนที่รบัน้้ำ ช่วงปขีอง จำ้นวนปี
สถำนี ที่ต้ัง/บรเิวณ อ้ำเภอ จงัหวัด ละติจดู (น.) ลองติจดู (อ.) (ตร.กม.) ข้อมูล ของข้อมูล เฉลีย่ สงูสดุ ต้่ำสดุ

กรมชลประทำน
1 E.1 แมน่  าชี อ าเภอโกสุมพสัิย โกสุมพสัิย มหาสารคาม 16 - 15 - 02 103 - 04 - 25 29,788    1956-2002 46 3,978.03 10,706.33 827.50
2 E.2 แมน่  าชี อ าเภอเมอืง เมอืง ยโสธร 15 - 47 - 06 104 - 08 - 36 47,391    1952-1981 30 7,375.39 14,914.60 3,057.40
3 E.5 แมน่  าชี บ้านโนนเปื่อย บ้านเขวา้ ชัยภูมิ 15 - 46 - 07 101 - 49 - 03 4,254      1958-2002 44 958.86 2,311.26 345.08
4 E.6C ห้วยปะทาว บ้านตาดโตน เมอืง ชัยภูมิ 15 - 57 - 36 102 - 02 - 57 300         1973-2002 29 113.64 310.35 28.26
5 E.8A แมน่  าชี บ้านท่าขอนยาง กนัทรวชิัย มหาสารคาม 16 -  13 - 15 103 - 16 - 29 30,764    1955-2002 49 4,057.01 10,855.18 855.80
6 E.9 แมน่  าชี บ้านท่านางเล่ือน ชนบท ขอนแกน่ 16 - 05 - 49 102 - 34 - 23 11,020    1967-2002 36 1,673.55 4,799.60 346.80
7 E.16A แมน่  าชี บ้านท่าพระ เมอืง ขอนแกน่ 16 - 21 - 14 102 - 45 - 09 13,171    1958-2002 44 1,946.61 5,523.40 317.22
8 E.17 น  าพอง บ้านท่าหิน เมอืง ขอนแกน่ 16 - 26 - 20 102 - 56 - 52 14,426    1965-1991 26 1,503.75 2,802.86 441.39
9 E.18 แมน่  าชี บ้านท่าไคร้ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 16 - 01 - 59 103 - 54 - 38 41,594    1974-2002 29 6,484.78 14,905.00 1,733.00
10 E.20 แมน่  าชี อ าเภอมหาชนะชัย มหาชัยชนะ ยโสธร 15 - 31 -  45 104 - 15 - 07 47,818    1955-1979 12 8,644.21 11,711.80 3,933.30
11 E.20A แมน่  าชี อ าเภอมหาชนะชัย มหาชัยชนะ ยโสธร 15 - 31 - 59 104 - 15 - 24 47,818    1974-2002 29 8,783.77 19,097.66 2,581.90
12 E.21 แมน่  าชี บ้านแกง้ค้อ เมอืง ชัยภูมิ 15 - 45 - 07 102 - 15 - 24 8,912      1968-2001 34 1,278.68 3,790.15 355.93
13 E.22 น  าพอง บ้านน  าพอง น  าพอง ขอนแกน่ 16 - 42 - 41 102 - 48 - 30 13,168    1954-1965 10 2,325.65 3,453.10 400.00
14 E.22A น  าพอง บ้านหนองหวาย น  าพอง ขอนแกน่ 16 - 43 - 29 102 - 48 - 21 13,183    1967-2002 32 1,376.74 4,861.50 99.70
15 E.23 แมน่  าชี บ้านค่าย เมอืง ชัยภูมิ 15 - 40 - 49 102 - 00 - 47 6,835      1968-2002 34 1,147.15 3,843.00 373.12
16 E.26 น  าพาน บ้านหัวเครือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 16 - 24 - 36 103 - 28 - 15 6,565      1970-2002 33 1,349.57 3,474.30 252.20
17 E.29 น  าพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย 16 - 50 - 45 101 - 56 - 54 945         1978-2002 24 278.60 517.57 86.98
18 E.30 ล าปาว บ้านนาแกว้ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 16 - 47 - 34 103 - 25 - 58 3,955      1958-1965 7 867.27 1,528.70 546.77
19 E.31 น  าพอง ที่ตั งเขื่อนอบุลรัตน์ อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 16 - 46 - 23 102 - 37 - 39 12,089    1957-1964 8 2,227.66 3,065.00 1,747.30
20 E.32A แมน่  าชี บ้านหนองออ้ บ้านเขวา้ ชัยภูมิ 15 - 54 - 40 101 - 42 - 40 2,905      1967-2002 36 760.85 1,960.49 260.55
21 E.33A น  ายัง บ้านหนองแสงทุ่ง โพนทอง ร้อยเอด็ 16 - 20 - 01 104 - 01 - 18 2,599      1962-1987 26 774.81 1,207.60 459.88
22 E.34 ล าปาว บ้านหนองสองห้อง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 16 - 35 - 52 103 - 27 - 15 6,017      1963-1981 13 1,212.87 1,870.52 314.82
23 E.35A ห้วยโปร่งขุนเพชร บ้านทับนาย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15 - 44 - 27 101 - 38 - 07 422         1973-1992 19 69.53 173.93 25.40
24 E.36A ล ากระชวน บ้านท่าบอน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15 - 43 - 24 101 - 40 - 04 290         1971-1995 24 53.73 114.01 13.90
25 E38 น  าเชิญ บ้านดอนหาญ ชุมแพ ขอนแกน่ 16 - 31 - 22 102 - 02 - 03 1,446      1967-1981 15 314.30 1,880.92 260.55
26 E49 ล าชีบน บ้านกดุยาง บ้านเขวา้   ชัยภูมิ 15 - 49 - 31 101 - 51 - 01 265         1968-1984 17 58.97 144.14 17.22
27 E49B ล าชีบน บ้านกดุยาง บ้านเขวา้   ชัยภูมิ 15 - 47 - 28 101 - 52 - 20 331         1988-2002 13 47.04 74.69 17.02
28 E54 น  ายัง บ้านแกง่ยาว กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ 16 - 26 - 29 104 - 02 - 07 1,511      1969-2002 32 632.00 1,205.84 217.22
29 E57 น  ายัง บ้านกดุฉิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 16 - 41 - 05 104 - 05 - 10 98           1969-2002 32 52.47 93.63 17.84
30 E60 ล าคันฉู บ้านโคกพางกดั บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 15 - 29 - 14 101 - 33 - 32 205         1978-1994 17 50.89 105.17 20.02
31 E65 ล าปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อดุรธานี 16 - 56 - 54 103 - 10 - 16 1,949      1983-2002 20 619.67 1,596.66 174.80
32 E67 ล าพนัชาด บ้านท่างาม วงัสามหมอ กาฬสินธุ์ 16 - 57 - 17 103 - 29 - 40 420         1987-2002 16 203.52 368.85 65.42
33 E70 น  ายัง บ้านกดุขวาง โพนทอง ร้อยเอด็ 16 - 17 - 15 104 - 00 - 33 3,168      1984-2002 19 1,088.52 2,206.01 394.01
34 E73 แมน่  าชี บ้านวงัตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15 - 57 - 02 101 - 26 - 46 267         1988-2002 14 87.67 200.22 34.34
35 E75 ล าปาว บ้านหนองมว่ง เมอืง กาฬสินธุ์ 16 - 34 - 36 103 - 26 - 32 6,054      1987-2002 15 925.83 1,679.12 127.61

กรมทรพัยำกรน้้ำ
36 040602 ห้วยปะทาว บ้านตาดโตน เมอืง ชัยภูมิ 15 - 57 - 19 102 - 02 - 02 326         1968-2002 30 120.46 244.69 27.39
37 040101 แมน่  าชี บ้านโจด มญัจาคีรี ขอนแกน่ 16 - 06 - 00 102 - 34 - 36 10,200    1975-2002 28 1,766.47 5,184.42 343.46
38 040103 แมน่  าชี บ้านกอก โกสุมพสัิย มหาสารคาม 16 - 21 - 00 102 - 58 - 06 28,500    1966-2002 37 3,777.86 8,643.94 940.38
39 040104 แมน่  าชี บ้านคุยค้อ  เมอืง ร้อยเอด็ 16 - 13 - 00 103 - 42 - 48 39,200    1976-2002 27 5,979.79 12,473.01 1,823.82
40  040106 แมน่  าชี บ้านท่าสะแบง เสลภูม ิ ร้อยเอด็ 16 - 02 - 18 103 - 54 - 42 40,100    1979-2002 24 7,269.67 16,186.23 2,199.23
41 040105 แมน่  าชี บ้านบุ่งคล้า ธวชับุรี ร้อยเอด็ 16 - 11 - 36 103 - 45 - 06 39,700    1977-2002 26 6,486.08 13,336.86 1,851.98
42 041103 ล าพะเนียง บ้านวงัมลู หนองบัวล าภู อดุรธานี 17 - 11 - 00 102 - 26 - 06 1,260      1980-2001 18 307.06 780.54 50.00
43 040903 น  าพอง บ้านแก่ สีชมพู ขอนแกน่ 16 - 52 - 00 102 - 11 - 06 1,260      1979-2002 24 399.59 792.18 111.21
44 040904 น  าพอง บ้านโนนส าราญ ศรีบุญเรือง อดุรธานี 16 - 52 - 46 102 - 09 - 13 1,190      1985-2002 17 376.60 838.20 146.17
45 040908 น  าพอง บ้านจอมทอง ศรีบุญเรือง อดุรธานี 16 - 53 - 26 102 - 17 - 13 2,570      1985-2002 18 743.25 1,628.86 200.20
46 041304 น  าเชิญ บ้านท่าเด่ือ ชุมแพ ขอนแกน่ 16 - 29 - 36 102 - 07 - 42 1,500      1978-2002 23 452.42 899.48 112.59
47 041201 น  าพรม บ้านพรมใต้ ภูเขียว ชัยภูมิ 16 - 23 - 00 102 - 17 - 00 2,000      1978-1999 17 163.58 492.06 48.72
48 041001 น  าพวย บ้านโคกล า ศรีบุญเรือง อดุรธานี 16 - 54 - 42 102 - 14 - 24 815         1980-2002 21 221.85 568.83 50.75
49 040201 ห้วยไร่ บ้านโนนตูม หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16 - 06 - 36 101 - 39 - 54 1,440      1979-2002 24 523.71 913.39 205.53
50 040202 ห้วยไร่ บ้านโนนเกยีง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16 - 07 - 30 101 - 39 - 30 1,370      1972-2002 31 492.69 1,050.08 205.72
51 040301 ล าสะพงุ บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16 - 09 - 36 101 - 39 - 54 968         1989-2002 14 313.12 569.81 80.51
52 041901 ล าปาว อ าเภอกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 16 - 20 - 18 103 - 34 - 48 5,680      1975-2002 28 1,714.32 3,540.40 658.89
53 042003 น  ายัง บ้านนาทม เสลภูม ิ ร้อยเอด็ 16 - 03 - 30 104 - 02 - 18 3,240      1979-2002 24 233.30 1,574.62 33.18

ปรมิำณน้้ำท่ำรำยป ี(ลำ้น ลบ.ม.)ต้ำแหน่งที่ต้ัง
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  าในลุ่มน  าช ี
 
 

1.2.4 ปริมาณน  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชีของหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 146 สถานี มีเพียง 35 

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

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

   QP  = 5.0975A0.4866       (R2 = 0.7239) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานวีัดน  าในลุ่มน  าชี
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมาณน  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชี 
 

 
 
  

ลำ้ดับ รหัส แม่น้้ำ พ้ืนทีร่บัน้้ำ ช่วงปขีอง จ้ำนวนปี
สถำนี ทีต้ั่ง/บรเิวณ อ้ำเภอ จงัหวัด ละติจูด (น.) ลองติจูด (อ.) (ตร.กม.) ข้อมูล ของข้อมูล เฉลีย่ สงูสดุ ต้่ำสดุ

กรมชลประทำน
1 E.1 แมน่  าชี อ าเภอโกสุมพสัิย โกสุมพสัิย มหาสารคาม 16 - 15 - 02 103 - 04 - 25 29,788    1956-2002 46 668.60 1,481.60 127.44
2 E.2 แมน่  าชี อ าเภอเมอืง เมอืง ยโสธร 15 - 47 - 06 104 - 08 - 36 47,391    1952-1981 30 1,244.92 5,800.00 458.70
3 E.5 แมน่  าชี บ้านโนนเปื่อย บ้านเขวา้ ชัยภูมิ 15 - 46 - 07 101 - 49 - 03 4,254      1958-2002 45 358.90 1,146.00 103.25
4 E.6C ห้วยปะทาว บ้านตาดโตน เมอืง ชัยภูมิ 15 - 57 - 36 102 - 02 - 57 300         1973-2002 30 62.28 205.04 9.40
5 E.8A แมน่  าชี บ้านท่าขอนยาง กนัทรวชิัย มหาสารคาม 16 -  13 - 15 103 - 16 - 29 30,764    1955-2002 47 594.23 1,400.00 134.80
6 E.9 แมน่  าชี บ้านท่านางเล่ือน ชนบท ขอนแกน่ 16 - 05 - 49 102 - 34 - 23 11,020    1967-2002 31 518.44 2,982.50 72.75
7 E.16A แมน่  าชี บ้านท่าพระ เมอืง ขอนแกน่ 16 - 21 - 14 102 - 45 - 09 13,171    1958-2002 42 549.23 2,035.89 70.60
8 E.17 น  าพอง บ้านท่าหิน เมอืง ขอนแกน่ 16 - 26 - 20 102 - 56 - 52 14,426    1965-1991 21 222.56 408.00 80.42
9 E.18 แมน่  าชี บ้านท่าไคร้ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 16 - 01 - 59 103 - 54 - 38 41,594    1974-2002 29 812.78 3,662.00 302.00
10 E.20 แมน่  าชี อ าเภอมหาชนะชัย มหาชัยชนะ ยโสธร 15 - 31 -  45 104 - 15 - 07 47,818    1955-1979 14 1,401.81 2,625.00 533.40
11 E.20A แมน่  าชี อ าเภอมหาชนะชัย มหาชัยชนะ ยโสธร 15 - 31 - 59 104 - 15 - 24 47,818    1974-2002 29 1,252.88 3,960.00 565.40
12 E.21 แมน่  าชี บ้านแกง้ค้อ เมอืง ชัยภูมิ 15 - 45 - 07 102 - 15 - 24 8,912      1968-2001 35 381.81 2,836.20 67.00
13 E.22 น  าพอง บ้านน  าพอง น  าพอง ขอนแกน่ 16 - 42 - 41 102 - 48 - 30 13,168    1954-1965 12 762.72 1,056.00 119.00
14 E.22A น  าพอง บ้านหนองหวาย น  าพอง ขอนแกน่ 16 - 43 - 29 102 - 48 - 21 13,183    1967-2002 32 227.56 923.00 29.00
15 E.23 แมน่  าชี บ้านค่าย เมอืง ชัยภูมิ 15 - 40 - 49 102 - 00 - 47 6,835      1968-2002 34 353.32 1,365.97 65.60
16 E.26 น  าพาน บ้านหัวเครือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 16 - 24 - 36 103 - 28 - 15 6,565      1970-2002 33 206.60 851.00 35.80
17 E.29 น  าพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย 16 - 50 - 45 101 - 56 - 54 945         1978-2002 25 276.59 757.20 104.00
18 E.30 ล าปาว บ้านนาแกว้ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 16 - 47 - 34 103 - 25 - 58 3,955      1958-1965 9 506.15 2,256.00 208.40
19 E.31 น  าพอง ท่ีตั งเขือ่นอบุลรัตน์ อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 16 - 46 - 23 102 - 37 - 39 12,089    1957-1964 7 837.64 1,200.00 527.00
20 E.32A แมน่  าชี บ้านหนองออ้ บ้านเขวา้ ชัยภูมิ 15 - 54 - 40 101 - 42 - 40 2,905      1967-2002 36 371.48 1,574.99 100.13
21 E.33A น  ายัง บ้านหนองแสงทุ่ง โพนทอง ร้อยเอด็ 16 - 20 - 01 104 - 01 - 18 2,599      1962-1987 26 340.31 930.00 149.20
22 E.34 ล าปาว บ้านหนองสองห้อง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 16 - 35 - 52 103 - 27 - 15 6,017      1963-1981 14 244.29 665.00 60.65
23 E.35A ห้วยโปร่งขุนเพชร บ้านทับนาย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15 - 44 - 27 101 - 38 - 07 422         1973-1992 20 67.34 305.20 20.15
24 E.36A ล ากระชวน บ้านท่าบอน หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15 - 43 - 24 101 - 40 - 04 290         1971-1995 25 50.55 122.06 11.23
25 E38 น  าเชิญ บ้านดอนหาญ ชุมแพ ขอนแกน่ 16 - 31 - 22 102 - 02 - 03 1,446      1967-1981 13 175.29 392.00 28.33
26 E49 ล าชีบน บ้านกดุยาง บ้านเขวา้   ชัยภูมิ 15 - 49 - 31 101 - 51 - 01 265         1968-1984 18 38.36 134.42 11.00
27 E49B ล าชีบน บ้านกดุยาง บ้านเขวา้   ชัยภูมิ 15 - 47 - 28 101 - 52 - 20 331         1988-2002 15 23.47 71.12 6.00
28 E54 น  ายัง บ้านแกง่ยาว กฉุินารายณ์ กาฬสินธุ์ 16 - 26 - 29 104 - 02 - 07 1,511      1969-2002 34 367.07 1,330.00 120.40
29 E57 น  ายัง บ้านกดุฉิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 16 - 41 - 05 104 - 05 - 10 98           1969-2002 21 161.28 569.20 27.00
30 E60 ล าคันฉู บ้านโคกพางกดั บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 15 - 29 - 14 101 - 33 - 32 205         1978-1994 17 44.13 103.40 13.84
31 E65 ล าปาว บ้านท่าไฮ ศรีธาตุ อดุรธานี 16 - 56 - 54 103 - 10 - 16 1,949      1983-2002 20 173.52 528.00 65.20
32 E67 ล าพนัชาด บ้านท่างาม วงัสามหมอ กาฬสินธุ์ 16 - 57 - 17 103 - 29 - 40 420         1987-2002 16 212.42 383.40 89.34
33 E70 น  ายัง บ้านกดุขวาง โพนทอง ร้อยเอด็ 16 - 17 - 15 104 - 00 - 33 3,168      1984-2002 6 501.30 670.40 345.00
34 E73 แมน่  าชี บ้านวงัตะกู ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15 - 57 - 02 101 - 26 - 46 267         1988-2002 15 85.68 162.00 38.70
35 E75 ล าปาว บ้านหนองมว่ง เมอืง กาฬสินธุ์ 16 - 34 - 36 103 - 26 - 32 6,054      1987-2002 16 178.98 854.60 27.68

ปรมิำณน้้ำหลำกสงูสดุรำยป ี(ลบ.ม./วินำท)ีต้ำแหน่งทีต้ั่ง
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รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าชี 

 
 

1.2.5 ปริมาณตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชีของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 146 สถานี มี
เพียง 28 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั งปี รายละเอียดของ
แต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-4 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย
กับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอย
ดังนี  

   QS  = aAb 
 

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

   QS  = 65.606A0.9097       (R2 = 0.7857) 
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน  าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแตล่ะสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชี



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-4 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าช ี
 

 
 

 
 

ปริมำณตะกอน ช่วงปี
แขวนลอยรำยปี สถิติข้อมลู

ที่ต้ัง/บริเวณ อ้ำเภอ จังหวัด (ตร.กม.) (ตัน) (ค.ศ.)
กรมชลประทำน

1 E2 แม่น  าชี แม่น  าชี อ าเภอเมือง ยโสธร 47,391 1,210,395.0 1957-1964
2 E9 แม่น  าชี บ้านท่านางเล่ือน ชนบท ขอนแก่น 11,020 247,114.2 1992-1997
3 E16A แม่น  าชี บ้านท่าพระ อ าเภอเมือง ขอนแก่น 13,171 415,065.8 1992-1997
4 E29 น  าพอง บ้านผานกเค้า ภูกระดึง เลย 945 86,829.5 1996-1997
5 E32A แม่น  าชี บ้านหนองอ้อ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 2,905 178,142.8 1968-1995
6 E34 ล าปาว บ้านหนองสองห้อง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5,542 617,391.3 1963-1965
7 E35A ห้วยโปร่งขุนเพชร บ้านทับนาย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 422 14,600.8 1988-1991
8 E54 น  ายัง บ้านแก่งยาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1,511 215,641.2 1986-1997
9 E60 ล าคันฉู บ้านโคกพางกัด บ าเหนจ็ณรงค์ ชัยภูมิ 205 7,638.5 1984-1991

กรมทรัพยากรน  า
10 040101 น  าชี บ้านโจด ชนบท ขอนแก่น 10,200 154,400.9 1976-2000
11 040103 น  าชี บ้านกอก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 28,500 490,993.3 1966-2000
12 040104 น  าชี บ้านคุยค้อ ร่องค า กาฬสินธุ์ 39,200 709,043.6 1976-2000
13 040105 น  าชี บ้านบุ่งคล้า โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 39,700 793,509.8 1978-2000
14 040106 น  าชี บ้านท่าสะแบง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 40,100 840,953.5 1980-2000
15 040107 น  าชี ยโสธร เมือง ยโสธร 43,100 1,091,384.9 1951-1997
16 040201 ห้วยไร่ บ้านโนนตูม หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1,440 55,572.2 1979-1999
17 040202 ห้วยไร่ บ้านโนนเกียง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1,370 43,275.7 1973-2000
18 040301 ล าสะพุง บ้านนาเจริญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 968 7,559.7 1989-2000
19 040602 ห้วยปะทาว บ้านตาดโตน เมือง ชัยภูมิ 326 8,351.7 1968-2000
20 040903 น  าพอง บ้านแก สีชมภู ขอนแก่น 1,260 107,864.1 1980-2000
21 040904 น  าพอง บ้านโนนส าราญ สีชมภู ขอนแก่น 1,190 139,241.3 1985-2000
22 040908 น  าพอง บ้านจอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 2,570 185,270.3 1985-2000
23 040910 น  ามอ บ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 313 3,286.8 1980-2000
24 041001 น  าพวย บ้านโคกล่าม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 815 35,030.1 1982-1999
25 041103 ห้วยพะเนยีง ที่บ้านวังหมื่น เมือง หนองบัวล าภู 1,260 29,293.7 1980-1999
26 041201 น  าพรม บ้านพรมใต้ บ้านแท่น ชัยภูมิ 2,000 9,748.1 1979-1999
27 041304 ล าเชิญ บ้านท่าเด่ือ ชุมแพ ขอนแก่น 1,500 43,314.7 1979-2000
28 042003 น  ายัง บ้านนาทม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 3,240 128,325.5 1980-2000

ล้ำดับ คลอง/แมน้้่ำ
ต้ำแหน่ง พ้ืนที่รับน้้ำ

รหัสสถำนี



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

 
 
1.2.6 อุทกธรณีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าชี มาตราส่วน 1:100,000 จัดท้าโดยกรม
ทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าชีเป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน ชั นหิน
อุ้มน ้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 24 ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้า
หินชุดมหาสารคามและชั นหินอุ้มน ้าหินชุดภูกระดึง รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-5 ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์
ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณการให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้า
ชี แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 ตามล้าดับ 
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ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชี



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

 
 

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำชี

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)

1 C ชั นหนิอุ้มน  าอายคุาร์บอนเิฟอร์รัส - - 689.08      430,676       1.40              

2 D ชั นหนิอุ้มน  าอายดีุโวเนยีน - - 36.24        22,648         0.07              
3 Hl ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุหว้ยหนิลาด - - 505.47      315,920       1.03              
4 Ig ชั นหนิอุ้มน  าหนิอัคนี - - 48.51        30,319         0.10              
5 Jmk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 0.68         427            0.001             
6 Kk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคกกรวด - - 7,377.18    4,610,737     15.02             
7 KTpt/Ms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภทูอก/หนิชดุมหาสารคาม - - 3,711.15    2,319,470     7.55              
8 Ms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุมหาสารคาม - - 9,480.70    5,925,436     19.30             
9 Nd ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุน  าดุก - - 804.60      502,876       1.64              
10 Np ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุน  าพอง - - 3,196.85    1,998,033     6.51              
11 Pc ชั นหนิอุ้มน  าหนิคาร์บอเนตอายเุพอร์เมียน 20-40 1-40 768.05      480,034       1.56              
12 Pcl ชั นหนิอุ้มน  าหนิตะกอนมวลเม็ดอายเุพอร์เมียน - - 32.83        20,522         0.07              
13 PCms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 233.19      145,745       0.47              
14 Pk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภกูระดึง - - 6,148.35    3,842,717     12.51             
15 Pp ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุภพูาน - - 2,492.78    1,557,990     5.07              
16 Pw ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุพระวิหาร - - 3,969.74    2,481,090     8.08              
17 Qfd ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนน  าพา 15-50 5-30 2,790.56    1,744,099     5.68              
18 Qt ชั นหนิอุ้มน  าตะกอนตะพักน  า 50-150 10-100 1,741.99    1,088,744     3.55              
19 S ชั นหนิอุ้มน  าอายไุซลูเรียน - - 0.08         51              0.0002           
20 SDmm ชั นหนิอุ้มน  าหนิแปร - - 32.45        20,279         0.07              
21 Sk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุเสาขวั - - 3,399.88    2,124,924     6.92              
22 TRJlk ชั นหนิอุ้มน  าหนิชดุโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 630.90      394,313       1.28              
23 TRms ชั นหนิอุ้มน  าหนิชั นกึ่งแปร - - 429.50      268,440       0.87              
24 Vc ชั นหนิอุ้มน  าหนิภเูขาไฟ 10-30 1-10 72.97        45,606         0.15              
25 W แหล่งน  า - - 538.17      336,358       1.10              

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 49,131.92  30,707,453   100.00           

พ้ืนที่



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธรณีวิทยาในลุ่มน  าชี 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าชี 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.2.7 คุณภาพน  า 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ ลุ่มน ้าชี, กรม
ทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า มีการติดตามตรวจสอบสถานภาพคุณภาพน ้าผิวดินในภาพรวมของแม่น ้า
สายหลักที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมควบคุมมลพิษได้ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น ้าชี และ   
ล้าน ้าสาขา คือ แม่น ้าพอง และแม่น ้าล้าปาว การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน ในล้าน ้าสายหลัก
ของลุ่มน ้าชี กรมควบคุมมลพิษมีก้าหนดการด้าเนินงาน 1-2 ครั ง/ปี ในระหว่าง พ.ศ.2543-2545 เพื่อเป็นตัวแทน
ของคุณภาพน ้าในช่วงแล้ง และในช่วงฤดูฝน  
 ในการพิจารณาประเภทคุณภาพของแหล่งน ้าผิวดิน พิจารณาความเหมาะสมของคุณภาพน ้าเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ ของแหล่งน ้าบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าตามการจ้าแนกประเภทแหล่งน ้าผิวดินเพื่ อการใช้ประโยชน์
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ของประเภทแหล่ง
น ้าผิวดินในลุ่มน ้าชีนี  ได้พิจารณาคุณภาพตามการใช้ประโยชน์ประเภทที่ 3 คือ แหล่งน ้าที่ได้รับน ้าทิ งจาก
กิจกรรมบางประเภทและสามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ 
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน รวมทั งเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร สถานภาพของ
คุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี มีรายละเอียดดังนี  
 1. แม่น  าชี 
  สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในแม่น ้าชีของกรมควบคุมมลพิษ จากบ้านโนนน้อย อ้าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จนถึงปากแม่น ้าชี ที่บ้านวังยาง อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีจ้านวน 12 
สถานี โดยมีช่วงที่สบกับแม่น ้าพอง ที่อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และสบกับแม่น ้าล้าปาวที่กิ่งอ้าเภอร่องค้า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั่วไปมีคุณภาพดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน ที่ไม่ใช่น ้าทะเลประเภทที่ 3 การใช้
ประโยชน์เพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า และการชลประทาน โดยมีคุณภาพน ้าที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนดใน
บางช่วงของการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะค่าออกซิเจนละลายน ้า ค่าบีโอดี ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 
และค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในช่วงเดือนเมษายน 2543 มีค่าออกซิเจนละลายน ้า ระหว่าง 3.0-7.5 
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าบีโอดี 0.6-3.4 มิลลิกรัม/ลิตร โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2545 มีค่าออกซิเจนละลายน ้า 
1.3-6.3 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าบีโอดี 0.5-3.3 มิลลิกรัม/ลิตร โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 90-50,000 MPN/100 ml 
และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 20-20,000 MPN/100 ml ซึ่งมีเฉพาะบางช่วงของล้าน ้าเท่านั นที่มีค่าสูงกว่า
ระดับมาตรฐาน  
 2. แม่น  าพอง 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในแม่น ้าพองตั งแต่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จนถึงปากแม่น ้าก่อน
สบกับแม่น ้าชี ที่ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ เพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า และการใช้น ้าเพื่อการชลประทาน 
เว้นแต่ค่าออกซิเจนละลายน ้า บีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์ม ที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน
การติดตามตรวจสอบช่วง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีค่า ออกซิเจนละลายน ้า 2.5-6.7 มิลลิกรัม/ลิตร บีโอ
ดี 0.9-3.0 มิลลิกรัม/ลิตร โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 80-220,000 MPN/100 ml และฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 50-140,000 MPN/100 ml ซึ่งมีเฉพาะบางช่วงของล้าน ้าเท่านั นที่มีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐาน  
 3. แม่น  าล าปาว 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดินในแม่น ้าล้าปาว จากช่วงท้ายน ้าของเขื่อนล้าปาวจนถึง
ปากแม่น ้าล้าปาวก่อนสบแม่น ้าชีที่กิ่งอ้าเภอร่องค้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2545 มีคุณภาพน ้าที่ดี
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินที่ไม่ใช่น ้าทะเลประเภทที่ 3 ทุกสถานี เว้นแต่ค่าบีโอดีในบริเวณอ้าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (LP04) จ้านวน 1 สถานี ที่มีค่า 2.2 มิลลิกรัม/ลิตร จ้านวน 1 ครั งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2545 ซึ่งไม่สามารถบอกได้ถึงการเสื่อมคุณภาพน ้าในแม่น ้าล้าปาว  
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 สถานภาพคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักของลุ่มน ้าชี ทั งแม่น ้าชี แม่น ้าพอง และแม่น ้าล้าปาว ยังไม่อยู่
ในระดับวิกฤต หรือระบุได้ว่าเป็นแหล่งน ้าที่มีความเสื่อมโทรม แต่ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า คุณภาพน ้าได้
เตือนภัย (Warning Status) ถึงแนวโน้มของคุณภาพน ้าที่อาจเสื่อมโทรมมากขึ นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ในอนาคต 
โดยแหล่งก้าเนิดผลกระทบต่อแหล่งน ้าซึ่งจะต้องด้าเนินการจัดการต่อสภาพปัญหาในเบื องต้น คือ น ้าทิ งจากพื นที่
ตัวเมืองทั งน ้าทิ งชุมชน และน ้าทิ งจากแหล่งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื นที่ตัวเมืองของ อ้าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น และพื นที่ตัวเมืองของอ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากนั นจึงขยายผลในการแก้ไขปัญหาสู่พื นที่ตัว
เมืองอื่นๆ ถึงแม้ว่าตัวเมืองเหล่านั นยังมีจ้านวนประชากรที่ไม่หนาแน่นเท่ากับตัวเมืองทั งสองข้างต้น แต่พฤติกรรม
การใช้ที่ดินนั นเขตเมืองมักขยายเขตพื นที่ และมีความเข้มข้นของการใช้ที่ดินเสมอ การจัดการคุณภาพน ้าของ
พื นที่เขตเมืองจึงต้องด้าเนินการอย่างครอบคลุมต่อพื นที่เขตเมืองทั งหมดตามล้าดับความเร่งด่วนของปัญหา 
ส้าหรับการป้องกันผลกระทบจากน ้าทิ งในภาคเกษตรกรรมที่รวมถึงน ้าทิ งจากปศุสัตว์นั นมีความเร่งด่วนในล้าดับ
รองลงไป ซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยระบบการจัดการตามปกติ ไม่จ้าเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มี
มูลค่าสูง เพราะการแก้ปัญหาด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อมต้องท้าให้ตระหนักถึงความยั่งยืนในอนาคต จึง
จ้าเป็นต้องอาศัยเวลาในการสร้างและสั่งสมจิตส้านึกที่ดีควบคู่ไปกับการใช้มาตรการระเบียบข้อบังคับตามความ
เหมาะสม  
  

 
1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้าชีของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่
ลุ่มน ้าชีมี 40 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข โดยกลุ่มชุดดินที่มากที่สุด 
คือ กลุ่มชุดดินที่ 40 พื นที่ 4,351,560 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของพื นที่ลุ่มน ้า และมีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้า 
628,866 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1  
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ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มน  าช ี
 

 
 

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

1 กลุ่มดินชุดท่ี 1 510.20      318,876     1.04                24 กลุ่มดินชุดท่ี 36 2,659.65      1,662,282      5.41                
2 กลุ่มดินชุดท่ี 2 772.82      483,015     1.57                25 กลุ่มดินชุดท่ี 38 244.97        153,106         0.50                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 3 211.36      132,103     0.43                26 กลุ่มดินชุดท่ี 40 6,962.50      4,351,560      14.17              
4 กลุ่มดินชุดท่ี 4 890.12      556,322     1.81                27 กลุ่มดินชุดท่ี 41 2,587.96      1,617,473      5.27                
5 กลุ่มดินชุดท่ี 5 30.91        19,320      0.06                28 กลุ่มดินชุดท่ี 44 542.52        339,073         1.10                
6 กลุ่มดินชุดท่ี 6 1,248.76    780,477     2.54                29 กลุ่มดินชุดท่ี 46 41.97          26,230          0.09                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 7 544.30      340,189     1.11                30 กลุ่มดินชุดท่ี 47 1,219.55      762,216         2.48                
8 กลุ่มดินชุดท่ี 15 56.97        35,609      0.12                31 กลุ่มดินชุดท่ี 48 2,807.36      1,754,600      5.71                
9 กลุ่มดินชุดท่ี 16 0.35          221          0.0007             32 กลุ่มดินชุดท่ี 49 1,162.72      726,703         2.37                
10 กลุ่มดินชุดท่ี 17 4,735.69    2,959,804  9.64                33 กลุ่มดินชุดท่ี 50 0.12            74                0.0002             
11 กลุ่มดินชุดท่ี 18 3,089.86    1,931,161  6.29                34 กลุ่มดินชุดท่ี 51 0.66            410              0.0013             
12 กลุ่มดินชุดท่ี 19 61.80        38,623      0.13                35 กลุ่มดินชุดท่ี 52 24.29          15,181          0.05                
13 กลุ่มดินชุดท่ี 20 517.74      323,585     1.05                36 กลุ่มดินชุดท่ี 59 160.14        100,090         0.33                
14 กลุ่มดินชุดท่ี 21 80.22        50,140      0.16                37 กลุ่มดินชุดท่ี 60 3.96            2,477            0.01                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 22 3,169.55    1,980,970  6.45                38 กลุ่มดินชุดท่ี 61 399.91        249,944         0.81                
16 กลุ่มดินชุดท่ี 24 1,302.79    814,244     2.65                39 กลุ่มดินชุดท่ี 62 4,564.87      2,853,043      9.29                
17 กลุ่มดินชุดท่ี 25 711.01      444,380     1.45                40 กลุ่มดินชุดท่ี RL 127.13        79,459          0.26                
18 กลุ่มดินชุดท่ี 26 0.62          385          0.0013             41 เขตทหาร 4.69            2,933            0.01                
19 กลุ่มดินชุดท่ี 28 90.51        56,566      0.18                42 แหล่งน  า 1,006.19      628,866         2.05                
20 กลุ่มดินชุดท่ี 29 246.44      154,025     0.50                43 ท่ีดินหนิโผล่ 9.63            6,017            0.02                
21 กลุ่มดินชุดท่ี 31 1,619.84    1,012,400  3.30                44 สถานท่ีราชการ 0.85            533              0.0017             
22 กลุ่มดินชุดท่ี 33 204.15      127,591     0.42                45 หนา้ผาชัน 49.70          31,062          0.10                
23 กลุ่มดินชุดท่ี 35 3,327.21    2,079,508  6.77                46 อื่นๆ 1,127.37      704,608         2.29                

รวมทั้งลุม่น้้ำ 49,131.92 30,707,453 100.00           

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินในลุ่มน  าชี 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ .ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
ของลุ่มน ้าชีตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าชีเป็นพื นที่นาข้าว 12,547,077 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.86 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า ลดลงจากปี พ.ศ.2545 เล็กน้อย รองลงมา คือ พื นที่ปลูกพืชไร่ มีร้อย
ละ 21.01 ของพื นที่ลุ่มน ้า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าชีเป็นพื นที่เกษตรกรรม พื นที่ 20,350,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
66.27 ของพื นที่ลุ่มน ้า ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้าชี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าชี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำชี พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว         13,334,490 43.42         12,547,077 40.86 ลดลง
พืชผัก                   432 0.001               33,030 0.11 เพิ่มขึ น
พืชไร่          7,219,299 23.51          6,452,129 21.01 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น             357,389 1.16          1,149,335 3.74 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ*               23,718 0.08             169,302 0.55 เพิ่มขึ น
ป่าไม้          5,446,319 17.74          6,290,251 20.48 เพิ่มขึ น
พื นที่อื่นๆ**          4,325,806 14.09          4,066,330 13.24 -

รวมพ้ืนที่     30,707,453    100.00     30,707,453    100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

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

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

                  (Miscellaneous land) 

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

13.33, 43.42%

0.00, 0.00%

7.22, 23.51%
0.36, 1.16%

0.02, 0.08%

5.45, 17.74%

4.33, 14.09%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าชี ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 30.71 ล้านไร่ 

12.55, 40.86%

0.03, 0.11%

6.45, 21.01%

1.15, 3.74%

0.17, 0.55%

6.29, 20.48%

4.07, 13.24%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าชี ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 30.71 ล้านไร่ 



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT251 34 

 
 

รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าชี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
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1.4 พื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา 

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าชีมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด พื นที่ 20,350,872 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.27 ของพื นที่ลุ่มน ้า โดยพื นที่
ทั 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 กษาโครงการศ กษาเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับ 
การพัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

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

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ)  

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

 -   พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT251 36 

 
 

รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าชีได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่การเกษตรทั งหมดในลุม่
น ้าชีแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
ในลุ่มน ้าชี ดังรูปที่ 1.4-2  

  
ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุ่มน  าชี  
 

 
 

 
 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าชี ส่วนใหญ่จะอยู่
ตลอดบริเวณที่ราบสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าชีและสาขาต่างๆ ซึ่งพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
ทั งหมดในลุ่มน ้าชีมีเพียง 9,780,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.06 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 31.85 
ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 30,707,453 ไร่) โดยมีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาการเพาะปลูกในปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้า ก็พบว่า มีการปลูกข้าวมากที่สุดเช่นกัน มีพื นที่การเพาะปลูกถึง 
12,547,077 ไร่ หรือร้อยละ 61.65 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด ในขณะที่มีพื นที่ที่มีความเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกเพียง 8,068,991 ไร่ หรือร้อยละ 64.31 ของพื นที่ปลูกข้าวทั งหมดเท่านั น แสดงให้เห็นว่า มีพื นที่การ
ปลูกข้าวส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.69 ยังปลูกบนพื นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอ ส้าหรับพืชอื่นๆ ก็
เช่นเดียวกัน  

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำชี ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)
พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  12,547,077    33,030   6,452,129  1,149,335    169,302  20,350,872
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    8,068,991    14,506   1,384,928    229,067      82,976    9,780,467
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

        64.31     43.92        21.46       19.93       49.01         48.06

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน  าทั งหมด

        26.28       0.05          4.51         0.75         0.27         31.85

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

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
พืชผัก
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าชี 
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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 นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าชีได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าชีเป็นรายพืช ดังตารางที่ 1.4-2 และแสดงพื นที่
ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

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

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าชี ส่วนใหญ่จะ
อยู่ตลอดบริเวณที่ราบสองฝั่งล้าน ้าของแม่น ้าชีและสาขาต่างๆ โดยพื นที่ลุ่มน ้าชีมีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 6,220,167 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.26 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบ
ชลประทานไปแล้ว 583,441 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.90 ของพื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนา
ระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 5,636,726 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
 ส้าหรับพื นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศที่แตกต่างจากลุ่มน ้าอื่น คือมีลักษณะ
เป็นที่ราบท้องกระทะ  พื นที่ต้นน ้าส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความลาดชันไม่มากนักและมีการเพาะปลูกพืชใน
ลักษณะใช้น ้าฝนอยู่ทั่วไปทั งพื นที่ลุ่มน ้า และจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวท้าให้พื นที่ในภาคอีสานค่อนข้างมี
ปัญหาในการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ ท้าให้ไม่สามารถวางระบบส่งน ้าชลประทานขนาดใหญ่ได้ ท้า
ให้ไม่สามารถส่งน ้าให้กับพื นที่ที่อยู่ห่างไกลไปจากล้าน ้าได้มากนัก  ซึ่งระบบการกระจายน ้าที่ใช้ได้ผลดีรูปแบบ
หนึ่งในภาคอีสานคือการใช้เคร่ืองสูบน ้าด้วยไฟฟ้าสูบน ้าจากแหล่งน ้าแล้วจึงส่งไปตามระบบคลองกระจายน ้าเข้าสู่
พื นที่ชลประทาน ซึ่งจากการตรวจสอบขนาดเครื่องสูบน ้าของโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน (ปัจจุบันโอนมาอยู่กับกรมชลประทาน) พบว่าส่วนใหญ่จะมีค่าแรงดันน ้า (TDH) ไม่เกิน 30 เมตร 
 ดังนั นในการพิจารณาพื นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ภาค
อีสาน นอกจากจะพิจารณาถึงชนิดและความเหมาะสมของดินต่อการเพาะปลูก ป่าไม้ และความลาดชันของพื นที่ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงน่าที่จะพิจารณาถึงระยะที่ห่างออกจากล้าน ้าที่สามารถใช้ระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นระบบ
กระจายน ้าได้ด้วย ซึ่งในการศึกษาครั งนี จะพิจารณาพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานที่ระยะที่มี
ค่าระดับสูงกว่าริมตลิ่งล้าน ้าสายหลักที่ส้าคัญไม่เกิน 30 เมตร 

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำชี ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  12,547,077    33,030   6,452,129  1,149,335    169,302  20,350,872

พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก    8,068,991    14,506   1,384,928    229,067      82,976    9,780,467

พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน    4,779,090     8,842     706,583    111,272      30,939    5,636,726
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก         59.23     60.96        51.02       48.58       37.29         57.63

- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด         38.09     26.77        10.95         9.68       18.27         27.70

 - พื นทีลุ่่มน  าทั งหมด         15.56       0.03          2.30         0.36         0.10         18.36
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน  า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชผัก พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าชี
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุณภาพลุ่มน  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 ้าชี มีพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ตามประกาศของรัฐทั งหมด 10,093,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.87 ของพื นที่ลุ่มน ้า สถานภาพด้านป่าไม้ในพื นที่
ลุ่มน ้าชีมีพื นที่ป่าเหลืออยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี ยังมีพื นที่ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 6 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3 แห่ง และพื นที่ชุ่มน ้าอีก 4 แห่ง สามารถจ้าแนกตามประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื นที่ชุ่มน ้าดังตาราง
ที่ 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-2 และรูปที่ 1.5-1 
 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำชี

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 1,728.40     1,080,247     3.52                

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 6,798.02     4,248,764     13.84              

3 E เขตพื นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Economic) 6,940.33     4,337,703     14.13              

4 N พื นท่ีกันออก (Non - RFD control) 197.36        123,349        0.40                

5 NF ไม่มีข้อมูล 484.77        302,979        0.99                

รวม 16,148.87 10,093,042 32.87          

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 11 แห่ง 2,804.02 1,752,510             5.71

1.1 ตาดโตน 217.18        135,737    217.10      135,685                      0.44
1.2 ตาดหมอก 290.00        181,250    45.99       28,746                        0.09
1.3 ไทรทอง 319.00        199,375    331.56      207,222                      0.67
1.4 น  าพอง 197.00        123,125    225.27      140,791                      0.46
1.5 น  าหนาว 966.00        603,750    655.13      409,455                      1.33
1.7 ภูกระดึง 348.12        217,576    254.23      158,896                      0.52
1.8 ภูเก้า-ภูพานค า 322.00        201,250    295.84      184,900                      0.60
1.9 ภูผาม่าน 350.00        218,750    357.86      223,662                      0.73
1.10 ภูพาน 664.70        415,439    97.55       60,969                        0.20
1.11 ภูเวียง 325.00        203,125    323.50      202,185                      0.66

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 6 แห่ง 2,128.13 1,330,079 4.33            
2.1 ภูผาแดง 234.95        146,845    0.16         102                        0.0003
2.2 ภูสีฐาน 250.00        156,250    38.87       24,294                        0.08
2.3 ผาผึ ง 189.44        118,403    188.85      118,029                      0.38
2.4 ภูเขียว 1,560.00     975,000    1,573.15   983,221                      3.20
2.5 ตาเบาะ-ห้วยใหญ่ 653.93        408,707    324.86      203,039                      0.66
2.6 ซับลังกา 155.00        96,875     2.23         1,395                       0.005

3 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 3 แห่ง 308.80   192,997   0.63            
3.1 เขื่อนล าปาว 337.50        210,938    218.94      136,834                      0.45
3.2 ถ  าผาน  าทิพย์ 241.99        151,242    89.70       56,061                        0.18
3.3 หนองแวง 0.17           109          0.16         102                        0.0003

4 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 4 แห่ง 138.82   86,762     0.28            
4.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง 15.77                9,858 15.77       9,858                       0.032
4.2 สบแม่น  ามูล-ชี 97.18              60,735 36.49       22,808                        0.07
4.3 หนองละหาน 48.99         30,621     48.99       30,621                        0.10
4.4 หนองหานกุมภวาปี 95.53         59,705     37.56       23,475                        0.08

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

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่ใน
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำชี

1 ป่าดิบเขา HE 38.45            24,029                0.08                   
2 ป่าดิบแล้ง DE 2,304.40        1,440,248            4.69                   
3 ป่าเต็งรัง DD 1,835.73        1,147,333            3.74                   
4 ป่าที่พื นฟูตามธรรมชาติ SG 205.72          128,577              0.42                   
5 ป่าบุ่ง-ป่าทาม ID 72.65            45,405                0.15                   
6 ป่าเบญจพรรณ MD 3,171.31        1,982,071            6.45                   
7 ป่าไผ่ BB 8.88              5,553                  0.02                   
8 ป่าสนเขา PI 162.67          101,670              0.33                   
9 ไม่มีข้อมูล NF 859.71          537,321              1.75                   

รวม 8,659.53     5,412,207        17.63             

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าช ี
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชี
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1.5.2 ชั นคุณภาพลุ่มน  า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าชีอยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 5B มีลักษณะเป็นที่ราบ 
หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย ส้าหรับท้าเกษตรกรรม แต่พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A ในพื นที่ ลุ่มน ้าชียังมี
พื นที่ป่าต้นน ้าที่ควรอนุรักษ์ ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ยังมีอยู่บ้างเล็กน้อย ร้อยละ 9.68 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
รายละเอียดชั นคุณภาพลุ่มน ้าต่างๆ ในลุ่มน ้าชี แสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้าชีแสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุณภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำชี
1A ป่าต้นน  าล าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น     4,756.07      2,972,544             9.68
1B ป่าต้นน  าล าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ       416.21         260,133             0.85
2 ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ         17.25           10,780             0.04
2A ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ     1,265.33         790,833             2.58
2B ท าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ       165.68         103,549             0.34
3 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล         14.16            8,849             0.03
3A ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล     1,062.63         664,143             2.16
3B ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล       549.34         343,339             1.12
4 ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช       205.83         128,646             0.42
4A ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช     1,840.46      1,150,286             3.75
4B ท าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช   10,417.02      6,510,639           21.20
5 ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว       432.69         270,433             0.88
5A ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว       690.76         431,722             1.41
5B ท าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว   26,886.13     16,803,832           54.72
N ไม่มีข้อมูล           0.81               505           0.002
W แหล่งน  า       411.55         257,218             0.84

รวม 49,131.92  30,707,453 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุณภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าชี 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 จากข้อมูล กชช.2ค ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าชีมีทั งสิ น 6,428,096 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 3,204,979 คน และประชากรหญิง 3,223,117 คน มีจ้านวนครัวเรือน 1,880,143 ครัวเรือน 
เฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 3,784,877 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 58.90 ของ
จ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า จังหวัดที่มีประชากรอยู่ในลุ่มน ้าชีทั งหมด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสังคม 

 ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมในลุ่มน ้าชี ประกอบด้วยพื นที่ 14 จังหวัด 124 อ้าเภอ 824 ต้าบล/
เทศบาล และ 6,288 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวล้าภู อุดรธานี และอุบลราชธานี (จังหวัดลพบุรี 
และสกลนคร ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน ้า และเป็นพื นที่ป่าไม้) จากข้อมูล 
กชช.2ค ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม ดังแสดงในตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เพชรบูรณ์ มหำสำรคำม มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวล้ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุม่น้้ำชี

1.  เขตกำรปกครอง
หมูบ่า้น 899          1,098        1,139        146           18          643           3           281        1,024        146          34            380             389          88              6,288          
ต าบล 130          165          117          22             3            71             1           46         127          16            12            44               51            19              824             
อ าเภอ 18            23            16            9               1            9               1           6           16            5              3              5                10            2               124             
จังหวดั 1              1              1              1               1            1               1           1           1              1              1              1                1              1               14               

2.  โครงสร้ำงด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ านวนประชากรชายในลุ่มน  า คน 490,713     787,003     529,640     45,907       6,758      268,392      941        132,182  438,884     53,816      18,180      174,716       210,895     46,950        3,204,979   
จ านวนประชากรหญิงในลุ่มน  า คน 490,523     800,581     532,080     46,516       6,219      274,902      952        131,178  439,917     52,732      18,023      172,413       209,557     47,524        3,223,117   
จ านวนประชากรในลุ่มน  า คน 981,236     1,587,584  1,061,720  92,424       12,977     543,294      1,893     263,360  878,801     106,548     36,203      347,128       420,453     94,475        6,428,096   
ร้อยละของประชากรในลุ่มน  า ร้อยละ 15.26        24.70        16.52        1.44           0.20        8.45           0.03       4.10       13.67        1.66          0.56          5.40            6.54          1.47           
จ านวนครัวเรือน ครัวเรือน 269,593     470,073     327,592     28,090       3,854      161,096      519        85,318    257,710     29,600      10,188      97,603         114,766     24,870        1,880,872   
ร้อยละของจ านวนครัวเรือนทั งลุ่มน  า ร้อยละ 14.33        24.99        17.42        1.49           0.20        8.56           0.03       4.54       13.70        1.57          0.54          5.19            6.10          1.32           
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 4              3              3              3               3            3               4           3           3              4              4              4                4              4               3                  
วยัแรงงาน คน 579,796     923,383     639,112     52,370       8,138      336,349      1,081     143,668  527,697     63,135      21,838      201,240       232,028     51,512        3,786,440   
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน  า ร้อยละ 59.09        58.16        60.20        56.66         62.71      61.91         57.07     54.55     60.05        59.25        60.32        57.97           55.19        54.53          58.90          
ประชากรในจังหวดั คน 978,583     1,756,101  1,122,647  2,565,117   996,231   936,854      337,497  539,284  1,307,212  618,423     1,441,412  499,520       1,535,629  1,795,453    
ร้อยละของประชากรในจังหวดั ร้อยละ 100.27      90.40        94.57        3.60           1.30        57.99         0.56       48.84     67.23        17.23        2.51          69.49           27.38        5.26           
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2              2              2              2               2            2               2           2           2              2              2              2                2              2               2                  

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบงัคับ) 263,840     426,903     361,208     32,014       5,115      176,764      341        93,832    275,822     29,368      13,447      75,107         120,871     29,922        1,904,554   
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า) 39,874      51,326      33,873      4,386         689         24,639       -            9,870     34,161      3,636        1,615        11,364         10,448      4,111          229,992      
อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 14,789      23,076      13,722      1,262         85          9,975         3           4,163     14,328      1,401        362          3,471           4,593        1,677          92,907        
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 13,526      16,271      12,434      1,155         189         8,409         4           4,928     17,877      835          542          2,977           3,983        1,234          84,364        
ก าลังศึกษา 185,796     231,013     189,953     18,444       2,607      107,097      367        54,568    322,362     23,956      7,292        70,850         79,738      18,400        1,312,443   
ไม่รู้หนงัสือ 15,522      24,518      16,381      754           118         11,209       -            1,822     19,150      1,719        1,785        12,170         4,020        1,190          110,358      

3.  โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนที่และกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นท่ีการเกษตร ไร่ 2,586,616  4,572,370  4,274,657  461,422      293,983   1,564,584   40,113    878,569  2,138,831  1,465,008  117,619     1,079,486     1,674,896  354,798      21,502,952 
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 109,864     158,821     117,843     11,855       1,807      79,710       235        36,868    114,049     13,178      5,262        39,110         40,730      13,309        742,641      
พื นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 21            27            30            35             136         19             147        22         17            103          22            25               34            23              662             
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 118,047     159,319     130,033     12,185       2,074      78,955       271        37,114    119,666     12,902      5,352        40,225         44,245      14,312        774,700      
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -              -              -              111           -             8               -            -            -              -              -              -                 -              -                119             
เช่า ครัวเรือน 5,116        12,351      11,497      893           80          4,102         1           2,015     5,357        1,330        58            3,660           5,417        841            52,718        

จังหวัดในลุม่น้้ำชี

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

 

รำยละเอียด หน่วย รวม
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครรำชสีมำ เพชรบูรณ์ มหำสำรคำม มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวล้ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุม่น้้ำชี

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท านา ไร่ 1,532,369  2,362,155  1,779,866  237,605      10          1,215,890   6,004     683,044  1,767,614  184,232     97,821      800,723       647,607     381,308      11,696,248 
ท าไร่ ไร่ 653,144     794,620     1,421,025  196,342      63,583     236,562      840        70,714    474,846     258,611     3,098        238,424       697,168     18,857        5,127,834   
ท าสวน ไร่ 87,293      190,468     135,775     2,762         6,694      42,076       95         16,358    123,840     30,068      13,655      44,925         56,516      7,667          758,192      
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 18,011      46,158      76,455      66             19          16,519       7           7,844     17,760      4,334        6,924        9,053           6,202        2,564          211,916      
เลี ยงสัตวเ์พื่อขาย ครัวเรือน 41,623      52,907      32,584      5,882         330         43,716       293        21,353    141,112     3,712        3,425        9,142           11,461      8,841          376,381      
ประมง ครัวเรือน 3,342        5,489        4,561        262           -             1,641         11         1,294     5,928        573          287          856             1,835        847            26,926        
เพาะเลี ยงสัตวน์  า ครัวเรือน 4,368        5,824        7,178        189           -             2,491         -            712        5,210        851          99            2,130           1,995        325            31,372        

3.3  รำยได้เฉลีย่ครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 617,739     743,835     678,766     769,940      365,054   550,743      168,808  478,931  549,202     641,739     451,737     662,139       654,308     290,501      7,623,443   
3.4  อำชีพรับจ้ำง ครัวเรือน 54,535      76,393      65,918      6,241         741         39,181       62         16,747    57,600      5,504        2,983        18,069         20,097      7,253          371,324      

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ านวนโรงงาน แหง่ 86            207          152          3               -             40             -            60         126          3              1              17               10            4               709             
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แหง่ 9,334        9,109        7,358        377           9            5,317         -            4,933     6,990        260          120          2,649           2,929        580            49,965        
โรงสีข้าว แหง่ 1,951        3,372        2,698        275           40          1,579         17         1,272     2,716        246          113          729             673          331            16,012        

5.  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค

หมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมูบ่า้น 1,180        1,700        1,406        152           22          976           4           405        1,504        152          63            431             505          149            8,649          
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ หมูบ่า้น 116,785     189,496     160,786     14,292       2,113      89,237       399        40,823    122,208     15,529      2,822        46,063         50,565      15,052        866,170      
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ หมูบ่า้น 1,847        2,074        1,520        101           9            929           10         747        1,576        179          26            642             662          143            10,465        
หมูบ่า้นท่ีมีถนนไปอ าเภอ หมูบ่า้น 1,194        1,721        1,419        151           22          972           4           408        1,504        150          63            435             510          149            8,702          

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพียงของน  าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 133,523     199,834     170,084     15,654       2,167      93,218       399        43,781    139,045     16,335      5,753        47,274         54,877      16,157        938,101      
ความพอเพียงของน  าใช้ ครัวเรือน 132,626     199,081     170,279     15,614       2,135      92,767       398        43,995    138,874     16,257      5,745        46,893         54,735      15,987        935,386      
ความไม่เพียงพอของน  าเพื่อการเกษตร ไร่ 168,360     286,556     346,448     17,104       45,360     190,748      840        66,327    240,729     123,640     5,457        93,047         21,887      18,775        1,625,278   
ความไม่เพียงพอของน  าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 16,236      19,013      22,114      1,132         1,364      9,053         80         4,744     18,059      1,783        680          5,239           3,081        1,898          104,476      

6.2  คุณภำพ
แหล่งน  าผิวดิน แหง่ 2,413        4,485        3,585        452           30          1,382         8           957        2,729        307          144          707             827          258            18,284        
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แหง่ 1,399        2,936        1,939        292           11          717           -            614        1,566        153          54            475             527          149            10,832        
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แหง่ 867          1,382        1,498        148           19          607           8           183        983          127          75            195             262          101            6,455          
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แหง่ 147          167          148          12             -             58             -            160        180          27            15            37               38            8               997             

จังหวัดในลุม่น้้ำชี



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ ลุ่มน ้าชี 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า (กรมพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน ้าและส่งน ้าไปตามระบบส่งน ้าให้เกษตรกร ปัจจุบันได้แยกงานสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้ามารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวนโครงการรวม 1,854 โครงการ ความจุเก็บกักรวมประมาณ 4,998 ล้าน ลบ.ม. และ
มีพื นที่โครงการรวมประมาณ 2,834,477 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1-1 และต้าแหน่งโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 

 
ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าต่าง  ที่มีอยู่ในปัจจบุันในลุ่มน  าชี 
 

 

ลำ้ดับ โครงกำรชลประทำน จำ้นวนโครงกำร ควำมจเุก็บกัก พ้ืนทีช่ลประทำน

(ลำ้น ลบ.ม) (ไร)่
1 โครงการขนาดใหญ่ 6                    4,017                808,600           
2 โครงการขนาดกลาง 82                   794                  675,753           
3 โครงการขนาดเล็ก 1,319               187                  621,861           
4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟา้ 447                 -                   728,263           

รวมโครงกำร 1,854               4,998                2,834,477         
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่ขนาดกลาง ขนาดเล ก และโครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าชี
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นโครงการที่มีความจุเก็บกักตั งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม. หรือมี
พื นที่ผิวน ้าตั งแต่ 15 ตร.กม. ขึ นไป หรือมีพื นที่โครงการมากกว่า 80,000 ไร ่ในพื นที่ลุ่มน ้าชีมี 6 โครงการ ที่ดูแล
รับผิดชอบโดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมชลประทาน และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีความจุเก็บกักรวม 4,017 ล้าน ลบ.ม. และมีพื นที่รับประโยชน์ 808,600 ไร่ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1-2 
 

ตารางที่ 2.1-2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญใ่นลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
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 ้าชีมีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางจ้านวน 82 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 793.80 ล้าน 
ลบ.ม. และพื นที่ชลประทานรวม 675,753 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 ้าชี มีจ้านวน  
ทั งสิ น 1,319 โครงการ ความจุอ่างเก็บน ้าที่ระดับเก็บกักรวม 187.05 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์ประมาณ 
621,861 ไร ่ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักของแหล่งน ้าในพื นที่ต่างๆ ที่
อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าหลัก  เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค 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  

ล้ำดับ ช่ือโครงกำร ประเภท ลุ่มน้้ำสำขำ ควำมจุเก็บกัก พ้ืนที่รับประโยชน์ หน่วยงำน

โครงกำร ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวดั (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่)

1 เขือ่นอุบลรัตน์ เขือ่น โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น น  าพองตอนบน 2,263 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

2 เขือ่นล าปาว เขือ่น ล าปาว เมือง กาฬสินธุ์ ล าปาวตอนล่าง 1,430 315,000 กรมชลประทาน

3 เขือ่นจฬุาภรณ์ เขือ่น ทุง่พระ คอนสาร ชยัภมูิ น  าพรมตอนบน 188 - การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

4 ฝายกุมภวาปี ฝาย แชแล กุมภวาปี อุดรธานี ล าปาวตอนบน 102 55,600 กรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน

5 ฝายหนองหวาย ฝาย วังชยั น  าพอง ขอนแก่น น  าพองตอนล่าง 34.3 257,000 กรมชลประทาน

6 ฝายทุง่แซงบาดาล ฝาย มะบา้ ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด ล าน  าชส่ีวนที ่4 - 180,000 กรมชลประทาน

4,017 808,600

ที่ ต้ัง

รวม (6 โครงกำร)
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กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการ
ดูแลรักษาระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
สูบน ้าไม่เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ช่วยแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทน
เกษตรกรในปีแรกๆ ของการส่งน ้าเท่านั น ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบและด้าเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มี
จ้านวนทั งสิ น 447 โครงการ มีพื นที่ชลประทาน 728,263 ไร ่  
 
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  215,730 1,035.51 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 50,414 241.99 

รวม 266,144 1,277.49 

 
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 ้าในลุ่มน ้าชี แสดงดังรูปที่ 2.1-1 
 

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

 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรมพัฒนำ กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำชี ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ที่ดิน และพันธุพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน  าธรรมชาติ 69
2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 109
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน  าใหม่ 66 33
4 ระบบส่งน  า ระบบระบายน  า และระบบ

แพร่กระจายน  า
32 1

5 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าและฝายชะลอน  า 10 13
6 งานป้องกันบรรเทาภัยน  าท่วม 1 4

รวม 99 222 4 13



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพในลุ่มน  าชี  
 



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า



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

 

3.1 การศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น ้า และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการประเมิน  
ความต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของลุ่มน ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่าง  ของลุ่มน  า 
  

กิจกรรมการใช้น  า การศ กษา ประเมินความต้องการใช้น  า หมายเหตุ 
 ข้อมูล การประเมิน ค านวณ  

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

ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/
ความต้องการใช้น ้า และแผนงาน
ขยายก้าลังผลิตประปา 

 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช
ในพื นท่ีลุ่มน ้า ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น ้า/ปริมาณน ้าท่ีส่งให้แก่
พื นท่ีชลประทาน 

- การขาดแคลนน ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจ้าลองปริมาณความ
ต้องการใช้น ้าโดยใช้แบบจ้าลอง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นท่ี
ชลประทาน) และ SWAT (พื นท่ี
เกษตรน ้าฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานี
ตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย 

 

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

แนวโน้มอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
รายจังหวัดและประเมินอัตราการใช้
น ้า 

 

การปศุสัตว์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร
รายจังหวัด 

 

รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า ปริมาณน ้าต่้าสุดท่ีเคยเกิด (ลบ.ม./
วัน/ตร.กม.) 

ไม่น้อยกว่าปริมาณน ้าต่้าสุดท่ีเคย
เกิดและค่าเฉลี่ยต่อพื นท่ีรับน ้า 

 

 
 

  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  3 ความต้องการใช้น  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 ้าชีมีส้านักงาน
ประปารวม 2. แห่ง แบ่งออกเป็น 77 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 304,306 ราย ปริมาณการผลิต
รวม 106.62 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 127.94 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละหน่วย
บริการ-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./ป)ี (ลบ.ม./ป)ี

1 2 6  ขอนแก่น แม่ข่ายขอนแก่น  69,128 33,936,000 40,723,200 ล าน  าพอง 
2 2 6  จตุัรัส แม่ข่ายจตุัรัส  9,586 1,902,711 2,283,253 ล าน  าชี 
3 2 6  จตุัรัส หนว่ยบริการหนองบัวระเหว  1,130 268,002 321,602 บึงหนองบัวระเหว 
4 2 6  จตุัรัส หนว่ยบริการหนองบัวบาน  1,345 211,575 253,890 ล าน  าชี 
5 2 6  จตุัรัส หนว่ยบริการบ้านส้มป่อย  995 146,426 175,711 ล าน  าชี 
6 2 6  บ้านไผ่ แม่ข่ายบ้านไผ่  10,221 2,910,308 3,492,370 อ่างเก็บน  าแก่งละว้า 
7 2 6  บ้านไผ่ หนว่ยบริการบ้านโต้น  530 125,014 150,017 แม่น  าชี 
8 2 6  บ าเหนจ็ณรงค์ แม่ข่ายบ าเหนจ็ณรงค์  3,686 395,940 475,128 บึงบ้านชวน 
9 2 6  บ าเหนจ็ณรงค์ หนว่ยบริการบ้านเพชร  3,392 385,131 462,157 อ่างเก็บน  าบ้านเพชร 
10 2 6  บ าเหนจ็ณรงค์ หนว่ยบริการเทพสถิต  1,550 401,676 482,011 อ่างเก็บน  าวังคก,คลองเทพ

สถิต 
11 2 6  บ าเหนจ็ณรงค์ หนว่ยบริการหนองบัวโคก  441 82,936 99,523 อ่างเก็บน  าหนองบัวโคก 
12 2 6  ชุมแพ แม่ข่ายชุมแพ  11,315 3,364,541 4,037,449 ล าน  าเชิญ 
13 2 6  ชุมแพ หนว่ยบริการคอนสาร  432 150,679 180,815 ล าน  าเชิญ 
14 2 6  ชุมแพ หนว่ยบริการสีชมพ ู 1,394 400,454 480,545 ล าน  าพอง 
15 2 6  น  าพอง แม่ข่ายน  าพอง  3,858 1,390,922 1,669,106 ล าน  าพอง 
16 2 6  น  าพอง หนว่ยบริการวังชัย  2,347 759,434 911,321 รับน  าจาก ป.น  าพอง 
17 2 6  น  าพอง หนว่ยบริการเขาสวนกวาง  2,307 655,306 786,367 รับน  าจาก ป.น  าพอง 
18 2 6  น  าพอง หนว่ยบริการบ้านดง  920 156,748 188,098 รับน  าจาก ป.น  าพอง 
19 2 6  น  าพอง หนว่ยบริการอุบลรัตน ์ 1,182 303,014 363,617 เขื่อนอุบลรัตน ์
20 2 6  ชนบท แม่ข่ายชนบท  4,042 997,183 1,196,620 แม่น  าชี 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี  3 ความต้องการใช้น  า 
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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./ป)ี (ลบ.ม./ป)ี

21 2 6  ชนบท หนว่ยบริการแวงใหญ ่ 1,839 374,531 449,437 รับน  าจาก ป.ชนบท 
22 2 6  ชนบท หนว่ยบริการมัญจาคีรี  2,649 629,258 755,110 บึงกุดเค้า 
23 2 6  ชนบท หนว่ยบริการโคกโพธิ์ไชย  1,017 197,498 236,998 อ่างเก็บน  ากุดนาแซง 
24 2 6  กระนวน แม่ข่ายกระนวน  5,155 1,420,203 1,704,244 อ่างเก็บน  าหนองใหญ ่
25 2 6  กระนวน หนว่ยบริการหนองกุงศรี  1,816 463,273 555,928 อ่างเก็บน  าหนองไม้ตาย 
26 2 6  กระนวน หนว่ยบริการค าใหญ ่ 1,011 295,442 354,530 อ่างเก็บน  าหนองใหญ ่
27 2 6  หนองเรือ แม่ข่ายหนองแก  375 162,640 195,168 บ่อบาดาล 
28 2 6  หนองเรือ หนว่ยบริการหนองเรือ  1,343 277,478 332,974 ล าน  าเชิญ 
29 2 6  หนองเรือ หนว่ยบริการบ้านฝาง  1,629 344,987 413,984 บึงสวาง 
30 2 6  หนองเรือ หนว่ยบริการดอนโมง  1,040 206,807 248,168 เขื่อนอุบลรัตน ์
31 2 6  หนองเรือ หนว่ยบริการภูเวียง  1,525 399,798 479,758 อ่างเก็บน  าโสกขุมปูน 
32 2 6  กาฬสินธุ์ แม่ข่ายกาฬสินธุ์  11,139 5,634,101 6,760,921 อ่างเก็บน  าห้วยสีทน,สระเก็บ

น  าดิบ 
33 2 6  กาฬสินธุ์ หนว่ยบริการยางตลาด  1,523 485,544 582,653 สระหนองหมาจอก (รับน  า

จากอ่างฯบึงอร่าม) 
34 2 6  กาฬสินธุ์ หนว่ยบริการกมลาไสย  3,079 906,534 1,087,841 ล าน  าปาว 
35 2 6  กุฉินารายณ์ แม่ข่ายกุฉินารายณ์  1,702 621,394 745,673 อ่างเก็บน  าห้วยจมุจงั 
36 2 6  กุฉินารายณ์ หนว่ยบริการเขาวง  1,800 380,620 456,744 อ่างเก็บน  าสายนาเวียง 
37 2 6  สมเด็จ แม่ข่ายสมเด็จ  2,238 674,085 808,902 อ่างเก็บน  าห้วยสะทด 
38 2 6  สมเด็จ หนว่ยบริการสหัสขันธ์  1,381 421,911 506,293 เขื่อนล าปาว 
39 2 6  สมเด็จ หนว่ยบริการนามน  564 128,191 153,829 ล าห้วยโปรงไผ่ 
40 2 6  มหาสารคาม แม่ข่ายมหาสารคาม  16,500 8,673,807 10,408,568 ล าน  าชี 
41 2 6  มหาสารคาม หนว่ยบริการบรบือ  2,197 880,769 1,056,923 อ่างเก็บน  าห้วยเชียงค า 
42 2 6  มหาสารคาม หนว่ยบริการโกสุมพิสัย  1,383 440,648 528,778 ล าน  าชี 
43 2 6  มหาสารคาม หนว่ยบริการกันทรวิชัย  3,520 1,472,591 1,767,109 อ่างเก็บน  าหนองบัว 
44 2 6  ชัยภูมิ แม่ข่ายชัยภูม ิ 16,874 6,059,971 7,271,965 ล าปะทาว 
45 2 6  ชัยภูมิ หนว่ยบริการบ้านค่าย  3,455 675,175 810,210 ล าน  าชี 
46 2 6  ชัยภูมิ หนว่ยบริการบ้านเล่า-นางเม้ง  4,029 824,300 989,160 ล าปะทาว 
47 2 6  ชัยภูมิ หนว่ยบริการบ้านเขว้า  4,036 1,104,995 1,325,994 ล าน  าชี 
48 2 6  ชัยภูมิ หนว่ยบริการหนองนาแซง  1,414 324,136 388,963 ล าชีลอง 
49 2 6  แก้งคร้อ แม่ข่ายแก้งคร้อ  3,061 760,103 912,124 ล าห้วยอีด่าน 
50 2 6  แก้งคร้อ หนว่ยบริการคอนสวรรค์  3,545 730,022 876,026 ล าน  ากล่ า 
51 2 6  แก้งคร้อ หนว่ยบริการนาหนองทุ่ม  1,783 348,065 417,678 อ่างเก็บน  าโปร่งช้างนอ้ย 
52 2 6  หนองบัวแดง แม่ข่ายหนองบัวแดง  1,660 395,940 475,128 ล าห้วยลาด 
53 2 6  หนองบัวแดง หนว่ยบริการเกษตรสมบูรณ์  2,006 385,131 462,157 ล าน  าพรม 
54 2 6  ภูเขียว แม่ข่ายภูเขียว  4,962 1,177,888 1,413,466 อ่างเก็บน  าหนองผักปัง 
55 2 6  ภูเขียว หนว่ยบริการบ้านแท่น  1,153 219,662 263,594 สระเก็บน  าดิบวัดป่าวิเชียร 
56 2 6  ภูเขียว หนว่ยบริการบ้านเป้า  1,270 213,753 256,504 ล าน  าพรม,บึงแก้ง 
57 3 8  มหาชนะชัย แม่ข่ายมหาชนะชัย  3,519 699,978 839,974 แม่น  าชี 
58 2 6  ร้อยเอ็ด แม่ข่ายร้อยเอ็ด  20,522 8,377,232 10,052,678 ล าน  าชี 
59 3 8  ยโสธร แม่ข่ายยโสธร  8,295 3,356,463 4,027,756 ล าน  าชี 
60 3 8  ยโสธร หนว่ยบริการหนองคู  570 95,373 114,448 บ่อบาดาล,รับน  าจากแม่ข่าย 
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ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาป ีพ.ศ.2552 จากเว บไ ต์การประปาส่วนภูมิภาค (ต่อ) 
 

 
 
 
 
3.3 น  าใช้เพื่อการเกษตร 

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

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

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

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

61 2 6  โพนทอง แม่ข่ายโพนทอง  2,091 549,118 658,942 บึงใหม่โพนทอง 
62 2 6  โพนทอง หนว่ยบริการโพธิ์ชัย  475 82,617 99,140 ล าน  าปาว 
63 2 6  โพนทอง หนว่ยบริการเสลภูม ิ 1,672 398,523 478,228 ล าน  าชี 
64 2 6  โพนทอง หนว่ยบริการร่องค า  238 52,776 63,331 ล าน  าปาว 
65 2 7  กุมภวาปี แม่ข่ายกุมภวาปี  6,140 1,435,524 1,722,629 ล าน  าปาว 
66 2 7  กุมภวาปี หนว่ยบริการโนนสะอาด  1,556 330,387 396,464 อ่างเก็บน  าบ้านโสกรัง 
67 2 7  กุมภวาปี หนว่ยบริการห้วยเกิ ง  942 180,863 217,036 อ่างเก็บน  าห้วยเกิ ง,รับน  าจาก

 ป.กุมภวาปี 
68 2 7  กุมภวาปี หนว่ยบริการตาดอึ ง  466 75,896 91,075 อ่างเก็บน  าห้วยตาด 
69 2 7  กุมภวาปี หนว่ยบริการศรีธาตุ  959 204,691 245,629 อ่างเก็บน  าบึงค าศรี 
70 2 7  กุมภวาปี หนว่ยบริการวังสามหมอ  601 162,540 195,048 ล าพันชาด 
71 2 7  หนองบัวล าภู แม่ข่ายหนองบัวล าภู  4,311 1,515,387 1,818,464 อ่างเก็บน  าห้วยเหล่ายาง 
72 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการนากลาง  1,265 329,210 395,052 ล าพะเนยีง,สระเก็บน  าดิบ 
73 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการหนองวัวซอ  1,787 425,899 511,079 เขื่อนห้วยหลวง 
74 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการศรีบุญเรือง  1,932 402,818 483,382 ล าน  าพอง 
75 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการโนนสัง  945 253,743 304,492 เขื่อนอุบลรัตน ์
76 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการฝ่ังแดง  137 10,373 12,448 บ่อบาดาล 
77 2 7  หนองบัวล าภู หนว่ยบริการนาค าไฮ  409 22,206 26,647 บ่อบาดาล,รับน  าจากหนว่ย

บริการนากลาง 
รวมทัง้หมด 304,306 106,616,868 127,940,244

ทีม่ำ: เวปไซต์การประปาส่วนภมูิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ านวนผู้ใชน้  า เปน็ขอ้มูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน  าดิบเปน็ขอ้มูลป ี2551 
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    ETo = Kc x Etp 
   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
 
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโตของ
พืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 
3.3-1 และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน 
ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
  (2)  แบบจ าลองปริมาณ นใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง ฝนที่
พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการให้
น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว  ส่วน
ฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูด ไปใช้ได้ 
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. 
  (3)  ปริมาณน  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเตรียม
แปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับปัจจัยที่
ส้าคัญ ได้แก ่คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของน ้า วิธีและ
ระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการเตรียมแปลง
ส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมาณน  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง ความ
สูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน  ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

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

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

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

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

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

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

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

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

สัปดำห์

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

 
 
 
 

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

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

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

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

แม่สอด 3.92 4.87 6.24 6.98 5.56 4.21 4.02 3.82 4.12 4.35 4.21 3.76
เขือ่นภมูิพล 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
ชยัภมูิ 4.62 5.4 6.22 6.45 5.71 5.2 5.04 4.76 4.52 4.9 4.85 4.5
ร้อยเอ็ด 3.67 4.33 4.92 5.37 5 4.43 4.38 4.06 4 4.11 3.76 3.44
อุบลราชธานี 3.86 4.51 5.05 5.31 4.89 4.28 4.23 3.97 3.87 4.06 3.85 3.56
นครราชสีมา 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

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

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

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

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคเหนอื

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

 
 
 

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

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

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

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

- 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 

STO 
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- 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 ข้อมูลภูมิอากาศ 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 ้าชี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า การประเมินความต้องการน ้า 
เพื่อการเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าชี ใช้ข้อมูลการเกษตร ได้แก่ ระบบการปลูกพืช แผนการเพาะปลูก พื นที่ชลประทาน 
พื นที่การเพาะปลูกในฤดูฝน-ฤดูแล้ง  ในแต่ละลุ่มน ้าสาขา (31 ลุ่มน ้าสาขา) โดยใช้แบบจ้าลองอันประกอบด้วย 
แบบจ้าลองฝนใช้การ และแบบจ้าลองความต้องการเพื่อการชลประทาน คือแบบจ้าลอง WUSMO (Water User 
Study Model) ซึ่งเป็นแบบจ้าลองที่ใช้ประเมินค่าความต้องการใช้น ้าของพื นที่การเกษตร ที่มีกิจกรรมการปลูก
พืชประเภทต่างๆ (ใช้ประเมินทั งในและนอกเขตชลประทาน) สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี  
 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี, กรม
ทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าชี 
มีความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร 3,715.91 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 
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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 ปริมาณความต้องการน  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 ้าชี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 ซึ่งประเมินการใช้น ้าด้านอุตสาหกรรม ใช้
ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2541 โดยน้า
ข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรม
โรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้า
ด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2545 ลุ่มน ้าชีมีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 308.28 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
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 
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 - 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 ้าชีมีความต้องการน ้าเพื่อการปศุสัตว์ 105.21 ล้าน ลบ.ม./ปี  
รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1  
 
ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน  าชี 
 

 
 
 
3.6 น  าใชเ้พ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 ข้อมูลปริมาณน ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี ระบายจากเขื่อนใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งด้าเนินการ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ  
 1. เข่ือนไฟฟ้าพลังน ้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ก้าลังผลิตติดตั ง 24.9 MW  
 2. เข่ือนจุฬาลงกรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก้าลังผลิตติดตั ง 40 MW  
 3. เข่ือนห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ก้าลังผลิตติดตั ง 1.3 MW  
 ความต้องการน ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของเข่ือนอุบลรัตน์ หาได้จากสถิติข้อมูลปริมาณน ้าที่ระบาย
จากอ่างเก็บน ้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตั งแต่ปี พ.ศ. 2516-2547 ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย 1,692.95 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
ส่วนเข่ือนจุฬาภรณ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม ความต้องการน ้าเพื่อไว้ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉลี่ยประมาณ 113.75 
และ 55.63 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ตามล้าดับ รวมความต้องการน ้าใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,862.33 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
 
 
3.7 น  าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า  

ล้ำดับ รำยละเอียด รวม
กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภมูิ นครรำชสีมำ เพชรบูรณ์ มหำสำรคำม มกุดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวล้ำภู อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ลุ่มน้้ำชี

1 วัวเนื อ 3.51     5.57     4.89     0.77          0.08       3.36           0.02       1.21     4.14     0.37     0.37       0.91          1.19     0.32          26.71     
2 วัวนม 0.01     1.12     0.01     -            -        0.04           -        0.0002  0.06     -       -         0.01          0.04     -            1.29       
3 ควาย 0.35     0.49     0.20     0.16          0.01       0.45           0.001     0.24     1.92     0.04     0.03       0.12          0.20     0.08          4.28       
4 หมู 0.75     0.40     0.66     0.04          0.002     0.31           0.001     0.76     0.47     0.04     0.03       0.09          0.11     0.02          3.70       
5 เป็ด-ไก่ 0.50     1.48     2.35     0.16          0.002     0.70           0.004     0.15     1.22     6.47     0.02       0.27          0.14     0.05          13.50     
6 อื่นๆ 9.13     12.07   22.20   0.003         -        8.37           -        0.23     3.09     0.28     0.06       0.17          0.05     0.09          55.75     

รวม 14.24  21.14  30.31  1.13       0.09    13.23      0.02    2.59   10.90  7.20   0.51     1.57       1.73   0.56       105.21 
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 ในลุ่มน้้ำชี (ล้ำน ลบ.ม./ป)ี
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 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. 
 ความต้องการปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้า โดยปกติจะก้าหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั งก็จะก้าหนดตามปริมาณความต้องการน ้าด้านท้ายน ้า เช่น 
การขับไล่น ้าเค็ม-น ้าเสีย การรักษาระดับน ้าเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมเป็น
ต้น  ดังนั น ปริมาณน ้าต่้าสุดด้านท้ายน ้าที่จ้าเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน จากรายงาน
การศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี , กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 
2549 พิจารณาปริมาณน ้าต่้าสุดจาก Flow Duration Curve ของปริมาณน ้าท่ารายเดือนโดยพิจารณาที่ค่า
ปริมาณน ้าท่า 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจากการค้านวณตามเกณฑ์ดังกล่าว พบว่า ลุ่มน ้าชีมีค่าปริมาณน ้าต่้าสุดเพื่อ
รักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน ้าประมาณ 1,364.12 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 
 
3.8 ปริมาณความต้องการใช้น  ารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.8-1 
 

ตารางที่ 3.8-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำชี (ล้ำน ลบ.ม./ ป)ี

1 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                    127.94

2 น  าใช้เพื่อการเกษตร                                  3,715.91

3 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                    308.28

4 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                    105.21

รวม                          4,257.34

5 น  าใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า                                  1,862.33

6 น  าใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน  า                                  1,364.12

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                          7,483.79



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม 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 ดังรูปที่ 4.1-1 ถึง
รูปที่ 4.1-4 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
 น

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น
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 2.1 16.0 37.9 71.9 171.8 168.5 168.9 207.3 236.1 108.8 14.9 5.1
สูงสุด 27.1 76.2 110.6 267.4 381.1 358.4 346.9 428.7 594.3 275.3 109.3 50.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 4.0 17.5 39.1 39.3 76.1 29.0 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 8.6 24.5 36.1 114.1 169.5 145.2 183.4 234.1 262.2 100.0 20.8 2.8
สูงสุด 70.4 75.0 134.0 336.9 228.1 209.0 337.7 329.6 408.8 191.7 95.0 26.0
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.1 22.8 94.4 84.7 78.4 158.9 114.1 1.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 15.8 23.3 24.4 127.1 158.9 145.7 212.9 245.0 239.8 110.2 23.2 0.0
สูงสุด 70.4 59.1 52.7 336.9 228.1 209.0 337.7 329.6 408.8 173.3 95.0 0.0
ต้่ำสุด 0.0 2.7 0.1 22.8 94.4 84.7 175.2 180.8 150.6 37.7 0.1 0.0

0.0 34.1 7.0 81.1 174.8 209.0 176.4 189.4 150.6 173.3 5.8 0.0
0.0 59.1 9.6 22.8 228.1 120.6 199.1 313.3 239.3 172.1 14.9 0.0
8.4 2.7 52.7 336.9 138.6 132.5 337.7 211.7 408.8 55.6 95.0 0.0
0.0 4.9 52.4 128.9 158.4 84.7 175.2 180.8 216.5 37.7 0.4 0.0
70.4 15.9 0.1 65.9 94.4 181.7 175.9 329.6 183.7 112.4 0.1 0.0

ฝนป ี2549
ฝนป ี2550
ฝนป ี2551
ฝนป ี2552
ฝนป ี2553

ปริมำณฝน (มม.)

ป2ี514-2543

ป2ี544-2553

ป2ี549-2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
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ปร
ิมา

ณ
 น
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ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

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 3.3 18.7 39.7 91.5 147.3 152.5 119.5 162.4 229.3 132.2 16.3 5.3
สูงสุด 22.0 95.9 119.2 258.6 256.8 289.4 431.0 408.0 412.5 397.0 104.9 40.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 5.1 7.3 17.9 38.1 59.5 64.1 9.4 0.0 0.0
เฉลี่ย 7.7 7.9 72.7 82.4 134.8 109.1 106.3 236.7 290.5 116.6 17.1 3.1
สูงสุด 40.5 16.6 265.6 192.8 285.5 211.9 224.0 457.0 389.2 275.7 77.9 25.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.4 38.1 58.5 25.7 39.8 58.0 172.3 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 8.4 10.5 95.5 86.5 134.4 112.9 129.0 298.8 332.5 174.5 15.7 0.9
สูงสุด 40.5 16.6 265.6 192.8 285.5 192.7 224.0 457.0 389.2 275.7 45.5 4.6
ต้่ำสุด 0.0 3.5 7.0 44.0 58.5 34.5 73.6 185.0 270.6 125.1 0.0 0.0

0.0 9.6 57.1 44.0 80.0 66.0 73.6 185.0 284.2 151.0 0.9 0.0
0.0 16.6 52.3 50.7 107.7 192.7 94.3 284.3 389.2 154.8 0.3 0.0
1.5 8.3 265.6 192.8 140.1 175.8 93.2 256.7 363.3 165.8 32.0 0.1
0.0 3.5 95.4 86.6 285.5 34.5 159.7 311.0 355.3 125.1 45.5 0.0
40.5 14.5 7.0 58.4 58.5 95.5 224.0 457.0 270.6 275.7 0.0 4.6

ฝนป ี2549
ฝนป ี2550
ฝนป ี2551
ฝนป ี2552
ฝนป ี2553

ปริมำณฝน (มม.)

ป2ี514-2543

ป2ี544-2553

ป2ี549-2553
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รูปที่ 4.1-3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ร้อยเอ ด จังหวัดร้อยเอ ด 
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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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ิมา

ณ
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ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สตอ.ร้อยเอ ด จังหวดัร้อยเอ ด

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 4.5 21.0 26.8 83.0 184.7 209.3 195.6 259.1 249.6 97.5 12.1 2.1
สูงสุด 45.1 99.7 142.5 203.0 431.7 461.5 396.9 456.6 524.0 248.3 67.0 25.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 7.2 55.9 77.8 20.2 98.6 17.8 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 3.9 17.2 57.1 65.2 197.9 229.9 226.9 263.4 215.5 113.0 18.9 2.9
สูงสุด 19.7 80.7 139.3 161.2 290.0 449.8 563.6 410.3 326.7 295.2 75.5 14.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 8.4 5.7 80.2 119.7 87.8 115.8 52.7 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 5.1 14.5 49.7 73.0 202.2 178.0 215.0 237.4 201.2 166.7 15.0 2.8
สูงสุด 19.7 28.2 64.8 161.2 287.0 198.7 333.4 318.3 326.7 295.2 55.4 13.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 15.2 5.7 107.5 119.7 101.9 115.8 105.6 82.4 0.1 0.0

0.0 23.0 56.4 70.4 178.5 194.7 333.4 214.2 105.6 295.2 11.8 0.0
5.2 28.2 61.1 78.5 287.0 190.3 145.5 318.3 200.9 193.0 7.2 0.0
0.6 9.0 64.8 161.2 195.6 198.7 101.9 115.8 326.7 99.2 55.4 13.9
0.0 0.0 51.1 49.3 242.4 119.7 290.6 221.7 247.7 82.4 0.3 0.0
19.7 12.1 15.2 5.7 107.5 186.5 203.4 316.9 125.2 163.9 0.1 0.0

ฝนป ี2549
ฝนป ี2550
ฝนป ี2551
ฝนป ี2552
ฝนป ี2553

ปริมำณฝน (มม.)

ป2ี514-2543

ป2ี544-2553

ป2ี549-2553
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รูปที่ 4.1-4 การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สอท.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณ
 น
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ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณ นรายเดือน สถานี สอท.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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 2.0 14.1 47.8 87.4 157.9 193.0 150.9 207.8 227.5 111.7 14.1 4.4
สูงสุด 22.5 52.0 241.8 238.7 385.6 487.5 325.1 464.3 568.3 249.1 59.9 40.7
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 4.7 57.2 51.9 7.0 61.7 64.8 0.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 6.0 13.8 48.9 87.0 170.2 152.3 175.4 259.2 280.4 107.1 22.2 1.7
สูงสุด 28.5 58.7 99.2 276.8 323.1 264.4 347.9 375.2 440.0 194.8 143.1 6.8
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.7 16.2 83.3 82.6 80.2 151.4 75.2 12.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 7.0 10.4 61.3 100.4 167.0 134.0 203.0 237.4 314.5 132.2 31.2 1.2
สูงสุด 28.5 31.7 99.2 276.8 323.1 201.1 347.9 275.9 440.0 194.8 143.1 3.6
ต้่ำสุด 0.0 1.6 0.7 16.2 83.3 82.6 124.1 151.4 215.0 65.8 0.0 0.0

0.0 31.7 99.2 142.0 94.5 201.1 156.7 151.4 226.1 194.8 7.2 0.0
0.0 8.1 46.5 17.2 323.1 82.6 177.6 275.9 440.0 179.8 4.0 0.0
6.4 8.4 99.1 276.8 180.1 95.5 208.6 237.8 425.0 129.6 143.1 0.2
0.0 1.6 60.8 50.0 154.0 128.1 347.9 252.6 266.4 65.8 1.5 3.6
28.5 2.2 0.7 16.2 83.3 162.8 124.1 269.1 215.0 91.0 0.0 2.2

ฝนป ี2549
ฝนป ี2550
ฝนป ี2551
ฝนป ี2552
ฝนป ี2553

ปริมำณฝน (มม.)

ป2ี514-2543

ป2ี544-2553

ป2ี549-2553
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 จากผลการทบทวนศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี , 
กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549  พบว่า ปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากฝนไม่ตก
ตามฤดูกาลและเกิดสภาวะฝนทิ งช่วงที่ติดต่อยาวนานในพื นที่ลุ่มน ้า ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มน ้าที่
เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั งการขยายพื นที่การเกษตรทั ง
ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ท้าให้มีความต้องการน ้าจืดเพิ่มมากขึ น ซึ่งท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้า
ในฤดูแล้ง ขณะที่ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน ้าเก็บกักน ้าต้นทุนของพื นที่ลุ่มน ้ามีจ้านวนจ้ากัด อ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฝายตามล้าน ้า หนองบึงธรรมชาติ และสระเก็บน ้าที่มีอยู่ยังไม่
สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 
แหล่งเก็บกักน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีอยู่เกิดการตื นเขินไม่สามารถเก็บกักน ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วน
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของราษฎรในพื นที่ลุ่มน ้า สาเหตุของปัญหาภัยแล้งสรุปได้ดังนี  
 1. การผันแปรและการกระจายของปริมาณฝนส่งผลให้พื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าเกิดสภาวะ
ภัยแล้งในลักษณะของฝนทิ งช่วงได้ หรือแม้แต่บริเวณพื นที่อยู่ริมล้าน ้า ซึ่งหากเกิดกรณีฝนทิ งช่วงเป็นเวลานานก็
อาจเกิดการขาดแคลนน ้าได้ 
 2. สภาพภูมิประเทศและแหล่งน ้าต้นทุน ลุ่มน ้าชีมีพื นที่ลุ่มน ้าขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ในด้านการ
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่ในระดับต่้า ซึ่งในพื นที่ลุ่มน ้า มีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เพียง 2 แห่ง
เท่านั น (อ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ่างเก็บน ้าล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์) ท้าให้ขาดแหล่งเก็บกัก
น ้าต้นทุน ซึ่งจะใช้เก็บกักน ้าท่าที่เกิดในช่วงฤดูฝนและปล่อยลงท้ายน ้าในช่วงฤดูแล้ง  เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ให้กับพื นที่ตามแนวริมน ้า อีกทั งในหลายพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าและไม่มีแหล่งน ้าเก็บกักน ้าประจ้า
ท้องถิ่น หรือแหล่งน ้าที่มีอยู่ขาดการบ้ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. การเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้มีกิจกรรมที่ต้องใช้น ้ามากขึ น 
ตลอดจนปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าเพื่อท้าการเกษตรและตั งชุมชนเพิ่มขึ น 
 4. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า  เนื่องจากการขาดจิตส้านึกต่อ
ทรัพยากร ท้าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ตกตะกอนในแหล่งน ้า 
 5. การบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ อ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ และอ่าง
เก็บน ้าจุฬาภรณ์ ต้องค้านึงถึงการปล่อยน ้าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และบรรเทาอุทกภัย 
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 จากผลการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าใน
พื นที่ลุ่มน ้าชี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า สภาพปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าชี โดยส่วนใหญ่มัก
เกิดขึ นปีละ 2-3 ครั ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2538 สภาพน ้าท่วมก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจาก
อิทธิพลของพายุโซนร้อน Garry, Helen, Ewring, Luis และ Nina ซึ่งพายุโซนร้อน Luis ในช่วงเดือนสิงหาคม 
ส่งผลให้ลุ่มน ้ายังถูกน ้าท่วมเสียหายเกือบทุกอ้าเภอ และปี พ .ศ. 2544 อิทธิพลของพายุโซนร้อน Uzangi มี
ปริมาณน ้าฝนวัดได้ถึง 315.2 มิลลิเมตร ท้าให้บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะอ้าเภอเสลภูมิได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก นอกจากนี พื นที่ลุ่มน ้าชียังประสบปัญหาอุทกภัยในหลายรูปแบบ ได้แก่ น ้าท่วมขัง น ้าไหลล้น
ตลิ่ง น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยพื นที่ที่ประสบอุทกภัยประเภทน ้าท่วมขัง ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ประเภทน ้าป่าไหลหลาก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ประเภทน ้าล้นตลิ่ง ได้แก่ 
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จังหวัดชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี ส่วนพื นที่ที่ประสบภัยดิน/โคลนถล่ม ได้แก่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ โดยสรุปสาเหตุของปัญหาอุทกภัย ได้ดังนี  

(1) เกิดฝนตกหนักในพื นที่ลุ่มน ้า เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ และลมดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ 

(2) บริเวณต้นน ้ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดล้าน ้าชีและล้าน ้าสายหลัก
หลายสาย มีความลาดชันสูง และมีการบุกรุกท้าลายป่าไม้ ต้นน ้าล้าธาร 

(3) ทางตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นที่ราบลุ่ม และมีล้าน ้าหลายสายไหลมารวมกัน ทั งยังเป็นจุดที่ล้าน ้าชีบรรจบ
กับล้าน ้ามูล ก่อนไหลลงสู่ล้าน ้าโขงท้าให้เกิดปัญหาในการระบายน ้าจากพื นที่ลุ่มน ้า หากน ้าใน
ล้าน ้ามูลและล้าน ้าโขงมีระดับน ้าสูง 

(4) แหล่งเก็บกักน ้าและระบบชะลอน ้าหลากยังไม่เพียงพอ ล้าน ้าธรรมชาติตื นเขิน และมีการบุก
รุกของราษฎรริมฝั่งล้าน ้า ท้าให้ไม่สามารถระบายน ้าหลากได้ทัน 

(5) การบริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน ้าล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง
ฤดูฝนของบางปีต้องระบายน ้าออกเป็นปริมาณมาก เนื่องจากพื นที่ต้นน ้ามีปริมาณฝนรายปี
มาก เมื่อรวมกับปริมาณน ้าที่ระบายออกจากอ่างอุบลรัตน์ ท้าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมทางด้าน
ท้ายน ้าและพื นที่ตอนล่างของลุ่มน ้ามากขึ น 

 จังหวัดที่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยอยู่เสมอ และเป็นพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดชัยภูมิ 
 จังหวัดชัยภูมิ มีพื นที่อยู่ในลุ่มน ้าชีทั งหมด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงชันมาก
เนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ท้าให้เกิดภูเขายอดราบกระจายอยู่ทั่วไปตามขอบแอ่งสะสมตะกอนโคราช
ที่เป็นต้นน ้าของล้าน ้าชี จากพื นที่ภูเขาสภาพภูมิประเทศลาดลงสู่บริเวณเชิงเขาซึ่งมีลักษณะลาดเอียงไม่มาก
จนถึงบริเวณพื นที่ลอนลาดซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปเกือบทั งลุ่มน ้าชีจนถึงบริเวณที่ราบลุ่มน ้าท่วมถึงของล้าน ้าชี 
รวมทั งล้าน ้าสาขาส้าคัญๆ ของล้าน ้าชีได้แก่ น ้าพรม ล้าสะพุง ล้าเชียงทา ล้าคันฉู พิจารณาจากลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าวมีผลท้าให้ช่วงเวลาการเคลื่อนที่ของปริมาณน ้าหลากที่เกิดจากฝนตกหนักบนภูเขาใกล้เคียงกับ
ช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ของปริมาณน ้าหลากลงมาจากพื นที่ลอนลาดลงสู่ล้าน ้าสายหลัก ในสภาพเช่นนี 
ก่อให้เกิดสภาพน ้าล้นฝั่งและท่วมที่ราบน ้าท่วมถึง เมื่อมีปริมาณฝนตกเพียง 40 ถึง 60 มิลลิเมตรเท่านั น ตัวเมือง
ชัยภูมิตั งอยู่ริมแม่น ้าชีหลังจุดบรรจบของล้าน ้าสาขาหลักคือ ล้าสะพุง ล้าเชียงทา และล้าคันฉู ซึ่งเป็นล้าน ้าสาขา
ขนาดใหญ่ทางต้นน ้า ส่งผลให้เกิดน ้าท่วมบริเวณตัวเมืองชัยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะน ้าป่าไหลหลาก และน ้า
ล้นตลิ่ง ส่วนปัญหาน ้าท่วมขังในตัวเมืองชัยภูมิไม่รุนแรงมากนัก ลักษณะการเกิดอุทกภัยจะเป็นลักษณะเดียวกับ
อ้าเภออ่ืนๆ ที่อยู่ทางด้านต้นน ้าของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ เช่น อ้าเภอเทพสถิตย์ อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ อ้าเภอจัตุรัส 
เป็นต้น ส่วนอ้าเภอที่อยู่ทางด้านท้ายน ้าของจังหวัดชัยภูมิจะเร่ิมประสบปัญหาน ้าท่วมขังมากขึ น เช่น อ้าเภอคอน
สวรรค ์
 จังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดขอนแก่น มีพื นที่เกือบทั งหมดอยู่ในลุ่มน ้าชี ประกอบด้วย ล้าน ้าสาขาหลักในจังหวัด      
ได้แก่ ล้าน ้าพอง ล้าน ้าเชิญ และแม่น ้าชี ตัวเมืองขอนแก่นตั งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของล้าน ้าพอง (ท้ายเขื่อนอุบล
รัตน์) กับแม่น ้าชีสายหลัก พื นที่บนฝั่งซ้ายของล้าน ้าชี ริมตลิ่งจะต่้ากว่าด้านใน โดยมีความลาดเทน้อยจากตลิ่ง
เข้าสู่ด้านในถ้าน ้าล้นคันกั นน ้าริมตลิ่ง หรือถ้าน ้าในล้าน ้าชีมีระดับสูงขึ นจะท้าให้น ้าระบายลงสู่ล้าน ้าชีได้ยาก และ
เข้าท่วมพื นที่ด้านในเป็นระยะทางไกลๆ แต่เนื่องจากล้าน ้าพองมีเข่ือนอุบลรัตน์เป็นเข่ือนเก็บกักน ้าขนาดใหญ่กั น
อยูจ่ึงสามารถบรรเทาปัญหาปริมาณน ้าหลากลงไปได้มาก แต่ก็ยังมีล้าน ้าสาขาอีกหลายสายที่อยู่ท้ายเขื่อนที่น้า
น ้ามาสู่ล้าน ้าพองและเข้าสู่ ตัวเมืองขอนแก่น ส่วนทางล้าน ้าชีสายหลักซึ่งรับน ้าต่อมาจากจังหวัดชัยภูมิจะน้า
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ปริมาณน ้าหลากจ้านวนมากไหลผ่านที่ราบเข้ามาบรรจบกับล้าน ้าพองบริเวณท้ายเมืองขอนแก่นส่งผลให้เกิดน ้า
ท่วมในเขตอ้าเภอเมืองขอนแก่น 
 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 สภาพภูมิประเทศบริเวณจากริมล้าน ้าชีจนเกือบถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดมีสภาพเป็นที่ราบโดยมีความลาด
เทจากตัวเมืองร้อยเอ็ดลงสู่ล้าน ้าชีเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดสภาวะฝนตกหนักบนพื นที่ด้านในและน ้าในแม่น ้าชีมี
ระดับสูงจะไม่สามารถระบายน ้าลงสู่แม่น ้าชีได้ ท้าให้เกิดน ้าท่วมพื นที่ด้านในบริเวณโครงการชลประทานทุ่งแซง
บาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั นจังหวัดร้อยเอ็ดยังมีพื นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างลุ่มน ้าชีและลุ่มน ้ามูล ล้าน ้า
สาขาหลักที่อยู่ใน ลุ่มน ้าชีที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ล้าน ้าชีสายหลัก ส่วนล้าน ้าสาขาหลักในลุ่มน ้ามูล 
ได้แก่ ล้าเสียวน้อย ล้าเสียวใหญ่ ล้าพลับพลา และล้าน ้ามูลสายหลัก โดยตัวเมืองร้อยเอ็ดตั งอยู่ใกล้ล้าน ้าชีสาย
หลักบริเวณจุดบรรจบระหว่างล้าน ้าปาว (ท้ายเขื่อนล้าปาว) และล้าน ้าชีสายหลักซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีล้าน ้า
ขนาดใหญ่ 2 สายมาบรรจบกันส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าล้นตลิ่ง และปัญหาน ้าท่วมขังในพื นที่อ้าเภอที่อยู่ริมล้าน ้าชี 
บริเวณอ้าเภอเสลภูมิ อ้าเภอโพนทอง และอ้าเภอพนมไพร เป็นต้น 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื นที่อยู่ในเขตลุ่มน ้าชีทั งหมด มีล้าน ้าสาขาหลักที่ส้าคัญได้แก่ ล้าพันชาด ล้าปาว 
(ท้ายเข่ือนล้าปาว) และล้าน ้ายัง บริเวณต้นน ้าล้าน ้าชีสายหลัก โดยตัวเมืองกาฬสินธุ์ตั งอยู่ริมล้าน ้าปาวซึ่งรับน ้า
จากท้ายเขื่อนล้าปาวเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้เขื่อนล้าปาวจะสามารถเก็บกักปริมาณน ้าหลากส่วนใหญ่ไว้ได้ แต่
เนื่องจากน ้าท่าที่ไหลเข้าเข่ือนมีปริมาณมากกว่าความจุเก็บกักของเขื่อนมาก ดังนั นในปีที่มีน ้ามากจึงต้องระบาย
น ้าส่วนเกินลงมาด้านท้ายน ้า ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในเขตอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในลักษณะน ้าไหลล้นตลิ่งเป็น
บริเวณกว้าง ซึ่งเมื่อน ้าไหลผ่านอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วจะไหลลงไปบรรจบกับแม่น ้าชีสายหลัก (ซึ่งรับน ้าต่อจาก
จังหวัดมหาสารคาม) ในเขตอ้าเภอกมลาไสย ท้าให้เกิดน ้าท่วมพื นที่ด้านในส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าท่วมในลักษณะ
น ้าท่วมขังในเขตอ้าเภอกมลาไสยเป็นบริเวณกว้าง  
 จังหวัดยโสธร 
 จังหวัดยโสธร มีพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน ้าชี มีล้าน ้าที่ส้าคัญได้แก่ ล้าน ้าชีสายหลัก และล้าน ้ายัง 
ในส่วนของล้าน ้ายังซึ่งไหลลงสู่ล้าน ้าชี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มมีทุ่งน ้าท่วมกว้าง บริเวณรอยต่อระหว่าง
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มีการก่อสร้างคันดินริมแม่น ้าสูงและมีทุ่งน ้าท่วมบางแห่งซึ่งอยู่ด้านในคันกั นน ้า 
นอกจากนั น เกษตรกรท้าการปรับปรุงเป็นพื นที่เพาะปลูก โดยเพาะปลูกหลังน ้าลดจนถึงฤดูแล้ง ซึ่งหากมีฝนตก
หนักด้านในจะไม่สามารถระบายน ้าออกได้ เนื่องจากน ้าในล้าน ้าชีจะมีระดับสูงด้วยเช่นกัน 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี มีพื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน ้ามูล มีเพียง 1 อ้าเภอที่อยู่ในเขตลุ่มน ้าชี คือ 
อ้าเภอเขื่องใน มีล้าน ้าชีสายหลักไหลผ่าน และบรรจบกับล้าน ้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะไหลลงสู่ล้าน ้า
โขง ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่เกิดจากปริมาณน ้าจากล้าน ้าสาขาของล้าน ้าชี และล้าน ้ามูลไหลมารวมกัน ท้าให้ระดับ
น ้าในล้าน ้าหลักทั ง 2 สายค่อนข้างสูง และเอ่อเข้าพื นที่ราบลุ่ม ประกอบกับปริมาณน ้าในล้าน ้าโขงมีระดับสูง จึง
ไม่สามารถระบายออกได้  
 ส้าหรับขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าชีแสดงดังรูปที่ 4.3-1  
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นที่น  าทว่มประจ าในลุ่มน  าชี
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 สภาพพื นที่ป่าไม้ในลุ่มน ้าชีปัจจุบัน มีปริมาณลดลงจากอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน ้าสาขา
ล้าปาวตอนล่าง มีพื นที่ป่าลดลงอย่างมาก สืบเนื่องมาจากการบุกรุกท้าลายป่าต้นน ้า การขยายพื นที่การเกษตร 
เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน การเกิดน ้าท่วมฉับพลัน และปริมาณฝนลดน้อยลง ไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล สภาพปัญหาด้านคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี เกิดขึ นจากสาเหตุหลายประการ เช่น สาเหตุจากการ
ขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรม การบุกรุกพื นที่ป่าไม้ ขาดการอนุรักษ์บ้ารุงดินที่ถูกวิธี เป็นต้น สรุปได้ดังนี  
 1. การบุกรุกพื นที่ป่าไม้ ท้าให้การชะล้างพังทลายของดินมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ นและเกิด
ตะกอนตกทับถมในแหล่งน ้า ท้าให้แหล่งน ้าตื นเขิน และคุณภาพน ้าเสื่อมลง 
 2. การขาดการอนุรักษ์บ้ารุงดินที่ถูกวิธี ท้าให้ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจ้านวนมากก่อให้เกิด
ปัญหาน ้าเสียจากพื นที่การเกษตรระบายลงแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 3. การเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม รวมถึงขาดการจัดการด้านการ
บ้าบัดน ้าเสียทั งของชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ท้าให้เกิดปัญหาน ้าเสียปล่อยลงแหล่งน ้าธรรมชาติ 
 จากข้อมูลคุณภาพน ้า แม่น ้าสายหลักในลุ่มน ้าชี ได้แก่ ล้าน ้าชี ล้าน ้าปาว และล้าน ้าพองจัดอยู่ใน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยในบางช่วงบริเวณที่ไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่ แนวโน้มมี
คุณภาพเสื่อมโทรม ดังนั นควรมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือผู้ที่ก่อมลพิษ โดยการปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์แหล่ง
น ้าและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตชุมชนหนาแน่น และการเกษตรกรรม
แบบอินทรีย์หรือใช้สารเคมีชีวภาพ ปัญหาคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าชี สรุปได้ดังนี  
 1. ลุ่มน  าชีในส่วนต้นน  า  
  เป็นบริเวณของการตรวจวัดคุณภาพในส่วนต้นน ้าซึ่งอยู่ในส่วนของลุ่มน ้าชีส่วนที่ 2 (จังหวัด
ชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา) โดยล้าน ้าชีส่วนนี จะรับน ้าจากล้าน ้าย่อยของลุ่มน ้าสาขาล้าสะพุง ล้าน ้าชีตอนบน 
ล้ากระจวน และล้าคันฉู คุณภาพน ้าในบริเวณนี มีคุณภาพพอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย โดยบริเวณที่มีความเสื่อม
โทรมจะอยู่ในบริเวณอ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ถึงอ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องด้วย
สภาพการไหลของน ้าในล้าน ้าชีมีฝายปิดกั นเป็นระยะ การไหลของน ้าจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ พื นที่บริเวณนี จะ
เป็นผลมาจากน ้าทิ งจากภาคเกษตรกรรม หรือน ้าจากการชะล้างแล้วระบายออกมาจากที่ลุ่มต่้าที่มีวัชพืชขึ น
หนาแน่น จากพารามิเตอร์แสดงค่าคุณภาพน ้าในบริเวณนี จะแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมาจากภาค
เกษตรกรรม (น ้าทิ งเกษตรกรรรม) มากกว่าจากแหล่งชุมชนบ้านเรือน (น ้าทิ งชุมชน) 
 2. ลุ่มน  าชีในส่วนกลางน  า 
   เป็นบริเวณของการตรวจวัดคุณภาพในส่วนกลางน ้าซึ่งมีระยะมากที่สุดของล้าน ้า ล้าน ้าชีใน
ส่วนนี จะอยู่ในส่วนของลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 3 และล้าน ้าชีส่วนที่ 4 โดยรับน ้ามาจากลุ่มน ้าสาขาในบริเวณ
ใกล้เคียงรวมทั งล้าน ้าพองและล้าน ้าปาว ซึ่งทั ง 2 สายรับน ้าจากลุ่มน ้าสาขาส่วนตอนบนของลุ่มน ้าชี คุณภาพน ้า
โดยรวมมีคุณภาพดีถึงเสื่อมโทรมน้อย ซึ่งสามารถอธิบายคุณภาพน ้าในส่วนกลางน ้าได้ดังนี  
  1) คุณภาพล้าน ้าชีในส่วนของล้าน ้าชีส่วนที่ 3 คุณภาพน ้าในบริเวณนี มีสภาพเสื่อมโทรม
น้อย (ตั งแต่อ้าเภอแวงน้อย จนถึงอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) เนื่องจากเป็นผลจากแหล่งก้าเนิดน ้าทิ งทั งจาก
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยเฉพาะในช่วงของอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจะมีค่าความ
สกปรก (บีโอดี) สูง โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคอลโคลิฟอร์มเพิ่มขึ น และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
สารละลายทั งหมดในน ้า แสดงว่าเป็นผลจากน ้าทิ งอุตสาหกรรมและชุมชนจากเขตเมือง จากพารามิเตอร์แสดงค่า
คุณภาพน ้าในบริเวณนี จะแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษมาจากแหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชน
มากกว่าจากภาคเกษตรกรรม 
  2) คุณภาพล้าน ้าชีในส่วนของล้าน ้าชีส่วนที่ 4 คุณภาพน ้าในบริเวณนี มีสภาพเสื่อมโทรม
น้อย (ตั งแต่อ้าเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ถึงอ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ) เนื่องจากเป็นผลจาก



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

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT251 79 

แหล่งก้าเนิดน ้าทิ งทั งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน โดยเฉพาะในช่วงของอ้าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดน ้าทิ งชุมชนที่ส้าคัญมาก หลังจากผ่านช่วงเขตเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ไปแล้วจะพบว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่สูง ขณะที่ฟีคอลโคลิฟอร์มต่้าแสดงว่าเป็นผลจากน ้าทิ งเกษตรกรรมรวมทั ง
จากชุมชนด้วย แต่มีแหล่งก้าเนิดในส่วนของเกษตรกรรมมากกว่าเพราะมีค่าไนโตรเจนเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องจนถึง
บริเวณอ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและอ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
  3) คุณภาพน ้าในส่วนของล้าน ้าพอง คุณภาพน ้าโดยรวมของล้าน ้าพองมีคุณภาพดี  มีบาง
ช่วงที่มีคุณภาพพอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย ล้าน ้าพองจะรับน ้าที่ไหลจากส่วนบนของลุ่มน ้าชี ได้แก่ ล้าน ้าย่อยใน
สาขาของล้าน ้าพองตอนบน ล้าน ้าพองตอนล่าง ล้าพะเนียง ล้าพวย และห้วยสายบาตร คุณภาพน ้าตั งแต่บริเวณ
เขื่อนอุบลรัตน์ อ้าเภออุบลรัตน์ จนถึง อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพโดยรวมดี แต่มีบางช่วงตรง
บริเวณโรงงานน ้าตาล บ้านกุดน ้าใสน้อย อ้าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่นที่มีคุณภาพพอใช้และบริเวณช่วงก่อน
และหลังจุดสูบน ้าประปา ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพน ้าพอใช้ จนถึงช่วงบริเวณน ้าพองสบน ้า
ชีในเขตอ้าเภอเมืองขอนแก่นที่มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมน้อย เนื่องจากในบริเวณนี ได้รับการปนเปื้อนจากน ้าทิ ง
ชุมชน 
  4) คุณภาพน ้าในส่วนของล้าน ้าปาว คุณภาพน ้าโดยรวมของล้าน ้าปาวมีคุณภาพดีสลับกับ
คุณภาพพอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย ล้าน ้าปาวจะรับน ้าที่ไหลจากส่วนบนของลุ่มน ้าชี ได้แก่ ล้าน ้าย่อยในสาขาของ
ล้าพันชาด ล้าปาวตอนบน และล้าปาวตอนล่าง คุณภาพน ้าช่วงใต้เขื่อนล้าปาวจนถึงช่วงล้าปาวสบล้าน ้าชีจะมี
คุณภาพดี ในช่วงก่อนอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์มีคุณภาพน ้าพอใช้ แต่ในช่วงอ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์จนถึงอ้าเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณภาพน ้ามีสภาพเสื่อมโทรมน้อย เนื่องจากการปนเปื้อนจากน ้าทิ งชุมชนและน ้าทิ ง
เกษตรกรรม 
 3. ลุ่มน  าชีในส่วนท้ายน  า  
  เป็นบริเวณของการตรวจวัดคุณภาพในส่วนท้ายน ้า คุณภาพล้าน ้าชีในส่วนนี มีคุณภาพโดยรวม
พอใช้ถึงเสื่อมโทรมน้อย โดยในช่วงอ้าเภอเมืองยโสธร คุณภาพน ้าเสื่อมโทรมน้อยหลังจากผ่านตัวเมืองคุณภาพ
น ้าพอใช้จนถึงช่วงบริเวณอ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรถึงอ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คุณภาพน ้ามี
สภาพเสื่อมโทรมน้อย เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นผลจากน ้าทิ งของพื นที่เกษตรกรรมและการท้าฟาร์มปศุ
สัตว์จนถึงช่วงปากแม่น ้าชีจนสบน ้ามูลมีคุณภาพน ้าพอใช้ 
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่สามารถพิจารณาเฉพาะภายในพื นที่ลุ่มน ้าใดลุ่มน ้าหนึ่งเท่านั น     
เนื่องจากการบริหารจัดการภายในพื นที่ลุ่มน ้าหลายประเด็นขึ นอยู่กับการบริหารจัดการของประเทศ ปัญหาที่
เกิดขึ นในด้านการบริหารจัดการในพื นที่ลุ่มน ้าชี สรุปได้ดังนี  
  การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าชีที่ผ่านมามีปัญหาดังนี  
  (1) การขาดเอกภาพในการก้าหนดนโยบายและภาพรวมที่ชัดเจน 
  (2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มีความซ ้าซ้อน และขาดการประสานความร่วมมือ
ในภาพของลุ่มน ้า อีกทั งไม่มีหน่วยงานใดเป็นแกนกลางท้าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานดังกล่าว 
  (3) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่มีและบังคับใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อก้ากับการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน กฎหมายและระเบียบบางฉบับยังล้าหลัง และไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริง 
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  (4) การขาดแผนแม่บทที่เป็นแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระบบลุ่มน ้า       
ทั งแผนด้านการพัฒนาแหล่งน ้า แผนการบริหารจัดการน ้า แผนแก้ปัญหาน ้าท่วมและภัยแล้ง และแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้า เป็นต้น 
  (5) ปัญหาด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลยังไม่อยู่ในระบบเดียวกัน และยังไม่มี
การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกัน 
  (6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นระบบทั งลุ่มน ้าซึ่งจ้าเป็นต้องมีแบบจ้าลองที่
ทันสมัย และมีโครงข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาที่พอเพียง และสามารถรับ-ส่งข้อมูล ได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 
 
 



บทท่ี  5

ยุทธศาสตรแ์ละการบริหารจัดการลุ่มนํ้า
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บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 
 

5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ถึงรูปที่ 5.1-4 
 

 
 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าชี (ด้านการพัฒนาแหล่งน  า) 
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าชี (ด้านการแก้ไขปัญหาน  าท่วม) 
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รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าชี (ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน  าและคุณภาพน  า) 
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รูปที่ 5.1-4 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) ของลุ่มน  าชี (ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า) 

 

 

5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า มีการรวบรวมยุทธศาสตร์จังหวัดที่
เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ข้อจ้ากัดในด้านศักยภาพของพื นที่ที่อาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์จังหวัดไม่บรรลุผลส้าเร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี  
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 1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู และเลย) 
1) เป้าประสงค์การพัฒนา 

(1) การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และรักษาไว้ซึ่งสมดุลธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

(2) ลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ/เพิ่มโอกาสการฟื้นฟูป่าไม้ 
(3) เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าของอิสานตอนบน 

2) ยุทธศาสตร์ 
(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย 
(2) ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้/ขยายโอกาส 
(3) ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติตามแนวพระราชด้าริ 
(4) เพิ่มโอกาสฟื้นตัวป่าไม้เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ 
(5) ขยายฐานการผลิตการเกษตรโดยใช้วนเกษตร 
(6) พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(7) ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการผลิต และการบริการ 
(8) เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  
(9) เพิ่มศักยภาพมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว 

 
 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสินธุ์) 

1) เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) พัฒนาความรู้และสร้างอาชีพ 
(2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งรายได้ และแหล่งท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในเมืองหลักชายแดน 
(4) วิจัยและพัฒนาผลผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2) ยุทธศาสตร์ 
(1) การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน 
(2) ยกระดับโครงสร้างพื นฐานการบริการท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ 
(3) การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ 

ตลอดจนส่งเสริมการร่วมทุนกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีน 
 3. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ ด ขอนแก่น และมหาสารคาม) 

1) เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) GPP ภาคการค้า/การบริการเพิ่มขึ น 
(2) จ้านวนธุรกิจตั งใหม่ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ น 
(3) เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิ 

2) ยุทธศาสตร์ 
(1) การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 
(2) เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวเปลือก 
(3) พัฒนาแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
(4) พัฒนาระบบตลาดข้าวหอมมะลิ 
(5) การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
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(6) พัฒนาระบบการมีงานท้า 
 

 4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย)์ 
1) เป้าประสงค์การพัฒนา 

(1) สังคมเข้มเข็ง ประชาชนมั่งคั่ง 
2) ยุทธศาสตร์ 

(1) การเพิ่มศักยภาพในการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก 
(2) การเพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและ

การตลาด 
(3) การเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิและมันส้าปะหลัง การแปรรูปและการ

ส่งออก 
(4) การรักษาสิ่งแวดล้อม 
(5) การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 

 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และ
อ านาจเจริญ) 

1) เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) ประชาชนมีงานท้า มีรายได้ (GPP/PCI) ที่เพิ่มขึ น 
(2) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 
(3) การด้ารงชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ น 
(4) ประชาชนมีที่อยู่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
(5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 
(6) เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ให้สูงขึ น 
(7) เพิ่มพื นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัยจากสารพิษ (คุณภาพและอินทรีย์) 
(8) เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากข้าวหอมมะลิ 
(9) สร้างเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิประจ้ากลุ่มจังหวัด 
(10) สินค้าเกษตรที่แปรรูปแล้วมีราคาสูงขึ น 
(11) มีจ้านวนผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ น 

2) ยุทธศาสตร์ 
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) พัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงาน 
(3) ปลูกฝังค่านิยม ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
(4) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียน

สินค้า และบริการส่งเสริมและรณรงค์ให้บริโภคอาหาร ถูกสุขลักษณะและครบหมู่ 
(5) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยตนเอง 
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มตามวิชาชีพ หรืออาชีพ 
(7) ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนประชาชนสร้างเครือข่ายชุมชน 
(8) ส่งเสริมให้รัฐและประชาชนร่วมบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และปัญหาสังคม 
(9) ผลักดันให้มีการคืนสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ 
(10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีสวนสาธารณะเพียงพอต่อจ้านวนประชากร 
(11) พัฒนาระบบชลประทานและสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการขยายตัวของกลุ่ม

จังหวัด 
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(12) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร 
(13) ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิตข้าวหอมมะลิให้ครบวงจร 
(14) ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
(15) ผลักดันการเพิ่มพื นที่การปลูกข้าวหอมมะลิแทนการปลูกข้าวเหนียว และข้าวอื่นๆ ที่

เกินความต้องการบริโภค 
(16) สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมีความมั่นใจการรับซื อข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ     

ในราคาที่ดีกว่า (ข้อก้าหนดภายใต้ Contract Faming) 
(17) ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ      

(เช่น การจัดรูปแปลงนา) 
(18) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว 
(19) ผลักดันให้มีการน้าผลการวิจัยด้านข้าวหอมมะลิมาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปข้าว 
(20) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิ 
(21) ส่งเสริมให้มีองค์กรดูแลรับผิดชอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิ 
(22) พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปให้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
(23) พัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปให้มาตรฐานมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
(24) เสริมสร้างและจูงใจผู้ประกอบการให้ลงทุน ในธุรกิจเกษตรแปรรูป 
(25) ส่งเสริมโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวย ความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 
1) เป้าประสงค์การพัฒนา 

(1) เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพ
แหล่งที่ตั ง และความพร้อมของโครงสร้างบริการพื นฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(2) พัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั ง
การพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ทั งด้านการ    
ท่องเที่ยว และหัตถอุตสาหกรรม 

(3) เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตและการบริการที่ประทับใจ 
(4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
(5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

2) ยุทธศาสตร์ 
(1) พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการบริการ 
(2) พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(3) พัฒนาคุณภาพผลผลิตและปลอดจากสารพิษ 
(4) จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร 
(5) ส่งเสริมการบริหารจัดการกลไกการตลาดสู่การจ้าหน่ายทั งในและต่างประเทศ 
(6) พัฒนาระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 
(7) วางระบบจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

   กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่  
ลุ่มน ้าชี จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี , กรม
ทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549  โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ มี
ดังนี  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน  า 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของลุ่มน ้า 
  2.   ใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการเก็บกักน ้าในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อลด

ปัญหาการขาดแคลนน ้าส่งเสริมการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.   ให้มีน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้ครบทุกหมู่บ้าน 
  4.   ให้มีระบบกระจายน ้าครอบคลุมพื นที่ทั งลุ่มน ้า 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   ก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  2. พัฒนาอาชีพเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  3. ศึกษาและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ที่มีศักยภาพ 
  4 ศึกษาและพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลในพื นที่ที่มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้า

บาดาลที่มีอยู่แล้ว 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและค้านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  2. พัฒนาหนองน ้าขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพพร้อมขุดคลองเชื่อม เช่น ระบบโครงข่ายแก้มลิง 
  3. พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กให้กระจายไปในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่มีความเหมาะสมอย่าง  

ทั่วถึง 
  4.   พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งน ้าส้ารองส้าหรับใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงการ  

จัดหาภาชนะกักเก็บน ้าฝนไว้ใช้ประจ้าบ้านเรือนให้เพียงพอ 
  5.   ก่อสร้างระบบประปาเพิ่มเติมให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน พร้อมทั งแหล่งน ้าต้นทุน

ส้าหรับประปา 
  5.   พัฒนาการกระจายน ้าด้วยระบบโครงข่ายกระจายน ้า (Water Grid) 
  6. จัดหาน ้าต้นทุนสู่พื นที่ลุ่มน ้าโดยการผันน ้า 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการบรรเทาน  าท่วม 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.   แก้ไขปัญหาอุทกภัยทั งระบบลุ่มน ้าแบบบูรณาการเพื่อลดความสูญเสียทั งชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
  2.   มีแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาน ้าท่วมอย่างเป็นระบบ 
  3.   ก้าหนดระดับความรุนแรงของเขตพื นที่น ้าท่วม (Flood Hazard Zoning) 
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  4.   ให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นทราบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย และมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 

  5.   มีการเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
  6.   มีกลไกการบรรเทาทุกข์จากอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  7.   เพิ่มขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา

น ้าท่วม ทั งก่อนเกิด ขณะเกิด และภายหลังการเกิดอุทกภัย 
  8.  ให้มีพื นที่แก้มลิงกระจายในลุ่มน ้าตามความเหมาะสม 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.  ควบคุมและก้าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
  2.   ก้าหนดขอบเขตพื นที่ระดับความรุนแรงของพื นที่น ้าท่วม (Flood Hazard Zoning) 

และดินถล่ม 
  3. ควบคุมการก่อสร้างอาคารกีดขวางทางน ้าและป้องกันการรุกล ้าล้าน ้าสาธารณะ 
  4. รณรงค์ สร้างจิตส้านึก และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่

และประชาชนในการเตือนภัย ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
  5. พัฒนาอาชีพเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย 
  6. เพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมโดยการบริหารจัดการ 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระบายน ้าท่วมในพื นที่เศรษฐกิจ เช่น การ

สร้างพนัง/คันกั นน ้าท่วม การปรับปรุงระบบระบายน ้าในพื นที่ชุมชน 
  2.  บริหารจัดการน ้าในอ่างเก็บน ้าหรือเขื่อนที่มีอยู่เดิมให้มีปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ น หรือลด

ระดับน ้า เพื่อรอรับปริมาณน ้าใหม่ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อ่างเก็บ
น ้าจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และอ่างเก็บน ้าล้าปาว จังหวัดกาฬสินธุ์   

  3. สร้างระบบโครงข่ายแก้มลิง 
  4. การปรับปรุงล้าน ้าให้สามารถระบายน ้าได้ในอัตราสูงขึ น 
  5. การติดตั งเคร่ืองสูบน ้าในบางพื นที่ เพื่อช่วยการระบายน ้า 
  6. จัดท้าระบบ Early Warning ในพื นที่ลาดชันและพื นที่ราบเขา 
 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.   ลดการชะล้างพังทลายของดินในบริเวณพื นที่ดอนและลดความเสียหายจากแผ่นดินถล่ม 
  2.   มีการก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงต่อการ ชะล้างพังทลายของดินสูง 
  3.   มีการอนุรักษ์ป่า ดินและน ้า รวมทั งน ้าใต้ดินอย่างเป็นระบบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  4.   ให้ประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.   ก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตต้นน ้าอย่างมีประสิทธิผล รวมทั งการขยายเขต

อนุรักษ์เดิม 
  6.   แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้า และล้าน ้าที่ตื นเขินจากตะกอนที่ถูกพัดพามา

จากการชะล้างพังทลาย 
  7.   ควบคุมการกระจายน ้าเค็ม - ดินเค็ม 
  8.   ท้องถิ่นมีการด้าเนินการควบคุมและติดตามตรวจสอบแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย และการทิ ง

ขยะมูลฝอยลงในแหล่งน ้า 
  9.   ลดปริมาณมลพิษจากพื นที่การเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม 
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  10.  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และส้าหรับน ้าเสียจากชุมชนและ
อุตสาหกรรม ให้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 

  11. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพน ้า 
  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   ก้าหนดพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูงและพื นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดินถล่ม 

และก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน ้าอย่างมีประสิทธิผล หากจ้าเป็นก็ควรขยายจากเขต
อนุรักษ์ดิน สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตดังกล่าว 
เปลี่ยนทัศนคติในการปลูกพืชชนิดเดียวมาปลูกพืชอื่นสลับให้เหมาะสม 

  2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า พื นที่ต้นน ้า บริเวณเชิงเขา
และพื นที่สาธารณะ เพื่อรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยา 

  3.   อนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกัน บ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่า 
  4.   อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าและคุณภาพน ้า 
  5. อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
  6.   ปลูกจิตส้านึกให้กับประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนได้เห็นคุณค่ารักษาป่า 
  7. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.   เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้และการจัดการสารเคมีและสารพิษ  
  9.   ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
  10.   ศึกษาและวิจัยเพื่อฟื้นฟูดินเค็ม 
  11.  ส่งเสริมการปลูกพืชที่ทนต่อความเค็ม ใช้ปุ๋ยพืชสดและพืชตระกูลถั่ว  
  12.   ก้าหนดพื นที่ที่ห้ามก่อสร้างแหล่งน ้าขนาดเล็กเนื่องจากมีเกลือหิน (Rock Salt) ในระดับ

ตื น 
  13.  ปลูกจิตส้านึกให้แก่ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการคุณภาพน ้า จาก

แหล่งก้าเนิดของตน พร้อมทั งด้าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย 
  14.  ก้าหนดเขตส้าหรับพื นที่โรงงานอุตสาห-กรรมที่จะสร้างขึ นใหม่และให้หน่วยงานของรัฐ

ท้าการตรวจสอบมลพิษจากโรงงานอย่างจริงจัง 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   อนุรักษ์พื นที่ต้นน ้าและพื นที่ชุ่มน ้าและป่าไม้ 
  2.   จัดให้มีโครงสร้างป้องกันการพังทลายของพื นที่ลาดเชิงเขา  
  3.   จัดให้มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตชุมชนให้สมบูรณ์ โดยประสานงานกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวางแผนและก่อสร้างโดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
  เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  1.   มีการใช้น ้าและการบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและยั่งยืน มี

องค์กรบริหารจัดการน ้าตั งแต่ระดับลุ่มน ้าสาขาจนถึงลุ่มน ้าหลักและเชื่อมโยงถึงกันทุก
ระดับ รวมทั งให้มีการการกระจายอ้านาจอย่างทั่วถึง 

  2.   ลดปัญหาความขาดแคลนและความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากรน ้า โดยการบริหาร
จัดการแหล่งน ้าที่มีประสิทธิภาพ 

  3.   ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า 
  4.   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น ้า 
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  5.   มีการก้าหนดสิทธิของผู้ใช้น ้า บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  6.   คณะท้างานระดับต้าบลและอ้าเภอมีความรู้ความเข้าใจ ให้มีระบบฐานข้อมูลที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจด้านทรัพยากรน ้า (Decision Support System) 

  7.   ผู้ใช้น ้ามีความรู้ และมีจิตส้านึกค้านึงถึงส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน 

  มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.   จัดตั งองค์กรบริหารจัดการน ้าในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  2. ส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรบริหารจัดการน ้าทุกระดับ

ในลุ่มน ้า 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้า และลดการสูญเสียน ้าจากแหล่งน ้าที่มีอยู่ 
  4. จัดสรรน ้าตามสิทธิและจัดท้าบัญชีการใช้น ้า 
  5. วางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของน ้าและความเหมาะสมของดิน

คัดเลือกพันธุ์พืชที่ใช้น ้าน้อย และให้ผลตอบแทนสูง 
  6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรน ้า การบริหารจัดการ การพัฒนาแหล่งน ้า

ให้กับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งคณะท้างานระดับต้าบลและอ้าเภอ 
อย่างต่อเนื่อง 

  7. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้
น ้าในระดับต่างๆ 

 
 
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 
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 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น  ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าชี จากข้อมูลสภาพลุ่มน ้าชีได้สรุป
ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีสัดส่วนปริมาณน ้าท่าในช่วงฤดูแล้งสูง มีแหล่งเก็บกักน า้ขนาดใหญ่ที่พัฒนาแล้ว 
 จุดอ่อน : ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยค่อนข้างน้อย 
 โอกาส : สามารถพัฒนาพื นที่ชลประทานเพิ่มเติมได้ มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
 ภัยคุกคาม : มีการเปลี่ยนแปลงการใชท้ี่ดิน 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าชี และ
การศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกลยุทธ์การบริหาร
การจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส้าหรับลุ่มน ้าชีได้ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล  และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 
 
 
5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 จากรายงานโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชี, กรมทรัพยากร
น ้า สิงหาคม 2549 พบว่า ปัญหาหลักของพื นที่ลุ่มน ้า คือ ปัญหาภัยแล้งและน ้าท่วม การก้าหนดแนวทางและ
มาตรการแก้ไขปัญหาจึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาลุ่มน ้า โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาด้าน
น ้าอย่างเป็นระบบในระดับชาติ และมีการจัดการน ้าในลุ่มน ้าแบบบูรณาการ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน ้าทั ง 4 ด้าน 
 การก้าหนดแผนทางเลือกส้าหรับการวางแผนการพัฒนาลุ่มน ้าชี ได้พิจารณาโครงการตามแผน       
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ทั งมาตรการใช้/ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง พิจารณาแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าชีออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้สามารถ
ก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละพื นที่ คือ พื นที่ล ุ ่มน ้าชีสายหลักตอนบน พื นที่         
ลุ่มน ้าพอง พื นที่ลุ่มน ้าปาว และพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนล่างและลุ่มน ้ายัง  ทั งนี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ค่อนข้างแตกต่างกัน กล่าวคือ ทางตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็น
ที่ราบลุ่ม รวมถึงการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศในเชิงอุทกวิทยา ลักษณะการกระจายของปริมาณฝนในพื นที่ 
และสภาพปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่ที่คล้ายคลึงกันในแต่ละส่วน ส้าหรับแผนทางเลือกที่น้าเสนอในการศึกษานี  ส่วน
หนึ่งเป็นแผนทางเลือกในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าใหม่ จากการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชีของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้วางแผนไว้ และได้มีการเสนอเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางในการกระจายน ้าโดยการพัฒนา
เครือข่ายน ้าและการผันน ้าจากนอกลุ่มน ้าชี การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ข้างต้น ไม่เป็นในลักษณะแนวทางเลือก
ในการพัฒนาที่ทดแทนกัน เนื่องจากข้อจ้ากัดในการพัฒนาท้าให้ไม่สามารถพัฒนาได้ครบตามความต้องการ แต่
เป็นทางเลือกของแนวทางการพัฒนาตามระยะเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือควรด้าเนินการ อย่างไรก็ดี
ในการก้าหนดแผนทางเลือกในการพัฒนาระยะยาวนั นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในลุ่มน ้า และยัง
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ไม่ได้มีการวิเคราะห์ในลักษณะของทางเลือกด้านอื่นๆ (Cross Section Analysis) เช่น ถ้าไม่พัฒนาการผันน ้าจะ
เลือกการสนับสนุนการท้าอาชีพเสริมอื่นนอกภาคเกษตรจะเหมาะสมกว่าหรือไม่ ส่วนแผนงานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารทรัพยากรน ้า จะไม่ก้าหนดเป็นทางเลือกในการด้าเนินการ แต่เสนอ
เป็นมาตรฐานในการด้าเนินการที่ต้องท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวขยายออกไปในพื นที่ที่ยังไม่เกิดปัญหา สรุปแผนทางเลือกในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้านได้ดังนี  
 (1) ด้านพัฒนาแหล่งน  าและบรรเทาภัยแล้ง การวางแผนพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแต่ละส่วน 
ประกอบด้วย 

 พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ปริมาณน ้าต้นทุน 
และความต้องการใช้น ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชีทั ง 4 ส่วน พบว่า ในพื นที่ลุ่มน ้านี ยังมีศักยภาพในการพิจารณา
วางโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่/กลาง และฝายน ้าล้นได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A, 1B 
และ 2 โดยโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่/กลางที่ส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าชีจะอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนบน 
ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน ้าชีบน อ้าเภอหนองบัวแดง อ่างเก็บน ้ายางนาดี อ้าเภอบ้านเขว้า และอ่างเก็บน ้าโปร่งขุน
เพชร อ้าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อย่างไรก็ตามพื นที่ทั ง 4 ส่วน ก็ยังสามารถพัฒนาโครงการประเภท
อ่างเก็บน ้าขนาดกลาง/เล็กได้ทั่วพื นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อีก 

 พัฒนาระบบส่งน ้าและการกระจายน ้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นในพื นที่ที่มีศักยภาพ เช่น 
การก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบส่งน ้า (คลอง ท่อ) ส่วนบริเวณที่แล้งซ ้าซากและไม่สามารถพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน ้าและระบบชลประทานจะเน้นการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค -บริโภค และแหล่งน ้าขนาดเล็ก
ประเภทต่างๆ เช่น การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ (ล้าน ้า ห้วย คลอง หนอง บึง) การขุด/สร้างสระน ้าใหม่ 
การก่อสร้างปรับปรุงประปาชนบทการก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ่อบาดาล หรือบ่อน ้าตื น การก่อสร้าง/ซ่อมแซมถัง
น ้าฝน 

 พัฒนาระบบโครงข่ายแก้มลิง โดยปรับปรุงแหล่งน ้าธรรมชาติ เชื่อมโยงกับล้าน ้าสาย
หลัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตรในฤดูแล้ง  โดยโครงข่ายแก้มลิงดังกล่าวมีทั ง
โครงการที่วางไว้ในแผนของหน่วยงานแล้ว และที่เสนอเพิ่มเติมโดยบริษัทที่ปรึกษา โดยแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ
ดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วพื นที่ลุ่มน ้าชีทั ง 4 ส่วน 

 เพิ่มปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมรวมทั งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าของ
พื นที่รับประโยชน์ของโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในพื นที่ลุ่มน ้าชีนี  การเพิ่มปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วใน 2 พื นที่เท่านั น คือ พื นที่ลุ่มน ้าพองและพื นที่ลุ่มน ้าปาว โดยในส่วนของพื นที่ลุ่มน ้าพอง
จะบริหารจัดการโดยการเพิ่มระดับควบคุมของอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ ท้าให้ปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์
เพิ่มขึ น ส่วนพื นที่ลุ่มน ้าล้าปาวจะท้าการปรับระดับสันฝายของอ่างเก็บน ้าล้าปาวเพื่อให้ปริมาตรเก็บกักของอ่าง
เก็บน ้าล้าปาวเพิ่มขึ น 

 พัฒนาระบบโครงข่ายกระจายน ้า ซึ่งใช้ประโยชน์จากปริมาณน ้าส่วนเกินที่ก้าลังจะไหล
เข้าอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง โดยปริมาณน ้าส่วนเกินนั นจะเท่ากับปริมาณน ้าที่มีการระบายออกผ่านอาคารระบาย
น ้าล้นของอ่างเก็บน ้านั นๆ โครงข่ายกระจายน ้าที่ได้มีการเสนอนั นจะอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าพองและพื นที่ลุ่มน ้าปาว 
คือ โครงการระบบโครงข่ายกระจายน ้าอุบลรัตน์ และโครงการระบบโครงข่ายกระจายน ้าล้าปาว แต่การพัฒนา
ระบบโครงข่ายกระจายน ้า จะต้องใช้งบประมาณในการด้าเนินการสูงมาก ดังนั นควรมีการศึกษาความเหมาะสม
เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการด้าเนินโครงการอย่างจริงจัง 

 จัดหาน ้าต้นทุนสู่พื นที่ลุ่มน ้าโดยการผันน ้าจากแหล่งน ้าในลุ่มน ้า นอกลุ่มน ้า และจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยโครงการผันน ้าจากแหล่งน ้าในลุ่มน ้าเองเป็นโครงการผันน ้าจากล้าน ้ามาเติมให้กับอ่างเก็บ
น ้าในลุ่มน ้าสาขาเดียวกัน โดยอ่างเก็บน ้านั นต้องเป็นอ่างเก็บน ้าที่มีอยู่แล้วและมีปริมาตรเก็บกักมากกว่า 2 ล้าน 
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ลบ.ม. ส่วนโครงการผันน ้าจากนอกลุ่มน ้าเป็นโครงการผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าที่อยู่ในลุ่มน ้าอื่นๆ ที่มีศักยภาพ มายัง
พื นที่การเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าชีเอง โดยการผันน ้าผ่านอุโมงค์ผันน ้า ส่วนโครงการผันน ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ โครงการ โขง-ชี-มูล โครงการผันน ้าน ้างึม โครงการระบบส่งน ้าด้วยท่อส่งน ้าต่างๆ โดยเป็นการผันน ้าจาก
ล้าน ้าโขงหรือน ้างึม แล้วผันผ่านท่อหรือคลองส่งน ้ามายังพื นที่ที่มีการขาดแคลนน ้าและมีศักยภาพในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ก้าหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ การด้ารงชีวิต และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ให้เหมาะสม 

 ก้าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในพื นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในส่วนที่อยู่ใน
พื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักส่วนล่าง (บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีตอนล่างที่อยู่ทางด้านขวาของล้าน ้าชีทั งหมดตั งแต่
อ้าเภอมหาชนะชัยจนถึงจุดบรรจบล้าน ้ามูล) โดยใช้ทั งมาตรการใช้/ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
จะมีการก่อสร้างสระเก็บน ้าในไร่นา ส่วนมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะเป็นการบริหารจัดการโดยการปรับปฏิทิน
การปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ใช้น ้าน้อย เช่น การปลูกพืชไร่หรือพืชผักแทนไม้ผล 
 (2) แผนยุทธศาสตร์ด้านบรรเทาน  าท่วม การวางแผนพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแต่ละส่วน ประกอบด้วย 

 ขุดลอกขยายหน้าตัดล้าน ้า ให้มีหน้าตัดเพิ่มขึ นประมาณ 20% ท้าให้ระดับน ้าสูงสุดในล้า
น ้าชีที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนบนลดลงมากสุดถึง 0.20 เมตร ที่อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ล้าน ้าชี
ที่อยูใ่นพื นที่ลุ่มน ้าพองลดลงมากสุดถึง 0.80 เมตร ที่ อ้าเภอชนบท และอ้าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ล้าน ้า
ชีที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนล่างลดลงมากสุดถึง 1.30 เมตร ที่อ้าเภอทุ่งเขาหลวง และ อ้าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าในล้าน ้าชีที่อ้าเภอต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.3-1 อย่างไรก็ตาม
การขุดลอกขยายหน้าตัดล้าน ้า ท้าได้บางช่วงของล้าน ้าเท่านั น เนื่องจาก บางช่วงมีการบุกรุกพื นที่ล้าน ้าเพื่อ
ประโยชน์ทางการเกษตรหรือเพื่อที่อยู่อาศัย 

 การเพิ่มปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ เพื่อชะลอการเกิดน ้าหลาก และลด
ระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้าชี ใน 2 พื นที่ดังต่อไปนี  
   พื นที่ลุ่มน  าพอง เพิ่มปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม ด้วยการ
บริหารจัดการโดยการปรับระดับควบคุมของอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ ซึ่งมีความจุเก็บกัก 2,263 ล้าน ลบ.ม. ดังนี  
   -  1 ส.ค.- 15 ต.ค. ยกระดับควบคุมจาก 179.30 ม.รทก. เป็น 180.50 ม. รทก. 
   -  15 ต.ค. เป็นต้นไป  ยกระดับควบคุมจาก 180.50 ม. รทก. เป็น 182.00 ม. รทก.   
   การปรับระดับควบคุมของอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์ท้าใหค้วามจุเก็บกักเพิ่มขึ น 270 ล้าน ลบ.
ม. และสามารถท้าให้ระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้าชีลดลงได้มากสุด 0.40 เมตร ที่ อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม โดยการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าของล้าน ้าชีที่อ้าเภออื่นๆ อันเนื่องจากการยกระดับ
ควบคุมของอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์แสดงดังตารางที่ 5.3-2 
   พื นที่ลุ่มน  าปาว เพิ่มปริมาตรเก็บกักของอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม โดยการปรับ
ระดับสันฝายของอ่างเก็บน ้าล้าปาว  ซึ่งมีความจุใช้การปัจจุบันเท่ากับ 1,345 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก 
+160.00 ม.รทก. ระดับสันฝายยาง +162.00 ม.รทก. และปรับระดับสันฝายเพื่อเพิ่มความจุจาก +162.00 ม.
รทก. เป็น +164.00 ม.รทก.ความจุเก็บกักเพิ่มขึ นประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. และจะท้าให้ระดับน ้าสูงสุดในล้าน ้า
ชีลดลงได้มากสุด 0.30 เมตร ที่ อ้าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าของล้าน ้า
ชีที่อ้าเภออ่ืนๆ อันเนื่องจากการปรับระดับสันฝายของอ่างเก็บน ้าล้าปาวแสดงดัง 
ตารางที่ 5.3-3 
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ตารางที่ 5.3-1 การเปลี่ยนแปลงของระดบัน  าในล าน  าชี กรณีมีการขุดลอกขยายหน้าตัดล าน  า 
 

อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน  าสูงสุด (ม.รทก.) ระดับน  าลดลง 
(เมตร) ปัจจุบนั หลังมีโครงการ 

พื้นที่ลุ่มน้้าชีสายหลักตอนบน 
บ้านเหลื่อม นครราชสมีา 183.74 182.50 182.40 0.10 
คอนสวรรค ์ ชัยภูม ิ 175.50 175.20 175.00 0.20 
พื นที่ลุ่มน ้าพอง 
ชนบท ขอนแก่น 165.08 163.7 162.9 0.80 
บ้านแฮด ขอนแก่น 157.71 160.1 159.3 0.80 
พระยืน ขอนแก่น 153.36 156.7 156.1 0.60 
พื้นที่ลุ่มน้้าชีสายหลักตอนล่าง 
โกสุมพสิัย มหาสารคาม 149.15 149.7 148.9 0.80 
เมือง มหาสารคาม 144.00 145.7 144.8 0.90 
ฆ้องชัย กาฬสินธุ ์ 137.98 140.6 139.8 0.80 
จังหาร ร้อยเอ็ด 137.32 139.3 138.4 0.90 
กมลาไสย กาฬสินธุ ์ 137.61 138.6 137.6 1.00 
เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 133.80 137.1 136.5 0.60 
ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 132.83 135.6 134.3 1.30 
พนมไพร ร้อยเอ็ด 129.64 131.2 129.9 1.30 
มหาชนะชัย ยโสธร 126.82 123.8 123.0 0.80 
ค้อวัง ยโสธร 117.30 119.5 119.2 0.30 
เขื่องใน อุบลราชธาน ี 116.26 117.5 117.0 0.50 
จุดบรรจบแม่น้้ามูล 113.36 116.3 115.5 0.80 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ผล โดย MIKE 11 HD 

 

ตารางที่ 5.3-2 การเปลี่ยนแปลงของระดบัน  าในล าน  าชีกรณมีีการปรับระดบัควบคุมของอ่างเก บน  าอุบลรัตน ์
 

อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน  าสูงสุด (ม.รทก.) ระดับน  าลดลง 
(เมตร) ปัจจุบนั หลังมีโครงการ 

พื้นที่ลุ่มน้้าพอง 
จุดบรรจบล้าน้า้พอง 149.94 151.8 151.5 0.3 
พื้นที่ลุ่มน้้าชีสายหลักตอนล่าง 
โกสุมพสิัย มหาสารคาม 149.15 149.7 149.3 0.4 
เมือง มหาสารคาม 144.00 145.7 145.3 0.4 
ฆ้องชัย กาฬสินธ ์ 137.98 140.6 140.4 0.2 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ผล โดย MIKE 11 HD 
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ตารางที่ 5.3-3 การเปลี่ยนแปลงของระดบัน  าในล าน  าชี กรณีมีการปรับระดบัสัน ายของอ่างเก บน  าล าปาว 

 

อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน  าสูงสุด (ม.รทก.) ระดับน  าลดลง 
(เมตร) ปัจจุบนั หลังมีโครงการ 

พื้นที่ลุ่มน้้าล้าปาว 
จุดบรรจบล้าปาว 136.20 137.50 137.30 0.20 
พื้นที่ลุ่มน้้าชีสายหลักตอนล่าง 
จังหาร ร้อยเอ็ด 137.32 139.30 139.20 0.10 
เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 133.80 137.10 136.90 0.20 
ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 132.83 135.70 135.40 0.30 
พนมไพร ร้อยเอ็ด 129.64 131.20 131.00 0.20 
มหาชนะชัย ยโสธร 126.82 123.80 123.70 0.10 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ผล โดย MIKE 11 HD 
 
   ส้าหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
แหล่งน ้าและบรรเทาภัยแล้งนั น สามารถช่วยชะลอน ้าจากบริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้า และช่วยกักเก็บน ้าไว้
ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงน ้าหลากได้ ซึ่งโครงการที่ส้าคัญเหล่านั น อาทิเช่น โครงการอ่างเก็บน ้าชีบน อ่างเก็บน ้ายาง
นาดี และอ่างเก็บน ้าโปร่งขุนเพชร สามารถช่วยชะลอน ้าปริมาณน ้าที่ไหลจากพื นที่รับน ้าบริเวณต้นน ้าในจังหวัด
ชัยภูมิและสามารถลดอัตราการไหลสูงสุดบริเวณที่อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้ประมาณ 100 ลบ.ม./วินาที โดย
สามารถลดระดับน ้าสูงสุดได้มากสุดถึง 1.00 เมตร ที่บริเวณอ้าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน ้าในล้าน ้าชีที่อ้าเภออื่นๆ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าทั ง 3 แห่ง แสดงดัง
ตารางที่ 5.3-4 
 

ตารางที่ 5.3-4 การเปลี่ยนแปลงของระดบัน  าในล าน  าชี กรณีมีการก่อสร้างอ่างเก บน  าชีบน อ่างเก บน  ายาง
นาดี และอ่างเก บน  าโปรง่ขุนเพชร 

 

อ าเภอ จังหวัด 
ระดับตลิ่ง 
(ม.รทก.) 

ระดับน  าสูงสุด (ม.รทก.) ระดับน  าลดลง 
(เมตร) ปัจจุบนั หลังมีโครงการ 

พื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนบน 
บ้านเหลื่อม นครราชสมีา 183.74 182.50 181.50 1.00 
แก้งสนามนาง นครราชสมีา 177.26 177.40 177.10 0.30 
คอนสวรรค ์ ชัยภูม ิ 175.50 175.20 173.90 0.30 
พื นที่ลุ่มน ้าพอง 
ชนบท ขอนแก่น 162.05 163.70 162.80 0.90 
บ้านแฮด ขอนแก่น 157.71 160.10 159.70 0.40 
พระยืน ขอนแก่น 153.36 156.70 156.60 0.10 
พื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนล่าง 
โกสุมพสิัย มหาสารคาม 149.15 149.70 149.60 0.10 
เมือง มหาสารคาม 144.00 145.70 145.60 0.10 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ผล โดย MIKE 11 HD 
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   จากตารางที่ 5.3-4 จะเห็นว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางทั ง 3 
แห่งในพื นที่ลุ่มน  าชีสายหลักตอนบนนั นจะมีผลอย่างมากในการช่วยลดระดับน ้าของล้าน ้าชีในพื นที่ลุ่มน  าชีสาย
หลักตอนบนและบริเวณล้าน ้าสาขาด้านท้ายอ่างเก็บน ้าเท่านั น แต่มีผลเพียงเล็กน้อยในการช่วยลดระดับน ้าในล้า
น ้าชีในพื นที่ลุ่มน  าชีสายหลักตอนล่าง และไม่มีผลต่อระดับน ้าในล้าน ้าชีที่อยู่ใต้อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลงไปถึงจุดบรรจบล้าน ้ามูล 
   อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าในล้าน ้าชีเนื่องจากทั ง 4 
กรณีโดย MIKE 11 HD นั น ได้มีการพิจารณาถึงระดับน ้าในล้าน ้ามูล ณ บริเวณใกล้จุดบรรจบกับล้าน ้าชี ที่สถานี
วัดน ้า M5 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิเคราะห์ปีที่น ้าท่วมสูง (ปี 2543) มีปริมาณการไหลในล้าน ้ามูล 2,400 
ลบม./วินาที ระดับน ้าประมาณ 100 ม.รทก. พบว่า ปริมาณน ้าในล้าน ้ามูลส่งผลกระทบต่อการไหลของน ้าในล้า
น ้าชีโดยเฉพาะในช่วงเวลาน ้าหลาก ระดับน ้าในล้าน ้ามูลจะสูงและส่งผลให้ปริมาณน ้าในล้าน ้าชีไม่สามารถระบาย
ลงสู่ล้าน ้ามูลได้สะดวกและก่อให้เกิดภาวะน ้าท่วมเอ่อ ส่วนในปีที่ปริมาณการไหลของน ้าในล้าน ้ามูล ณ บริเวณ
ใกล้จุดบรรจบมีระดับต่้ากว่าปริมาณการไหลของน ้าในล้าน ้าชีแล้ว พบว่า ปริมาณน ้าในล้าน ้าชีสามารถระบายลง
สู่ล้าน ้ามูลได้ดี 

 การปรับปรุงล้าน ้าที่ตื นเขินหรือก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้าจะสามารถลดปัญหาสภาพน ้า
ท่วมซ ้าซากลงได้ระดับหนึ่ง โดยโครงการระดับลุ่มน ้าจะท้าการปรับปรุงในล้าน ้าสายหลัก/สาขา เช่น ล้าน ้าชี ล้า
ปาว ล้าน ้าพอง และล้าน ้ายัง  ส่วนโครงการระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กจะท้าการปรั บปรุงล้าห้วย 
หรือคลองที่กระจายอยู่ตามพื นที่ต่างๆ ในลุ่มน ้า 

 จัดท้าระบบพยากรณ์และเตือนภัย เพื่อเตรียมการลดผลกระทบจากน ้าท่วมในพื นที่เสี่ยง
ภัยน ้าป่าไหลหลากบริเวณต้นน ้า และพื นที่เสี่ยงภัยตามล้าน ้าสายหลักเช่น ล้าน ้าชี ล้าน ้ายัง เป็นต้น โดยโครงข่าย
สถานีตรวจวัดข้อมูลในลุ่มน ้าชีที่กรมชลประทานเสนอให้ด้าเนินการมีทั งหมด 15 แห่ง ประกอบด้วย สถานหลัก 
1 แห่ง สถานีหลักรอง 2 แห่ง และสถานีสนาม 12 แห่ง พร้อมด้วยโครงข่ายสื่อสารข้อมูลทางไกล และ
องค์ประกอบอื่นๆ ที่จ้าเป็น หากมีการด้าเนินการโครงข่ายสถานีต่างๆ แล้วจะท้าให้ช่วยสามารถติดตา ม
สถานการณ์น ้าและสภาพน ้าในล้าน ้าได้ตลอดช่วงของล้าน ้าและตลอดเวลา ท้าให้สามารถคาดการณ์ปริมาณน ้า 
ณ จุดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมากขึ น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการน ้าเพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ น อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัยได้
อย่างสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด โครงข่ายสถานีตรวจวัดข้อมูลทั งหมดในลุ่มน ้าชี จะต้องมีการเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายสถานีตรวจวัดข้อมูลที่กรมชลประทานเสนอให้ด้าเนินการในลุ่มน ้ามูล นอกจากนี ควรเพิ่มเติมศูนย์
ส่วนกลางที่กรมทรัพยากรน ้า กรุงเทพฯ เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ส่วนกลางของกรมชลประทาน ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมทั งติดตั งสถานีหลักเพิ่มเติมที่ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 4 จังหวัดขอนแก่น และส้านักงานทรัพยากร
น ้าภาค 5 จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั งสถานีหลักรองเพิ่มเติมที่ส้านักงานทรัพยากรน ้าจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
และชัยภูมิ ในพื นที่ลุ่มน ้าชี และส้านักงานทรัพยากรน ้าจังหวัดนครราชสีมา ในพื นที่ลุ่มน ้ามูล    

 การบรรเทาอุทกภัยบริเวณล้าน ้าชีในพื นที่ลุ่มน ้าสายหลักตอนบนจะมีการก่อสร้างพนัง
กั นน ้าในบางช่วงของล้าน ้าชี ส่วนในพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนล่างและลุ่มน ้ายังนั น พื นที่ตอนบนของล้าน ้ายัง
ตั งแต่บ้านใหม่ชุมพรขึ นไป จะท้าการขุดคลองลัด ก่อสร้างพนังกั นน ้าฝั่งขวาเพิ่มเติมจากเดิม  และขุดลอกขยาย
ล้าน ้ายังเพื่อลดระดับน ้าที่สูงขึ นเนื่องจากก่อสร้างคันกั นน ้า นอกจากนี ยังมีการก่อสร้างพนังกั นน ้าล้าน ้าชีบางช่วง
ที่อยูใ่นลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีส่วนที่ 4 และล้าน ้าสาขาล้าน ้าชีตอนล่าง อย่างไรก็ตามการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
นั นโดยใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้างนั น บางครั งอาจมีข้อจ้ากัดในการพัฒนา เช่น การสร้างพนังกั นน ้า พื นที่ที่อยู่ใน
บริเวณพนังกั นน ้านั นที่ได้รับประโยชน์  ส่วนพื นที่ที่อยู่ก่อนและหลังบริเวณที่มีพนังกั นน ้านั นอาจจะได้รับ
ผลกระทบ เช่น ระดับน ้าสูงกว่าก่อนมีการสร้างพนัง หรือระยะเวลาที่เกิดน ้าท่วมนานขึ น ดังนั นในการด้าเนิน
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โครงการในมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างบางโครงการ ควรมีการศึกษาอย่างรอบคอบว่ามีจะมีผลกระทบอื่นๆ ตามมา
หรือไม่ ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง หรือหากมีควรที่จะเกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

 บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าชีสายหลักตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และ
อุบลราชธานี เป็นพื นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ้าทุกปี โดยระดับความรุนแรงของพื นที่ขึ นกับสภาพภูมิ
ประเทศและปริมาณฝนในแต่ละปี แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะแห่งอย่างถาวรคงท้าได้ยาก เนื่องจากจะท้าให้มี
ผลกระทบค่อนข้างมากกับพื นที่ข้างเคียง ดังนั นควรพิจารณาการป้องกันและบรรเทาปัญหาในแต่ละพื นที่ โดย
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อาทิ บริเวณพื นที่เมืองหรือพื นที่เศรษฐกิจ 
ต้องท้าการป้องกันและระบายน ้าออกจากพื นที่ให้เร็วที่สุด 

 การปรับสภาพความเป็นอยู่ หรือวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ นก็
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะลดความเสียหายได้ 

 ก้าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในส่วนที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้า
ชีสายหลักส่วนล่าง (บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าสาขาล้าน ้าชีตอนล่างที่อยู่ทางด้านขวาของล้าน ้าชีทั งหมดตั งแต่อา้เภอมหา
ชนะชัยจนถึงจุดบรรจบล้าน ้ามูล) โดยใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้แก่การก่อสร้างคลองระบายน ้าใหม่ เพื่อ
ช่วยให้มีการระบายน ้าได้เร็วขึ น มีระยะการท่วมขังน้อยลง  
 (3) แผนยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้า 
ประกอบด้วย  

 การฟื้นฟูป่าต้นน ้าเน้นในพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้า เพื่อสามารถเพิ่มปริมาณน ้าในฤดูแล้ง 
โดยสามารถช่วยในเร่ืองน ้าอุปโภค บริโภค เป็นหลัก 

 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยเน้นในพื นที่ที่มีการเพาะปลูกในพื นที่
ลาดชัน พื นที่เพาะปลูกพืชไร่ และในพื นที่เหนืออ่างเก็บน ้าที่ได้ก่อสร้างไว้ 

 การฟื้นฟูป่าต้นน ้า โดยเน้นพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้า เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณน ้าใน     
ฤดูแล้ง โดยสามารถช่วยในเร่ืองน ้าอุปโภค บริโภค เป็นหลัก 

 การจัดการการใช้ที่ดินในเขตป่า เพื่อให้มีกิจกรรมการเกษตรที่ เหมาะสมเพื่อลด
ผลกระทบต่อพื นที่ท้ายน ้า 

 การวางแผนโครงการบ้าบัดน ้าเสียในชุมชนใหญ่ 
 การรักษาคุณภาพน ้าและการสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน ้า 

การจัดการขยะและมลพิษต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมน ้า 
 การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร 

 (4) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน  า  การวางแผนพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้ า 
ประกอบด้วย 

 การพัฒนาบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรโดยการฝึกอบรม การศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ 
 การประชาสัมพันธ์และพัฒนาจิตส้านึกด้านจัดการทรัพยากรน ้า 
 การวางแผนและการจัดการในระดับลุ่มน ้าย่อย 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าชี น้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานในประเด็นหลักและ
สาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : ประกอบไปด้วยเทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขาภู
พาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขาดงพญาเย็นซึ่งเป็นต้นก้า เนิดของแม่น ้าชีและแม่น ้าสาขาที่
ส้าคัญหลายสาย ส่วนพื นที่ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้
ของลุ่มน ้า ล้าน ้าสายหลัก คือ แม่น ้าชี ล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญ คือ น ้าพรม น ้าพอง น ้าเชิญ ล้า
ปาว และน ้ายัง 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพื นที่ลุ่มน ้าชี 1,231 มิลลิเมตร จะตกในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ยรายปีของพื นที่ลุ่มน ้าชี 14,105 ล้าน ลบ.ม. เริ่มมีปริมาณ
น ้าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน ้าท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย
จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และประสบกับภาวะน ้าท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรรวม 20,350,872 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 66.27 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
9,780,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.06 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 31.85 ของ
พื นที่ทั งลุ่มน ้า และมีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทาน เพียง 5,636,726 ไร่หรือ
คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด และร้อยละ 18.36 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 10,093,042 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.87 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าชี 6,428,096 คน แยกเป็น

ประชากรชาย 3,204,979 คน และประชากรหญิง 3,223,117 คน มีครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.48 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า และมีประชากรใน
วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 58.90 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า 
 

6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีจ้านวน 6 โครงการ ความจุเก็บกัก 4,017 ล้าน 

ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์รวม 808,600 ไร ่ 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง มีจ้านวน 82 โครงการ ความจุรวม 794 ล้านลบ.ม. 

พื นที่ชลประทานรวม 675,753 ไร ่
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 โครงการพัฒนาแหล่ งน ้ าขนาดเล็ ก  มีจ้ านวน 1 ,319 โครงการ ความจุ รวม  
187 ล้าน ลบ.ม. พื นที่รับประโยชน์รวม 621,861 ไร ่

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า มีจ้านวน 447 โครงการ พื นที่ชลประทานรวม 728,263 ไร ่
 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 1,854 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 4,998 ล้าน ลบ.ม. 

และพื นที่ชลประทานรวม 2,834,477 ไร่ 
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 

กรมทรัพยากรน ้า 69 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง

โครงสร้างระบบ กรมทรัพยากรน ้า 109 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า

ใหม่ กรมชลประทาน 66 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 33 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบายน ้า 

และระบบแพร่กระจายน ้ า  กรมชลประทาน 32 โครงการ กรมทรัพยากรน ้ า  
1 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า
และฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 10 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
13 โครงการ 

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

- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

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

 แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  215,730 1,035.51 

 พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 50,414 241.99 

รวม 266,144 1,277.49 
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6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

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

1)  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 127.94  

2)  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 3,715.91  

3)  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 308.28  

4)  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 105.21  

รวม 4,257.34  

5)  น ้าใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา้ 1,862.33  

6)  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 1,364.12  

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 7,483.79  
 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและข้อจ้ากัดของการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้าชี มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนบริหารจัดการน ้าในอนาคต ดังนี  
 

   1. ด้านการพัฒนาแหล่งน  าและบรรเทาภัยแล้ง  
  1) การก้าหนดพื นที่เสี่ยงภัย โดยการจัดท้าแผนที่แสดงพื นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่างๆ เพื่อ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยแล้งที่จะเกิดขึ น  
  2) การพัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตราษฎรในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยการพัฒนาอาชีพ
นอกภาคเกษตร รวมทั งการจัดให้มีกองทุนเพื่อป้องกันภัยแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
จากภัยแล้ง   
  3) การศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ที่มีศักยภาพ ทั งแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้า
บาดาล โดยการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบอ่างเก็บน ้า ฝาย และประตูระบายน ้าต่างๆ การจัดท้าแผนแม่บทการ
พัฒนาน ้าบาดาลในพื นที่ลุ่มน ้า และการส่งเสริมการอนุรักษ์น ้าบาดาลให้กับประชาชนในพื นที่ 
  4) การพัฒนาแหล่งน ้า เพื่อเพิ่มเติมการเก็บกักน ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างพอเพียง โดยการ
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีศักยภาพ ค้านึงถึงความต้องการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก เช่น อ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก ฝาย สระน ้า ให้กระจายในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พัฒนาแหล่งน ้า
ชุมชน สระเก็บน ้าในไร่นา รวมถึง การก่อสร้างถังเก็บน ้าฝนประจ้าหมู่บ้าน การจัดหาภาชนะกักเก็บน ้าฝนประจ้า
บ้านเรือน  
  5) การจัดหาน ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ โดยการพัฒนาก่อสร้างระบบ
ประปาให้ครบและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน พร้อมทั งจัดหาแหล่งน ้าต้นทุนส้าหรับประปา 
  6) การพัฒนาระบบโครงข่ายกระจายน ้า (Water Grid) เพื่อน้าปริมาณน ้าหลากหรือน ้าที่
เกินในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ไปเก็บไว้ในแหล่งน ้าต่างๆ กระจายน ้าและแบ่งปันน ้าระหว่างแหล่งที่มีน ้าต้นทุนมาก
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ไปยังแหล่งที่ขาดแคลนน ้า โดยการศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนและการบริหารจัดการ รวมทั งการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายกระจายน ้าอ่างเก็บน ้าอุบลรัตน์และอ่างเก็บน ้าล้าปาว  
  7) จัดหาน ้าต้นทุนเพิ่มเติมโดยการผันน ้าจากในลุ่มน ้า จากนอกลุ่มน ้า และจากต่างประเทศ 
เช่น โครงการโขง-ชี-มูล เป็นการน้าน ้าจากแม่น ้าโขง ผันเข้ามาในพื นที่ลุ่มน ้าโขง-ลุ่มน ้าชี-ลุ่มน ้ามูล เพื่อกระจาย
น ้าและลดปัญหาการขาดแคลนน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า โครงการผันน ้างึม (จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
เป็นการศึกษาผันน ้าจากเขื่อนน ้างึม ลงอ่างฯห้วยหลวง และผันต่อมาเติมน ้าให้อ่างเก็บน ้าที่มีอยู่เดิมในพื นที่ลุ่มน ้า
ชี เป็นต้น 
 

 2. ด้านการบรรเทาน  าท่วม  
  1) การควบคุมและก้าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน ้าชี โดย
การศึกษาและจัดท้าแผนที่พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม  พื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม/อุทกภัยฉับพลัน/แผ่นดินถล่ม และจัดท้า
แผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาน ้าท่วมอย่างเป็นระบบลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  
  2) การก้าหนดขอบเขตพื นที่ระดับความรุนแรงของพื นที่น ้าท่วม (Flood Hazard Zoning) 
และดินถล่ม และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ  
  3) การควบคุมการก่อสร้างอาคารมิให้กีดขวางทางน ้า และป้องกันการรุกล ้าล้าน ้าสาธารณะ 
โดยการออกกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและที่อยู่อาศัย และการจัดท้าทะเบี ยนแหล่งน ้า
และทางน ้าในแต่ละต้าบลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) การรณรงค์ สร้างจิตส้านึก และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ 
และประชาชน ในการเตือนภัย ป้องกัน แก้ไข และบรรเทาอุทกภัย โดยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
การเตือนภัยน ้าท่วมและป้องกันการรุกล ้าล้าน ้าสาธารณะ การฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านงาน
วิศวกรรมชลศาสตร์และอุทกวิทยา การฝึกอบรมองค์กรระดับลุ่มน ้าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการน ้าท่วม และการส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับพื นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย 
  5) การพัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตในพื นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย โดยการจัดตั งกองทุน
ป้องกันอุทกภัย และการฟื้นฟูอาชีพภายหลังน ้าท่วม 
  6) การพัฒนาแหล่งน ้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อการเก็บกักน ้าหลากและชะลอน ้า โดยการสร้างอ่าง
เก็บน ้าขนาดกลางในพื นที่ลุ่มน ้าโดยเฉพาะในพื นที่ลุ่มน ้าชีตอนบน ซึ่งมีศักยภาพพัฒนาโครงการอ่างเก็บน ้าได้  
  7) การเสริมขีดความสามารถในการกักเก็บน ้าของแหล่งน ้าที่มีอยู่ และการปรับระบบการ
จัดการระบายน ้าออกเพื่อรอรับปริมาณน ้าใหม่ในฤดูฝน  
  8) การก่อสร้างระบบโครงข่ายแก้มลิงเพื่อรองรับน ้าหลากไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยการพัฒนา
ระบบโครงข่ายแก้มลิงลุ่มน ้าพรม การพัฒนาหนองน ้าขนาดใหญ่ 25 แห่ง เช่น บึงละหาน บึงโพธิ์ แก่งระหว้า 
ทะเลสาบอุบลรัตน์ บึงเกลือ เป็นต้น  
  9) การก่อสร้างคันกั นน ้าเพื่อป้องกันน ้าท่วมและระบายน ้าส้าหรับพื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่
เศรษฐกิจ ได้แก่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต้าบลน ้าพอง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองยโสธร 
และ การสร้างคันกั นน ้าริมล้าน ้ายัง 
  10) การขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน ้าและล้าน ้าที่ตื นเขิน ทั งที่ก่อสร้างขึ นใหม่และที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้สามารถกักเก็บและระบายน ้าได้มากขึ น  
  11) การเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดอุทกภัย โดยจัดท้า Early Warning ในพื นที่ลาดชันและ
พื นที่ราบเขา และติดตั งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือนภัยในลุ่มน ้าชี 
 

 3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน  าและสิ่งแวดล้อม  
  1) การอนุรักษ์ป่า ดินและน ้า รวมทั งน ้าใต้ดินอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและท้องถิ่น ได้แก่ การก้าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน ้าในเขตต้นน ้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูบ้ารุงรักษาและการ
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ใช้ประโยชน์จากพื นที่ป่าและพื นที่สาธารณะ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าและคุณภาพน ้า การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่ชุ่ม
น ้า การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม โดยการก้าหนดเขต
พื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง การฟื้นฟูแหล่งน ้าและล้าน ้าที่เสื่อมโทรมและตื นเขินจากตะกอนดิน 
  3) การควบคุมและติดตามตรวจสอบแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ได้แก่ การจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียเมือง ชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม การวางระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพไม่ระบายลงสู่แหล่งน ้า การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และการควบคุมการ
กระจายน ้าเค็ม–ดินเค็ม 
 

 4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
  1) จัดให้มีและสนับสนุนองค์กรบริหารจัดการน ้าในระดับลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขาที่เข้มแข็ง 
เพื่อท้าหน้าที่บริหารจัดการ ทั งด้านการใช้น ้า การแบ่งปันและจัดสรรน ้า การไกล่เกลี่ยและตกลงร่วมกันของผู้มี
ส่วนได้เสียเมื่อเกิดวิกฤตขาดแคลนน ้า การฟื้นฟูบูรณะแหล่งน ้าและคุณภาพน ้า  
  2) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าและลดความสูญเสียน ้าจากแหล่งน ้าที่มีอยู่ใน
โครงการชลประทาน  โดยสนับสนุนการปรับรูปแบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพน ้าและความเหมาะสม
ของดิน คัดเลือกพันธุ์พืชที่ใช้น ้าน้อยและให้ผลตอบแทนสูง   
  3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรน ้า การพัฒนาแหล่งน ้า การบริหารจัดการ
แหล่งน ้าและการใช้น ้า ให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรหรือกลุ่มน ้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาการจัดการน ้า การจัดท้าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าให้ถูกต้อง 
และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านทรัพยากรน ้าให้แก่องค์กรท้องถิ่นและ
องค์กรลุ่มน ้า 
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ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.9 1,011.8 1,009.6 1,008.0 1,006.8 1,005.5 1,005.5 1,005.6 1,007.8 1,010.8 1,013.1 1,015.0 1,009.5 
 เฉล่ียสูงสุด 1,028.1 1,024.3 1,029.4 1,020.6 1,014.6 1,012.6 1,013.7 1,012.9 1,016.4 1,020.5 1,023.8 1,026.3 1,020.3 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.4 1,007.1 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.8 1,009.4 1,010.9 1,009.6 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.6 5.8 5.9 5.6 4.9 4.1 3.9 4.1 4.5 4.7 4.8 5.2 4.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 23.4 25.9 28.5 29.9 28.8 28.6 28.1 27.7 27.2 26.5 25.0 22.9 26.9 

 เฉล่ียสูงสุด 30.9 33.1 35.3 36.4 34.4 33.5 32.9 32.4 31.9 31.6 31.2 30.0 32.8 

 เฉล่ียต่ําสุด 17.3 19.9 22.8 24.8 24.8 25.0 24.7 24.4 23.9 22.8 22.4 17.2 22.5 

 สูงสุด 37.3 39.2 41.7 42.6 41.9 39.2 37.3 37.0 36.3 35.7 37.5 35.7 42.6 

 ต่ําสุด 16.1 18.0 21.8 23.7 23.8 24.0 23.6 23.5 23.4 23.0 22.1 16.0 16.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 65 63 61 64 75 77 78 81 83 78 71 65 72 

 เฉล่ียสูงสุด 86 83 80 83 90 90 91 93 95 93 89 86 88 

 เฉล่ียต่ําสุด 42 41 40 44 55 59 60 63 65 59 49 43 52 

 ต่ําสุด 37 35 35 43 49 55 55 59 57 52 45 39 35 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.7 17.5 19.3 21.7 23.4 23.7 23.6 23.8 23.8 22.1 18.8 15.5 20.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 129.0 135.0 176.0 179.0 163.0 142.0 140.0 124.0 112.0 125.0 128.0 129.0 1,682.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 3.0 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 4.0 3.0 5.1 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 7.20 6.50 6.70 7.90 9.90 10.80 10.90 10.80 10.40 9.70 9.10 8.20 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

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

 ทิศทางลม NE NE S S S SW SW SW SW NE NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 29 36 50 50 46 34 39 40 37 32 27 22 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 1.8 21.0 42.8 88.9 172.6 167.5 170.7 210.8 237.0 117.2 15.9 4.7 1,250.9 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 3 4 7 15 14 16 17 18 10 2 1 108 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 13.7 58.8 59.9 221.9 97.9 133.4 135.2 196.3 146.6 92.3 39.5 48.0 221.9 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 26.0 25.0 25.0 17.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 13.0 20.0 142.0 

 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 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 7.0 10.0 8.0 7.0 9.0 9.0 4.0 1.0 0.0 59.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48381 (Station : 381201-KHON KAEN)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ จงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี สกษ.ท่าพระ ระดับสถานี 166.00  ม.

รหัสสถานี 48384 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 16o20' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 102o49' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

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

 เฉล่ีย 1,014.5 1,012.1 1,009.4 1,008.3 1,007.1 1,005.7 1,005.3 1,005.5 1,007.2 1,010.4 1,012.8 1,014.0 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,026.3 1,023.6 1,020.0 1,016.7 1,014.2 1,011.1 1,012.4 1,011.8 1,013.5 1,017.0 1,021.5 1,022.3 1,017.5 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.1 1,007.8 1,002.9 1,002.0 1,002.6 1,001.4 1,000.2 0,999.3 1,002.5 1,005.2 1,008.6 1,009.0 1,004.2 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.7 5.7 5.8 5.5 4.7 4.2 3.9 4.0 4.5 4.6 4.9 5.2 4.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.4 25.2 28.1 28.9 27.9 28.7 27.9 27.5 27.2 26.9 24.6 23.1 26.5 

 เฉล่ียสูงสุด 30.9 33.0 35.1 35.4 33.3 33.6 32.5 32.0 32.0 32.1 31.3 30.9 32.7 

 เฉล่ียต่ําสุด 15.7 18.9 22.5 24.1 24.1 24.9 24.5 24.2 23.7 23.0 19.4 16.9 21.8 

 สูงสุด 37.0 39.4 39.6 41.0 37.7 37.4 36.2 35.2 36.0 34.4 36.3 35.0 41.0 

 ต่ําสุด 12.0 16.5 18.8 21.4 22.3 23.2 22.7 22.5 22.7 22.3 16.5 14.4 12.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 70 68 69 73 80 79 81 84 87 84 75 73 77 

 เฉล่ียสูงสุด 92 89 88 90 94 92 93 95 97 96 93 94 93 

 เฉล่ียต่ําสุด 44 45 47 51 61 62 64 68 69 64 51 47 56 

 ต่ําสุด 37 38 35 37 54 50 57 58 61 56 39 43 35 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 16.0 18.2 21.3 23.0 23.9 24.4 24.1 24.4 24.5 23.6 19.4 17.4 21.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 117.0 130.0 155.0 148.0 159.0 143.0 133.0 115.0 100.0 104.0 107.0 104.0 1,515.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 2.0 3.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 3.0 2.0 4.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 6.0 7.0 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.8 0.6 0.6 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 8 10 14 15 12 10 25 10 7 14 14 7 25 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 2.2 26.3 44.8 92.8 168.4 155.6 144.0 188.2 243.1 108.3 15.4 5.5 1,194.6 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 7 13 13 14 16 17 9 2 1 100 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 13.4 100.0 82.6 164.2 91.5 133.6 134.9 200.4 167.4 123.1 70.5 33.9 200.4 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 12.0 12.0 11.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 9.0 13.0 66.0 

 หมอก 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 7.0 

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

 ฟ้าคะนอง 1.0 2.0 6.0 9.0 12.0 8.0 7.0 8.0 11.0 4.0 1.0 0.0 69.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48384 (Station : 381301-THA PHRA AGROMET)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ สกษ.ท่าพระ จงัหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี จังหวัดมหาสารคาม ระดับสถานี 153.00  ม.

รหัสสถานี 48382 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 16o14' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 103o04' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.6 1,012.0 1,009.7 1,008.0 1,006.8 1,005.6 1,005.4 1,005.7 1,007.6 1,010.8 1,013.0 1,014.6 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,025.5 1,024.5 1,027.7 1,020.7 1,014.6 1,012.5 1,013.3 1,013.4 1,016.7 1,020.7 1,023.9 1,026.1 1,020.0 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.0 1,006.8 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.9 1,008.7 1,010.6 1,009.5 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.5 5.8 5.8 5.5 4.8 4.1 3.9 4.1 4.5 4.7 4.9 5.2 4.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 23.7 25.7 28.4 30.0 29.2 29.0 28.5 28.0 27.7 27.1 25.3 23.4 27.2 

 เฉล่ียสูงสุด 31.4 33.6 35.7 36.8 35.2 34.1 33.6 33.0 32.5 32.2 31.6 30.4 33.3 

 เฉล่ียต่ําสุด 16.6 19.6 22.5 24.6 24.8 24.8 24.5 24.3 23.8 22.7 19.9 16.6 22.1 

 สูงสุด 38.0 39.7 41.5 42.4 42.0 41.2 38.0 37.0 37.2 37.2 38.0 36.7 42.4 

 ต่ําสุด 16.0 17.5 21.7 23.8 23.4 23.8 23.5 23.4 23.5 22.3 18.5 16.3 16.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 69 66 65 67 75 78 78 81 83 79 72 70 74 

 เฉล่ียสูงสุด 90 87 85 85 91 91 92 93 95 93 91 91 90 

 เฉล่ียต่ําสุด 46 43 45 47 56 60 62 65 66 60 51 47 54 

 ต่ําสุด 43 43 37 46 58 57 57 58 62 53 47 48 37 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 17.3 18.5 20.7 22.8 24.1 24.3 24.2 24.4 24.4 22.8 19.5 17.1 21.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 128.0 139.0 176.0 186.0 163.0 148.0 148.0 132.0 123.0 129.0 125.0 125.0 1,722.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 3.0 4.0 4.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 3.0 2.0 4.9 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.4 2.6 2.3 1.4 1.6 2.1 2.3 2.1 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 99 35 50 45 45 42 32 40 30 30 25 19 99 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 2.8 14.9 53.2 92.2 166.8 184.2 157.9 227.1 245.0 111.9 18.1 3.2 1,277.3 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 7 13 14 15 17 17 9 2 1 103 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 12.3 34.2 177.0 147.8 134.2 112.0 124.5 132.3 145.8 99.0 112.6 20.5 177.0 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 27.0 24.0 22.0 15.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0 12.0 19.0 23.0 156.0 

 หมอก 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 9.0 

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 7.0 10.0 8.0 6.0 8.0 8.0 2.0 1.0 0.0 54.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48382 (Station : 387401-MAHASARAKHAM)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับสถานี 138.75  ม.

รหัสสถานี 48390 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 16o19' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 103o35' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.0 1,011.5 1,008.6 1,007.3 1,006.1 1,005.0 1,004.7 1,005.0 1,006.7 1,009.5 1,011.9 1,013.7 1,008.6 
 เฉล่ียสูงสุด 1,024.9 1,022.6 1,021.2 1,016.5 1,013.3 1,011.6 1,011.6 1,011.9 1,013.3 1,016.9 1,021.5 1,024.5 1,017.5 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.0 1,006.2 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,005.0 1,007.6 1,009.7 1,008.9 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.5 4.7 4.7 4.5 4.0 3.8 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.2 4.1 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 24.0 25.9 28.6 29.9 29.1 29.1 28.6 28.2 27.8 27.5 25.4 23.8 27.3 

 เฉล่ียสูงสุด 30.4 32.5 34.5 35.5 33.9 33.1 32.4 31.8 31.5 31.7 30.7 29.4 32.3 

 เฉล่ียต่ําสุด 17.1 19.6 22.4 24.2 24.6 25.0 24.9 24.7 24.2 22.9 19.8 17.1 22.2 

 สูงสุด 36.3 38.3 40.8 41.5 41.5 38.0 37.0 35.6 35.3 35.0 35.5 35.9 41.5 

 ต่ําสุด 14.8 16.5 20.4 23.0 23.1 23.5 23.9 23.5 23.3 22.6 16.6 14.9 14.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 66 65 66 69 76 78 80 83 83 77 70 67 73 

 เฉล่ียสูงสุด 89 87 87 89 92 92 93 94 95 93 91 90 91 

 เฉล่ียต่ําสุด 42 42 44 48 58 62 65 68 68 60 49 46 54 

 ต่ําสุด 36 35 38 41 51 55 59 60 58 54 41 40 35 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 16.4 18.0 20.7 23.0 24.0 24.6 24.6 24.8 24.4 22.8 18.9 16.6 21.6 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 111.0 113.0 145.0 153.0 143.0 129.0 124.0 112.0 103.0 128.0 117.0 108.0 1,486.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 5.0 3.0 3.0 4.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 4.0 4.3 3.7 3.1 3.5 3.5 3.7 3.2 2.7 3.6 4.4 4.8 3.7 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 35 35 90 35 35 42 28 30 222 25 30 35 222 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 2.3 12.6 50.4 85.7 196.7 238.6 246.0 245.4 226.8 87.6 24.4 1.7 1,418.2 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 8 15 15 17 18 16 8 3 1 109 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 10.1 62.4 55.3 82.9 109.7 183.8 188.1 118.2 124.8 112.0 30.1 7.5 188.1 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 26.0 25.0 27.0 21.0 9.0 3.0 1.0 0.0 4.0 15.0 22.0 24.0 177.0 

 หมอก 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 4.0 23.0 

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

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 5.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 2.0 0.0 0.0 41.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48390 (Station : 388401-KALASIN)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ จงัหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี จังหวัดชัยภูมิ ระดับสถานี 182.00  ม.

รหัสสถานี 48403 ระดับบาโรมิเตอร์ 184.00  ม.

ละติจูด 15o48' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 102o02' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 12.00    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.7 1,011.6 1,009.7 1,008.1 1,007.0 1,006.0 1,006.0 1,006.1 1,008.0 1,010.7 1,012.9 1,014.7 1,009.5 
 เฉล่ียสูงสุด 1,026.6 1,023.9 1,028.7 1,020.6 1,014.9 1,012.9 1,013.2 1,013.0 1,016.5 1,019.9 1,023.1 1,025.7 1,019.9 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.9 1,006.9 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.8 1,008.7 1,010.5 1,009.5 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.8 6.1 6.2 5.8 5.1 4.4 4.3 4.4 4.8 4.8 4.9 5.3 5.2 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 24.2 26.6 28.8 29.9 28.9 28.4 28.0 27.6 27.3 27.0 25.6 23.7 27.2 

 เฉล่ียสูงสุด 31.1 33.6 35.7 36.4 34.6 33.4 32.9 32.4 32.0 31.6 30.9 29.9 32.9 

 เฉล่ียต่ําสุด 18.4 20.8 23.1 24.9 25.0 24.9 24.5 24.3 24.1 23.4 21.2 18.4 22.8 

 สูงสุด 38.4 39.5 41.5 42.6 41.1 38.0 37.6 37.2 35.7 35.5 37.1 35.8 42.6 

 ต่ําสุด 17.5 19.6 21.9 24.0 23.7 24.0 23.6 23.3 23.4 23.0 19.5 16.8 16.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 61 59 59 64 74 75 76 78 81 76 68 62 69 

 เฉล่ียสูงสุด 81 79 80 83 89 90 90 92 94 90 84 82 86 

 เฉล่ียต่ําสุด 39 37 38 43 53 57 58 60 62 57 48 42 50 

 ต่ําสุด 38 38 34 39 50 54 54 55 58 50 53 44 34 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.8 17.2 19.2 21.7 23.3 23.4 23.1 23.2 23.5 22.0 18.6 15.7 20.6 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 145.0 153.0 196.0 202.0 176.0 155.0 156.0 141.0 128.0 140.0 145.0 146.0 1,883.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 2.0 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 3.0 3.0 4.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 6.90 5.70 5.90 8.00 10.90 11.60 11.60 11.40 11.00 10.30 9.50 8.30 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.5 1.6 1.8 1.8 1.6 2.1 2.2 2.1 1.2 1.7 2.1 2.0 1.8 

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

 ความเรว็ลมสูงสุด 20 50 35 37 46 35 35 35 35 180 20 24 180 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 3.5 14.0 52.6 92.5 142.2 143.6 105.6 183.5 231.0 133.6 19.0 4.4 1,125.5 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 7 14 13 13 15 18 10 3 1 102 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 16.0 46.8 162.5 78.5 93.7 123.7 82.5 148.3 110.4 107.2 68.6 40.6 162.5 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 27.0 27.0 28.0 21.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 17.0 21.0 155.0 

 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 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 8.0 12.0 6.0 5.0 7.0 9.0 4.0 1.0 0.0 56.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48403 (Station : 403201-CHAIYAPHUM)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี จังหวัดรอ้ยเอ็ด ระดับสถานี 140.00  ม.

รหัสสถานี 48405 ระดับบาโรมิเตอร์ 142.00  ม.

ละติจูด 16o03' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 103o41' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 11.44    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.80      ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.5 1,011.5 1,009.4 1,007.8 1,006.6 1,005.4 1,005.3 1,005.4 1,007.4 1,010.2 1,012.5 1,014.4 1,009.1 
 เฉล่ียสูงสุด 1,027.3 1,023.7 1,028.4 1,019.4 1,014.5 1,012.5 1,012.6 1,012.6 1,016.5 1,019.9 1,023.0 1,025.5 1,019.7 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.8 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,008.3 1,008.3 1,010.6 1,009.7 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.3 5.7 5.8 5.6 5.0 4.2 4.0 4.1 4.5 4.7 4.7 4.9 4.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 23.2 25.7 28.2 29.7 28.9 28.6 28.2 27.9 27.5 26.7 24.9 22.8 26.9 

 เฉล่ียสูงสุด 30.3 32.6 34.7 35.7 34.2 33.0 32.4 31.7 31.3 31.1 30.5 29.3 32.2 

 เฉล่ียต่ําสุด 17.1 19.7 22.7 24.8 24.9 25.2 25.0 24.8 24.4 23.0 20.1 17.2 22.4 

 สูงสุด 37.3 38.5 40.1 41.2 40.2 37.5 36.8 35.2 35.7 34.9 36.2 35.0 41.2 

 ต่ําสุด 15.1 17.6 21.7 23.4 23.8 24.0 24.0 23.5 23.6 22.8 19.0 15.2 15.1 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 64 62 61 65 73 76 77 80 81 77 70 66 71 

 เฉล่ียสูงสุด 85 82 80 83 89 90 90 91 93 90 87 85 87 

 เฉล่ียต่ําสุด 41 40 40 44 54 59 61 64 65 59 50 44 52 

 ต่ําสุด 36 41 37 38 46 54 54 58 58 53 46 46 36 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.5 17.2 19.2 21.7 23.2 23.7 23.6 23.8 23.8 22.0 18.6 15.5 20.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 119.0 121.0 158.0 163.0 151.0 135.0 130.0 118.0 106.0 118.0 116.0 116.0 1,551.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 3.0 3.0 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 3.0 5.5 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

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

 เฉล่ีย 7.50 6.80 6.80 8.20 10.50 11.00 11.10 10.70 10.60 10.20 9.60 8.20 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.6 2.7 2.5 1.5 1.9 2.4 2.4 2.2 

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

 ความเรว็ลมสูงสุด 19 40 28 35 45 33 180 30 30 22 25 22 180 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 3.2 19.7 41.9 76.0 190.2 225.5 195.3 246.1 228.3 105.9 15.2 2.3 1,349.6 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 4 7 15 16 16 18 17 10 3 1 110 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 37.2 65.6 82.3 93.9 109.3 198.6 126.3 119.7 137.2 119.5 51.3 14.6 198.6 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 29.0 26.0 27.0 19.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 17.0 22.0 155.0 

 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 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 6.0 10.0 8.0 6.0 8.0 8.0 3.0 1.0 0.0 54.0 

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

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48405 (Station : 405201-ROI ET)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ จงัหวัดรอ้ยเอ็ด  (พ.ศ.2523-2552)



 

   

ช่ือสถานี สกษ.รอ้ยเอ็ด ระดับสถานี 153.00  ม.

รหัสสถานี 48404 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 16o04' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 103o37' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

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

 เฉล่ีย 1,013.8 1,011.6 1,009.0 1,007.9 1,006.8 1,005.4 1,005.1 1,005.2 1,006.8 1,009.9 1,012.2 1,013.3 1,008.9 
 เฉล่ียสูงสุด 1,025.1 1,022.5 1,019.5 1,016.2 1,013.5 1,009.9 1,011.3 1,012.1 1,012.9 1,016.5 1,020.8 1,021.4 1,016.8 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.4 1,006.2 1,002.9 1,001.6 1,002.7 1,000.9 0,999.8 0,999.1 1,002.1 1,004.1 1,007.5 1,007.9 1,003.6 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.5 5.6 5.8 5.6 4.8 4.2 3.9 4.0 4.4 4.5 4.6 5.0 4.8 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.6 25.3 28.1 29.0 28.1 28.8 28.1 27.8 27.5 26.9 24.7 23.4 26.7 

 เฉล่ียสูงสุด 29.9 32.4 34.8 34.9 33.2 33.2 32.3 31.6 31.4 31.2 30.4 30.0 32.1 

 เฉล่ียต่ําสุด 16.3 19.3 22.7 24.1 24.3 25.2 24.9 24.9 24.4 23.3 19.9 17.8 22.3 

 สูงสุด 36.0 38.6 39.0 40.7 37.5 37.4 36.0 34.5 35.0 33.3 35.9 34.8 40.7 

 ต่ําสุด 13.0 16.3 19.2 22.0 23.1 23.6 23.5 23.3 23.5 22.5 16.7 14.8 13.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 66 65 68 72 78 78 80 83 85 81 73 71 75 

 เฉล่ียสูงสุด 87 85 86 89 91 91 92 94 95 93 90 91 90 

 เฉล่ียต่ําสุด 42 43 46 51 59 62 64 69 68 63 51 48 56 

 ต่ําสุด 33 39 37 46 52 55 58 60 59 52 41 41 33 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 15.3 17.7 21.0 22.9 23.5 24.4 24.1 24.6 24.5 23.1 18.9 17.3 21.4 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 148.0 149.0 178.0 172.0 165.0 164.0 143.0 136.0 122.0 126.0 138.0 136.0 1,777.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 3.0 2.0 4.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 7.0 7.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 8.0 6.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 4.0 3.3 2.7 2.5 2.7 3.5 3.8 3.2 1.8 2.6 4.0 3.8 3.2 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 37 23 33 37 32 27 30 32 23 23 36 25 37 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 2.1 18.2 43.0 88.1 180.2 216.1 177.6 257.8 234.1 101.2 16.9 2.0 1,337.3 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 3 4 7 14 15 15 17 16 8 3 1 104 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 31.7 69.6 103.5 118.4 84.5 128.1 100.8 128.7 113.9 96.8 46.1 16.0 128.7 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 17.0 23.0 10.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 10.0 14.0 19.0 119.0 

 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 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 5.0 5.0 10.0 8.0 6.0 7.0 7.0 3.0 1.0 0.0 53.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48404 (Station : 405301-ROI ET AGROMET.)

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ สกษ.รอ้ยเอ็ด  (พ.ศ.2523-2552)



 

   

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียตํ่าสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน

จังหวัดขอนแก่น อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           22.9 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 36.4 (เม.ย.) 17.2 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 71.8           61.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 40.0 (มี.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,682.0       112.0 (ก.ย.) - 179.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 2.4             1.8 (ก.ย.) - 3.0 (ก.ค.) 50.0 (มี.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,250.9       1.8 (ม.ค.) - 237.0 (ก.ย.) - -

สกษ.ท่าพระ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.5           22.4 (ม.ค.) - 28.9 (เม.ย.) 35.4 (เม.ย.) 15.7 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.9           68.0 (ก.พ.) - 87.0 (ก.ย.) 97.0 (ก.ย.) 44.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,515.0       100.0 (ก.ย.) - 159.0 (พ.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ส.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.6             0.3 (ก.ย.) - 0.8 (ก.ค.) 25.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,194.6       2.2 (ม.ค.) - 243.1 (ก.ย.) - -

จังหวัดร้อยเอ็ด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           22.8 (ธ.ค.) - 29.7 (เม.ย.) 35.7 (เม.ย.) 17.1 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 71.0           61.0 (มี.ค.) - 81.0 (ก.ย.) 93.0 (ก.ย.) 40.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,551.0       106.0 (ก.ย.) - 163.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.5             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.5 (ก.ย.) - 2.7 (ก.ค.) 180.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,349.6       2.3 (ธ.ค.) - 246.1 (ส.ค.) - -

จังหวัดชัยภูมิ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2           23.7 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 36.4 (เม.ย.) 18.4 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 69.4           59.0 (ก.พ.) - 81.0 (ก.ย.) 94.0 (ก.ย.) 37.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,883.0       128.0 (ก.ย.) - 202.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.2 (ก.ย.) - 2.2 (ก.ค.) 180.0 (ต.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,125.5       3.5 (ม.ค.) - 231.0 (ก.ย.) - -

จังหวัดมหาสารคาม อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2           23.4 (ธ.ค.) - 30.0 (เม.ย.) 36.8 (เม.ย.) 16.6 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.6           65.0 (มี.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 43.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,722.0       123.0 (ก.ย.) - 186.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 2.1             1.4 (ก.ย.) - 2.6 (ก.ค.) 99.0 (ม.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,277.3       2.8 (ม.ค.) - 245.0 (ก.ย.) - -

จังหวัดกาฬสินธ์ุ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.3           23.8 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 35.5 (เม.ย.) 17.1 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 73.3           65.0 (ก.พ.) - 83.0 (ส.ค.) 95.0 (ก.ย.) 42.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,486.0       103.0 (ก.ย.) - 153.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 3.7             2.7 (ก.ย.) - 4.8 (ธ.ค.) 222.0 (ก.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,418.2       1.7 (ธ.ค.) - 246.0 (ก.ค.) - -

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําชี



 

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียตํ่าสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน

จังหวัดชัยภูมิ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2           23.7 (ธ.ค.) - 29.9 (เม.ย.) 36.4 (เม.ย.) 18.4 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 69.4           59.0 (ก.พ.) - 81.0 (ก.ย.) 94.0 (ก.ย.) 37.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,883.0       128.0 (ก.ย.) - 202.0 (เม.ย.) - -

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

ความเร็วลม (น๊อต) 1.8             1.2 (ก.ย.) - 2.2 (ก.ค.) 180.0 (ต.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,125.5       3.5 (ม.ค.) - 231.0 (ก.ย.) - -

จังหวัดร้อยเอ็ด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           22.8 (ธ.ค.) - 29.7 (เม.ย.) 35.7 (เม.ย.) 17.1 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 71.0           61.0 (มี.ค.) - 81.0 (ก.ย.) 93.0 (ก.ย.) 40.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,551.0       106.0 (ก.ย.) - 163.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.5             3.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.5 (ก.ย.) - 2.7 (ก.ค.) 180.0 (ก.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,349.6       2.3 (ธ.ค.) - 246.1 (ส.ค.) - -

สกษ.ร้อยเอ็ด อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.7           22.6 (ม.ค.) - 29.0 (เม.ย.) 34.9 (เม.ย.) 16.3 (ม.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 75.0           65.0 (ก.พ.) - 85.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.) 42.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,777.0       122.0 (ก.ย.) - 178.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 4.8             2.0 (ม.ค.) - 7.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (น๊อต) 3.2             1.8 (ก.ย.) - 4.0 (ม.ค.) 37.0 (ม.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,337.3       2.0 (ธ.ค.) - 257.8 (ส.ค.) - -

เฉล่ียท้ังลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.0           23.1   - 29.7   35.9   17.1 

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 72.4           62.7   - 82.8   94.6   40.6 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,672.2       114.2 - 176.1 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.0             2.2     - 7.9     

ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.5     - 2.8     128.1 

ปริมาณฝน (มม.) 1,269.8       2.5     - 242.6 

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมอิากาศหลัก

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําชี



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

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

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

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



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

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

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



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

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

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

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

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



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



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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



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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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



 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 



  
 
 
 

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

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข.3

พื้นท่ีชุ่มนํ้า



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



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



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



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

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



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

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

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

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



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

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

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

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

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

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

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

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

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

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

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

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

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

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
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