
 

 

การประเมินน้้าต้นทุนเเละความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
 

อนิรุจน์ ค้านล  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2561  
 

 



 

 
 

 

การประเมินน้้าต้นทุนเเละความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
อนิรุจน์ ค้านล 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  
 

    
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
  (ดร.ฆรกิา คันธา)  

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิง่แวดล้อม) 

  
    

 

ประธานกรรมการ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตางศ์ุ พิลัยหล้า)  
     กรรมการ 
  (ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา)  
     กรรมการ 
  (ดร.ฆรกิา คันธา)  
     คณบด ี
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ)  
  ______/______/______  

 

 



 

บทค ัดย ่อ 

บทคัดย่อ 
  

ชื่อวิทยานิพนธ ์ การประเมินน้้าต้นทุนเเละความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่ม
น้้ายม 

ชื่อผู้เขียน นายอนิรุจน์ ค้านล 
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  
ปีการศึกษา 2561 

  
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของน้้าในปัจจุบันจากสถานการณ์ปริมาณ
น้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม และประเมินสถานการณ์ของน้้าต้นทุนและความ
ต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2564 น้าไปสู่จัดท้าข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการ
น้้าต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรม 

ผลการศึกษาความเพียงพอของน้้ารายปีพบว่า ลุ่มน้้าควน แม่น้้ายมตอนบน น้้าปี้ และน้้าแม่มอก
เป็นลุ่มน้้าที่มีน้้าต้นทุนมีเพียงพอ น้้างาว น้้าแม่ค้ามี น้้าแม่ต้า ห้วยแม่สิน เป็นลุ่มน้้าที่มีปริมาณความ
ต้องการใช้น้้าใกล้เคียงกับปริมาณน้้าต้นทุนในฤดูแล้ง มีความเสี่ยงในการขาดน้้า จากความผันผวนของ
น้้าแต่ละช่วงเวลา แม่น้้ายมตอนกลาง น้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนล่างมีปริมาณความต้องการใช้น้้า
มากกว่าปริมาณน้้าต้นทุน การขาดแคลนในระดับสูง ส่วนในรายเดือนพบว่าทุกลุ่มน้้ามีสถานการณ์ที่
คล้ายกันคือในช่วงฤดูแล้ง ลุ่มน้้าทั้งหมดเกิดภาวะน้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าหรือขาดแคลนน้้า 
ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าต้นทุนมากว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า ซึ่งท้าให้มีโอกาสเกิดน้้าท่วม 

ส้าหรับการประเมินสถานการณ์ในอนาคตสรปุได้ว่าลุ่มน้้ายมส้าหรับอนาคตอันใกล้นี้ พบว่า ความ
ต้องการใช้น้้ารวมทั้งลุ่มน้้าจะอยู่ที่  9,246.66 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 
10,003.75 ล้าน ลบ.ม./ปี ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.08 จึงสรุปได้ว่าในภาพรวมความต้องการใช้น้้าด้าน
เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยข้อเสนอแนะได้เน้นไปในด้านการบริหารจัดการน้้าต้นทุนในฤดู
ฝนและการบริหารจดัการความต้องการใช้น้้าในฤดูแล้งในสภาพพื้นที่ลุม่น้้าที่แตกต่างกนั เช่น การเพิ่มขีด
ความสามารถในการกักเก็บน้้าในระดับชุมชนโดยพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ
ลดความจ้าเป็นในการพึ่งพาน้้าจากแหลง่เก็บน้้าขนาดใหญท่ี่ไม่มีน้้าเพียงพอในฤดูแล้ง การสนับสนุนปลูก
พืชที่ใช้น้้าน้อยในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้้า มาตรการรักษาพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้้าในตอนบน
ของลุ่มน้้า เป็นต้น 
 

  



 

AB ST R ACT 

ABSTRACT 
  

Title of Thesis Assessment of Water Supply and Demand for 
Agriculture in Yom River Basin. 

Author Aniruj komnon 
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2018 

  
 

This study aimed to analyze water supply and demand for agriculture of sub-

basin in Yom water basin, including projection of water demand in 2021 by  land use 

change modelling. Recommendation for appropriate land and water management were 

given. 

The Result showed that in Kuan, Upper Yom, Nampi and Mae Mok were 

adequate water supply year; in Nam Ngao, Nam Mea Kham Mi, Nam Mea Ta and Huai 

Mae Sin were adequate water supply in dry season and had risk for water insufficiency ; 

Middle Yom Nam Mea Ram Phan and Lower Yom had been insufficient water supply. 

For future water demand projection, it showed that in 2021 total water demand was 

9,246.66 million m3/year decreased by 0.08 percent from year 2015. It can infer that 

overall demand side in agriculture is likely to decrease slightly. Moreover, assessed 

water use will be information for policy making and decide effectively in water 

management such as to Increase water storage capacity at the community, supporting 

planting of plants that use less water in areas, Increase forest area. 
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บทท่ี 1 

บทน้า 

1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

น้้าเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญต่อสิ่งมีชีวิต และมีส่วนส้าคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ
ในหลายดา้น เช่น เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว ซึ่งการบริหารจัดการน้้าที่ดีจะส่งผล
ให้เกิดการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิวิมล ฆ้องนอก 2558) ซึ่งน้้าเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาประเทศ และการบรหิารจัดการน้้าในอนาคตยิ่งมีความทา้ทายเพิม่ข้ึน จากความต้องการ
ใช้น้้าที่เพิ่มขึ้น จากทั้งการเพิ่มข้ึนของจ้านวนประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและบรกิาร ในขณะที่การจัดการน้้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้้าท่าได้จ้ากัด ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดความผันผวนของปริมาณน้้าฝน ซึ่งน้าไปสู่ปัญหาน้้าท่วมและภัยแล้งที่มี
ความถ่ีและความรุนแรงเพิ่มข้ึน 

โดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ให้ความส้าคัญกับการบริหาร
จัดการน้้าในระดับลุ่มน้้า เพื่อให้ความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน 
มกีารก้าหนดแผนในการจัดหาน้้า รวมทั้งการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าทุกกิจกรรมให้สมดุลกับ
ปริมาณน้้า (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2559) ดังนั้นการประเมิน
สถานะของปริมาณน้้าต้นทนุและปรมิาณความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมในลุ่มน้้าจึงเป็นเครื่องมือ
หนึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ลุ่มน้้ายมเป็นลุ่มน้้าหลักหนึ่งแห่งใน 25 ลุ่มน้้าหลัก สภาพล้าน้้ายมจะมีลักษณะเป็นรูปกรวย ช่วงต้น
น้้าจะมีขนาดความจลุ้าน้้าใหญ่ มีความลาดชันมาก และจะเรียวเลก็ลง เมื่อถึงพืน้ที่ปลายน้้า จึงเป็นเหตุท้า
ให้ช่วงฤดูฝนเกิดอุทกภัยและไม่มีน้้ากักเก็บไว้จึงแล้งในฤดูแล้ง นอกเหนือจากนั้นลุ่มน้้ายมไม่สามารถ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ได ้จึงท้าให้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัดที่แตกต่างจากลุ่มน้้าอื่นๆในบรรดาพื้นที่
ต้นน้้าของประเทศ เพราะท้าให้การประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้าต้นทุนท้าได้ยากเข้าไปอีกระดับ
หนึ่ง จึงท้าให้เกิดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเป็นประจ้าในทุกๆปี ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบก็
เป็นพื้นที่ที่เปน็พื้นทีเ่ศรษฐกิจของลุม่น้้า ซึ่งท้าการเกษตรเปน็หลัก ทั้งนี้หากมีการบริหารจัดการน้้าต้นทุน
ให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้้าและมีการกกัเก็บน้้าอย่างเหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยในการบรรเทา
ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นประจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความต้องการใช้น้้าการเกษตร โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณของน้้าต้นทุน
ควบคู่กับการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้้าในด้านเกษตรกรรม เพื่อน้ามาวิเคราะห์ความเพียงพอของ
น้้าส้าหรับเกษตรกรรม โดยพิจารณาในรายเดือนของแต่ละลุ่มน้้าย่อยพร้อมกับการประเมินสถานการณ์น้้า
ต้นทุนและความต้องการใช้น้้าส้าหรับเกษตรกรรมในอนาคต และน้าไปสู่ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
น้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้า ทิศทางการพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่ ให้เพียงพอซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1  เพื่อศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและวิเคราะห์

ความเพียงพอของน้้าในปัจจุบัน 

1.2.2 เพื่อประเมินสถานการณ์ของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมใน

อนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

1.2.3 เพื ่อจัดท้าข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการน้้าต้นทุนให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและการจัดการน้้าในภาพรวมลุ่มน้้า 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.3.1 ได้ทราบถึงสถานะของปรมิาณน้้าตน้ทุนของลุม่น้้ายม 

1.3.2  ได้ทราบถึงปรมิาณความต้องการใช้น้้าจากภาคเกษตรกรรม  

1.3.3 เพื่อใหเ้กิดความตระหนักต่อปรมิาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้าน

การเกษตรใหม้ีความเข้าใจถึงข้อเสนอแนะต่างๆทีจ่ะเกิดข้ึน และใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า 

1.3.4 หน่วยงานทางภาครัฐ เช่น จากหน่วยงานส่วนกลางไปจนถึงหน่วยงานระดบัท้องถ่ิน

ในพื้นที่สามารถน้าข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินในการบรหิารจัดการน้้าได้   
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  

   การประเมินสถานะปริมาณของน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้าของลุ่มน้้า

ยมนั้น อันประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อยทั้งหมด 11 ลุ่มน้้าสาขาหรือลุ่มน้้าย่อย ประกอบด้วย แม่น้้าควน,

แม่น้้ายมตอนบน,น้้าปี้,แม่น้้างาว,น้้าแม่ค้ามี,น้้าแม่ต้า,แม่น้้ายมตอนกลาง ห้วยแม่สิน,น้้าแมม่อก,น้้าแม่

ร้าพัน,แม่น้้ายมตอนล่าง ซึ่งได้แสดงภาพขอบเขตลุ่มน้้าย่อย และสถานีน้้าท่า ดังภาพที่ 1-1 และ 1-2 

ตามล้าดับ 

1.4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหาและข้อมูล 

การประเมินสถานะปริมาณในปัจจุบันของน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้าของลุ่ม

น้้ายมนั้น จะมีการประเมินปริมาณน้้าต้นทุนจากปริมาณน้้าท่าและการประเมินสถานะความต้องการ

ใช้น้้าด้านเกษตรกรรมและก้าหนดภาพฉายอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้

ประโยชน์ที่ดิน เพื่อน้าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะหแ์ละจดัท้าข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้้า โดยมี

รายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้  

- การศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนศึกษาผ่านข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปี พ.ศ.2558 

จากกรมชลประทาน 

- การศึกษาความต้องการใช้น้้า ศึกษาปริมาณการใช้น้้าของพืชแต่ละประเภทอันประกอบด้วย 

ข้าว ข้าวโพด อ้อยมันส้าปะหลัง ไม้ผล พืชผักและไม้ดอก โดยใช้ข้อมูล ข้อมูลการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2550,2555,2558-2559, ข้อมูลขอบเขตชลประทาน พ.ศ.2556,  

ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืชจาก กรมชลประทาน พ.ศ. 2554, ปฏิทินการเพาะปลูกพืช

ภาคเหนือ จากกรมทรัพยากรน้้า พ.ศ.2558 

- การก้าหนดภาพฉายอนาคต โดยศึกษา 2 ปัจจัย คือ 1) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยใช้ข้อมูลผลการศึกษาแบบจ้าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(hadCM3) จากผลการศึกษาโครงการจัดท้าแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้้า (พื้นที่ลุ่มน้้าภาคเหนือ) 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2560 โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และ 2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน คาดการณ์จากการใช้แบบจ้าลอง CA_Markov 

โดยใช้ฐานข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.

2550,2555,2558-2559  
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1.4.3  ขอบเขตดา้นเวลา 

การประเมินสถานะปริมาณของน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้าของลุ่มน้้ายมนั้น 

ไดท้้าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งท้าการประเมินสถานการณ์

ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตระยะใกล้ ในแต่ละปัจจัยในอีก 5 ปีถัดไป (พ.ศ.2564) 

 

ภาพท่ี 1.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้า (2552) 
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ภาพท่ี 1.2 สถานีตรวจวัดน้้าท่าและสถานีอุตุนิยมวิทยา 

ที่มา: กรมชลประทาน (มปป.), กรมอุตุนิยมวิทยา (มปป.)  
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1.5 ข้อจ้ากัดในการศึกษา 
1.5.1 การประเมินการศึกษาของปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม 

จะเน้นการประเมินจากลักษณะข้อมูลทุติยภูมิที่มีการบันทึกไว้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้า 

1.5.2 แบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ พิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินด้านกายภาพเท่านั้น โดยมิได้ค้านึงถึง ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ชีวภาพ เศรฐษกิจ สังคม และวิเคราะห์

เพียงแต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามปีฐานเท่านั้น  

1.5.3 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในอนาคต ก้าหนดสถานการณ์พื้นที่

ชลประทานคงที่ ไม่ได้มีการวิเคราะห์ถึงการขยายพื้นที่ขอบเขตชลประทานเพิ่มเติม  

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 น้้าต้นทุน คือ ปริมาณของน้้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นปริมาณน้้าท่าในรายสถานีของลุ่มน้้ายม 

 1.6.2 ปริมาณความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรม คือ ปริมาณความต้องการใช้น้้ารวมของพืชแต่

ละประเภท ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง สับปะรด มะม่วง ส้มโอ กล้วย พืชผัก 

และไม้ดอก ในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 

1.6.3 ลุ่มน้้า คือ พื้นที่ลุ่มน้้ายมซึ่งรับน้้าจากฝนที่ตกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะไหลมารวมกันเป็น 

ล้าธาร เป็นคลอง และบรรจบกันเป็นแม่น้้าไหลลงทะเล 

1.6.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (average 

weather) ในพื้นที่หนึ่ง ลักษณะอากาศเฉลี่ย รวมถึงลักษณะทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น 

อุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น 

1.6.3 ฝนใช้การ คือ ปริมาณฝนส่วนหนึ่งที่ถูกกักเก็บไว้ในดินบริเวณของพืชและเป็นประโยชน์

ต่อพืช  

1.6.5 แบบจ้าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การสร้างภาพจ้าลองเพื่อคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในอนาคต ทั้งปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ ลม เป็นต้น 

1.6.6 ความเพียงพอของน้้า คือ ปริมาณน้้าสุทธิจากปริมาณความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม 



 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่องการประเมินน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ายม โดยการ

ทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทบทวนครอบคลุมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุป

สาระส้าคัญแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้  

2.1 ค้าจ้ากัดความของลุ่มน้้า 
ภาพรวมของลุ่มน้้าหรือกิจกรรมในลุ่มน้้าจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

เกี่ยวกับโครงสร้างของลุ่มน้้าและหน้าที่ของลุ่มน้้า เป็นปัจจัยตามมาที่จะท้าให้การจัดการลุ่มน้้าเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามค้าเหล่านี้ด้วย โดยมีผู้เช่ียวชาญหลาย

ท่านให้ค้านิยาม / ค้าจ้ากัดความ ไว้ดังนี้ 

“ลุ่มน้้า” (watershed) หมายถึง พื้นที่รองรับน้้าฝนทั้งหมดที่อยู่เหนือจุดที่ก้าหนดให้ โดย

น้้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นั้นจะพากันระบายไหลรวมไปสู่จุดออก (outlet) เดียวกัน ณ จุดที่ก้าหนดให้

นี้เท่ากัน (U.S.D., 1957 อ้างถึงใน เกษม จันทร์แก้ว, 2539)  ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับค้าว่า 

“drainage basin” และค้าว่า “catchments area”  

 Hewlett (1969) ได้อธิบายว่า “drainage basin” คือ พื้นที่ลุ่มน้้าที่รองรับน้้าและระบายน้้า

จากเส้นสันปันน้้า (divide) ให้ไหลลงไปสู่ท้องล้าธารอย่างน้อยสองแห่งหรือมากกว่านั้น หรือ อาจ

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าลุม่น้้า คือ พื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยสันปันน้้านั่นเอง เส้นแบ่งเขตลุ่มน้้าหรือเส้นสันปัน

น้้านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ สันปันน้้าผิวดิน (topographic or surface divide) และสันปัน

น้้าใต้ดิน (paretic or subsurface divide) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 และ ภาพที่ 2.2 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : เกษม จันทร์แก้ว (2539) 

 

 

 

 

     

 

 

ที่มา : เกษม จันทร์แก้ว (2539) 

 “ลุ่มน้้า” นักวิชาการป่าไม้สมัยก่อน เรียกว่า “ลุ่มน้้าล้าธาร” หมายถึง พื้นที่หนึ่งที่มีล้าธาร

เป็นทางเดินทางน้้า ซึ่งเป็นที่เข้าใจของนักวิชาการทุกสาขา ระยะต่อมานักวิชาการป่าไม้ได้ให้

ความหมายของค้าว่า “ลุ่มน้้า” ตามที่ระบุไว้ใน Webster’s Dictionary ซึ่งให้ค้าจ้ากัดความไว้ว่า 

“ลุ่มน้้า” คือ พื้นที่ลาดชันจากเส้นสันปันน้้าที่ปล่อยน้้าไหลลงสู่พื้นที่ระบายน้้า ตั้งแต่สองหรือมากกว่า

ข้ึน ไป  (Watershed is Literally any sloping surface implies a topographic divide shed 

water into two or more drainage basins) 

 USDA (1987) ได้ให้ความหมายของค้าว่า “ลุ่มน้้า” คือ พื้นที่เหนือจุด จุดหนึ่งบนล้าธารที่มี

การระบายน้้าให้ผ่านจุดนั้น (Watershed is the total area above a given poing on a stream 

that contributes water to the flow at that poing)  

ภาพท่ี 2.2 ภาพจ้าลองระบบลุ่มน้้าและสันปนัน้้า 

ภาพท่ี 2.1 ตัวอย่างลุ่มน้้าประเภท dendritic drainage pattern   

ประกอบด้วยแหล่งน้้าขนาดเล็กหลายลุ่มน้้า 
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Dr.R.E. Dils ได้ให้ค้าจ้ากัดความไว้ ในช่วงปี ค.ศ.1955-1970 ว่า“ลุ่มน้้า” คือ พื้นที่หนึ่งซึ่งท้า

ให้มีการระบายน้้าสู่ล้าธารหรือระบบแม่น้้า (Watershed is an area at land drained by which 

stets its water into a stream or system) จากค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ลุ่มน้้า” ดังกล่าว ได้มี

นักวิชาการน้ามาใช้โดยดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนา ให้กว้างขวางข้ึน เพื่อให้สามารถน้ามาใช้เป็นค้า

จ้ากัดความซึ่งมีการน้ามาใช้กันในปัจจุบันนี้ “ลุ่มน้้า” หมายถึง หน่วยของพื้นที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน้้าโดยเฉพาะ มีขนาดตามความต้องการของแต่ละบุคคลและประเภทของการศึกษา  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพรรณพืช, (มมป.) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พื้นที่ลุ่มน้้า” 

หน่วยของพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน้้า (boundary) เป็นพื้นที่รับน้้าฝนของแม่น้้าสายหลักในลุ่มน้้า

นั้น ๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุ่มน้้าจะไหลออกสู่ล้าธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ 

ล้าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น้้าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้้า 

(outlet) ในที่สุด 

จากค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ลุ่มน้้า” ข้างต้น โดยส่วนใหญ่ให้ค้าจ้ากัดความที่คล้ายคลึงกัน 

โดยในที่นี้สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้ ลุ่มน้้า (watershed) หมายถึง พื้นที่ผิวบนโลกที่รับน้้าฝนที่ตก

ลงมาแล้วไหลลงมารวมกันในแม่น้้า ล้าธาร หรือแอ่งรับน้้าในพื้นที่ แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดใดจุด

หนึ่งของล้าธารที่ก้าหนดข้ึนเพื่อเป็นจุดตรวจวัด (Outlet) โดยมีแนวขอบเขตพื้นที่จากเส้นสันปันน้้า 

โดยในแต่ละลุ่มน้้าจะมีหลักการจัดการลุ่มน้้าในแต่ละพื้นที่ ตามระดับลุ่มน้้า 

 2.1.1 การจัดการลุ่มน้า้ 

“การจัดการลุ่มน้้า” หมายถึง การจัดการพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่มีขอบเขตที่แน่ชัด โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้น้้าที่มีปริมาณเหมาะสม (quantity) คุณภาพดี (quality) และมีระยะเวลาการ

ไหล (timing) ตลอดทั้งปีอย่างสม่้าเสมอ รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช้

ทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่นั้นด้วย 

“การจัดการลุ่มน้้า” (Watershed management) เป็นการจัดการพื้นที่เพื่อให้ได้น้้าที่มี

ปริมาณมากพอ คุณภาพดี การไหลสม่้าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหาย

จากน้้าท่วมและจัดการใช้ทรัพยากรลุ่มน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการลุ่มน้้า” เป็นขบวนการด้าเนินการให้สรรพสิ่งในลุ่มน้้ามีศักยภาพในการให้ผลผลิต
ของทรัพยากรน้้า และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งมิให้เกิดปัญหาด้านการพังทลายของดิน ความแห้งแล้ง 
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อุทกภัยมลพิษ และปัญหาอื่นๆ ภายในลุ่มน้้า แนวทางการจัดการลุ่มน้้าเพื่อให้บรรลุผลส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ต้องอาศัยหลักปฏิบัติในการจัดการลุ่มน้้า ซึ่ง (เกษม จันทร์แก้ว 2539) ได้สรุปไว้  
3 ข้ันตอน คือ  

1. การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการลุ่มน้้าจ้าเป็นต้องแบ่งช้ันประเภทที่ดินทั้งลุ่มน้้าตาม

สมรรถนะการใช้ประโยชน์ก่อนอื่นใดทั้งสิ้น การแบ่งประเภทและการวางแผนการใช้ที่ดินให้ถูกต้อง 

ตามสมรรถนะนั้น จะท้าให้การจัดการลุ่มน้้าได้รับผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน  

2. การใช้ทรัพยากรลุ่มน้้าและมาตรการควบคุมตามวิธีการอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรที่

ถูกต้องตามหลักการและวิธีการอนุรักษ์วิทยา ไม่ฟุ่มเฟือยและเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นส่วน

หนึ่งที่ช่วยป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้้าได้  

3. การควบคุมของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการควบคุม

มลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งการควบคุมมลพิษนี้มิใช่เป็นพิษที่เป็นสารเคมี ที่เป็นเช้ือโรค หรือลักษณะ

กายภาพมิให้เปลี่ยนไป แต่อาจเป็นการป้องกันมลพิษทางสังคม และเศรษฐกิจด้วย  

2.2 ปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้า 

 2.2.1 ปริมาณน้า้ต้นทุน 

การประเมินปริมาณน้้าต้นทุน จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงองค์ประกอบของ

น้้าต้นทุน ได้แก่ ปริมาณน้้าท่ากับปริมาณน้้าใต้ดิน ซึ่งเป็นสมการที่ผู้ศึกษาจะได้ในการศึกษาครั้งนี้ 

โดยสมการ (2.1) ทั้งนี้ผู้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้้าต้นทุนซึ่งจากที่กล่าวในข้างต้นซึ่งจะ 

คลอบคลุมถึงปริมาณน้้าท่าและปริมาณน้้าใต้ดิน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามวัฏจักรของน้้า 

 

    Water Budget  = R+SW  (2.1) 

โดยที่  Water Budget = ปรมิาณน้้าต้นทุน 

         R  = ปรมิาณน้้าท่า 

        SW = ปรมิาณน้้าใต้ดิน 

วัฏจักรน้้า (water cycle) คือ การเกิดและการหมุนเวียนของน้้าที่อยู่ในโลกเป็นระบบหมุนเวียน 

มีหลายสถานะทั้ง ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ อาจเริ่มนับได้จากมหาสมุทร (Ocens) เมื่อน้้าระเหยจาก

มหาสมุทรไปสู่บรรยากาศเป็นไอน้้าแลว้ (Evaporation,Evapotranspiration) ความแปรปรวนของลมฟ้า
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อากาศจะท้าให้การควบแน่น (condensation) ของบรรยากาศจนเกิดเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลกในส่วน

ของทะเลหรือบนผิวดิน (Precipitation) น้้าฝนที่ตกบนดินก็จะเกิดการสูญเสียดูดซึมลงดินเสียเป็น

ส่วนใหญ่ และด้วยเหตุอื่นบ้างเล็กน้อย เช่น ระเหย ขังในที่ลุ่ม พืชน้าไปใช้ ส่วนที่เหลือก็จะไหลเป็น

น้้าท่าลงแม่น้้าล้าธารออกทะเล (Streamflow water) น้้าที่ซึมลงดินเป็นน้้าใต้ดินหลังจากนั้นก็จะ

ค่อยๆ ซึมออกสู่แม่น้้าล้าธาร และไหลออกสู่ทะเล (Groudwater flow) น้าน้้ากลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีก

ครั้ง โดยที่วัฏจักรของน้้าจึงไม่มีเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุด หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังภาพที่ 2.3 ซึ่งใน

กระบวนการนี้เป็นที่มาของการเกิดน้้าท่าและน้้าใต้ดิน 

 

ภาพท่ี 2.3 วัฏจักรน้้า 

ที่มา : Luc Paquet (2018) 
 

1) น้้าท่า 

กระบวนการตามวัฏจักรของน้้าที่ฝนที่ตกลงมาก่อนที่ลงสู่พื้นบางส่วนถูกสกัดไว้ด้วยกิ่งก้านและ

ใบของต้นไม้ น้้าส่วนนี้ มีการระเหยกลับคืนสู่บรรยากาศ ส่วนที่ตกลงสู่พื้นตกค้างอยู่ตามหลุม บ่อ 

และแอ่งตามพื้นดิน น้้าบางส่วนซึมผ่านพื้นดินและหากอัตราการซึมมากกว่าการระบายสู่ช้ันดิน น้้า

ส่วนน้ีจะไหลใต้ผิวดินลงสู่แหล่งน้้า และหากมีปริมาณน้้าเพิ่มมากข้ึนจนถึงจุดอิ่มตัว น้้าบางส่วนไหล

ออกจากพื้นดินและไหลลงสู่พื้นที่ที่ต่้ากว่า เมื่อน้้าไหลอยู่ใต้ผิวดินและน้้าไหลผิวดินรวมกันจึงเกิดเป็น

น้้าท่า คือ น้้าที่ไหลในล้้าธ้ารซึ่งรับน้้าจากลุ่มน้้า ข้อมูลเกี่ยวกับน้้าท่ามีความส้าคัญในเรื่องของการ

วิเคราะห์และออกแบบงานพัฒน้าแหล่งน้้า เช่น อ่างเก็บน้้า คลองส่งน้้า เป็นต้นการ 

ประเมินปริมาณน้้าท่าในลุ่มน้้าใดๆ ท้าได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกมาในพื้นที่จาก

กระบวนการการหมุนเวียนของน้้าในบรรยากาศ (water cycle) โดยที่ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถ
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เปลี่ยนเป็นน้้าท่าได้ทั้งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดข้ึนในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกักบนต้นไม้การ

ซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน้้าที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น้้า และไหลลงสู่

ทะเลต่อไป ซึ่งกระบวนการเกิดน้้าท่าแสดงดังภาพที่ 2.4 

 

ภาพท่ี 2.4 กระบวนการเกิดน้า้ท่า 

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์กรมหาชน) (2555) 

 ทั้งนี้ในการประเมินน้้าท่าพบว่ามีอยู่หลายวิธีซึ่งจะข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ใช้ความเหมาะสม 
ระยะเวลาในการประเมิน รวมไปถึงขนาดพื้นที่ในการประเมินปริมาณน้้าท่า ทั้ง ในพื้นที่ลุ่มน้้ามี
แบบจ้าลองการประเมินน้้าท่าที่นิยมใช้กันเรียกว่า SCS (soil Conservation Services) (ทัศวรรณ 
หานุภาพ 2556) เป็นแบบจ้าลองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการน้าไปใช้ในการประเมินปริมาณ
น้้าท่า ในหลายๆพื้นที่  เช่น การประมาณค่าน้้ารายเดือนส้าหรับลุ่มน้้าในประเทศไทย (เชษฐา  
ดิษยมาลย์ 2538) โดยที่ผลการศึกษาน้ันพบว่าการน้าแบบจ้าลองไปใช้ได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
และได้มีการน้าแบบจ้าลองนี้ไปดัดแปลง โดยได้สมการดังสมการ (2.2) และผู้ศึกษาได้น้าสมการนี้มา
ใช้ในสมการการศึกษาปริมาณน้้าท่าด้วย  

R = PCA (2.2) 
โดยที่ P = ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้้า (ลบ.ม.) 

C = สัมประสิทธ์ิน้้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้้า  

A =ขนาดพื้นที่ลุ่มน้้า (ตร.ม.) 

R= ปริมาณน้้าท่า (ลบ.ม./ตร.ม./ปี)  
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2) น้้าใต้ดิน  
น้้าในดิน คือ น้้าส่วนที่อยู่ในช่องว่างของดิน ฝนที่ตกลงมามีการให้น้้าแก่ดิน โดยน้้าซึมเข้า

ไปสู่ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน และยึดติดเม็ดดินด้วยแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลของน้้ากับโมเลกุล
ของเม็ดดินเกิดเป็นน้้าในดินข้ึน  

การวิเคราะห์ปริมาณน้้าใต้ดินท้าได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกมาในพื้นที่จาก
กระบวนการการหมุนเวียนของน้้าในบรรยากาศ (water cycle) โดยที่ฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งจะเป็น
ปริมาณน้้าท่าและจะมีน้้าอีกส่วนหนึ่งไหลลงสู่บริเวณใต้ผิวดินเข้าไปสู่ช่องว่างระหว่างเม็ดดินและยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้้ากับโมเลกุลของเม็ดดินจึงเกิดเป็นน้้าใต้ดินข้ึน โดยการเก็บตัวอย่างน้้าใน
ดินที่ต้องรู้ปริมาณน้้าในดินมาอบที่อุณหภูมิ 105-110 องศา เป็นเวลาไม่ต่้ากว่า 15 ชม. จนน้้าหนัก
คงที่และน้ามาช่ังน้้าหนักค้านวณน้้าที่หายไป จะได้ปริมาณน้้าใต้ดิน (ทัศวรรณ หานุภาพ 2556) 

การพิจารณาถึงปริมาณต้นทุนน้้าใต้ดินของพื้นที่ลุ่มน้้ายม สามารถค้านวณได้จากอัตราการ
เติมน้้าบาดาลของน้้าฝนลงสู่ดิน ทั้งนี้ในการประเมินจะปริมาณน้้าต้นทุนในส่วนของน้้าใต้ดินนี้ จะไม่
น้ามาค้านึงร่วมกับปริมาณน้้าท่าโดยตรงตามสมการที่ (2.1) เพราะปัญหาที่ส้าคัญในการพัฒนาไม่ได้
ข้ึนอยู่กับปริมาณของน้้าใต้ดินที่กักเก็บอยู่ในช้ันหินอุ้มน้้า แต่จะอยู่ที่ปริมาณของน้้าที่สามารถน้ามาใช้
ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ท้าให้ระดับน้้าในช้ันหินอุ้มน้้าหมดไป หรือก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง 
เช่น การเกิดแผ่นดินทรุด การลดลงของระดับน้้าบาดาลอย่างต่อเนื่องและไม่กลับคืนตัว ปริมาณน้้า
ดังกล่าวจะหมายถึงปริมาณที่เหมาะสม (Safe yield) ซึ่งจะข้ึนอยู่กับปริมาณน้้าที่ลงไปเพิ่มเติมให้กับ
ช้ันหินอุ้มน้้า (Recharge) ในแต่ละปี ถ้าสามารถค้านวณหรือประเมินปริมาณน้้าที่ลงไปเพิ่มเติมให้
แหล่งกักเก็บได้ ปริมาณดังกล่าวนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่จะพัฒนาน้าข้ึนมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน และสามารถยืดอายุการใช้งานของแหล่งน้้าบาดาล โดยไม่รบกวนหรือรบกวนน้อยที่สุดต่อ
ปริมาณของน้้าบาดาลที่กักเก็บอยู่แล้ว จากสมการ (2.3) (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 2553) 

 

    ศักยภาพน้้าใต้ดิน = พื้นที่ศักยภาพ X อัตราการซึม X ปริมาณน้้าฝน   (2.3) 
   

 จากสมการดังกล่าวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพน้้าใต้ดิน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าก้าเนิดของ
น้้าใต้ดินจะมาจากน้้าในบรรยากาศ ซึ่งข้ึนอยู่กับอัตราการไหลซึมลงดิน โดยจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยดังต่อไปนี้ พื้นที่ในการรองรับน้้าใต้ดิน อัตราการซึมของดินซึ่งดินแต่ละประเภทมีอัตราการยอม
ให้น้้าไหลผ่านไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับชนิดของดินในประเภทนั้นๆด้วย  
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2.2.1 ความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรม 

ความต้องการใช้น้้าจากเกษตรกรรม คือ ปริมาณน้้าที่พืชส้าหรับเกษตรกรรมต้องการ เพื่อการ

เจริญเติบโตในพื้นที่ ซึ่งอาจได้รับน้้าดังกล่าวจากน้้าฝนที่ตกลงมา ลักษณะจะแตกต่างกันตามชนิดของ

พืช ตามระยะเวลาการเพาะปลูก และตามปริมาณน้้าฝนที่ได้รับไปแล้ว 

ความต้องการใช้น้า้ของพืช (Crop Water Requirement) หมายถึง ปริมาณน้้าที่พืชต้องการ

ใช้ในการเจริญเติบโตและการคายระเหย การคายน้้าของพืชและการระเหยน้้าจากผิวดินใน พื้นที่ปลูก

พืชตลอดช่วงอายุการเจรญิเติบโตจนระยะการใหผ้ลผลติของพืชที่ปราศจากโรคและแมลงรบกวน พื้นที่

ขนาดใหญ่ภายใต้ สภาพที่ไม่มีข้อจ้ากัด ของน้้าและความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง ในทุกๆด้าน และพืช

ให้ผลผลิตสูงสุดส้าหรับพื้นที่ในฤดูกาลนั้นๆ (Allen and Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 1998; Doorenbos and Pruitt,1997) 

 ในการท้าการประเมนิค่าความต้องการใช้น้้านั้น โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลักๆ วิธีการ

แรกเป็นวิธีการประเมินค่าโดยการวัดโดยตรง จะมีข้อดีที่ส้าคัญคือ การวัดผลได้อย่างแม่นย้าถูกต้อง

และน้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ส่วนข้อจ้ากัดนั้น คือ สามารถวัดได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้น อีกทั้งยังมี

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการสูง ใช้เวลาค่อนข้าวนาน ส่วนอีกหนึ่งวิธีคือการประมาณค่าโดยการใช้

ข้อมูลภูมิอากาศ ค้านวณการใช้น้้าซึ่งในการค้านวณนั้นจะมีปริมาณเพียงใดจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ

หลักๆ 4 ประการ 1) สภาพของดิน 2) ชนิดและอายุพืช 3) สภาพภูมิอากาศ 4) การจัดการเพาะปลูก 

โดยในการค้านวณความต้องการใช้น้้าผ่านแบบจ้าลองสมการ (2.4) 
 

ET = KC*ETP   (2.4) 
 

โดยที่  ET  = ปริมาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี (มม./วัน) 
Kc  = ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช  
ETP = ศักย์การคายระเหยน้้าของพืชหรือการใช้น้้าของพืชอา้งอิง (มม./วัน) 

ที่มา : (Doorenbos and Pruitt, 1997; วิบูลย์ บุญยธโรกุล, 2524)(ทรงกรด เกตุวงษ์ and ทศพร 
บัวพึ่ง 2557) 

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้ าของพืช (Crop Coefficient ; Kc) ค่าคงที่ ของพืชที่ จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้้าของพืช (ET) ที่ท้าการทดลองและตรวจวัดได้จากถังวัดการใช้
น้้าของพืช (Lysimeter)  
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ค่าสัมประสิทธ์ิพืช จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการน้าไปใช้งานในด้านชลประทานและการ
เกษตรกรรม ในกรณีที่ต้องการปลูกพืชในท้องถ่ินอื่นที่ยังไม่มีการท้าการทดลองหาปริมาณการใช้น้้า
ของพืชชนิดนั้นมาก่อนเลย เมื่อต้องการทราบก็จะสามารถน้าค่า Kc มาใช้ในการค้านวณหาค่า ET 
ร่วมกับค่า ETo ที่ได้จากข้อมูลของสภาพภูมิอากาศของท้องถ่ินน้ันๆได ้

การสูญเสียน้้าจากการซึมลึก (Deep percolation; DP) คือ ปริมาณน้้าที่ซึมลึกเลย
บริเวณรากพืชลงไป พืชจึงไม่สามารถน้ามาใช้ในการเจริญเติบโตได้ (P. Savva and Frenken, 
2002), Ali (2010) อธิบายถึงอิทธิพลหลักที่ส่งผลต่ออัตราการซึมลึกของน้้า ประกอบด้วยชนิดของ
ดิน ปริมาณน้้าฝน/น้้าชลประทาน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ เช่น ดินเหนียวและมีระดับ
น้้าใต้ดินอยู่ต้ืน จะมีอัตราการสูญเสียน้้าประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อวัน หรือน้อยกว่า ส้าหรับดินทราย
และมีระดับน้้าใต้ดินอยู่ลึก จะมีอัตราการสูญเสียน้้าประมาณ 10 มิลลิเมตรต่อวันหรือมากกว่า  
เป็นต้น (De Datta, 1981) 

ศักย์การคายระเหยน้้า (Potential Evapotranspiration; PET) คือ การใช้น้้าของพืช
หรือการคายระเหยน้้าในสภาพที่ดินมีความช้ืนอย่างเพียงพอที่พืชจะน้าไปใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งใน
การศึกษานี้ได้ประมาณค่า PET โดยวิธีของ Penman-Monteith เพราะว่าเป็นวิธีการที่ได้รวบรวม
องค์ประกอบที่มีผลต่อการใช้น้้าของพืชมาอยู่ในสูตรทุกอย่าง ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ ความเร็วลม 
อุณหภูมิ และความช้ืนของอากาศ โดยจากการศึกษาต่างๆ ในต่างประเทศได้สรุปว่าวิธีของ 
Penman-Monteith ให้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ประกอบกับในที่ประชุมปรึกษาของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Expert Consultation) ในปี ค.ศ.1990 ได้ลง
ความเห็นว่าวิธีของ Penman-Monteith เป็นวิธีที่ดีและได้รับการยอมรับมากที่สุด (Allen และ
คณะ 1998; Kassam และ Smith 2001) ดังสมการที่ 2.5 
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  (2.5) 

เมื่อ  ETo    = Reference Evapotranspiration หรือ PET [mm/day] 
   Rn      =ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์สุทธิ [MJ/m2,day] 
   G       = soil heat flux [MJ/m2,day] 
   T       = อุณหภูมิ [C] 
   U2     = ความเร็วลมที่ความสงู 2 เมตร [m/sec] 
   es      = ความดันไอน้้าอิ่มตัวเฉลี่ยของบรรยากาศ [kPa] 
   ea      = ความดันไอน้้าเฉลี่ยของบรรยากาศ [kPa] 

         = ความชันของกราฟความดันไอน้้าอิ่มตัวกับอุณหภูมิที่อุณหภูมิ  
T [kPa/C] 

          = psychometric constant [kPa/C] 
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  นอกเหนือจากวิธีข้างต้นแล้วจากนั้นโดยในการค้านวณปริมาณน้้าส้าหรับพื้นที่ชลประทาน 
จึงต้องค้านึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้น วิธีการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานมี
วิธีศึกษาดังนี้ คือ (กรมชลประทาน 2554)  

1. กรณีในเขตชลประทาน 

    IWR = (ET + DP- ER)/IE  (2.6) 

2. กรณีนอกเขตชลประทาน 

WR = ET+DP-ER   (2.7) 

โดยที่  IWRIRR = ปรมิาณความต้องการน้้าชลประทาน (มม.) 
ET = ปรมิาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี (มม.) 

   DP  = ปรมิาณน้้ารั่วซึมเลยเขตรากพืช (มม.) (Deep Percolation) 
   ER  = ปรมิาณฝนใช้การ (effective rainfall) (มม.) 
   IE  = ประสิทธิภาพชลประทาน (irrigation efficiency) 

 

 ฝนใช้การ (effective rainfall) หมายถึง ปริมาณฝนที่ถูกกักเก็บไว้ในดินบริเวณของพืชและ
เป็นประโยชน์ต่อพืช ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมาทั้งหมดมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เพราะ
ปริมาณน้้าฝนมีการสูญเสีย ไปกับการระเหย การไหลบ่า ไปจนกระทั่งการไหลซึมของรากพืช  
ภาพท่ี 2.5 ทั้งนีก้ารค้านวณฝนใช้การของพืชจะแตกต่างกันตามชนิดพืช เช่น พืชไร่ ข้าว และไม้ผล 

 

ภาพท่ี 2.5 ฝนใช้การ 

ที่มา: Anon (n.d.)  
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 ฝนใช้การของนาข้าว จะใช้ค่าจากฝนรายเดือนเฉลี่ยโดยก้าหนดเป็นปรมิาณฝนให้ตรงกับ
ตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 คา่ฝนใช้การของข้าว 

ฝนรายเดือนเฉลี่ย (มม.) 
ฝนใช้การ 

ฝนท่ีเพ่ิม 50 มม. (%) 
มม. % 

200 200 100 - 
250 237.5 95 75 
300 270 90 65 
350 292.5 83.6 45 
400 310 77.5 35 
450 320 77.1 20 
500 325 65 10 

ที่มา : บุญมา บ้านประดิษฐ์ (2546) 

ฝนใช้การของพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก จะมีความแตกต่างจากการค้านวณของข้าว  ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์ของฝนที่ตก อัตราการใช้น้้าของพืช และปริมาณความช้ืนที่จะต้องเพิ่มในเขตรากพืชก่อน
การให้น้้าชลประทานมาเกี่ยวข้องด้วย การค้านวณฝนใช้การของพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ส่วนใหญ่จะ
ค้านวณจากสูตรของ FAO ดังนี้ (บุญมา บ้านประดิษฐ์, 2546) (ตารางที่ 2.2) 

Re = 2.54F (0.329R0.824 - 0.116) x 100.009ET (2.8) 

  เมื่อ Re  = ปริมาณฝนใช้การเฉลี่ยในเดือนที่พิจารณา (เซนติเมตร) 

   F  = (0.532 + 0.116D + 0.009D2 + 0.002D3) 

   D  = ปริมาณความช้ืนที่ต้องเติมในเขตรากพืชก่อนการให้น้้าชลประทาน 

(เซนติเมตร) 

   R  = ฝนตกเฉลี่ยรายเดือน (เซนติเมตร) 

   ET  = ปริมาณน้้าที่พืชใช้ (เซนติเมตร) 
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ตารางท่ี 2.2 คา่ความลึกในเขตรากพืชแต่ละชนิด 

พืช ความลึกของรากใช้การ 
(เซนติเมตร) 

พืช ความลึกของรากใช้การ 
(เซนติเมตร) 

พืชไร ่  พืชผัก  
ข้าวโพด 74 - 160 มะเขือ

เทศ 
40 - 100 

ข้าวต่างๆ 74 - 180 พริก 40 - 100 
อ้อย 60 -124 แตงกวา 78 - 124 

ถั่วเหลือง 40 - 124 หัวหอม 30 - 74 
ถั่วต่างๆ 74 - 170 พืชสวน  

ฝ้าย 100 - 170 ส้มต่าง ๆ 100 - 200 
ยาสบู 60 - 80   

ที่มา : บุญมา ป้านประดิษฐ์. (2546)  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีแบบจ้าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้านั้น ก็

คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งมีผลโดยตรงกับน้้าต้นทุน และปริมาณ
ฝนใช้การของพื้น โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้ผลการศึกษา การเปลี่ยนแปลงจากแบบจ้าลองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ได้
จากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาแบบจ้าลองภูมิอากาศโลก เมื่อกระท้าควบคู่
กับการเก็บข้อมูลสังเกตการณ์อย่างเพียงพอ ก็จะสามารถน้าไปใช้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกในอนาคตได้ โดยหัวข้อนี้กล่าวถึง ผู้ศึกษาได้ท้าการทบทวนถึงองค์ประกอบและ
ความสามารถของแบบจ้าลองของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

แบบจ้าลองภูมิอากาศโลกได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญใน
การศึกษาถึงคุณลักษณะและคาดการณ์แนวโน้มของการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับทุกประเทศบนโลก แต่จะสร้างความเสียหายมากกับกลุ่มที่มีศักยภาพในการปรับตัวและ
รับมือกับผลกระทบค่อนข้างต่้า ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศคุณภาพสูง จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการวิจัย ในปัจจุบันโปรแกรมการวิจัยภูมิอากาศโลก (World Climate Research Program: 
WCRP) ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) ได้มีการ
รวบ รวม ข้อมู ล แบบจ้ าลอ งภูมิ อ าก าศที่ ศึ ก ษาในปั จจุ บั น  ภายใต้ ช่ื อ  Coupled Model 
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Intercomparison Project Phase 5 หรือ CMIP5 (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2559) 

แบบจ้าลองภูมิอากาศโลกในปัจจุบนั สร้างจากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ลอกเลียนสภาพ
ภูมิอากาศโลก (General Circulation Models, GCMs) อาจจัดแบ่งประเภทได้เป็น 3 ประเภท 
ได้ แก่  แบบจ้ าล องส่ วน ภูมิ อ ากาศ (Atmospheric General Circulation Models ,AGCMs) 
แบบจ้าลองการไหลเวียนของมหาสมุทร (Ocean general circulation models,OGCMs) และ
แบบจ้าลองควบ ช้ันบรรยากาศและมหาสมุทร (Atmospheric-Ocean General Circulation 
Models ,AOGCMs) แบบจ้าลองเหล่าน้ีจะสามารถคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคตได้จากภาพ
จ้าลองของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission scenarios) ซึ่งไดอ้ธิบายถึงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ละอองในอากาศ (Aerosols) และมลสาร (Pollutants) อื่น ๆ ในอนาคต รวมถึง
ลักษณะการใช้ที่ดิน (Land use) และการปกคลุมดิน (Land cover) ภาพจ้าลองนี้อาศัยพื้นฐานของ
สมมติฐานการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้
มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาภาพจ้าลองไว้หลายแบบเพื่อเปน็ทางเลอืกของ
อนาคตต่อไป (ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 2553) 

2.3.1 แบบจ้าลองการพยากรณ์อากาศระดับโลก (Global Climate Model) 

ภาพจ้าลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านมา ได้ถูกแบ่งภาพจ้าลอง SRES (Special Report 

on Emission Scenarios) ซึ่งประกอบด้วย 40 ภาพจ้าลอง เป็น 4 กลุ ่มหลัก ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื ่อ

แสดงรูปแบบของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซตั้งต้นของละอองลอย (Aerosol precursor) 

ในอนาคตที่สอดคล้องกับสมมติฐานเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การเติบโตของประชากร การพัฒนา

เศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ  โดย IPCC ได้ประเมินภาพจ้าลองสถานการณ์เป็น 4 แบบหลัก คือ A1, A2, 

B1 และ B2 (IPCC,2001) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

และละอองลอยกับวิวัฒนาการในช่วงศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 2.3 ภาพจ้าลองการปล่อยก๊าซแบบ 

SRES ได้ใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าของแบบจ้าลองภูมิอากาศที่ใช้ในรายงานการประเมินสภาพภูมิอากาศของ 

IPCC ฉบับที่ 3 (2001) และฉบับที่ 4 (2007)  
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ตารางท่ี 2.3 แนวทางสถานการณ์ของภาพจา้ลองในอนาคต 

 มุ่งเน้นเศรษฐกิจ มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม 
โลกาวิวัฒน์ 
(โลกท่ีเหมือนกัน) 

เศรษฐกจิเติบโตอย่างรวดเร็ว
และร่วมตัวกันทั่วโลก  
(กลุม่: A1Fl; A1B; A1T) 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทาง
เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม
ระดับทั่วโลก 

ภูมิภาคาภิวัฒน์ 
(โลกท่ีแตกต่าง) 

A2 มุ่งเน้นการพฒันา
เศรษฐกจิเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค  

B2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
ระดับภูมิภาค 

ที่มา : Ipcc, (2000) 

แบบจ้าลองการพยากรณ์อากาศทั้งโลก  เป็นแบบจ้าลองที่ได้พัฒนาข้ึนมา เพื่อน้ามาใช้ในการ

พยากรณ์อากาศทั้งโลก ให้รายละเอียดเชิงพื้นที่และเวลาได้จ้ากัดข้ึนอยู่กับเทคนิคและทฤษฎีที่ใช้ในการ

ออกแบบและจัดสร้าง โดยส่วนใหญ่แบบจ้าลองชนิดนี้ มักขาดรายละเอียดทางกายภาพที่มีความ

ละเอียดและซับซ้อน เป็นแบบจ้าลองที่สามารถพิจารณาควบคู่กันไปทั้งในบรรยากาศ มหาสมุทร สภาพ

พื้นดิน กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และระบบนิเวศฯ ในปัจจุบันแบบจ้าลองชนิดนี้ สามารถให้รายละเอียด

เชิงพื้นที่ทุก ๆ 55 X 55 ตารางกิโลเมตร ในทุก ๆ ช่วงเวลา 3 ชั ่วโมง ในการคาดการณ์สภาพ

ภูมิอากาศในอดีตและอนาคต ได้น้าแบบจ้าลอง GCM มาใช้งาน โดยก้าหนดข้อมูลเริ่มต้นที่ได้

จัดเตรียมข้ึนตามสถานการณ์จ้าลองทางภูมิอากาศที่ก้าหนดข้ึน โดย IPCC เริ่มแรกในการคาดการณ์

สภาพภูม ิอากาศเป็นการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอดีต เพื ่อตร วจสอบความถูกต้องของ

แบบจ้าลองและพบว่าผลการพยากรณ์เป็นที่น่าจะยอมรับได้ จึงได้มีการปรับปรุงแบบจ้าลองให้มี

ประสิทธิภาพ โดยการผสมผสาน (Couple model) แบบจ้าลองในทางบรรยากาศเข้ากับทางด้านอื่น 

อย่างมากมาย และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื ่อง โดยค้าน ึงถึงผลและปฏิก ิร ิยาเคมีต่างๆ  

ทางบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินและในดิน การอุ้มน้้าในดินและการไหลของน้้า ฝุ่นละออง 

(Aerosol) ในบรรยากาศ การกระท้าของมนุษย์ และระบบนิเวศวิทยา (กัณฑรีย์ บุญประกอบ 2553)  

ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
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ภาพท่ี 2.6 การพัฒนาแบบจ้าลองการพยากรณ์ภูมิอากาศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ที่มา : (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007) 
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศจากแบบจ้าลอง GCM ไม่สามารถให้รายละเอียดเชิงพื้นที่และ

เวลาได้มากนัก เพราะเป็นการพยากรณ์จากแบบจ้าลองที่เป็นช่วงเวลานาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโลก 

และเป็นการพยากรณ์ที่ได้ให้รายละเอียดมาก ๆ  ที่ต้องใช้เครื่องประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้

เวลานาน โดยส่วนมากแบบจ้าลอง GCM ให้ผลการพยากรณ์ภูมิอากาศเชิงพื้นที่ประมาณ 330 X 330 

ตารางกิโลเมตร และให้ผลลัพธ์ทุก ๆ  6 ช่ัวโมง การน้าผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต

มาใช้งานโดยตรงย่อมให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องมากนัก และไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่มีสภาพ

แตกต่างกัน ความถูกต้องของผลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศโลก โดยส่วนใหญ่ให้รายละเอียดเชิง

พื้นที่ไม่มาก นั่นคือ เป็นการให้รายละเอียดเชิงพื้นที่ในต้าแหน่งจุดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ  

330 กิโลเมตร ทั้งในแนวตะวันออก-ตก และในแนวเหนือ-ใต้ การน้าค่าข้อมูลจากต้าแหน่งต่าง ๆ มาใช้

อ้างอิงในการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยตรง ย่อมให้ค่าที่มีความคลาดเคลื่อน  

ดังนั้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจึงได้มีการน้าเทคนิคและวิธีการของแบบจ้าลองการพยากรณ์สภาพ

ภูม ิอากาศระด ับท ้องถิ ่น RCM (Regional Climate Model) มาใช ้ในการคาดการณ ์สภาพ

ภูมิอากาศในอนาคตที่ดีกว่าด้วยเทคนิควิธีการลดขนาด (Downscale) ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 

คือ 1) การลดขนาดโดยวิธีการทางสถิติ (Statistical downscaling) 2) การลดขนาดโดยวิธีทางพลวัตร 

(Dynamical downscaling) และ 3) ผสมกันจากทั้ งทางด้านวิธีสถิติและพลวัตร (Statistical and 
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dynamic downscaling) พบว่าเทคนิควิธีการลดขนาดทางพลวัตรได้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมาก 

เนื่องจากสามารถก้าหนดรายละเอียดบริเวณพื้นดินที่มีผลต่อการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในระดับ

ท้องถ่ินได้เป็นอย่างมาก 

ในการน้าแบบจ้าลองสภาพภูมิอากาศระดับท้องถ่ินแบบลดขนาดทางพลวัตร มาใช้สร้างชุด

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคตตามสถานการณ์จ้าลองทางภูมิอากาศ (Climate scenario) ต่าง ๆ 

ที่ก้าหนดข้ึนต้องอาศัยผลการพยากรณ์จากแบบจ้าลองภูมิอากาศระดับโลก (GCM) ดังนั้นความถูกต้อง

ของแบบจ้าลอง RCM จึงข้ึนอยู่กับความถูกต้องของ GCM และข้อมูลที่น้ามาใช้งานกับแบบจ้าลอง RCM 

ต้องเป็นข้อมูลเริ่มต้น (Initial) และเงื่อนไขขอบเขต (Boundary condition) ที่ได้มาจากแบบจ้าลอง 

GCM เดียวกัน ไม่สามารถน้าข้อมูลเพียงบางส่วนของแต่ละแบบจ้าลองมาใช้ร่วมกัน เพราะแต่ละ

แบบจ้าลอง GCM มีการพัฒนาและการจ้าลองสถานการณ์ทางภูมิอากาศที่ต่างกัน 

2.3.2 แบบจ้าลองภูมิอากาศระดับท้องถิ่น (Regional Climate Model ,RCM) 
แบบจ้าลองภูมิอากาศระดับท้องถ่ิน (RCM) เป็นแบบจ้าลองภูมิอากาศที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่

สูงครอบคลุมพื้นโลกขนาด 50 X 50 ตารางกิโลเมตร มีขนาดกริดน้อยกว่า 50 กิโลเมตร ในการใช้งาน

แบบจ้าลอง RCM ให้ค้านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 - พื้นที่ที่สนใจ (Model Domain) 

 - รายละเอียดเชิงพื้นที่ (Resolution) 

 - เงื่อนไขเริ่มต้น (Initial Condition หรือ Spin-up) 

 - เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) 

ผลผลิตจากแบบจ้าลองภูมิอากาศระดับโลก (Global Climate Model: GCM) และแบบจ้าลอง

ภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Climate Model: RCM) ของศตวรรษที่ 21 โดยใช้ภาพจ้าลอง

สถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและละอองลอย เช่น B1, A1B และ A2 ได้ถูกน้ามาใช้ใน

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดข้ึน แต่ยังมีปัจจัยข้อจ้ากัดในการใช้ผลผลิต

การคาดหมายภูมิอากาศจาก GCM ในการคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับ

ภูมิภาค เช่น การคาดการณ์ทางอุทกวิทยาที่ขนาดรายละเอียดเชิงพื้นที่ของผลผลิตจากแบบจ้าลอง

ภูมิอากาศ ไม่สอดคล้องกับขนาดที่ใช้ส้าหรับแบบจ้าลองทางอุทกวิทยา และถึงแม้ว่า RCM จะเป็น

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค หรือระดับขนาดเล็กกว่าก็ตาม 

แต่ก็ยังคงมีข้อผิดพลาดในระบบอย่างมาก โดยเฉพาะในการคาดหมายรูปแบบของปริมาณฝนรายวันใน

พื้นที่ขนาดเล็ก ที่ขึ้นอยู่กับขนาดรายละเอียดเชิงพื้นที่ของแบบจ้าลอง และการประมวลผลปรากฏการณ์
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บางอย่างที่มีขนาดเล็ก (Parameterization) ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถน้ามาใช้โดยตรง นอกจากนี้ ใน

การน้าแบบจ้าลองการพยากรณ์อากาศระดับท้องถ่ิน (RCM) ไปใช้นั้น พบว่าด้วยข้อจ้ากัด ในการ

ประมวลผลแบบจ้าลอง GCM ที่ขาดการพิจารณากระบวนการทางฟิสิกส์ทางบรรยากาศที่เหมาะสม และ

ความแตกต่างของสภาพพื้นดิน การน้าผลการพยากรณ์จากแบบจ้าลอง GCM ณ ต้าแหน่งใด ๆ มา

พิจารณาโดยตรง จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี

อาจจะส่งผลให้การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอดีตและอนาคตมีค่าผิดพลาดได้มาก ในการศึกษา

ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาข้อผิดพลาดน้ีสามารถแก้ไขได้

โดยใช้เทคนิคของการปรับแต่งข้อมูล (Bias Correction) ผลผลิตจาก GCM และ RCM ให้ใกล้เคียงกับ

ค่าที่ได้จากการตรวจวัดจริงก่อนน้าไปใช้ในการศึกษาประเมินผลกระทบหรือการคาดการณ์สถานการณ์

ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  

ที่ใช้ข้อมูลด้านภูมิอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ต่อไป  

2.4  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการประมาณค่าเชิงพื้นที่ 
2.4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS)  
เป็นกระบวนการท้างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก้าหนดข้อมูล

และสารสนเทศ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างต้าแหน่งในเชิงพื้นที่กับต้าแหน่งในแผนที่ และเช่ือมโยงกับ

ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ในรูปแบบของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูล

เชิงพื้นที่ (Spatial Data) (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, มมป.) เป็นระบบที่สามารถน้าเข้า

ข้อมูลมาจัดเก็บ ดัดแปลง แก้ไขข้อมูล และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามจุดมุ่งหมาย

ต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ ดังนั้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อใช้ในการ

จัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ การแพร่ขยายของ

โรคระบาด ฯลฯ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้ง แบบปฐมภูมิ  (primary data) หรือ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(secondary data)  
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2.4.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส้าคัญรวม 5 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) กระบวนการวิเคราะห์ (Application procedure) และ

บุคลากร (People ware) ดังภาพที่ 2.7 

 

ภาพที่ 2.7 องค์ประกอบของระบบภูมสิารสนเทศ 
 ที่มา : ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (ม.ป.ป) 

1)  ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนเช่ือมต่อ ซึ่งท้าหน้าที่หลัก 2 

ประการ คือ  

(1) การน้าเข้าข้อมูล (Data Input) และ  

(2) การแสดงผลลัพธ์ (Data Output) ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อการน้าเข้าสู่ ข้อมูลที่ส้าคัญ ได้แก่ เครื่องกราดภาพ (Scanner) เครื่องดิจิไทซ์ 

(Digitizer) หรือเครื่องอ่านพิกัด และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard) ส่วนฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์

ที่ส้าคัญ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องวาด (Plotter) และสื่อส้าหรับจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลเชิงเลข 

(Digital data) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ และซีดีรอม 

(CD-ROM) หรือดีวีดีรอม (DVD-ROM) 

2) ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดค้าสั่งที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งท้าหน้าที่ออกค้าสั่งเพื่อ

จัดการควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

(1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operating software)   

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) 
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ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ท้าหน้าที่ควบคุมการท้างานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม จะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เช่น ระบบปฏิบัติการ

วินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) หรือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนมา เพื่อให้ควบคุมการท้างานด้านการประยุกต์

เฉพาะเรื่อง เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Package for Social Science: SPSS) 

ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing Software) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์

ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) ซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น 

ArcMap MapInfo QGIS เป็นต้น 

3) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่มีความส้าคัญมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยข้อมูล

เหล่านี้ได้รับการรวบรวม จัดเก็บ ปรับปรุง แก้ไข และจัดการไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้พร้อมที่จะ

น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ หรือท้าแบบจ้าลองต่างๆ โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามวัตถุประสงค์ที่

ต้องการ   

แหล่งของข้อมูล มาจากข้อมูลในอดีตและจัดเก็บจริงจากสนาม ได้แก่ แผนที่ประเภทต่างๆ 

ที่ได้ท้าไว้แล้ว ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้วย

เครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียมในพื้นที่ และมีข้อมูลที่รายงานต่อเนื่อง ทุกช่วงเวลา เช่น ข้อมูลสภาพ

ภูมิอากาศ การรายงานต้าแหน่งอุบัติเหตุและการจราจร การเดินทางขนส่งที่ติดเครื่องวัดพิกัด  

จากดาวเทียม 

องค์ประกอบของข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

 ลักษณะทางกายภาพของสิ่งที่ศึกษา เช่น ป่าไม้ แม่น้้า พื้นที่เกษตรกรรม โดยมีการบอก

ลักษณะต่างๆ ได้ เช่น ขนาดพื้นที่ ความยาว ชนิด และรายละเอียดอื่นที่จ้าเป็น 

 ต้าแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสิ่งที่ศึกษา 

 เวลาที่เกิดข้ึนของสิ่งที่ศึกษา ปัจจุบันเวลามีส่วนส้าคัญต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบของสิ่งที่

ศึกษานั้น 

ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับการแปลงเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงลักษณะ (Attribute data) รายละเอียด

ดังนี ้  
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(1) ข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ ข้อมูลที่แสดงลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บน

โลก โดยสามารถถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบการแสดงผลบนแผนที่ ได้จากการ

วิเคราะห์ในลักษณะของสัญลักษณ์ อันประกอบด้วย จุด เส้น และพื้นที่ ซึ่งข้อมูล

พื้นที่ดังกล่าว ต้องสามารถอ้างอิงกับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ข้อมูลเชิงพื้นที่ใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยังสามารถจ้าแนกออกได้เป็น 2 แบบย่อย ดังต่อไปนี ้

 แรสเตอร์ (Raster) ข้อมูลแบบแรสเตอร์เป็นข้อมูลที่ เกิดจากการกราดภาพ 

(Scan) แผนที่ชนิดต่างๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลระดับ

ความสูงเชิงเลข (DEM) เมื่อขยายภาพจนเห็นโครงสร้างของภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่

เรียกว่า จุดภาพ หรือกริดเซลล์ (grid cell) เรียงต่อเนื่องกันเป็นแนวราบและแนวดิ่งซึ่ง

จุดภาพที่เรียงตัวตามแนวราบและแนวดิ่งคือลักษณะของข้อมูลแบบแรสเตอร์ ทั้งนี้แต่

ละจุดภาพมีค่าได้ 1 ค่า ที่อาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ และสามารถน้ามาใช้ในการ

จัดกลุ่มจ้าแนกวัตถุที่ปรากฏบนภาพ ดังภาพที่ 2.8 

 

 

ภาพที่ 2.8 ข้อมูลแบบแรสเตอร์ (Raster) 
ที่มา : (ESRI 2016)  

 เวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลแบบเวกเตอร์เป็นข้อมูลที่สร้างข้ึนโดยการอ้างอิงกับ

ข้อมูลแบบแรสเตอร์ หรือเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบเครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม 

หรือจากการสร้างข้ึนมา เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสิ่งที่ปรากฏอยู่บนพื้นที่จริง  

โดยแสดงในรูปแบบของจุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่ (Area) ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 ข้อมูลแบบเวกเตอร์ (Vector) 
ที่มา : GIS Data Models. (2002) 

ข้อมูลเชิงลักษณะ คือ ข้อมูลที่บอกถึงรายละเอยีดเกี่ยวกับสิง่ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ประเภทของหิน 

ชนิดของดิน ระบบการระบายน้้า ชนิดของแหล่งน้้า ลักษณะของป่า เส้นทางคมนาคม จ้านวน

ประชากรในเขตการปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

กระบวนการวิเคราะห์ เป็นส่วนส้าคัญของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยกระบวนการ

วิเคราะห์สามารถน้าข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงลักษณะมารวมเข้าด้วยกัน ด้วยการผนวกช้ันข้อมูล 

(Data layer) เช่น การน้าแผนที่ดินมาซ้อนทับกับแผนที่ธรณีวิทยา และช้ันความสูงที่แปลงค่าเป็นความ

ลาดชัน เมื่อน้ามารวมกัน ท้าให้ทราบว่า ดินบริเวณที่ศึกษานั้นอยู่บนช้ันหินอะไร สภาพความลาดชันและ

ความคงทนของพื้นที่มีภูมิประเทศอย่างไร โดยสามารถสร้างเป็น 3 มิติได้ ในการวิเคราะห์ข้ันสูงจ้าแนก

ข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง และ เวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

เมื่อน้ามาผสมผสานกัน ท้าให้สามารถท้านายสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  
เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์น้้าท่วม การจราจร โรคระบาด 

4) บุคลากร ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบุคลากรที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ 
ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงได้ผลลัพธ์ออกมา บุคลากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มผู้สร้างข้อมูล  
และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล กลุ่มผู้สร้างข้อมูลเป็นผู้มีหน้าที่จัดท้า รวบรวมข้อมูล น้าเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดส้าหรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ โดยมีนักออกแบบ
ระบบฐานข้อมูลท้าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีนักพัฒนาโปรแกรมเป็นผู้สร้างรูปแบบการท้างาน เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลที่มีความช้านาญงานแต่
ละประเภท ได้น้าข้อมูลที่กลุ่มผู้สร้างข้อมูลท้าไว้นั้นไปวิเคราะห์และสร้างแผนที่ในรูปแบบต่างๆ  
กลุ่มผู้สร้างข้อมูลอาจไม่มีความช้านาญ ในการสร้างข้อมูลใหม่ แต่กลุ่มผู้ใช้สามารถบอกว่าต้องการ
วิเคราะห์อะไร หรืออธิบายความต้องการสุดท้ายให้ผู้สร้างข้อมูลจัดสร้าง ตามรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ 
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เพื่อน้าไปวิเคราะห์ เช่น ถ้าต้องการแผนที่ภัยพิบัติ ต้องใช้แผนที่ภูมิประเทศพื้นฐาน ร่วมกับแผนที่
แสดงรอยเลื่อนของแผ่นดิน และพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นประจ้า การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มผู้สร้างข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลต้องท้างานร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่ (Map data)  
ที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ต่อการวางแผน และสิ่งที่ส้าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ 
บุคลากรผู้สร้างข้อมูลที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพราะข้อมูลที่ได้มาถ้าไม่มี
การรายงานจากสนามที่เป็นปัจจุบัน หากส่งข้อมูลเข้ามารวมกัน ข้อมูลที่ติดตามอยู่ อาจเกิดความผิดพลาด
ได้ เช่น แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงภาวะน้้าท่วม แผนที่การระบาดของโรค ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ข้อมูล  
ที่มีการเคลื่อนไหว และรายงานผลทุกช่วงเวลา 

2.5 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแบบจ้าลอง 
CA_Markov 

 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้ศึกษาจ้าท้าการศึกษาโดยใช้เบบ
จ้าลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการอธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม  IDRISI Andes Edition 15  (Eastman. 2006: 78 ) ไว้ โดยสรุป ดั งนี้  แบบจ้ าลอง 
CA_MARKOV เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ส้าหรับการตัดสินใจ โดยเป็นการท้างานร่วมกันของแบบจ้าลอง 
Markov Chain และแบบจ้าลอง Cellular Automata ที่ใช้ในการวิเคระห์ปริมาณการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งใช้ผลการคาดการณ์การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินเชิงปริมาณที่ได้จากแบบจ้าลอง 
Markov Chain และท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเซลล์รอบข้างที่มีผลต่อสถานะของเซลล์ตรงกลาง
โดยใช้แบบจ้าลอง Cellular Automata ในการอธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ 
         2.5.1 แบบจ้าลองของมาร์คอฟ (Markov Chain Model) 

แบบจ้าลองของมาร์คอฟ เป็นทฤษฎีที่นิยมใช้ในการศึกษาเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลที่จะเกิดข้ึนอนาคต ในการวิเคราะห์การใช้วิธีนี้ จะต้องทราบสัดส่วนของการใช้ที่ดิน (land use 
proportion, V) ใน 2 ช่วงระยะห่างกันพอประมาณ แล้วพิจารณาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง 
(probability, P) ของการใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ จากเวลาหนึ่งไปอีกช่วงหนึ่ง โดยน้าเอาค่าความน่าจะเป็น
ของการเปลี่ยนแปลง (P) ซึ่งอยู่ในรูปของ Matrix คูณกับสัดส่วน (V) ของเนื้อที่ของการใช้ที่ดินในระยะที่ 
2 จะได้เนื้อที่การใช้ที่ดินรูปแบบต่างๆ ในระยะที่ 3 ซึ่งมีเวลาห่างกับระยะ 2 เท่ากับระยะที่ 2 ห่างกับ
ระยะที่ 1 ปฏิบัติเช่นน้ีต่อไปจะได้ระยะที่ 4, 5 จนถึงช่วงเวลาที่ต้องการ โดยการประเมินหาการใช้ที่ดิน
รูปแบบต่างๆ ตามวิธีการของมาร์คอฟ มีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ดังนี้ 
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สัดส่วนของการใช้ที่ดินในช่วงเวลาถัดไป = (Vj) X (Pjk) 

 
 

เมื่อ  (Vjx) x (Pjk) = สัดส่วนของการใช้ที่ดินในช่วงเวลาถัดไป 
         Pjk = ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากระยะที่ 1 เป็น

ระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปของ matrix 
 Vj = สัดส่วนของการใช้ที่ดินในระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปของ Vecter 

        j = ชนิดของการใช้ที่ดินระยะที่ 1 
  k = ชนิดของการใช้ที่ดินระยะที่ 2 

 2.5.2 แบบจ้าลองเซลลูลาออโตมาตา (Cellular Automata Model) 
ปอนติอัส (Pontius. 2000 :1012-1016) เซลลูลาออโตมาตา เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับแนวความคิดทางฟิสิกส์เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และให้ค้าจ้ากัด
ความว่า เซลลูลาออโตมาตา คือ เซลล์ย่อยๆ ที่อยู่ร่วมกันแสดงพื้นที่ในรูปของตารางสี่เหลี่ยมเรียกว่า 
กริดหรือเซลล์แต่ละเซลล์คือ หนึ่งหน่วยข้อมูลสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ รูปแบบของเซลล์ใหม่จะถูก 
ก้าหนดจากเซลล์แวดล้อมที่มีลักษณะเป็นตารางขนาด 3X3 หรือ 5X5 ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปทีละเซลล์จน
ครบทั้งพื้นที่ และจะค้านวณวนซ้้าตามจ้านวนระยะเวลาที่ก้าหนด จากการศึกษาลักษณะการท้างาน
ดังกล่าว เซลลูลาออโตมาตาจึงถูกน้ามาประยุกต์ใช้เป็นทฤษฎีในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ในอนาคต 

การท้างานของแบบจ้าลองเซลลูลาออโตมาตา เป็นแบบจ้าลองพลวัตที่มีลักษณะเชิงพื้นที่และ
มิติของเวลา โดยที่ ซิง (Singh. 2003: 95-97) ได้แบ่งองค์ประกอบของการท้างานออกเป็นด้วยกัน  
5 ส่วน ดังนี้ 

1. พื้นที่เซลล์ (Cell space) ประกอบด้วยด้านสองด้านเป็นรูปเซลล์สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยที่ความ
ละเอียด (resolution) ของเซลล์นั้น ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับแบบจ าลองและข้อมูลที่มีอยู่รวมไปถึง
ความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย ซึ่งจะต้องเลือกความละเอียดของเซลล์ให้เหมาะสม 
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  2. สถานะเซลล์ (Cell states) สถานะของเซลล์จะแสดงถึงสถานภาพของแต่ละพื้นที่ ในแต่ละ
เซลล์ เช่น ความหลากหลายของพื้นที่การใช้ที่ดินในแต่ละประเภทการใช้ที่ดินซึ่งจะแทนด้วยรหัสในแต่
ละเซลล์ว่าจะแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด 

3. ช่วงเวลา (Time steps) จะแสดงถึงช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละ
สมัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการก้าหนดช่วงเวลาน้ันอยู่ที่ผู้ใช้งานจะก้าหนดและจะ
ท้างานไปพร้อมกับกฎการเปลี่ยนแปลง 
  4. กฎการเปลี่ยนแปลง (A transition rule) เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดในการใช้แบบจ้าลอง 
Cellular Automata ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ก้าหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัต กฎการเปลี่ยนแปลงนี้โดยปกติจะรู้ถึงสถานะของเซลล์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากเซลล์รอบข้าง 
  5. เซลล์รอบข้าง (Neighborhood) แบบจ้าลองเซลลูลาออโตมาตา มี 2 แนวคิดที่ได้กล่าวถึง
เซลล์รอบข้างไว้โดย Neumann ได้เสนอไว้ว่ามี 4 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ ในขณะที่ Moore เสนอไว้ว่ามี 
8 เซลล์รอบข้างล้อมรอบ 
 2.5.3 แบบจ้าลอง CA_Markov 

ปอนติอัส (Pontius. 2000 :1012-1016) กล่าวว่า CA_Markov คือ การน้าหลักการของ 
Cellular Automata และ Markov Chain มาประยุกต์ ใช้ร่วมกัน เพื่ อคาดการณ์รูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละเซลล์ จะพิจารณาจากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน (The transition areas) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการ Markov ร่วมกับ CA filter ของพื้นที่แวดล้อมที่อยู่ติดกัน ซึ่งหลักการท้างาน
ของ CA_Markov มีดังนี ้

1) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ CA_Markov จะใช้ข้อมูลโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ได้
จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain Analysis ร่วมกับ CA filter เพื่อหาความน่าจะเป็นของประเภท
สิ่งปกคลุมดินในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา  

2) CA filter จะเคลื่อนที่ซ้อนทับกับข้อมูลของปีที่เริ่มท้าการศึกษาไปทีละเซลล์จนครบทั้งพื้นที่
ศึกษา จากนั้นจะเริ่มจะเคลื่อนที่ซ้อนทับทีละเซลล์อีกครั้ง และจะเคลื่อนที่วนซ้้าไปเรื่อยๆเป็นจ้านวน
รอบเท่ากับช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษา เช่น ต้องการคาดการณ์ในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า 
กระบวนการพิจารณาจะเริ่ม และท้าการวนซ้้าจนครบ 10 รอบ เป็นต้น 

3) การวนซ้้าแต่ละครั้ง ประเภทของสิ่งปกคลุมดินจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือคงสภาพเดิมนั้น 
ข้ึนอยู่กับประเภทสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่โดยรอบตามทฤษฎี “The game of life” และโอกาสของการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain Analysis 
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4) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลลัพธ์ที่ได้ คือแผนที่สิ่งปกคลุมดิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงและพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิ่ งปกคลุมดิน ซึ่ งสามารถบอกลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท้าให้สามารถวางแผนการใช้ที่ดินในอนาคตได้  

สรุปได้ว่า กระบวนการท้างาน CA_Markov ประกอบด้วยสองส่วนที่ส้าคัญ คือ CA filter และ
สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain Analysis ซึ่งใช้คาดการณ์
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาทีละ pixel ภายในพื้นที่ศึกษา กระบวนการพิจารณาเริ่มและ
ท้าการวนซ้้าจนครบจ้านวนรอบที่ก้าหนดการเปลี่ยนแปลงหรือคงสภาพเดิมของพื้นที่ข้ึนอยู่กับประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โดยรอบตามทฤษฎี “The game of life” ร่วมกับสัดส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย Markov Chain ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จะแสดงเป็นแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งได้เคยมีการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่ง
สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี ้

วัชรกิตติ (Watcharakitti. 1979: 68) ท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของลุ่มน้้า
พอง โดยใช้การสัมผัสจากระยะไกลในการแปลสภาพการใช้ที่ดินและใช้ Markov Chain Model 
แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินดังกล่าว ซึ่งข้ันตอนและวิธีการเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ดินในอดีตและปัจจุบัน และอาจใช้คาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการ 
ใช้ที่ดินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างดี  

พงษ์ศักดิ์และวารินทร์ (2538) ได้ศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้ ที่ดินบริเวณห้วย
หินดาด จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลการใช้ที่ดินระหว่างช่วงเวลา  ผนวกกับแบบจ้าลอง Markov 
Chain Model เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา  

เพนนา (Pena. 2005) ได้ใช้ CA_MARKOV ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยในการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา มาริน่า ไบซา ประเทศสเปน โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ค.ศ.  1956 ค.ศ. 
1978 และ ค.ศ . 2000 ช่วงเวลา 22 ปี  ในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้ที่ ดิ น โดยใช้  
การวิเคราะห์ด้วยแบบจ้าลอง Cellular Automata แบบจ้าลอง Markov Chain และ วีธีวิเคราะห์ 
ความหลากหลายเงื่อนไข (Multi-Criteria Evaluation)  

ซีฟาร์ด (Syphard. 2005: 185-203) ใช้แบบจ้าลอง Cellular Automata ในการคาดการณ์
ผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเมือง บริเวณตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริการ ในช่วง ค.ศ. 
2000 – ค.ศ. 2005 โดยใช้วิธีการจ้าลองเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ บริเวณพื้นที่มีการห้ามพัฒนาใดๆ  
คือมีความลาดชันร้อยละ 25, 30 และ 60 ตามล้าดับ ซึ่งแบบจ้าลองให้ผลว่า มีการกลายเป็นเมือง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และมีการเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 26, 35 และ 47 ตามล้าดับใน ค.ศ. 2050 นอกจากนี้
ยังได้สรุปไว้ว่า การใช้แบบจ้าลอง Cellular Automata สามารถให้ผลที่ดีกว่าการใช้ระบบสารสนเทศ
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ภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากแบบจ้าลอง Cellular Automata สามารถบอก รายละเอียดของ
ผลที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของพื้นที่และช่วงเวลา ในการคาดการณ์การเจริญเติบโตของ เมือง  

ฐานิตย์ (2548: 81) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเล อ้าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลการส้ารวจระยะไกล และระบบ
ระบุต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม ประยุกต์ใช้กับแบบจ้าลอง Markov Chain และ 
แบบจ้ าลอง Cellular Automata ห รือแบบจ้ าลอง CA_MARKOV เพื่ อ ศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2540 – 
2546 และ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558) ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าการ คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากแบบจ้าลอง CA_MARKOV มีค่า
ความถูกต้องโดยรวมเท่ากับร้อยละ 73.59 ของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจริง  

ชุติพงศ์ (2551: 112) ได้ศึกษาการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ระหว่าง พ.ศ. 
2531 – 2540 ด้วยแบบจ้าลอง CA_MARKOV โดยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินเชิงปริมาณและเชิงพื้นที่ และน้าผลที่ได้ไปใช้ในการคาดการณ์ด้วย แบบจ้าลอง CA_MARKOV 
โดยใช้ข้อมูลปีตั้งต้นและข้อมูลแต่ละช่วงปี คาบรายปี ราย 2 ปี และราย 3 ปี โดยเลือกพื้นที่บริเวณ
ลุ่มน้้าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการใช้ข้อมูลแต่ละ ช่วงปีมีความถูกต้องมากกว่า
การใช้ขอมูลปีตั้งต้น โดยคาบรายปี ราย 2 ปี และราย 3 ปี มีค่าความ ถูกต้องเชิงพื้นที่สูงกว่าร้อยละ 
90, 85 และ 80 ตามล้าดับ ดังนั้น การแบบจ้าลอง CA_MARKOV ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และข้อมูลการส้ารวจระยะไกล จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส้าคัญและเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

วสันต์ (2555) ได้ศึกษาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
จังห วัดภูเก็ต โดยการน้าข้อมูลการส้ ารวจระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และแบบจ้าลอง Markov Chain และ Cellular Automata เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ที่ดิน ในช่วงปี 
2544-2554 และคาดการณ์รูปแบบการใช้ที่ดินในอีก 10 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ. 2564 พบว่าแบบจ้าลอง
มีความถูกต้องรวมร้อยละ 54.37 เนื่องจากการศึกษาน้าปัจจัยที่ดินมาใช้เท่านั้น และเสนอให้น้าปัจจัย
อื่นๆเข้ามาเพิ่มเติม เช่น ด้านกายภาพของพื้นที่ ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสั งคม ด้านภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น ท้าให้ได้ผลความถูกต้องที่สูงข้ึน 
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2.6 สภาพพื้นที่ปัจจุบันทั่วไปของลุ่มน้้ายม 
2.6.1 สภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มน้้ายมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวในแนวตั้ง (เหนือ -ใต้) 
ต้าแหน่งของลุ่มน้้าอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 50 ลิปดาเหนือ ถึง เส้นรุ้นที่ 18 องศา 25 ลิปดา
เหนือ และระหว่าง เส้นแวงที่ 99 องศา 16 ลิปดาตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 100 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มน้้าอีก 4 ลุ่มน้้า คือทิศเหนือมีเนื้อที่ติดกับลุม่น้้าโขง ทิศใต้ติดกับลุม่
น้้าปิง ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้าวังและลุ่มน้้าปิง ส่วนในทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้าน่าน ซึ่งพื้นที่ทั้งหมด
คลอบคลุมเต็มพื้นที่ทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ล้าปาง แพร่ ตาก ก้าแพงเพชร สุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตรถ์ พิจิตร และนครสวรรค์  โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่ จังหวัดแพร่
และจังหวัดสุโขทัย โดยมีแม่น้้ายมมีต้นก้าเนิดจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปันน้้า ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
พะเยา ไหลผ่านหุบเขาที่มีความลาดชัน มีที่ราบแคบ ๆ ริมแม่น้้า จากนั้นไหลออกสู่ที่ราบในจังหวัด
แพร่ และไหลเข้าสู่หุบเขาทางตะวันตกแล้วไหลลงใต้เข้าสู่ที่ราบที่จังหวัดสุโขทัย แม่น้้ายมจะไหล
คู่ขนานมากับแม่น้้าน่าน จากนั้นจะไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จนเข้าเขตจังหวัด
นครสวรรค์ แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้้าน่านที่จังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้้ายม ประกอบด้วยลุ่มน้้าสาขา 
11 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ น้้าปี้ น้้าแม่ค้ามี น้้าแม่ต้า น้้าแม่มอก น้้าแม่ร้าพัน แม่น้้าควน แม่น้้างาว แม่น้้า
ยมตอนกลาง แม่น้้ายมตอนบน แม่น้้ายมตอนล่าง และห้วยแม่สิน (อมเรศ บกสุวรรณ 2546) 

2.6.2 สภาพภูมิอากาศ 

พื้นที่ลุ่มน้้ายมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
นอกจากนี้ยังมพีายุดีเปรสช่ันและพายุไต้ฝุ่น ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราว ซึ่งส่งผลท้า
ให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ ได้แก่ ฤดูฝนจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเกิดในช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จากการ
รวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้ายม ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยกรม
อุตุนิยมวิทยา จ้านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดสุโขทัย สถานีจังหวัดแพร่ สถานี สกษ.ศรีส้าโรง และ
สถานี สกษ.พิจิตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) 

2.6.3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ลุ่มน้้ายม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเป็นป่าประเภทผลัด
ใบเป็นพื้นที่ประมาณ 9,494.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,933,765.94 ไร่ เป็นป่าไม่ผลัดใบ
เป็นพื้นที่ประมาณ 2,118.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,323,838.99 ไร่ กระจายอยู่บริเวณ
เทือกเขาสูง เกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเป็นพื้นที่ประมาณ 5 ,300.75 ตารางกิโลเมตร
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หรือประมาณ 3,312,969.37 ไร่  รองลงมาเป็นพืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ตามล้าดับ ล้าพื้นที่ส่วนอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้น้้า เช่นพื้นที่ตัวเมืองย่านการค้า อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีศึกษา 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ีศึกษา 
 ตร.กม.  ไร ่  ร้อยละ 

เกษตรผสมผสาน 5.02 3,137.52 0.02 
พื้นที่นา 5,300.75 3,312,969.37 22.13 

พืชไร่ 2,591.29 1,619,553.22 10.82 
ไม้ยืนต้น 468.97 293,107.96 1.96 
ไม้ผล 712.13 445,083.85 2.97 
พืชสวน 9.57 5,981.28 0.04 
ไร่หมุนเวียน 315.76 197,351.15 1.32 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 49.11 30,693.93 0.21 
พืชน้้า 0.28 175.00 0.00 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 9.58 5,987.54 0.04 
ป่าไม่ผลัดใบ 2,118.14 1,323,838.99 8.84 
ป่าผลัดใบ 9,494.03 5,933,765.94 39.64 
ป่าปลูก 231.64 144,775.85 0.97 
วนเกษตร 0.00 0.00 0.00 
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 448.04 280,026.64 1.87 
พื้นที่ลุ่ม 1,035.48 647,172.53 4.32 
เหมืองแร่ บ่อขุด 30.19 18,868.86 0.13 
พื้นที่เบ็ดเตร็ดอ่ืน ๆ 9.87 6,168.79 0.04 
ตัวเมืองและย่านการค้า 77.02 48,137.78 0.32 
หมู่บ้าน 633.24 395,777.31 2.64 
สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 91.42 57,137.83 0.38 
สถานีคมนาคม 8.97 5,606.28 0.04 
พื้นที่อุตสาหกรรม 23.49 14,681.34 0.10 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ 10.97 6,856.29 0.05 
แหล่งน้้าธรรมชาติ 170.33 106,456.87 0.71 
แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 102.86 64,287.88 0.43 

รวม 23,948.15 14,967,593.75 100.00 

ที่มา: การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากกรมพัฒนาที่ดิน (2558-2559)  
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2.6.4 ปริมาณน้้าและการใช้น้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม 

ลุ่มน้้ายมตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่

ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 23,616  ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับลุ่มน้้าหลักอื่นๆ 4 ลุ่มน้้าคือ ทิศเหนือติดกับ 

ลุ่มน้้าโขง ทิศใต้ติดกับลุ่มน้้าปิง ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้้าวังและลุ่มน้้าปิง และทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้้า

น่าน ครอบคลุมเขตการปกครอง 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ล้าปาง แพร่ ตาก ก้าแพงเพชร สุโขทัย 

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร และนครสวรรค์ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในลุ่มน้้ายมมี 2 จังหวัด คือ 

จังหวัดแพร่และสุโขทัย ในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้ท้าการทบทวนปริมาณน้้าท่าในอดีต เพื่อให้ได้ทราบถึง

ปริมาณน้้าท่าในการศึกษานี้ เปรียบเทียบกับ ปริมาณน้้าท่าในปีอื่นๆ และการใช้น้้าในพื้นที่ เพื่อให้

ทราบถึงลักษณะของแหล่งที่มาของน้้าต้นทุนส่วนใหญ่ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.6.1 ปริมาณน้้าท่า ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการทบทวนการปริมาณน้้าท่าในสถานีที่ส้าคัญ 
(เฉพาะสถานีที่เป็นตัวแทนลุ่มน้้า) ในพื้นที่ศึกษาย้อนหลัง ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2559 ซึ่งแสดง
ปริมาณน้้าท่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนถึงข้อมูลที่มีการศึกษาจากการศึกษานี้ เพื่อให้ได้ทราบถึง
สถานการณ์น้้ามาก น้้าปานกลางและน้้าน้อย ของน้้าในการศึกษานี้ โดยสถานีน้้าท่าที่ได้ทบทวน คือ
สถานี Y.1C (สถานีบ้านน้้าโค้ง) และสถานี Y.17 (สถานีบ้านสามง่าม) ซึ่งเป็นสถานีตัวแทนของลุ่มน้้า 
(ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้้า กรมชลประทาน,2556) รายละเอียดดังภาพที่  2.10-2.11 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ปริมาณน้้าท่าท่ีสถานีตรวจวัดบ้านน้า้โค้ง (Y.1C) 

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน (2559) 
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ภาพท่ี 2.11 ปริมาณน้้าท่าท่ีสถานีตรวจวัดบ้านสามง่าม (Y.17) 

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน (2559) 

 จากการทบทวนสถานการณ์ปริมาณน้้าท่าจากสถานีตัวแทนของลุ่มน้้า ดังภาพที่ 2.10-11 

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2559 พบว่า ปีที่มีปริมาณน้้ามากที่สุดในช่วงที่มีการทบทวน คือ ปี พ.ศ. 2554 

และปีที่มีปริมาณน้้าน้อยคือ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นปีที่มีปริมาณน้้าน้อยที่สุดหากเทียบกับ

ปริมาณน้้าเฉลี่ยรายปีกับปีอื่นๆ และนอกเหนือจากนั้นยังมีค่าต่้ากว่าค่าปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยในทุกๆปี 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปี พ .ศ.2558 เป็นปีน้้าน้อย แสดงว่าการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาปริมาณน้้า

ต้นทุนของลุ่มน้้ายม ภายใต้สถานการณ์ของปีน้้าน้อย ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้้าต้นทุนที่ได้จากผล

การศึกษาจะมีปริมาณน้อยกว่าปีปกติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นปีที่ขาดแคลนน้้ามากกว่าปีอื่นๆนั้นเอง 

2.6.2 การใช้น้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้ายม ซึ่งสภาพการใช้น้้าในพื้นที่ มีแหล่งที่มาของน้้าจะมาจาก  
2 แหล่ง คือ น้้าท่าและน้้าใต้ดิน โดยผู้ศึกษาได้ทบทวนการใช้น้้าจากการศึกษาปริมาณความต้องการใช้
น้้าในด้านต่างๆ ตามล้าดับความส้าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้น้้าเพื่อตอบสนองการอุปโภคบริโภค
และการท่องเที่ยว 2) การใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรม 3) การใช้น้้าเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งจากรายงาน
การศึกษาจากกรมทรัพยากรน้้า (2559) ซึ่งได้ศึกษาความต้องการใช้น้้าในภาพรวมลุ่มน้้าในด้านต่างๆ 
ซึ่งมีความต้องการใช้น้้าดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย 1) การใช้น้้าเพื่อตอบสนองการอุปโภคบริโภคและการ
ท่องเที่ยว มีการใช้น้้าอยู่ที่ 83.78 ล้าน ลบ.ม/ปี 2) การใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมที่ 3,793 ล้าน ลบ.ม/ปี 
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3) การใช้น้้าเพื่อการอุตสาหกรรม 21.76 ล้าน ลบ.ม/ปี จากตัวเลขดังกล่าวจะพบเห็นได้ว่าปริมาณ
ความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม เป็นประเภททีม่ีความต้องการใช้น้้ามากที่สดุ ซึ่งการใช้น้้าสว่นใหญ่
ในด้านเกษตรกรรมในเขตชลประทานจะต้องอาศัยการส่งน้้าจากชลประทาน ส่วนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานนั้นจะใช้น้้าฝนที่ตกลงในพื้นที่มากกว่า 

ทั้งนี้หากพิจารณาไปถึงน้้าใต้ดินจากรายงานสถานการณ์ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล (2558) 

พบว่าปริมาณการใช้น้้าบาดาลในลุม่น้้ายม พบว่า ในปี ค.ศ.2006-2016 มีปริมาณการใช้ น้้าบาดาลรวม

ทั้งหมดตลอดปีเฉลี่ย 105.77 ล้าน ลบ.ม./ปี (ภาพที่ 2.12) 

 

ภาพท่ี 2.12 ปริมาณการใช้น้้าบาดาล ค.ศ.2006-2016 (พ.ศ.2549-2559) 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาลดาล (2560) 

โดยปริมาณการใช้น้้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค รองลงมา

คือการใช้น้้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม และการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรม ตามล้าดับ โดยมี

ปริมาณการใช้น้้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) โดยเฉลี่ย 37.60 

ล้าน ลบ.ม.ต่อ 6 เดือน และในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) โดยเฉลี่ย 40.25 ล้าน ลบ.ม.ต่อ  

6 เดือน มีปริมาณการใช้น้้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมในฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) โดยเฉลี่ย 

9.83 ล้าน ลบ.ม.ต่อ 6 เดือน และในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน-เมษายน) โดยเฉลี่ย 10.10 ล้าน ลบ.ม.

ต่อ 6 เดือน มีปริมาณการใช้น้้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมในฤดูฝน (พฤษภาคม -ตุลาคม)  

โดยเฉลี่ย 3.90 ล้าน ลบ.ม.ต่อ 6 เดือน และในฤดูแล้ง (พฤศจิกายน -เมษายน) โดยเฉลี่ย 4.10 

ล้าน ลบ.ม.ต่อ 6 เดือน  

ทั้งนี้จากข้อมูลสภาพพื้นที่ปัจุบัน จึงท้าให้การศึกษานี้ ศึกษาถึงปริมาณน้้าท่าซึ่งเป็น

ปริมาณน้้าต้นทุนส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าและศึกษาข้อมูลน้้าต้นทุนจากของลุ่มน้้าย่อยโดยใช้ข้อมูลปี 

พ.ศ. 2558 เป็นข้อมูลหลัก ภายใต้สถานการณ์ปีน้้าน้อย ซึ่งจะส่งผลท้าให้ผลการศึกษาความ
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ต้องการใช้น้้าขาดแคลนในกรณีที่ เป็นข้ันส่งผลมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดท้า

ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการน้้าจากสถานการณ์ปีน้้าน้อยน้ีได้ประโยชน์สูงสุด 

2.7 การทบทวนนโยบาย แผน ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการน้้า 

ในส่วนน้ีจะเป็นการทวบทวน การตรวจเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาทรัพยากรน้้า การบริหาร

จัดการความต้องการใช้น้้า ซึ่งประกอบด้วย ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2565) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

พ.ศ. 2558-2569 และแผนยุทธศาสตร์ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนแผนงานพัฒนาแหล่ง

น้้าในลุ่มน้้ายม รายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ้าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก้าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทาง การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการ  
บูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาค
ส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ้าชาติ “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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สาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า 

 จากการทบทวนเอกสารร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ) 

ฉบับพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีการระบุถึงสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า ไว้ใน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

ข้อ 2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้้า 

รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ  

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.7.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ถูกก้าหนด

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก้าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่

แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการ

วางพื้นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส้าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาใหเ้กิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้าทาง ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนา

ครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจดุเน้นประเด็นหลกัของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอด

ผลสัมฤทธ์ิในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาส้าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ และประเด็นปฏิรูป

ประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเช่ือมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะน้าไปสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ป ี  
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สาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า 

ยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า ดังนี้ 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการ

รักษาฐานการผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด้ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน้าไปใช้ใน

การพัฒนาจ้านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อม

โทรมความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความ

ต้องการ และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการจดัสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็น

ธรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิม่สงูข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผล

กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทวีความเข้มข้นท้าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระใน

การลด การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า 

(ค.ศ. 2016-2030) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่

ต้องเร่งด้ าเนินการใน ช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้ างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติ บโตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก

การผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร

จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2) สร้างความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 

3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
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4) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 

ทั้งนี้ โดยในเป้าหมายและตัวช้ีวัด สาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาได้ ระบุในเป้าหมายที่ 2 รายละเอียดดังนี้  

เป้าหมายท่ี 2 สร้างความมั่นคงด้านน้้า และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าท้ังน้้าผิวดินและ

น้้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้้าในระดับลุ่มน้้าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้

น้้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้้าต้นทุน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า และลดจ้านวนประชาชนที่

ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้้า ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิตและการ

บริโภค ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวช้ีวัด 2.1 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

ตัวช้ีวัด 2.2 ลุ่มน้้าส้าคัญของประเทศ 25 ลุ่มน้้า มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่าง

สมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้ากับปริมาณน้้าต้นทุน และมีการแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัด 2.3 ประสิทธิภาพการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้้าทั้งภาคการผลิตและการบริโภคเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด 2.5 พื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 

ตัวช้ีวัด 2.6 พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึนปีละ 350,000 ไร่ 

2.7.3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2558-2569 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน้้า ก้าหนดข้ึนโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้้าในลุ่ม

น้้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวิเคราะห์สถานการณ์น้้าและ

แนวโน้มความต้องการใช้น้้า ปัญหาการขาดแคลนน้้า อุทกภัยและคุณภาพน้้าในอนาคต บนพื้นฐาน

ของการท้างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ข้างต้น ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์หลักที่มีผลต่อการบริหาร

จัดการน้้าด้านเกษตรกรรม มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต เกษตรและอุตสาหกรรม 

หลักการ : การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทส้าคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในภาคเศรษฐกิจ

ของประเทศ แต่ภาคการเกษตรก็ยังเป็นฐานหลักของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยมูลค่าการผลิต

การเกษตร ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตพืช ซึ่งประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ อ้อย ปาล์มน้้ามัน และมันส้าปะหลัง เป็นต้น นับว่าเป็นแหล่งรายได้หลักและรองรับแรงงานของ

ประชาชนในชนบท การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม สามารถแก้ไข

ปัญหาความยากจนและสนับสนุนความมั่นคงด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งการลดความ

เสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนน้้า ปัจจุบันมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เช่น เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยกว่าปีละ 

1,000 มิลลิเมตร สภาพดินไม่อุ้มน้้า และขาดแหล่งเก็บกกัน้้า รวมทั้งพื้นที่ฝนตกไม่เป็น ไปตามฤดูกาล 

ภัยแล้งซ้้าซาก และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึน โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2556 มีพื้นที่เกษตร

น้้าฝน เสี่ยงภัยแล้งซ้้าซากระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ประมาณ 26.8 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ  

22 ของพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานทั้งประเทศ 

เนื่องจากปริมาณน้้าที่จัดสรรภายใต้โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) ไม่สามารถ

รองรับความต้องการน้้าในทุกประเภท และทุกพื้นที่ในอนาคต (พ.ศ. 2569) จึงมีความจ้าเป็นพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานโดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าตามศักยภาพภายในประเทศ โดยประเมินความ

ต้องการน้้าข้ันต่้า ได้แก่ อุปโภคบริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศของ

ลุ่มน้้าจากหลักการของสมดุลน้้า ปริมาณน้้าที่เหลือจึงน้าไปสู่การก้าหนดพื้นที่เกษตรชลประทาน และ

การพัฒนาด้านอื่นๆ ภาคเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้้าสูงถึง ร้อยละ 75 ของความต้องการใช้น้้า

ทั้งหมด การก้าหนดแนวทางการพัฒนา จึงมุ่งเน้นการลดความเสียหายและการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่

การเกษตรต่างๆ จ้าแนกได้ดังนี้ 

1) พื้นที่เกษตรชลประทานปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) 30.22 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 60 อยู่ใน

ภาคกลางและภาคเหนือ 

2) พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานใหม่ตามศักยภาพน้้าและการพัฒนา

แหล่งเก็บน้้าต้นทุนภายในประเทศ จ้านวน 18.8 ล้านไร่ ประมาณร้อยละ 40 อยู่ใน

ภาคเหนือและร้อยละ 30 อยู่ในภาคใต ้

3) พื้นที่เกษตรที่เหลืออีกประมาณ 100 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 57 อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าหนดเป็นพื้นที่เกษตรน้้าฝนและเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้กลยุทธ์พิเศษที่



 43 

อาจมีค่าลงทุนสูง เช่น การใช้น้้าบาดาล การผันน้้าจากลุ่มน้้าข้างเคียง โดยก้าหนดเป็น

พื้นที่เกษตรเพื่อความอยู่รอด เกษตรพอเพียง และเกษตรยั่งยืน ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะกายภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของดิน และน้้า 

ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและลด

ความเสียหายจากภัยแล้ง เช่น การเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนให้กับแหล่งเก็บกักเดิม ปรับปรุงเกณฑ์การ

จัดการน้้าในอ่างเก็บน้้า และการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร รวมถึงปรับปฏิทินการปลูกพืช 

เป้าประสงค์ : 

1)  บริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและ

การท่องเที่ยว ให้สมดุลกับน้้าต้นทุนโดยเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2)  ลดความสูญเสียน้้า และเพิ่มมูลค่าน้้าชลประทาน 

3)  จัดหาน้้าต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งควบคุมและจัดสรรน้้าให้สมดุลและ

เพียงพอ เพื่อการใช้น้้าข้ันพื้นฐานของลุ่มน้้าและระบบนิเวศ 

4)  จัดหาแหล่งน้้าต้นทุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ 

 5)  จัดหาแหล่งน้้าต้นทุนเพื่ออตุสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมส่งออก

และอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

กลยุทธ์ :   

1)  การจัดการด้านความต้องการ 

   1.1) ก้าหนดพื้นที่/ควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

   1.2) ก้าหนดกติกาการจัดสรรน้้าต้นทุนร่วมกันหลายพื้นที่หรือกิจกรรม 

2)  บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557. แนว

ทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 

3)    การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้้าและระบบชลประทาน 

3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มการ

เก็บกักในลุ่มน้้าที่มีความต้องการใช้น้้าสูง 

  3.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้้าเดิม รวมถึงการจัดรูปที่ดิน 

  3.3) จัดระบบการปลูกข้าวให้เหมาะสม 

3.4) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้าในแหล่งน้้าขนาดเล็ก หรือในระดับแปลงนา 
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3.5) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ แหล่งน้้าและระบบ

ชลประทาน 

 4)     พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้้าในพื้นที่เกษตรน้้าฝน 

  4.1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ 

  4.2) การอนุรักษ์ฟื้นฟูล้าน้้าที่ตื้นเขิน 

  4.3) ใช้น้้าบาดาลเสริมการใช้น้้าผิวดิน 

  4.4) ขุดสระน้้าในไร่นาและแหล่งน้้าชุมชน 

5)    การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าใหม่และระบบกระจายน้้า 

  5.1) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า 

5.2) จัดหาแหล่งน้้าต้นทุน และการน้าน้้ามาใช้ในพื้นที่ใกล้เคียง รูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

ประตูระบายน้้า ฝายทดน้้า อาคารควบคุม และสถานีสูบน้้า 

  5.3) การพัฒนาระบบชลประทาน และระบบกระจายน้้า 

6)    การพัฒนาระบบผันน้้าและระบบเช่ือมโยงแหล่งน้้าภายในและระหว่างลุ่มน้้า/

ต่างประเทศ 

7)    การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพัฒนา

ใหม่เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมต้นน้้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

เป้าหมายตามศักยภาพ : 

1) การจัดการด้านความต้องการ 

1.1) อุตสาหกรรมภาคตะวันออกสามารถลดการใช้ ใช้ให้คุ้มค่าและการน้ากลับมาใช้

ใหม่ลดการใช้น้้าได้ร้อยละ 10 

1.2) มีกลไกควบคุมการใช้น้้า และการจัดสรรน้้าในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก 

2) การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้น้้าต่อหน่วยให้สูงข้ึน 

3) เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้้าของแหล่งน้้าเดิมให้เต็มศักยภาพ และลดการใช้น้้าในพื้นที่

ชลประทานเดิมร้อยละ 10 และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้าแหล่งน้้าขนาดเล็กในลุ่ม

น้้าที่มีศักยภาพการพัฒนาต่้า รวมทั้งการด้าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้

สมบูรณ์ทั่วถึง โดยการวางผังจัดรูปที่ดิน การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือ
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ทางล้าเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบ้ารุงดิน การวางแผนการผลิตและการ

จ้าหน่ายผลิตผลการเกษตร 

4) จัดหาแหล่งน้้าให้กับพื้นที่เกษตรน้้าฝน ให้เพียงพอต่อการท้าการเกษตรเพื่อยังชีพได้อย่าง

น้อย 1 ฤดูกาล โดยการฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ ให้มีปริมาณน้้าเก็บกักเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 

2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุดสระน้้าในไร่นา 270,000 บ่อ พัฒนาน้้าบาดาลเพื่อ

การเกษตร 1.04 ล้านไร่ และแหล่งน้้าชุมชน 1,715 แห่ง 

5) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า โดยเน้นลุ่มน้้าที่มีแหล่งเก็บกักน้้าต้่า และมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้้า

ให้เพียงพอกับความต้องการข้ันพื้นฐานในการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศการพัฒนา

พื้นที่เกษตรชลประทาน อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ และพัฒนา

โครงการแหล่งน้้ าในรูปแบบต่างๆ เพื่ อรองรับความต้องการในการพัฒนา การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมสรา้งความมั่นคงด้านน้้าให้มากขึ้น ให้มีปริมาณน้้า

ที่สามารถจัดการได้ไม่น้อยกว่า 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถด้าเนินการเพิ่ม

พื้นที่ชลประทานได้ไม่น้อยกว่า 8.7 ล้านไร่ 

6) การจัดหาน้้าต้นทุนในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ ระบบผันน้้าและระบบเช่ือมโยงแหล่งน้้า ตาม

ศักยภาพและข้อจ้ากัดเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส้าคัญของประเทศ 

รวมทั้งพื้นที่ขาดแคลนน้้าด้านต่างๆ ในระดับสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 

หลักการ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้้า เปลี่ยนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและ

ท้าการเกษตร ท้าให้การเกิดน้้าหลากดินถล่ม น้้าท่วมฉับพลันเกิดข้ึนบ่อยและรุนแรง โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือและภาคใต้ และมีผลต่อพื้นที่ลาดเชิงเขา ท้าให้น้้าหลากรุนแรงข้ึน กระทบต่อพื้นที่

การเกษตรและชุมชน 

ส้าหรับการเกิดน้้าหลากล้นตลิ่งในพื้นที่การเกษตร ในบางแห่งสาเหตุหลักเกิดจากสภาพภูมิ

ประเทศหรือเป็นการท่วมตามธรรมชาติ เช่น ลุ่มน้้ายมและน่านตอนล่าง จุดบรรจบแม่น้้าชีและมูล 

เป็นต้น แต่ในหลายพื้นที่มีความถ่ีและรุนแรง โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน้้า เช่น การลดลงของพื้นที่ชุ่มน้้า ทางระบาย

น้้าลดประสิทธิภาพลง เป็นต้น 
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เป้าประสงค์ :  

1)  ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญที่มีผลกระทบ   

รุนแรงและความเสียหายสูง 

2)  ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตร และสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้้าซาก 

3)  ลดความเสียหายจากน้้าหลาก ดินโคลนถล่ม น้้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยง 

กลยุทธ์ :   

1)  การปรับปรุงทางน้้าสายหลัก 

2)  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า ผันน้้า และพื้นที่รับน้้านอง 

 2.1) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า 

 2.2) การจัดหาพื้นที่รับน้้านอง/พื้นที่แก้มลิง 

3)  การป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง 

 3.1) วางระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง 

 3.2) ปรับปรุงระบบระบายน้้าในเขตชุมชนเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมขัง 

4)    การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งเก็บกักน้้าให้เต็มศักยภาพ เพื่อลดปริมาณน้้าหลาก

ให้กับพื้นที่ตอนล่าง 

5)    การสนับสนุนการปรับตัวและหนีภัย 

 5.1) การจัดรูปและปรับพื้นที่ท้านาที่น้้าท่วมซ้้าซาก 

 5.2) หลีกเลี่ยงการปลูกบ้านในบริเวณน้้าท่วมถึง/ปลูกบ้านใต้ถุนสูง 

 5.3) ปรับระบบการท้าเกษตรหรือเลือกชนิดพืชและระยะเวลาปลูกพืชให้เหมาะสม 

 เป้าหมายตามศักยภาพ : 

1)  ล้าน้้าสายหลักและสาขาได้รับการปรับปรุง เพิ่มอัตราการไหลมากกว่าร้อยละ 10 รวม

ระยะ 870 กิโลเมตร 

2)  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า ลดความเสียหายจากน้้าหลากล้นตลิง่ ลุ่มน้้าเสี่ยงภัยน้้า

ล้นตลิ่งและความเสียหายสูงในลุ่มน้้าวิกฤต 10 ลุ่มน้้า 

3)  พัฒนาพื้นที่รับน้้านองในลุ่มน้้าเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้้าหลากขนาดใหญ่ 

4)  ป้องกันน้้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง/พื้นทีเ่ศรษฐกิจ จ้านวน 185 แห่ง จัดท้า/ปรับปรุงผัง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ลุ่มน้้า 15 แห่ง 
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5)  สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยโดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้้าเจ้าพระยาใหญ่ และกลุ่มลุ่มน้้า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้าท่ีเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

หลักการ : พื้นที่ป่าต้นน้้าเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มช้ืน การดูดซับน้้า 

การชะลอการไหลของน้้า และเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ส้าคัญของพื้นที่ต้นน้้า สถานการณ์การบุกรุก

เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ป่าได้กลายมาเป็นปัญหาส้าคัญ โดยการบุกรุก

ดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน โดยภาคเหนือมีระดับความ

รุนแรงของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน้้าน่าน ป่าสัก สาละวิน  

เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าช้ัน 1 และเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญของประเทศ ในส่วนการบุกรุก

พื้นที่ป่าเพื่อขยายที่ท้ากินและพื้นทีอ่ยู่อาศัยน้ัน เกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้าช้ัน 2 และ 3 ซึ่งพื้นที่ส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบ รองลงมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้้ามูล 

โขง และชี ตามล้าดับ ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้้าตาปี และลุ่มน้้า

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ (ตามกฎหมาย) มีประมาณ 132 ล้านไร่  

โดยจากการส้ารวจพบว่า พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกใช้ประโยชน์อื่นๆ มีจ้านวน 

20 ล้านไร่ ซึ่งจากการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์และการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าต้นน้้า เกิดการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าท่า มีผลกระทบต่อทั้งการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้้า 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงเกิดการชะล้างและการพังทลายของดินในพื้นที่ท้าการเกษตรในพื้นที่สูง

ชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดการน้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินตาม

ธรรมชาติ และการชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ มนุษย์ที่ท้าการเปลี่ยนแปลง

ระบบธรรมชาติของพื้นที่การบุกรุกท้าลายป่า โดยมีปริมาณฝนที่ตกมากและรุนแรงผิดปกติเป็นปัจจัย

เร่งให้เกิดการชะล้างพังทลาย ผลเสียหายที่ตามมาคือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง โครงสร้างของ

ดินถูกท้าลาย ดินเก็บกักน้้าไว้ให้พืช ใช้ได้น้อย ผลผลิตลดลง อีกทั้งการชะล้างพังทลายของดินจะมีผล

กับตะกอนในล้าน้้าและอ่างเก็บน้้า สภาพล้าน้้าต้ืนเขินจนสัญจรไปมาไม่ได้ 

เป้าประสงค์ :  

1)  ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม เพื่อให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่

ประเทศ (แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท้าลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ 

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)  
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2)  ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นที่ดินถล่ม ในพื้นที่เกษตรลาดชัน เพื่อการชะลอน้้าใน

ลุ่มน้้าสาขาที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 

กลยุทธ์ :   

1) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม เพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ต้นน้้า

ชะลอการไหลหลากในช่วงฤดูฝนเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นที่ป่า 

 1.1) ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 

 1.2) ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 

1.3) การก้าหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ 

ให้สอดรับกับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ (ร่างนโยบายและแผน

บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2558-2564) 

2)  ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

 2.1) ปลูกพืชคลุมดิน 

 2.2) ปลูกไม้ยืนต้น 

 2.3) โครงการน้้าร่องในลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสูง 

เป้าหมายตามศักยภาพ : 

1)  พื้นที่ป่าต้นน้้าได้รับการฟื้นฟู จ้านวน 4.770 ล้านไร่ และลดความเร็วน้้าหลากในพื้นที่

ต้นน้้า 

2) พื้นที่ได้รับการป้องกันการสญูเสียหน้าดิน จ้านวน 9.475 ล้านไร่ ลดการกัดเซาะในพื้นที่

ต้นน้้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการ 

หลักการ : ปัญหาทรัพยากรน้้าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่ง คือ การบริหารจัดการไม่มี

เอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ไม่มีข้อมูลที่สามารถน้ามาประกอบการวางแผน สั่งการ 

และการตัดสินใจไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ และการบังคับ

ใช้ไม่มีแผนแม่บทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า รวมทั้งขาดการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน 
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เป้าประสงค์ :  

1)  มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่ก้าหนดนโยบายและขับเคลื่อน

แผนที่เป็นเอกภาพ 

2)  มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าใน

ระดับชาติและลุ่มน้้า การวางแผนการบริหารน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

3)  เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

4)  มีระบบติดตาม ประเมินผล และการบ้ารุงรักษาให้อาคารที่พัฒนาแล้ว คงอยู่ในสภาพ

เดิมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ :   

1)  จัดท้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า 

  2)    การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานปฏิบัติ  

3)  การสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรลุ่มน้้าและเครอืข่ายระหว่างลุ่มน้้าทุกระดับทั้งในและ

ระหว่างประเทศ 

4)  การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้้าในภาวะ

ปกติและภาวะวิกฤตทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 

  5)    การศึกษา วิจัย แนวทางการจัดการทรัพยากรน้้า/ลุ่มน้้าสาขา 

 6)    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  

  6.1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารน้้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

  6.2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการพัฒนา/อนุรักษ์/การใช้ประโยชน์ 

6.3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่ส้าคัญในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้้า 

 7)    การจัดการน้้า บ้ารุงรักษา และซ่อมแซมระบบชลประทาน 

7.1) การบริหารจัดการน้้า และอาคารชลประทาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ 

  7.2) การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอาคารชลประทานให้คงสภาพเดิม 
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8)  การควบคุมการบุกรุกทางน้้า 

  8.1) การจัดท้าฐานข้อมูลการบุกรุกทางน้้าและแหล่งน้้าสาธารณะ 

  8.2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเขตทางน้้าล้ารางสาธารณะ 

  8.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  8.4) การรณรงค์การสร้างจิตส้านึกไม่ให้รุกล้้าทางน้้า 

9)  การติดตามและประเมินผล 

10)  การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย : 

1)  มีองค์กร/กฎหมาย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในระดับชาติ และระดับลุ่มน้้า 

2)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต อย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3)  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามการด้าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

4)  บริหารจัดการน้้าและดูแลบ้ารุงรักษาอาคาร ให้สภาพอาคารสามารถใช้งานได้อย่าง

ยาวนานและมีประสิทธิภาพ 

2.7.4 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1) กรมทรัพยากรน้้า 

ยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้้า (พ.ศ. 2559-2564) มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ

ปริมาณน้้าต้นทุน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้้าและพ้ืนท่ีชุ่มน้้า เพ่ือจัดหาน้้าต้นทุนและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บและการระบายน้้า รวมถึงรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

เป้าประสงค์ :  

(1) แหล่งน้้าได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกักเก็บและการ

ระบาย รวมทั้งการฟื้นคืนความสมบูรณ์ และรักษาระบบนิเวศ 

(2) ระบบบริหารจัดการน้้าที่สอดคล้องกับความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต การผลิตและรักษา

ระบบนิเวศ รวมทั้งแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
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เป้าหมาย : 

(1) จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  

(2) จ้านวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัยได้รับการแก้ไข  

(3) แหล่งน้้าที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสามารถ

น้าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 

กลยุทธ์ : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้้า และพื้นที่ ชุ่มน้้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้้า 

บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และรักษาระบบนิเวศ 

2) กรมชลประทาน 

ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบั

การบริหารจัดการน้้า 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่งน้้าและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า 

(Basin–based Approach)  

 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด : 

(1) มีปริมาณน้้าเก็บกักเพิ่มข้ึน เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 93,655 ล้าน ลบ.ม. (เฉลี่ย 

ปีละ 4,683 ล้าน ลบ.ม.) 

(2) พื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน (เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 49.5 ล้านไร่ (เฉลี่ยปีละ 2.475

ล้านไร่ )) 

 กลยุทธ์ :  

(1) จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน้้าหลัก และจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้้า

สาขา (ลุ่มน้้าย่อย) ทั้งระบบ โดยจัดการน้้าตามแนวทาง IWRM (Integrated Water 

Resource Management) 

(2) ด้าเนินการพัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแม่บทการพัฒนาลุม่น้้าหลัก และลุ่มน้้า

สาขา (ลุ่มน้้าย่อย) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้้า 

(3) ผันน้้าและเก็บกักจากลุ่มน้้าในประเทศและแหล่งน้้านานาชาติมาใช้ประโยชน์ 

(4) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้้า เพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้้า ส้าหรับการเพิ่ม

พื้นที่ชลประทาน/รองรับความต้องการการใช้น้้าที่เพิ่มข้ึน 
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(5)    แสวงหาความร่วมมือและร่วมทุนจากภาคีในการพัฒนาแหล่งน้้า 

(6) ด้าเนินงานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริให้ครบทั้งระบบ 

 ยุทธศาสตร์ ท่ี  2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้ าอย่างบู รณ าการ  

ตามวัตถุประสงค์การใช้น้้า  

 เป้าประสงค์ : 

(1) เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน (ค่าตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ของโครงการ: EIRR) ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าระบบงาน วิธีการ

และฐานข้อมูลส้าหรับการประเมินผลโครงการ EIRR และการประเมินความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (B/C Ratio) 

(2) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของระบบชลประทาน (ค่าตอบแทนต่อค่า

ลงทุนของโครงการ (B/C Ratio)) 

(3) การบริหารจัดการน้้าโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้้าที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

ตามปริมาณน้้าต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภค บริโภค เกษตร อุตสาหกรรม และรักษา

ระบบนิเวศ) 

- ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้้าในเขตชลประทานได้รับน้้าตามปริมาณน้้า

ต้นทุนที่มีในแต่ละปี  

- จ้านวนหรือร้อยละครัวเรือนในเขตชลประทานที่ได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึน 

(เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 7.431 ล้านครัวเรือน) 

- ปริมาณน้้าที่จัดสรรให้ตามวัตถุประสงค์การใช้น้้า ควรสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- ร้อยละของอ่างเก็บน้้าและทางน้้าชลประทานที่มีคุณภาพน้้าได้เกณฑ์มาตรฐาน

กลางของกรมชลประทาน  

(4) การปรับเปลี่ยนการใช้น้้าภาคเกษตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- พื้นที่จัดรูปที่ดินและระบบน้้าเพื่อการเกษตร (เป้าหมาย 20 ปี ไม่น้อยกว่า 

14.46 ล้านไร่) 

- อัตราการใช้น้้าในภาคการเกษตรด้วยการบริหารจดัการน้้าและการปรับเปลี่ยน

วิธีการใช้น้้า 
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กลยุทธ์ : 

(1) ประเมินผลโครงการลงทุนของกรมชลประทานเดิม ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

(2) พัฒนาประสิทธิภาพอาคารชลประทานด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้้า

ที่ทันสมัย 

(3) พัฒนาการส่งน้้าอย่างมีส่วนร่วม 

(4) ควบคุมคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าชลประทาน และรักษาระบบนิเวศ 

(5) สร้างความสมดุลในการใช้น้้า และจัดสรรน้้าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) 

ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้้าชลประทานในระดับพ้ืนท่ี 

 เป้าประสงค์ : 

(1) การบูรณาการร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ 

- จ้านวนโครงการของกรมชลประทานที่ไปสนับสนุนโครงการในแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

- จ้านวนโครงการชลประทานที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด  

กลุ่มจังหวัด และท้องถ่ิน  

(2) เพิ่มเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น้้า (เครือข่ายผู้ใช้น้้าเกษตร อุปโภค -บริโภค 

อุตสาหกรรม อื่นๆ) 

- ร้อยละของจ้านวนเครือข่ายผู้ใช้น้้าทุกภาคส่วนที่เพิ่มข้ึน  

(3) ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ในการบริหารจัดการงาน

ชลประทาน 

- ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีการด้าเนินการแบบมี

ส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน  

- ร้อยละของจ้านวนโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าที่มีการด้าเนินการแบบ

มีส่วนร่วมในระดับการร่วมมอืบรหิารงานจดัการน้้าในงานชลประทาน หรือระดับ

การเสริมอ้านาจประชาชนในพื้นที่  
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 กลยุทธ์ : 

(1) การบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคราชการ (ส่วนราชการ จังหวัด  

กลุ่มจังหวัด ท้องถ่ิน) 

(2) การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการท้างานกับภาคประชาชน และ NGO 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน และกลุ่มผู้ใช้น้้าให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน

ที่พัฒนาแล้ว 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)  

 เป้าประสงค์ : 

(1) เป็นองค์กรอัจฉริยะ 

 กลยุทธ์ : 

(1) สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสู่องค์กรอัจฉริยะ 

(2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 

กรอบแนวคิดและความสามารถ (Smart Smart WorkerWorker Worker) 

(3) ส่งเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management KM) 

(4) พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการชลประทาน 

(5) พัฒนาระบบการบริหารงานบนพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) และการจัดการ

งานชลประทานในภาวะวิกฤต 

2.7.5 แผนงานพัฒนาแหล่งน้้าในลุ่มน้้ายม 

 ส้านักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน (2552) ได้สรุปแผนงาน การแก้ไขปัญหาวิกฤติน้้า  

น้้าท่วม  น้้าแล้ง  แบบยั่งยืนในลุ่มน้้ายม  จะต้องใช้แนวทางการแก้ไขหลายแนวทางประกอบกัน  

โดยแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ ดังภาพที่ 2.13 
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ภาพท่ี 2.13 แนวทางการแก้ไขปัญหาวิฤตน้า้ในลุม่น้้ายม 

พื้นที่ต้นน้้า  มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา สามารถด้าเนินการมาตรการต่างๆ ได้ดังนี้    

- การก่อสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ คือ โครงการแก่งเสือเต้น ความจุเก็บกัก 1,175 ล้าน 

ลบ.ม. ท้าให้สามารถบรหิารจัดการน้้าบริเวณลุ่มน้้ายมตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้ึน  

พื้นที่กลางน้้า และปลายน้้า มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สามารถด้าเนินการมาตรการ

ต่างๆ ได้ดังนี้ 

- ก่อสร้างฝายในล้าน้้ายม เพื่อเก็บกักน้้า และทดน้้า เป็นช่วงๆ โดยจะต้องออกแบบไม่ให้

เป็นอุปสรรคในการระบายน้้าในฤดูน้้าหลาก  

- การขุดลอกขยายล้าน้้ายม  ขุดลอกปรับปรุงหนอง บึง ตามธรรมชาติ  การพัฒนาอ่าง

เก็บน้้าขนาดเล็ก ปรับปรุงสภาพคลอง บึง การพัฒนาแก้มลิงขนาดใหญ่ การปรับปรุง

อาคารต่างๆ ในล้าน้้ายม เพื่อให้น้้าไหลผ่านสะดวก  การผันน้้าเลี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจ/

ชุมชน  ที่มีมูลค่าความเสียหายมาก ฯลฯ  เพราะในแต่ละแนวทางก็มี ข้อจ้ากัด   
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เช่น การก่อสร้างอ่างเกบ็น้้าบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะสร้างให้เก็บน้้าได้เต็มศักยภาพของ

ปริมาณน้้าที่ไหลลงอ่างฯ เนื่องจากข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ ดังนั้นแนวทางต่างๆ

ข้างต้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องน้ามาใช้ประกอบในการบริหารจัดการน้้าบริเวณพื้นที่

ลุ่มตอนล่าง  

ทั้งนี้ ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในระยะยาว จ้าเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการไหล และ

การระบายน้้าลงสู่ แม่น้้าน่าน แม่น้้าเจ้าพระยา และลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องด้าเนินการ

ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ คือ เข่ือนแก่งเสือเต้น โดยการบริหารจัดการน้้า

ในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ มาก้าหนดระดับน้้าและควบคุมน้้าหลาก ท้าให้สามารถลดปริมาณน้้าหลาก

จากพื้นที่ลุ่มน้้ายมตอนบน ไม่ให้ไหลลงซ้้าเติมพื้นที่การเกษตร และเขตชุมชนในพื้นที่ลุ่มตอนล่าง 

พร้อมทั้งบริหารจดัการอ่างเก็บน้้าขนาดกลางตามล้าน้้าสาขาของแม่น้้ายม ท้ายเข่ือนแก่งเสือเต้น เพื่อ

เก็บกักปริมาณน้้าหลากในล้าน้้าสาขา และชะลอการไหลลงไปพื้นที่ลุ่มน้้ายมตอนล่าง ประกอบการ

การด้าเนินการด้านการผันน้้าเลี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจ การบริหารจัดการแก้มลิงบริเวณพื้นที่ลุ่มตอนล่าง

เพื่อชะลอน้้า และมาตรการอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ส้าหรับในฤดูแล้งก็จะน้าน้้าที่เกบ็กักไว้ในฤดูฝนที่อยู่ในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ ่ขนาดกลาง และ

แก้มลิง มาบริหารจัดการเพื่อเป็นน้้าต้นทุนในการท้าการเกษตรของพื้นที่ท้ายอ่างฯ และสามารถใช้

แนวคลองผันน้้าเป็นระบบกระจายน้้าเพื่อส่งน้้าให้พื้นที่การเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย  

2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กรมทรัพยากรน้้า (2559) ได้ท้าการศึกษาความมั่นคงของน้้าทั้ง 25 ลุ่มน้้า โดยส่วนหนึ่งของ

การศึกษาได้ศึกษาถึงความต้องการใช้น้้าทุกภาคส่วนในภาพรวมของลุ่มน้้าหลักทั้ง 25 ลุ่มน้้า  
และประเมินความต้องการใช้น้้าในอนาคตจากการจ้าลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพชลประทาน การขยายพื้นที่ชลประทาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 
เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นยังได้มีจัดท้าบัญชีลุ่มน้้า ประเมินประสิทธิภาพในสภาพในปัจจุบัน อีกด้วย 
ซึ่งผลการศึกษาได้ข้อมูลที่แสดงภาพรวมของลุ่มน้้าทั้งในด้านอุปสงค์ของแต่ละภาคการผลิต และด้าน
อุปทานที่แสดงศักยภาพของทรัพยากรน้้าในแต่ละลุ่มน้้า ส้าหรับน้าไปใช้ในการก้าหนดกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการทรพัยากรน้้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีระบบช่วยตัดสินใจในการจัดทา้
บัญชีน้้าเพื่อประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรน้้า
ในระดับลุ่มน้้าและระดับประเทศ รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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 ศศิวิมล ฆ้องนอก (2558) ได้ท้าการประเมินความต้องการใช้น้้าของพืชเศรษฐกิจในต้าบลแม่ทา 
อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการส้ารวจข้อมูลระยะไกล 
และระบบก้าหนดต้าแหน่งบนพื้นโลก ร่วมกับองค์ความรู้ทางเกษตรและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการประเมิน 
ซึ่งผลการศึกษาสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่หรือแผนที่ปริมาณความต้องการใช้น้้า
ชลประทานของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดได้ และสามารถบ่งบอกถึงความต้องการใช้น้้าของชุมชนตาม
ความเป็นจริงจากพฤติกรรมและการปรับตัวของเกษตรกรด้วย 
 ทัศวรรณ หานุภาพ (2556) ประเมินน้้ าต้นทุนในเขตจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ข้อมูล จาก
อุตุนิยมวิทยา การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ชุดข้อมูลดิน ข้อมูลความสูงเชิงเลขด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบกริดใน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษา สามารถบอกทิศทางการไหลของน้้า ปริมาณน้้าท่าและ
ปริมาณน้้าใต้ดินของจังหวัดภูเก็ตได้ 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์กรมหาชน) (2555) ได้ท้าการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระบบคลังลุ่มน้้า 25 ลุ่มน้้า โดยในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ลุ่มน้้า โครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้้า ความต้องการใช้น้้า 6 ประเภท ประกอบด้วย น้้าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภค น้้าใช้เพื่อการเกษตร น้้าใช้เพื่ออุตสาหกรรม น้้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ น้้าใช้เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ท้ายน้้า พร้อมรายงานสภาพปัญหาของทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้า และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการลุ่มน้้า 
 รุจินดา ภู่ระย้า (2550) ใช้เทคนิคการส้ารวจข้อมูลระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาความต้องการใช้น้้าชลประทานเพื่อการเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่
โครงการส่งน้้า และบ้ารุงรักษารังสิตใต้ ตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าว ช่วงการท้า นาปี และ 
นาปรัง โดยน้าข้อมูลการส้ารวจข้อมูลจากระยะไกลจากภาพดาวเทียม Landsat 7 ETM+ มาใช้ใน
การหาพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาปแีละนาปรัง ในปี เพาะปลูก พ.ศ. 2545/2546 และใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ประมาณค่าฝนใช้การเชิงพื้นที่  Inverse Distance Weighted (IDW) 
รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลปริมาณน้้า เพื่อการเตรียมแปลง
ข้อมูลการสูญเสียน้้า  
 Brouwer (1999) ได้ท้าการศึกษาหาปริมาณความต้องการน้้าชลประทานในแต่ละเขตของ
พื้นที่ชลประทานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ILWIS ในค้านวณหาปริมาณความ
ต้องการชลประทานช่วง 10 วัน ในช่วงระยะเก็บเกี่ยวพืช เพื่อน้ามาใช้ในการค้านวณหาปริมาณความ
ต้องการน้้าสูงสุดของพืชแต่ละชนิด จากนั้นน้ามาค้านวณหาปริมาณความต้องการใช้น้้าชลประทาน
ทั้งหมด และจัดท้าแผนที่ความต้องการใช้น้้าชลประทาน (รุจินดา ภู่ระยา 2550:47 อ้างถึงจาก 
Brouwer L.1999) 
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 Muthanna; M.S.M. Amin (2005) ได้น้าระบบ GIS เข้ามาช่วยในการวางแผนบริหารจดัการ
น้้า เช่น งานศึกษาของ ได้ส้ารวจการสูญเสียน้้าจากการซึมของดินในแต่ละพื้ นที่ปริมาณสูงสุดของ
ความต้องการน้้าของพืชอ้างอิง และการใช้น้้า เพื่อท้าให้ดินเค็มน้อยลง จากนั้นเลือกพืชให้เหมาะสม
กับสภาพดินและอากาศค้านวณความต้องการใช้น้้าของพืชในพื้นที่ เมื่อทราบปริมาณความต้องการน้้า
แล้วจึงวางแผนการจัดสรรน้้า ให้ในแต่ละพื้นที่ ช่วยให้การจัดสรรน้้า ไม่น้อยหรือมากไป ท้าให้การใช้
น้้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 Casa et al. (2008) ประเมินความต้องการใช้น้้า ของพืชด้วยเทคนิคการส้ารวจระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บริเวณที่ราบชายฝั่ง Pontina Plain ตอนกลางของเมืองอิตาลี โดยใช้ภาพ
จากดาวเทียม Landsat ETM+ จ้านวน 4 ภาพ ตั้งแต่ปี 2001-2002 มาจ้าแนกพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิด
ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิ์เคราะหป์ระมาณค่าข้อมลูการ
คายระเหยน้้าอิงของพืชรายเดือน (ETo) เชิงพื้นที่ด้วยวิธี Inverse Distance Weighted (IDW) ผลจาก
การศึกษาสามารถประเมินค่าความต้องการใช้น้้าเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของพืชแต่ละชนิดได้ 
 Jimenez-Bello (2012) ใช้เครื่องมือการส้ารวจข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดการน้้าชลประทานของส้ม ด้วยวิธีการส้ารวจระยะไกลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์หา
ค่าการปกคลมุดินของต้นไม้ (Ground cover) และน้าไปใช้ในการค้านวณค่าสัมประสิทธ์การใช้น้้าของ
ส้มและปริมาณฝนใช้การ จากนั้นวิเคราะห์ค่าการใช้น้้าของของต้นส้มด้วยระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ และน้าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบการใช้จริงของพืช เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้า
ชลประทาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท้าให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงหลักการ เทคนิค เครื่องมือ ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่มสี่วนช่วยสนับสนุนในการประเมนิความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมและ
การรวบรวมข้อมูลน้้าต้นทุน สถานการณ์และสภาพปัจจุบันในพื้นที่ เช่น สถานการณ์น้้าต้นทุน การใช้
น้้าในพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ในปัจจุบัน เพื่อศึกษาความเพียงพอของน้้าจากสภาพพื้นที่ ทั้งนี้ยังสามารถ
จัดท้าภาพฉายอนาคต จากการประเมินสถานการณ์น้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม
ในอนาคต จากแบบจ้าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
รวมถึงการทบทวนบทความวิจัยต่างๆ จากผู้ที่เคยมีการจัดท้าเอาไว้ในเรื่องที่ใกล้เคียงกับการศึกษา 
ข้อจ้ากัดต่างๆในแต่ละงานวิจัยเกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงข้อจ้ากัดของแบบจ้าลอง
ต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้ น้าไปสู่การสนับสนุนการตัดสินใจในพื้นที่ให้ได้ข้อมูลที่สามารถเช่ือถือได้และ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีการด้าเนินงาน 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  

แนวทางการบริหารน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรม

ในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 

การประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้า

เกษตรกรรม 

การวิเคราะห์ความเพียงพอของน้้า

ต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้

น้้าในปัจจุบัน 

การประเมินสถานการณ์ของน้้า

ต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อ

การเกษตรกรรมในอนาคต 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประเมินน้้าต้นทุนและ

ปริมาณความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 

การประเมินสถานการณ์น้้าต้นทุน 

- -การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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จากกรอบแนวคิดในภาพที่ 3.1 ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้้า
ต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยมีการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมโดยที่ ปริมาณ
น้้าต้นทุนในปัจจุบันจะใช้การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นลุ่มน้้าย่อย และน้ามา
สรุปผลเป็นความเพียงพอของน้้าในพื้นที่แต่ละลุ่มน้้าย่อยทั้งในปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าในอนาคต เพื่อจะได้ทราบถึงภาพฉายอนาคตของ
รูปแบบเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะน้าผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้มาจัดท้าเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารน้้า
ต้นทุนและความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการประเมินปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้า ผู้ศึกษาจะ

แบ่งตามขอบเขตของการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในรปูแบบจากแหลง่ที่มาซึ่งผู้จดัท้าได้ท้าการอธิบาย

ไดด้ังตารางที่ 3.1 และ 3.2 ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3.1 ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลท่ีใช้ รูปแบบข้อมูล แหล่งท่ีมา 
ข้อมูลการใช้ปรโยชน์ที่ดิน 
ปี 2550,2555,2558-2559 

GIS File กรมพัฒนาที่ดิน 
ปี 2550,2555,2558-2559 

ข้อมูลขอบเขตชลประทาน GIS File กรมชลประทาน ปี 2556 
ข้อมูลปริมาณน้้าทา่รายเดือน/ราย Microsoft Access 

excel (.xls) 
กรมชลประทาน ปี 2558 

ข้อมูลผลการศึกษาแบบจ้าลองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(hadCM3) 

Microsoft Access 
Database (.accdb) 

ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษา 
โครงการจัดท้าแผนการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อขบัเคลื่อนการ
บริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้า้ 
(พื้นที่ลุ่มน้้าภาคเหนือ) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 2560 

ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืช เอกสารเผยแพร่ กรมชลประทาน 2554 
ปฏิทินการเพาะปลูกพืชภาคเหนือ เอกสารเผยแพร่ กรมทรัพยากรน้้า 2558 
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ตารางท่ี 3.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 

อุปกรณ์ท่ีใช้ ประเภทการใช้งาน 
โปรแกรม Microsoft excel ใช้ในการบันทึกข้อมูลและคาดการณ์ข้อมูลเชิงสถิติ พลอต

แผนภาพ ค้านวณปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้
น้้าจากข้อมูลสถิติและจากผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมอื่นๆ  

โปรแกรม Microsoft Access  บันทึกและจัดเก็บข้อมูลจากแบบจ้าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ARCmap desktop 10.3.1  ค้านวณพื้นที่ แบ่งรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืช ค้านวณ
พื้นที่เพราะปลูกพืชแต่ละชนิด 
ตรวจสอบพื้นที่ ศึกษา จัดท้าแผนที่  ประกอบผลการศึกษา 
แสดงผลการศึกษาในรูปแบบแผนที่   

IDRIST Taiga คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ด้วย
แบบจ้าลอง CA-MARKOV 

 

3.2 วิธีการศึกษา 
3.2.1 การศึกษาประเมินปริมาณน้า้ต้นทุนในปัจจบุัน 
ผู้ศึกษาด้าเนินโดยการรวบรวมข้อมูลปรมิาณน้้าท่ารายเดือนและรายปจีากสถานีวัดน้้าท่าของ

กรมชลประทาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษารวมทั้งหมด 21 สถานี ข้อมูลสถานีวัดน้้าท่า ปริมาณน้้าท่าราย

เดือนและรายปีเฉลี่ย ส้าหรับแต่ละสถานีแยกตามรายลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่ศึกษา และสรุปเป็นปริมาณ

น้้าต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่ศึกษา ดังภาพที่ 1.2 

3.2.2 การประมาณการณค์วามต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในปัจจุบัน 
ความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตร พิจารณาจากการศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ปัจจุบัน เป็นการจ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน มาตราส่วน 

1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันจากภาพถ่าย

ดาวเทียมด้วยโปรแกรม google earth pro โดยประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ ดินน้ามาใช้ใน

การศึกษา ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม เช่น พื้นที่นาข้าว พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ พื้นที่ปลูกมันส้าปะหลัง พื้นที่ปลกูไม้ผล พื้นที่ปลกูไม้ยืนต้น พื้นที่ปลูกพืชสวน พืชผัก และไม้ดอก

โดยแบ่งการพิจารณาเป็นพื้นที่นอกและในเขตชลประทาน เนื่องจากมีลักษณะความต้องการที่
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แตกต่างกัน (ดังภาพที่ 3-2) และน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าในแต่ละลุ่มน้้าย่อยผ่าน

องค์ประกอบต่างๆ สามารถแสดงข้ันตอนต่างๆ ได้ (ดังภาพที่ 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

การใช้ที่ดิน 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 

ในลุ่มน้้า 

พ้ืนที่ชลประทาน 

พ้ืนที่เกษตรกรรม

นอกเขต

พ้ืนที่เกษตรกรรมใน

เขตชลประทาน 

ขอบเขตลุ่ม

น้้าย่อย 

+ + 

ภาพท่ี 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรรมด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์

ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้า้เกษตรกรรม 

 

พื้นท่ีการเพาะปลูก 
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ซึ่งในการประเมินความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรนั้น ท้าการประเมินความต้องการใช้น้้า

ของพืชในแปลงเพาะปลูกรวมกับ การสูญเสียต่างๆ ในระหว่างการล้าเลียงน้้าจากแหลง่น้้าต้นทนุจนถึง

แปลงพื้นที่เพาะปลูก โดยหักออกด้วยปริมาณฝนใช้การ โดยปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะ

แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของพืชที่ปลูก โดยที่ปริมาณความต้องการน้้าของพืชในแปลงเพาะปลูก

หรือปริมาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี สามารถค้านวณได้จากสมการที่ (2.4) จากที่กล่าวไว้

ในส่วนที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

ET = KC*ETP   

โดยที่  ET  = ปริมาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี (มม./วัน) 

KC  = ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช  

ETP = ศักย์การคายระเหยน้้าของพืชหรือการใช้น้้าของพืชอา้งอิง (มม./วัน) 

โดยในส่วนของการค้านวณความต้องการใช้น้้าชลประทานของพืช ซึ่งจะน้ามาใช้ในการ
ประเมินความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมนี้ สามารถค้านวณโดยมีข้อมูลพื้นฐานในการค้านวณดังนี้   

1) ชนิดของพืชที่ลุ่มน้้ายม มีการเพาะปลูก เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง มะม่วง กล้วย 
ไม้ยืนต้น พืชผัก และไม้ดอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ตามความต้องการ
น้้าที่แตกต่างกัน  

2) ขนาดพื้นที่เพาะปลูก  
3) อัตราการคายระเหยและปริมาณฝนในพื้นที่ (ฝนใช้การ) 
4) สัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืช ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 
5) ปฏิทินการปลูกพืช ซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดของชนิดพืชที่ท้าการเพาะปลูก ช่วงเวลา 

จ้านวนครั้งที่ท้าการเพาะปลูกและฤดูกาล โดยที่ความต้องการน้้าของพืชหนึ่งในขณะใด
ขณะหนึ่งนั้นจะข้ึนอยู่กับอายุของพืชชนิดนั้นนับจากวันที่เพาะปลูก  (ภาคผนวกที่ 1) 

6) พื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งวิเคราะห์พื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ เขตชลประทานที่ไม่
ค้านึงถึงประสิทธิภาพการชลประทานอันเนื่องมาจากพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเขตชลประทาน
จะใช้น้้าฝน (ฝนใช้การ) เป็นแหล่งน้้าต้นทุนหลัก 
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โดยในการค้านวณปริมาณน้้าเกษตรกรรมส้าหรับพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
จึงต้องค้านึงถึงปัจจัยดังกล่าว วิธีการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานมีวิธีคิด
อัตราความต้องการใช้น้้าของพืชดังนี้ โดยแบ่งพิจารณาได้ 2 รูปแบบ คือ ในเขตชลประทานสมการที่ 
(2.6) และนอกเขตชลประทานสมการที่ (2.7) 

IWR = (ET + DP- ER)/IE      (2.6) 
WR = ET + DP- ER       (2.7) 

โดยที่  WR = ปรมิาณความต้องการน้้า (มม.) 
 IWR = ปรมิาณความต้องการน้้าชลประทาน (มม.) 

ET = ปรมิาณความต้องการน้้าของพืชตามทฤษฎี (มม.) 
   DP  = ปรมิาณน้้ารั่วซึมเลยเขตรากพืช (มม.) (Deep Percolation) 
   ER  = ปรมิาณฝนใช้การ (effective rainfall) (มม.) 
   IE = ประสิทธิภาพชลประทาน (irrigation efficiency) 
 
โดยในสมการท่ีกลา่วไว้ในข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ค่า Potential Evapotranspiration (ETP) การใช้น้้าของพืชหรือการคายระเหยน้้า
ในสภาพที่ดินมีความช้ืนอย่างเพียงพอที่พืชจะน้าไปใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งในการศึกษาน้ีได้
ประมาณค่า ETP โดยวิธีของ Penman-Monteith เพราะว่าเป็นวิธีการที่ได้รวบรวม
องค์ประกอบที่มีผลต่อการใช้น้้าของพืชมา ได้แก่ รังสีดวงอาทิตย์ ความเร็วลม อุณหภูมิ 
และความช้ืนของอากาศดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ผ่านมา (สมการที่ 2.7 ) โดยใช้ข้อมูลจาก
สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ปี 2559 

2) ค่าสัมประสิทธิ์กรใช้น้้าของพืช (Kc) จะใช้ค่า Kc ที่ ค้านวณโดยสูตรของ Penman 
Monteith ค่า Kc ของพืชชนิดต่างๆ ดังกล่าว จากสูตรของ Penman Monteith นี้
น้ามาใช้ในการประเมนิความต้องการน้้า เพื่อการชลประทานของการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้้า
ยม โดยเลือกใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการใช้น้้าของพืชแต่ละชนิดในรายเดือนและรายสัปดาห์  
ดังตารางที่ 3.3 และ 3-4 ตามล้าดับ (กรมชลประทาน, 2554: 84-116) 
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ตารางท่ี 3.3 ค่าสัมประสิทธิการใช้น้้าของพืช (Kc) รายเดือน โดยวิธี Penman-Monteith  
เดือน ออย มะม่วง ส้มโอ กล้วย มันส้าปะหลัง สับปะรด มะล ิ

1 0.65 2.1 1.74 1.45 0.47 0.78 2.35 
2 0.86 2.46 1.62 1.64 0.43 0.87 1.35 
3 1.13 2.53 1.45 2.3 0.33 0.53 1.49 
4 1.35 2.28 1.12 2.11 0.50 0.32 1.08 
5 1.56 2.29 1.02 2.38 0.67 0.41 1.84 
6 1.29 2.5 1.13 2.29 0.74 0.59 1.46 
7 1.2 1.9 1.97 3.28 0.61 0.62 0.9 
8 0.93 1.69 2.44 3.19 0.68 0.80 1.74 
9 0.63 1.61 2.36 3.39 0.88 0.64 2.18 
10 0.52 1.27 1.97 1.63 0.84 0.70 2.32 
11 - 1.24 1.96 0.76 0.64 0.65 2.19 
12 - 1.19 1.9 1.1 0.44 0.44 2.56 

 

ตารางท่ี 3.4 คา่สัมประสิทธิการใชน้้้าของพืช (Kc) รายสปัดาห์ โดยวิธี Penman-Monteith  

สัปดาห์ ข้าว ข้าวโพด กะหล่้าดอก 
1 1.03 0.65 1.01 
2 1.07 0.68 1.36 
3 1.12 0.84 1.43 
4 1.29 0.99 1.47 
5 1.38 1.16 1.49 
6 1.45 1.22 1.19 
7 1.5 1.21 1.17 
8 1.48 1.15  
9 1.42 0.96  
10 1.34 0.72  
11 1.23 0.61  
12 0.94   
13 0.86   
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3) ปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall ) ปริมาณฝนใช้การสามารถค้านวณได้จาก
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนหรือรายสัปดาห์ และจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช วิธีการ
เพาะปลูก และวิธีการให้น้้า ทั้งนี้การก้าหนดปริมาณฝนใช้การค้านึงโดยแยกออกเป็นพืช  
2 ชนิดเป็นหลักเกณฑ์ คือ ปริมาณฝนใช้การของข้าวและปริมาณฝนใช้การของพืชไร่ ไม้
ผลและพืชผัก ดังนี้ 
- ปริมาณฝนใช้การของข้าว ใช้ค่าจากฝนรายเดือนเฉลี่ยโดยก้าหนดเป็นปริมาณฝน

ให้ตรงสอดคลอ้งกบั ตารางที่ 2.1 
- ปริมาณฝนใช้การของพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก จะมีความแตกต่างจากการค้านวณของ

ข้าว  ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ของฝนที่ตก อัตราการใช้น้้าของพืช และปริมาณความช้ืนที่
จะต้องเพิ่มในเขตรากพืชก่อนการให้น้้าชลประทานมาเกี่ยวข้องด้วย การค้านวณฝน
ใช้การของไม้ผล ส่วนใหญ่จะค้านวณจากสูตรของ FAO ดังสมการ 3.3  (บุญมา 
บ้านประดิษฐ์, 2546) ดังในตารางที่ 2.2 ด้วยสมการที่ (2.8) 

 

Re = 2.54F (0.329R0.824 - 0.116) x 100.009ET (2.8)    
 

  เมื่อ Re  = ปริมาณฝนใช้การเฉลี่ยในเดือนที่พิจารณา (เซนติเมตร) 

   F  = (0.532 + 0.116D + 0.009D2 + 0.002D3) 

   D  = ปริมาณความช้ืนที่ต้องเติมในเขตรากพืชก่อนการให้น้้าชลประทาน 

(เซนติเมตร) 

   R  = ฝนตกเฉลี่ยรายเดือน (เซนติเมตร) 

   ET  = ปริมาณน้้าที่พืชใช้ (เซนติเมตร) 

4) ค่ าการซึ มของน้้ าลงดิน (Deep Percolation) ค่ าการซึ มของน้้ าลงดิน (Deep 
Percolation) ในการปลูกข้าวจ้าเป็นต้องขังน้้าไว้ในแปลงนาในระดับที่ เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันวัชพืช ดังนั้น จะมีปริมาณน้้าส่วนหนึ่งที่ซึมลงดินเลยเขตรากพืช (Root Zone) ลง
ไปใต้ดินที่รากพืชไม่สามารถน้าน้้าข้ึนมาใช้ได้อีก (ศศิวิมล ฆ้องนอก, 2558) ในการค้านวณ
ความต้องการน้้าของข้าว จะก้าหนดอัตราการซึมของน้้าลงดินเท่ากับ 1 มม./วัน ในฤดูฝน 
และ 1.5 มม./วัน ในฤดูแล้ง แต่ส้าหรับพืชอื่นๆ นอกจากข้าว เนื่องจากการปลูกไม่มีการขัง
น้้าไว้ในแปลงเพาะปลูกจึงไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดค่าปริมาณการซึมลงดิน 

5) ประสิทธิภาพการชลประทาน เป็นความสามารถในการส่งน้้าไปยังพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งจะมีค่า
แตกต่างกันไปตามฤดูกาลที่เพาะปลูก และระบบการส่งน้้าให้พืช ได้ก้าหนดประสิทธิภาพ
ชลประทาน ตามรูปแบบของระบบส่งน้้าชลประทาน คือ ปริมาณการเตรียมแปลง ส้าหรับ
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ข้าว ก้าหนด 200 มม. ในฤดูฝน และ 250 มม. ในฤดูแล้ง และส้าหรับพืชชนิดอื่นๆ ก้าหนด
เป็น 60 มม. (ตารางที่ 3.7) 

ตารางท่ี 3.5 ประสิทธิภาพการชลประทาน (ส่งน้้าโดยคลองเปิด) 

ชนิดของพืช 
ประสิทธิภาพการชลประทาน % 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

ข้าว 48 51 
พืชไร่ 51 54 

สวนผลไม ้ 65 65 
ที่มา : กรมชลประทาน (2554) 

3.2.3 การประเมินสถานการณ์ของน้้ าต้นทุนและความต้องการใช้น้้ าเพ่ือการ
เกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 การประเมินสถานการณ์ของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคต

ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อเป็นภาพฉายของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้าเนินการโดยทบทวนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2550 -2559 เพื่อให้ทราบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีต

ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยรายเดือนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้

น้้าเกษตรกรรม คือ ปริมาณน้้าฝน ค่าศักย์การระเหยของน้้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

อนาคตปี พ.ศ. 2560-2564 ด้าเนินการโดยทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบจ้าลองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (hadCM3) จากผลการศึกษาโครงการจัดท้าแผนการปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการช้ันคุณภาพลุ่มน้้า (พื้นที่ลุ่มน้้า

ภาคเหนือ) รายงานฉบับสมบูรณ์ 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในอนาคต คือ อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยราย

เดือน อุณหภูมิสูงสุดสุดเฉลี่ยรายเดือน ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ค่าศักย์การระเหยของน้้าเฉลี่ย

รายเดือน และสรุปเป็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีพ.ศ. 2560-2564 

2) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์ข้อมูลประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยก้าหนดให้แผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558 -2559  
จากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นฐานข้อมูล แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558-2559 เพื่อได้ทราบ
ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา และการคาดการณ์
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคตท้าได้โดยด้วยแบบจ้าลอง CA_MARKOV โดยใช้
โปรแกรม IDRISI Selva ซึ่งในส่วนนี้จะมีการด้าเนินการศึกษา 2 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบค่าความ
ถูกต้องของแบบจ้าลอง CA_MAKOV และ การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ใน พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- การตรวจสอบค่าความถูกต้องของแบบจ้าลอง CA_MAKOV โดยน้าเข้าข้อมูลการใช้
ที่ดิน พ.ศ. 2550 และ 2555 เพื่อหาแนวโน้มการใช้ที่ดินของปี พ.ศ. 2559 แบบจ้าลองมาร์คอฟ ด้วย
โปรแกรม IDRISI ผลลัพ ธ์ที่ ได้ คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (Probability of 
changing) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง (Transition of changing) น้าค่าสัดส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างแบบจ้าลองการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2559 ด้วย
แบบจ้าลอง CA_MARKOV 

- น้าแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการคาดการณ์ด้วยแบบจ้าลอง CA_MAKOV 
มาซ้อนทับกับแผนที่การใช้ที่ดิน พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการจ้าแนกข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน  
5 ประเภทการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน/เมือง พื้นที่แหล่ง
น้้าและพื้นที่ เบ็ ดเตล็ต เพื่ อเปรียบเทียบข้อมูลความแตกต่างของการใช้ที่ดินของแผนที่ทั้ ง  
2 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาและค้านวณพื้นที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินที่
ได้จากแบบจ้าลองกับข้อมูลที่ได้จากการจ้าแนกประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสรุปความ
ถูกต้องของแบบจ้าลอง 

- การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ใน พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ด้วยการน้าเข้า
ข้อมูลการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2555 และ 2558-59 เป็นข้อมูลปีฐาน ส้าหรับหาแนวโน้มการใช้ที่ดินของปี 
พ.ศ. 2564 โดยการน้าค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้าง
แบบจ้าลองการใช้ที่ดินอีก 5 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. 2564 ด้วยแบบจ้าลอง CA_MARKOV เพื่อ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2564 และสรุปสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  
5 ปีข้างหน้าโดยสรุปข้อมูลไปที่ด้านเกษตรกรรมของพืชชนิดหลักๆ 
 ในการสรุปสถานการณ์ของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคต 
ใน พ.ศ.2564 ด้าเนินการสรุปสถานการณ์จากประเด็นที่มีผลเกี่ยวข้อง ซึ่งน้ามาจากผลการวิเคราะห์
จากส่วนที่ผ่านมา ประกอบด้วย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ค่าศักย์การ
ระเหยของน้้าเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุดเฉลี่ย ส้าหรับความต้องการใช้น้้าเพื่อเกษตรกรรมนั้น
ด้าเนินการจากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยก้าหนดข้อมูลพื้นที่
เกษตรกรรมในอนาคตเป็นข้อมูลน้าเข้า และวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้้าในอนาคตด้วยวิธี
เดียวกันกับ ภาพที่ 3.3 เป็นภาพฉายสถานการณ์ในอนาคต 
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3.3.4 การวิเคราะห์ความเพียงพอน้้าในพ้ืนท่ีและการจัดท้าข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ความเพียงพอของน้้านั้น ผู้ศึกษาน้าผลการศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนที่ได้และผล

การศึกษาความต้องการใช้น้้าทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความต้องการใช้น้้าในรายเดือนและรายปี และสรุป

ข้อเสนอแนะออกเป็นแนวทางใดแนวทางหนึ่งของลุ่มน้้าย่อยนั้นๆ ตามหลักการดังต่อไปนี้  

1) พบว่าในลุ่มน้้าย่อยมีปริมาณความต้องการใช้น้้าน้อยกว่าปริมาณน้้าต้นทุน สรุปได้ว่าน้้า

ต้นทุนมีเพียงพออาจจะยังไม่ต้องเสนอแนะมาตรการในการบังคับหรือมาตรการเร่งด่วน ในการจัดการ

น้้า แต่อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าหากพบว่าแนวโน้มของปริมาณน้้าต้นมีโอกาสที่จะไม่เพียงพอ แต่

ทั้งนี้อาจจะต้องค้านึงถึงปัจจัยของปริมาณน้้าที่เหลือหากเหลือมากเกินไปอาจจะหมายถึงมีโอกาสการ

เกิดภาวะน้้าท่วมในพื้นที่ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะจะเน้นไปในเรื่องการจัดการปริมาณน้้าที่มากกว่าความ

ต้องการใช้น้้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้้า 

2) พบว่าในลุ่มน้้าย่อยมีปริมาณความต้องการใช้น้้าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณน้้าต้นทุน 

จะสรุปได้ว่า น้้าต้นทุนเพียงพอ แต่มีความเสี่ยงในการขาดน้้า เนื่องจากความผันผวนของน้้าในแต่ละ

ช่วงเวลา อาจจะเสนอแนะมาตรการในการประหยัดน้้าเพื่อบริหารความต้องการใช้น้้าให้เพียงพอ

ส้าหรับน้้าต้นทุน หรือ ข้อเสนอแนะในการจัดหาน้้าต้นทุน แหล่งน้้าขนาดเล็ก เป็นต้น 

3) พบว่าในลุ่มน้้าย่อยมีปริมาณความต้องการใช้น้้ามากกว่าปริมาณน้้าต้นทุน จะสรุปไดว่้า มี

น้้าต้นทุนขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง มีความจ้าเป็นจะต้องเสนอข้อเสนอแนะในหลายภาคส่วน ทั้งการ

รณรงค์การประหยัดน้้า การจัดการกับแหลง่น้้าต้นทุน การบริหารความต้องการใช้น้้าในรายกิจกรรมที่

มีอัตราความต้องการใช้น้้าสูง  

นอกจากนี้การจัดท้าข้อเสนอแนะจะเน้นที่การบริหารความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมต่อ

ปริมาณน้้าต้นทุนมาในลุ่มน้้าย่อยเป็นอันดับแรก ส่วนข้อเสนอแนะที่เสริมในด้านอื่นๆในภาพรวมของ

ลุ่มน้้าหลัก เช่น การรักษาสมดุลลุ่มน้้า การอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

 



 

บทท่ี 4  

ผลการศึกษา 

4.1 ผลการศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนในปัจจุบัน 
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีจากสถานีวัดน้้าท่าของกรม

ชลประทาน รวมทั้งหมด 21 สถาน ีข้อมูลสถานีวัดน้้าท่า ดังภาพที่ 4-1 ปริมาณน้้าท่ารายเดือนและ
รายปีเฉลี่ย ส้าหรับแต่ละสถานีแยกตามรายลุ่มน้้าหลักในพื้นที่ศึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 4-1 และ
จากข้อมูลปริมาณน้้าทา่ที่รวบรวม ได้ท้าการวิเคราะหป์ริมาณน้้าท่าในลุ่มน้้าพื้นที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์
ปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยทั้งปี โดยแยกเป็นรายลุ่มน้้าสาขาแสดงดังตารางที่ 4-2  

 

ภาพท่ี 4.1 สถานีตรวจวัดน้้าท่า 

ที่มา : กรมชลประทาน (2561) 
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ตารางท่ี 4.1 รายชื่อของสถานีวัดน้้าท่าพ้ืนท่ีรับน้า้ฝน ปรมิาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในพื้นท่ีศึกษา (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

สถานีวดัน ้าท่า 
รหัส 
สถาน ี

พื นที่รับน ้าฝน 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) เฉลี่ย 
รายปี 

Yield 
ลิตร/วินาที/ตร.กม. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

แม่น ้ายมที่บ้านน ้าโค้ง Y.1C 7,624 3.93 2.97 2.31 9.85 61.30 88.56 60.93 19.20 11.47 2.86 1.95 0.23 22.17 2.87 
แม่น ้ายมที่ท่าลาดธานี Y.4 17,731 - - - - - - - - - - - - - - 

แม่น ้ายมที่บ้านแก่งหลวง Y.6 12,658 14.78 23.35 6.90 5.95 72.66 119.09 148.48 29.47 23.47 2.06 0.13 0.00 37.34 2.93 

แม่น ้ายมที่บ้านดอนระเบียง Y.14 12,131 7.49 9.19 6.42 5.19 73.91 118.52 71.54 19.86 12.82 3.09 3.37 0.41 27.67 2.29 
แม่น ้ายมที่อ.กงไกรลาศ Y.15 19,936 0.00 0.00 0.00 0.00 5.63 49.44 31.57 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 0.37 
แม่น ้ายมที่บ้านบางระก้า Y.16 20,841 0.00 0.00 0.00 8.88 44.49 60.70 51.35 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.11 0.70 

แม่น ้ายมที่สามง่าม Y.17 21,415 0.00 0.00 0.00 14.58 50.07 67.28 55.90 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 15.97 0.73 
แม่น ้ายมที่บ้านงาวสัก Y.20 5,410 5.31 5.90 7.37 13.28 41.95 81.49 46.57 15.46 10.27 3.42 2.12 0.42 19.47 3.62 
ห้วยแม่สินที่บ้านนาปลากาง Y.21 306 - - - - - - - - - - - - - - 

แม่น ้าบี ที่บ้านมาง Y.24 597 0.00 0.00 2.02 4.06 5.65 6.73 1.58 0.69 0.28 0.00 0.00 0.00 1.76 2.98 
แม่น ้ามอกที่บ้านแม่พู Y.26 785 - - - - - - - - - - - - - - 
ห้วยแม่หุที่บ้านแม่หุ Y.29 57 - - - - - - - - - - - - - - 
ห้วงโป่งที่บ้านโป่ง Y.30 96 0.48 0.35 0.31 0.28 0.61 1.79 1.60 0.43 0.26 0.21 0.19 0.32 0.57 1.76 

แม่น ้ายมที่บ้านทุ่งนอง Y.31 1,976 2.36 1.71 2.70 5.35 21.96 46.20 20.52 8.36 4.57 0.00 0.00 0.00 9.47 4.79 
แม่น ้ายมที่บ้านคลองทน Y.33 Flood Plain 0.00 0.00 0.00 0.00 28.75 77.19 69.82 12.92 5.41 1.01 0.00 0.00 16.28 1.17 
ห้วยแม่ไลที่บ้านแม่ไล Y.34 331 0.00 0.00 0.00 0.07 3.60 3.24 3.64 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 2.76 
แม่น ้าควนที่บ้านป่าคา Y.36 822 0.51 0.20 2.70 6.16 12.15 21.64 12.36 5.39 4.80 1.05 0.68 0.26 5.68 6.66 
แม่น ้ายมที่บ้านไม้กลาง Y.37 10,306 4.53 4.74 1.87 0.00 72.43 122.10 71.69 24.91 14.93 1.39 0.00 0.00 26.57 2.58 
แม่น ้าขามมีที่ต้าหนักต้า Y.38 452 4.53 4.74 1.87 0.00 72.43 122.10 71.69 24.91 14.93 1.39 0.00 0.00 26.57 5.22 
แม่น ้ายมที่บ้านท่าบัวทอง Y.42 - 0.00 0.00 0.00 0.00 60.83 96.58 103.31 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 22.91 - 

แม่น ้ายมที่ อ.สวรรคโลก Y.3A 0.00 - - - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : - หมายถึงไม่มีข้อมูลในช่วงดังกล่าว 
ที่มา : กรมชลประทาน (2561)  
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ตารางท่ี 4.2 ปรมิาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยส้าหรบัลุ่มน้า้สาขาของลุ่มน้า้ในพ้ืนท่ีศึกษา 

ชือ่ลุ่มน ้าสาขา 
พื นที่ 

( ตร.กม.) 

ปริมาณน ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน ้าท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 

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

(พ.ค.-ต.ค.) 
ฤดูแล้ง 

(พ.ย.-เม.ย.) 
ทั งปี 

ลุ่มน ้ายม 
                แม่น้้ายมตอนบน 2,111.05 15.27 44.01 47.75 118.96 268.50 304.72 150.51 60.25 27.79 16.01 9.63 7.00 827.76 242.62 1,070.37 

แม่น้้าควน 870.74 8.52 23.85 24.79 55.82 131.46 148.49 69.81 29.04 13.30 7.21 4.22 3.18 399.29 120.39 519.68 
น้้าป้ี 656.66 5.98 15.97 15.45 27.96 72.71 81.40 34.32 15.72 7.07 3.29 1.77 1.50 214.51 68.63 283.14 

แม่น้้างาว 1,753.86 11.47 31.42 38.50 65.26 159.77 198.19 143.46 69.38 30.06 17.59 9.48 8.00 618.46 164.14 782.60 
แม่น้้ายมตอนกลาง 3,066.51 15.88 52.99 56.48 105.07 325.79 383.17 173.04 70.91 27.31 13.60 7.59 7.65 993.83 245.67 1,239.49 

น้้าแม่ค้ามี 456.18 3.99 10.65 10.30 18.64 48.49 54.28 22.89 10.48 4.72 2.19 1.18 1.00 143.04 45.76 188.81 
น้้าแม่ต้า 518.24 3.33 9.13 11.19 18.97 46.43 57.60 41.69 20.16 8.74 5.11 2.76 2.33 179.74 47.70 227.45 

ห้วยแม่สิน 531.00 6.18 16.50 15.97 28.89 75.14 84.12 35.47 16.25 7.31 3.40 1.83 1.55 221.68 70.92 292.60 
น้้าแม่มอก 1,124.33 1.67 27.56 34.09 16.39 33.50 92.65 96.43 24.90 7.08 3.75 2.93 1.02 258.32 83.66 341.98 
น้้าแม่ร้าพัน 2,564.45 0.47 17.80 22.54 8.35 15.19 56.49 64.89 15.93 4.21 2.29 1.88 0.55 159.00 51.60 210.60 

แม่น้้ายมตอนล่าง 10,393.84 19.40 99.06 146.51 233.64 758.12 1,057.01 525.16 206.90 72.45 35.62 17.44 13.74 2,655.27 529.79 3,185.06 
รวมลุม่น้้ายม 24,046.87 92.18 348.93 423.57 697.97 1,935.1 2,518.1 1,357.7 539.92 210.04 110.06 60.71 47.51 6,670.89 1,670.87 8,341.76 
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จากตารางที่ 4.2 พบได้ว่า ปริมาณน้้าต้นทุน ทั้งปีของลุ่มน้้ายมอยู่ที่ 8,341.76 ล้าน ลบ.ม แบ่ง

ออกเป็นในฤดูฝน 6,670.89 ล้าน ลบ.ม และ 1,670.87 ล้าน ลบ.ม โดยลุ่มน้้าที่มีปริมาณน้้าต้นทุน

มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ลุ่มน้้ายมตอนล่าง ลุ่มน้้ายมตอนกลาง และลุ่มน้้ายมตอนบน ตามล้าดับ ซึ่ง 

มาจากเส้นทางน้้าของแม่น้้ายมซึ่งเป็นทางน้้าสายหลักของลุ่มน้้า รวมถึงเป็นหนึ่งไหนสายน้้าที่เป็นต้น

น้้าที่ไหลไปรวมกับแม่น้้าสายอื่นๆ ก่อนลงไปสู่เจ้าพระยาอีกด้วย ส่วนลุ่มน้้าที่มีปริมาณน้อยที่สุดคือ 

น้้าแม่ค้ามี มีปริมาณที่ 188.81 ล้าน ลบ.ม สืบเนื่องจากเป็นลุ่มน้้าขนาดเล็กเป็นเพียงแม่น้้าสายรอง

ของลุ่มน้้าเท่านั้น ในรายเดือนพบว่า เดือนที่มีปริมาณน้้าสูงจะอยู่ในช่วงเดือน กันยายน ตุลาคม 

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่วนช่วงเดือนที่มีปริมาณน้้าต้นทุนน้อยที่สุดคือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม 

และเมษายน มีปริมาณน้้าอยู่ที่ 60.71 47.51 92.18 ล้าน ลบ.ม  ตามล้าดับ สาเหตุหลักๆที่ท้าให้

ปริมาณน้้าต้นทุนกว่าพื้นที่อื่นๆ คือ ข้อจ้ากัดด้านสภาพทางกายภาพ ความลาดชันของพื้นที่และ

ข้อจ้ากัดที่ไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้้าในพื้นที่ได้มากนัก  

4.2 ผลการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในปัจจุบัน 
การศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมท้าการวิเคราะห์พื้นที่การเกษตรแต่ละ

ชนิดพืชในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทานส้าหรับแต่ละลุ่มน้้าในพื้นที่การศึกษา ในช่วงปี 

พ.ศ.2558-2559 แสดงดังตารางที่ 4.3 หลังจากนั้นน้าไปประเมินความต้องการใช้น้้าต่อไป ซึ่งผลการ

ประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรแต่ละชนิดพืชในช่วงฤดูแล้ง/ฤดูฝน และรายปี 

ส้าหรับแต่ละลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่การศึกษา แสดงดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 พ้ืนท่ีการเกษตรแต่ละชนิดพืชในพื้นท่ีเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
 

ลุ่มน้้ายม ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ตร.กม.) 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

น้้าควน 

ข้าว - 21.920 
พืชผัก - 0.067 
อ้อย - 90.393 

มันส้าปะหลัง - 0.596 
มะม่วง - 6.009 

ไม้ยืนต้น - 5.926 
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ลุ่มน้้ายม ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ตร.กม.) 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

แม่น้้ายม
ตอนบน 

ข้าว - 60.223 
พืชผัก - 0.429 
อ้อย - 309.206 

มันส้าปะหลัง - 4.638 
มะม่วง - 30.928 
ไม้ดอก - 0.028 
ไม้ยืนต้น - 57.857 

น้้าปี ้

ข้าว - 28.509 
พืชผัก - 0.021 
อ้อย - 25.358 

มันส้าปะหลัง - 0.272 
มะม่วง - 24.015 

ไม้ยืนต้น - 23.856 

น้้างาว 

ข้าว - 81.152 
พืชผัก - 0.010 
อ้อย - 175.878 

มันส้าปะหลัง - 1.923 
สับปะรด - 0.031 
มะม่วง - 26.156 
ไม้ดอก - 0.007 
ไม้ยืนต้น - 37.581 

น้้าแม่ค้าม ี

ข้าว 18.402 23.909 
ข้าวโพด 1.125 - 
พืชผัก 0.003 0.300 
อ้อย 0.032 77.474 

มันส้าปะหลัง - 0.042 
สับปะรด - 0.024 
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ลุ่มน้้ายม ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ตร.กม.) 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 
มะม่วง 0.537 6.560 

ส้ม 0.040 - 
ไม้ยืนต้น 1.735 26.659 

น้้าแม่ต้า 

ข้าว - 27.403 
อ้อย - 46.406 

มันส้าปะหลัง - 28.785 
มะม่วง - 0.778 

ไม้ยืนต้น - 9.386 

แม่น้้ายม
ตอนกลาง 

ข้าว 313.678 82.369 
ข้าวโพด 34.864 - 
พืชผัก 0.124 0.115 
อ้อย 2.472 251.283 

มันส้าปะหลัง 1.727 6.110 
สับปะรด 0.027 0.145 
มะม่วง 11.701 33.869 

ส้ม 0.010 - 
กล้วย 0.050 - 
ไม้ดอก 0.019 0.081 
ไม้ยืนต้น 37.184 160.789 

ห้วยแม่สิน 

ข้าว - 12.401 
อ้อย - 38.485 

มันส้าปะหลัง - 14.883 
สับปะรด - 0.009 
มะม่วง - 55.396 

ไม้ยืนต้น - 54.875 

น้้าแม่มอก 
ข้าว - 72.417 
อ้อย - 35.399 
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ลุ่มน้้ายม ชนิดพืช 
พ้ืนท่ีการเกษตร (ตร.กม.) 

ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 
มันส้าปะหลัง - 30.080 

มะม่วง - 17.048 
ไม้ยืนต้น - 51.104 

น้้าแม่ร้าพัน 

ข้าว 84.628 810.438 
ข้าวโพด 0.270 - 
พืชผัก 0.077 0.450 
อ้อย 47.840 259.691 

มันส้าปะหลัง 3.143 268.439 
สับปะรด - 0.045 
มะม่วง 3.116 34.748 

ส้ม 0.139 - 
กล้วย 0.155 - 

ไม้ยืนต้น 1.274 78.396 

แม่น้้ายม
ตอนล่าง 

ข้าว 781.082 3717.204 
ข้าวโพด 8.389 - 
พืชผัก 1.838 9.324 
อ้อย 138.272 1440.869 

มันส้าปะหลัง 11.800 225.377 
สับปะรด - 0.549 
มะม่วง 41.783 295.902 

ส้ม 23.928 - 
กล้วย 7.360 - 
ไม้ดอก 0.131 0.567 
ไม้ยืนต้น 15.453 348.110 
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ดังตารางที่  4-3 ถึง ตารางที่  4-6 จะพบได้ว่าลุ่มน้้าที่อยู่ตอนบนของพื้นที่จะมีพื้นที่

เกษตรกรรมไม่สูงมาก  ทั้งนี้เนื่องจากความลาดชันในพื้นที่จึงท้าให้ไม่เหมาะสมในการท้าเกษตรกรรม 

การมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า เช่น ลุ่มน้้ายมตอนบน แม่น้้าควน แม่น้้ายมตอนบน น้้าปี้ 

แม่น้้างาว น้้าแม่ต้า เป็นต้น ส่วนในพื้นที่ตอนกลางจะพบพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้นเนื่องจากในพื้นที่มี

ความชันต้่าลง เริ่มมีเกษตรกรอาศัยอยู่นพื้นที่ เช่น น้้า และมีพื้นที่ชลประทานที่ส่งเสริมในพื้นที่ เช่น 

น้้าแม่ค้ามี แม่น้้ายมตอนกลาง ห้วยสิน ส่วนในพื้นที่ตอนล่างเนื่องจากสภาพกายภาพของพื้นที่เริ่มเป็น

ที่ราบ มีประชากรอาศัยอยู่มากข้ึน จึงพบการเกษตรกรรมมากข้ึนเช่นในลุ่มน้้าแม่ร้าพัน และแม่น้้ายม

ตอนล่าง  ปัจจัยที่มีผลต่อพืชที่เพราะปลูกอีกหนึ่งปัจจัยคือ พื้นที่ชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย

ระบบสารสนเทศนี้พบว่าลุ่มน้้าย่อยที่ซ้อนทับกับพื้นที่เขตชลประทาน คือ น้้าแม่ค้ามี แม่น้้ายม

ตอนกลาง น้้าแม่ร้าพัน และแม่น้้ายมตอนล่าง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับพื้นที่ใกลเ้คียงในลุ่มน้้าแลว้ว่าลุ่ม

น้้าเหล่าน้ีจะมีพื้นที่เกษตรกรรมที่สูงกว่าลุ่มน้้ารอบข้าง เนื่องจากมีการขนส่งน้้าชลประทานไปสู่พื้นที่ 

ซึ่งมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการปลูกพืชของเกษตรกรได้อีกปัจจัยหนึ่ง 
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ตารางท่ี 4.4 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แม่ค้ามี ในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - 13.79 6.06 5.88 1.34 - - 11.97 5.35 3.74 0.50 - 48.64 
พืชไร่ - 0.26 0.22 0.12 0.01 0.01 0.01 0.17 0.11 0.00 - 0.00 0.92 
พืชผัก - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.02 
ไม้ผล 0.09 0.09 0.17 0.22 0.28 0.24 0.15 0.15 0.10 0.06 0.04 0.06 1.65 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 51.23 

 

ตารางท่ี 4.5 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในแม่น้า้ยมตอนกลาง ในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - 235.02 103.35 100.31 22.79 - - 204.06 91.23 63.78 8.54 - 829.06 
พืชไร่ 0.15 8.16 7.64 4.27 0.82 0.95 0.67 5.52 3.65 0.07 - 0.12 32.02 
พืชผัก - 0.12 0.10 0.14 0.07 - - 0.15 0.11 0.12 0.05 - 0.87 
ไม้ผล 1.78 1.81 3.51 4.65 5.95 5.10 3.26 3.17 2.02 1.09 0.71 1.12 34.15 
ไม้ดอก 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 

รวม 896.17 
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ตารางท่ี 4.6 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แม่ร้าพัน ในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - 63.41 27.88 27.06 6.15 - - 55.05 24.61 17.21 2.30 - 223.67 
พืชไร่ 0.27 0.27 11.87 8.59 13.74 15.74 11.72 7.47 5.56 1.23 - 0.49 76.94 
พืชผัก - 0.07 0.07 0.09 0.05 - - 0.09 0.07 0.08 0.03 - 0.54 
ไม้ผล 0.52 0.53 1.00 1.31 1.69 1.44 0.92 0.88 0.61 0.35 0.24 0.34 9.83 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 310.97 

 

ตารางท่ี 4.7 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในแม่น้า้ยมตอนล่าง ในเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - 585.21 257.34 249.77 56.75 - - 508.11 227.16 158.82 21.26 - 2,064.42 
พืชไร่ 1.03 2.71 36.32 25.85 39.89 45.72 33.98 22.81 16.84 3.55 - 1.58 230.27 
พืชผัก - 1.78 1.56 2.10 1.11 - - 2.15 1.67 1.82 0.68 - 12.85 
ไม้ผล 12.97 13.39 19.94 24.65 31.29 25.58 15.23 14.64 13.85 9.89 7.55 9.44 198.42 
ไม้ดอก 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.04 0.46 

รวม 2,506.42 
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ตารางท่ี 4.8 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้ควน นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 6.84 3.06 2.14 0.29 - 12.33 
พืชไร่ 0.03 0.02 10.84 8.02 13.05 14.92 11.18 7.04 5.62 1.25 - 0.32 72.30 
พืชผัก 0.03 0.03 - - - - - 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.23 
ไม้ผล 0.59 0.60 1.17 1.55 1.98 1.69 1.08 1.05 0.67 0.36 0.23 0.37 11.34 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 96.20 

  

ตารางท่ี 4.9 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในแม่น้า้ยมตอนบน นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 18.80 8.41 5.88 0.79 - 33.88 
พืชไร่ 0.22 0.16 37.35 27.54 44.73 51.17 38.31 24.13 19.24 4.28 - 1.18 248.32 
พืชผัก 0.19 0.20 - - - - - 0.26 0.20 0.22 0.19 0.22 1.48 
ไม้ผล 3.05 3.09 6.02 7.96 10.18 8.72 5.58 5.42 3.44 1.84 1.20 1.90 58.39 
ไม้ดอก 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.10 

รวม 342.16 
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ตารางท่ี 4.10 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้ปี้ นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 8.90 3.98 2.78 0.37 - 16.04 
พืชไร่ 0.01 0.01 3.05 2.25 3.66 4.19 3.14 1.98 1.58 0.35 - 0.09 20.32 
พืชผัก 0.01 0.01 - - - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 
ไม้ผล 2.37 2.40 4.67 6.18 7.90 6.77 4.33 4.21 2.67 1.43 0.93 1.48 45.34 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 81.77 

 

ตารางท่ี 4.11 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้งาว นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 25.34 11.33 7.92 1.06 - 45.65 
พืชไร่ 0.09 0.07 21.17 15.64 25.42 29.07 21.77 13.71 10.94 2.44 - 0.65 140.97 
พืชผัก 0.00 0.00 - - - - - 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 
ไม้ผล 2.58 2.61 5.09 6.73 8.61 7.37 4.72 4.58 2.91 1.56 1.01 1.61 49.38 
ไม้ดอก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

รวม 236.06 
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ตารางท่ี 4.12 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แมค่้ามี นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 7.47 3.34 2.33 0.31 - 13.45 
พืชไร่ 0.00 0.00 9.24 6.85 11.17 12.77 9.57 6.02 4.82 1.07 - 0.26 61.78 
พืชผัก 0.14 0.14 - - - - - 0.18 0.14 0.15 0.13 0.16 1.03 
ไม้ผล 0.65 0.65 1.28 1.69 2.16 1.85 1.18 1.15 0.73 0.39 0.25 0.40 12.38 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 88.65 

 

ตารางท่ี 4.13 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แมต่้า นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 8.56 3.83 2.67 0.36 - 15.41 
พืชไร่ 1.35 1.01 8.48 5.33 7.70 8.94 6.33 4.25 3.04 0.64 - 1.12 48.19 
พืชผัก - - - - - - - - - - - - - 
ไม้ผล 0.08 0.08 0.15 0.20 0.26 0.22 0.14 0.14 0.09 0.05 0.03 0.05 1.47 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 65.07 
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ตารางท่ี 4.14 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในแม่น้า้ยมตอนกลาง นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 25.72 11.50 8.04 1.08 - 46.33 
พืชไร่ 0.29 0.22 30.59 22.48 36.43 41.69 31.18 19.66 15.65 3.48 - 1.04 202.71 
พืชผัก 0.05 0.05 - - - - - 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.40 
ไม้ผล 3.34 3.38 6.59 8.71 11.14 9.55 6.11 5.94 3.77 2.02 1.31 2.08 63.94 
ไม้ดอก 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.28 

รวม 313.67 

  

ตารางท่ี 4.15 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในห้วยแม่สิน นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 3.87 1.73 1.21 0.16 - 6.98 
พืชไร่ 0.70 0.52 6.11 4.04 6.07 7.01 5.06 3.32 2.47 0.53 - 0.63 36.47 
พืชผัก - - - - - - - - - - - - - 
ไม้ผล 5.47 5.53 10.77 14.25 18.23 15.61 10.00 9.71 6.16 3.30 2.15 3.41 104.58 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 148.03 
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ตารางท่ี 4.16 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แมม่อก นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 22.61 10.11 7.07 0.95 - 40.74 
พืชไร่ 1.41 1.06 7.30 4.41 6.15 7.19 4.99 3.42 2.36 0.49 - 1.12 39.92 
พืชผัก - - - - - - - - - - - - - 
ไม้ผล 1.68 1.70 3.32 4.39 5.61 4.81 3.08 2.99 1.90 1.02 0.66 1.05 32.19 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 112.84 

 

ตารางท่ี 4.17ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแต่ละชนดิพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในน้า้แม่ร้าพัน นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 253.06 113.13 79.10 10.59 - 455.88 
พืชไร่ 12.62 9.46 58.45 34.43 46.83 54.86 37.60 26.16 17.58 3.60 - 9.83 311.42 
พืชผัก 0.20 0.21 - - - - - 0.27 0.21 0.23 0.20 0.23 1.55 
ไม้ผล 3.43 3.47 6.76 8.94 11.43 9.79 6.27 6.09 3.86 2.07 1.35 2.14 65.60 
ไม้ดอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 834.45 



 

85 

ตารางท่ี 4.18 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในแม่น้า้ยมตอนล่าง นอกเขตชลประทาน 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - - - - - - - 1,160.71 518.91 362.79 48.57 - 2,090.97 
พืชไร่ 10.60 7.94 194.90 137.04 215.57 247.60 182.68 117.00 90.76 19.96 - 12.33 1,236.39 
พืชผัก 4.23 4.35 - - - - - 5.56 4.31 4.70 4.08 4.85 32.08 
ไม้ผล 29.22 29.52 57.55 76.12 97.35 83.40 53.41 51.86 32.90 17.64 11.48 18.19 558.64 
ไม้ดอก 0.20 0.24 0.31 0.16 0.22 0.14 0.18 0.11 0.04 0.09 0.12 0.18 1.98 

รวม 3,920.06 
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จากตารางที่ 4.4 ถึง 4.18 ลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้ายมที่มีความต้องการใช้น้้าด้านการเกษตร
มากที่สุด คือ ลุ่มน้้ายมตอนล่าง ปริมาณ 6,426.48 ลบ.ม./ปี ซึ่งเป็นการใช้น้้านอกเขตชลประทาน
มากกว่าในเขตชลประทาน ปริมาณ 3,920.06 และ 2,506.42 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามล้าดับ รองลงมา 
คือแม่น้้ายมตอนกลาง ปริมาณ 1,209.83 ล้าน ลบ.ม./ปี และ น้้าแม่ร้าพัน ปริมาณ 1,145.43 ล้าน 
ลบ.ม./ปี โดยแม่น้้าต้ามีความต้องการใช้น้้าด้านการเกษตรน้อยที่สุด ปริมาณ 65.07 ล้าน ลบ.ม./ปี 
ทั้งนี้ในการพิจารณาเป็นรายชนิดพืชแล้วจะพบว่าชนิดพืชที่มีความต้องการใช้น้้ามากที่สุดคือ ข้าว 
พืชไร่ ไม้ผล ตามล้าดับ  แต่หากพิจารณาในรายลุ่มน้้าแล้วจะพบว่าลุ่มน้้าหลักๆที่มีอัตราการใช้น้้าสูง
จะมีความต้องการใช้น้้าของข้าวสูงด้วย เช่น ลุ่มน้้ายมตอนล่าง ลุ่มน้้าแม่ร้าพัน และลุ่มน้้ายม
ตอนกลาง ส่วนในลุ่มน้้าอื่นๆ ที่เหลืออยู่สัดส่วนการใช้น้้าส่วนใหญ่ของลุ่มน้้าจะอยู่ที่พืชไร่ และไม้ผล 
ตามล้าดับ ดังภาพที่ 4.2 ทั้ งนี้สาเหตุที่มีผลต่อความต้องการใช้น้้านี้จะข้ึนอยู่กับจ้านวนพื้นที่
เกษตรกรรมในลุ่มน้้านั้นๆ ปริมาณน้้าฝนที่เป็นฝนใช้การของแต่ละชนิดพืช เป็นต้น ดังนั้นหากมีการ
พิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงถึงปริมาณความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมในอนาคต ก็จะ
ข้ึนอยู่กับลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  ชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่  และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้้าฝน ค่าศักย์การคายระเหยของน้้า ซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อไป 
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ภาพท่ี 4.2 ความต้องการใช้น้า้เกษตรกรรมรายป ี
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4.3 การประเมินสถานการณ์ของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการ
เกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การประเมินสถานการณ์ที่มีผลต่อต้นทุนน้้าและความต้องการใช้น้้าในอนาคตในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะเน้นไปในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้้ายม เพื่อให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจาก 

จาก 2 ปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อภาพรวมของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้า คือ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ แนวโน้มของอุณภูมิในพื้นที่ ปริมาณน้้าฝน รวมไปถึงการระเหยของน้้าไปสู่ช้ัน

บรรยากาศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อปริมาณน้้าต้นทุน และการอุ้มน้้าของดินไว้ส้าหรับให้พืชได้ใช้ประโยชน์ 

และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพื้นที่เกษตรกรรม การลดลงของ

พื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้้า การขยายตัวของเมือง ซึ่งมีผลต่อการใช้น้้าต้นทุนที่มีทั้งสิ้น ซึ่งอธิบาย

ได้ดังนี ้

4.3.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2550 -2559  

ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ายม มีสถานีอุตุนิยมวิทยาติดตั้งอยู่จ้านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีอุตุนิยมเกษตร
พิจิตร สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีส้าโรง และสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ ซึ่งใน
การศึกษาและวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั้งหมดในพื้นที่มาค้านวณหา
ค่าเฉลี่ ยรายเดือนจากข้อมูลของกรมอุตุนิยม วิทยา ระหว่าง พ.ศ.2550-2559 ของตัวแปร
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปริมาณฝน รวมทั้งค่าศักย์การคายระเหยน้้า โดย เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ย 30 ปี ระหว่างพ.ศ.2524-2553 ดังภาพที่ 4.3 และ 4.4  

-  ปริมาณน้า้ฝน 
พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนที่ปรากฏค่าในช่วงฤดูฝนระหว่าง

กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมส่วนมากมีความผันแปรทั้งสูงและต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี
อย่างชัดเจน โดยค่าสูงกว่าอยู่ระหว่าง 20-150 มิลลิเมตรและค่าต้่ากว่าอยู่ระหว่าง 10-120 มิลลิเมตร 
ค่าสูงสุดพบในปี พ.ศ.2554 รองลงมาที่มีค่าฝนสูงอยู่ในปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.
2559 ส่วนค่าต้่าสุดพบในปี พ.ศ.2555 ส่วนในฤดูอื่นๆ ของช่วงปีที่เหลือ พบว่าส่วนใหญ่ค่าปริมาณฝน
รวมเฉลี่ยรายเดือนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย สรุปได้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบนั บ่งบอกได้ชัดเจนว่า 
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ค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ายมมีความผันแปรตลอดเวลาโดยมีค่าทั้งสูงและ
ต่้าเห็นได้อย่างชัดเจนดังแสดงในภาพ 4.3 

 

ภาพท่ี 4.3 รูปแบบของฝนในช่วงปี พ.ศ. 2550 -2559 เปรียบเทียบกับคา่เฉลี่ย 30 ป ี
 

ส้าหรับรูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) ในช่วง พ.ศ. 2550 -2559 พบว่าส่วนใหญ่มีปริมาณ
ฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน โดยมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนและลดลงชัดเจนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน ยกเว้น พ.ศ.2554 ที่ปริมาณฝนเริ่มตกในปลายเดือนกุมภาพันธ์ และมากข้ึนชัดเจน
ในเดือนมีนาคมและไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่ารูปแบบที่ชัดเจนของฝนที่ตกใน
พื้นที่ลุ่มน้้ายมมีความยาวนาน 8 เดือน โดยเริ่มต้นในเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูร้อน ที่ปริมาณ
ฝนตกส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากกรณีที่มีบริเวณความกดอากาศสูงที่เป็นมวลอากาศเย็นแห้งจาก
ประเทศจีน เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยทางตอนบน และปะทะกับมวลอากาศร้อนช้ืนที่เคลื่อนตัวจาก
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกหรือด้านใต้เข้ามาสู่ประเทศไทย  

ช่วงฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ท้าให้มีฝนตกกระจายครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้า
ยมตลอดทั้งช่วงฤดูจนไปสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม ขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ มีพายุหมุนเขตร้อน
เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะมีผลท้าให้มีปริมาณฝนมากเพิ่มข้ึนชัดเจน
โดยเฉพาะปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2559 หลังจากนั้นจะเป็นช่วง
เปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว เฉพาะในช่วงเปลี่ยนฤดูนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ได้บ้างแต่จะน้อยกว่าช่วง
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ฤดูฝนที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการที่มีบริเวณความกดอากาศสูงที่เป็นมวลอากาศเย็นแห้งจาก
ประเทศจีน เคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยทางตอนบนปะทะกับอากาศช้ืนที่ยังหลงเหลืออยู่จากช่วง
ฤดูฝนที่ผ่านมาของประเทศไทยตอนบน จึงท้าให้พบว่าปริมาณฝนไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน  

-  ค่าเฉลี่ยของค่าศักย์การคายระเหยน ้า 

 

ภาพท่ี 4.4 ค่าเฉลีย่ของค่าศักย์การคายระเหยน้้ารวมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยา ในพ้ืนท่ีลุ่ม

น้้ายม พ.ศ.2550-2559  เปรียบเทียบกับปริมาณน้า้ฝน 

 
 จากรูปที่ 4.4 พบว่าในช่วง พ.ศ.2550-2559 ค่าศักย์การคายระเหยของน้้ารวมรายเดือนที่
ปรากฏค่าในช่วงฤดูร้อนระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายนส่วนมากมีค่าอยู่ระหว่าง 
90-180 มิลลิเมตร ในช่วงฤดูฝนระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมมีค่าอยู่ระหว่าง 
90-160 มิลลิเมตร และในช่วงฤดูหนาวระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีค่าอยู่
ระหว่าง 80-90 มิลลิเมตร  ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนค่าเฉลี่ย 30 ปี พบว่า 
ในฤดูร้อน ปริมาณน้้าที่เหลืออยู่ในใต้ดินและผิวดินจะมีโอกาสคงเหลืออยู่น้อยมาก เนื่องจากปริมาณ
น้้าที่สูญเสียออกไปมค่ีามากกว่าปริมาณน้้าฝนที่ได้รับเข้ามา จึงเกิดความแห้งแล้งในดินอย่างเห็นได้ชัด 
ในฤดูฝนพบว่าตลอดทั้งฤดูปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่าต่้ากว่าปริมาณน้้าฝนที่ได้รับเข้ามา จึงไม่
เกิดความแห้งแล้ง แต่มีความชุ่มช้ืนสูงตลอดช่วง ท้าให้พื้นดินในบริเวณนี้อยู่ในสภาพชุ่มช้ืนจนอาจเกิด
น้้าท่วมได้ในบางพื้นที่ และในฤดูหนาวก็เช่นเดียวกันกับฤดูร้อน ปริมาณน้้าที่เหลืออยู่ในใต้ดินและผิว
ดินจะไม่มีเลย เนื่องจากปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่ามากกว่าปริมาณน้้าฝนที่ได้รับเข้ามามาก  
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จึงเกิดความแห้งแล้งอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่า ในช่วง พ.ศ.2550-2559 ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม
น้้ายมนี้ เหตุการณ์ที่เกิดความแห้งแล้งมีประมาณ 6 เดือนระหว่างกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึง
กลางเดือนเมษายนปีถัดไป และเหตุการณ์ที่เกิดความชุ่มช้ืนมีประมาณ 6 เดือนเช่นเดียวกัน ระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมในปีเดียวกัน  

2) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2560-2564 

 - อุณหภูมิสูงสุด 

ค่าอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้้ายมในช่วง พ.ศ.2560-2564  มีค่าใกล้เคียงและสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ.2524-2553) ระหว่าง 0.1-0.7 องศาเซลเซียส โดยสรุป สามารถกล่าวได้ว่า 
ส้าหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูอื่นๆในอนาคต 5 ปีข้างหน้า (2560-2564) ค่าอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ยใน
พื้นที่ลุ่มน้้ายม มีแนวโน้มสูงข้ึนตลอดทั้งปีเฉลี่ย 0.13 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 4-5 

 
ภาพท่ี 4.5 ค่าเฉลีย่ของอุณหภูมิอากาศสูงสุดรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีลุ่มน้า้ยม  

ช่วง 2560-2564 

  

อง
ศา

เซ
ลเ

ซีย
ส 
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- ค่าอุณหภูมิต่้าสุด 

ค่าอุณหภูมิอากาศต่้าสุดเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้้ายมในช่วง พ.ศ.2560-2564  มีค่าใกล้เคียงและสูง
กว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี (พ.ศ.2524-2553) ระหว่าง 0.1-1.3 องศาเซลเซียส โดยสรุป ส้าหรับช่วงฤดูหนาว
และฤดูอื่นๆในอนาคต ค่าอุณหภูมิอากาศต่้าสุดเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้้ายม มีแนวโน้มเริ่มสูงข้ึนตลอดทั้งปี
เฉลี่ยที่ 0.5 องศาเซลเซียส  ดังภาพที่ 4.6 

 

ภาพท่ี 4.6 ค่าเฉลีย่ของอุณหภูมิอากาศต่า้สุดรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีลุ่มน้า้ยม 

 ช่วง พ.ศ.2560-2564 

 
- ปริมาณน้้าฝน 
ค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนในพื้นที่ลุ่มน้้ายมปรากฏค่าในช่วงฤดูฝนระหว่างกลางเดือน

พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมมีความผันแปรทั้งสูงและต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี โดยค่าสูงกว่าอยู่
ระหว่าง 40-60 มิลลิเมตรและค่าต่้ากว่าอยู่ระหว่าง 2.2-30 มิลลิเมตร ส่วนในฤดูอื่นๆ พบว่าค่า
ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนมีค่าใกล้เคียงและสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี เล็กน้อยเช่นเดียวกัน โดยสรุป 
สามารถกล่าวได้ว่า ค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนของบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ายมในอนาคตข้างหน้า มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าปกติและมคีวามผันแปรตลอดเวลาโดยมีค่าทั้งสูงและต่้าเห็นได้อย่างชัดเจน ดังแสดงใน
ภาพที่ 4.7 

อง
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ภาพท่ี 4.7 ค่าเฉลีย่ของปริมาณฝนรวมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนท่ีลุม่น้้ายม  

พ.ศ.2560-2564 

 ส้าหรับรูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) จากภาพที่ 4.7 พบว่า มีปริมาณฝนตกชัดเจนเริ่ม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นไปต้นและไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน จึงสรุปได้ว่า รูปแบบที่ชัดเจนของ
ฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้้ายมมีความยาวนานถึง 10 เดือน โดยเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น
ฤดูร้อนที่ปริมาณฝนตกส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากกรณีที่มีบริเวณความกดอากาศสูงที่เป็นมวลอากาศ
เย็นแห้งจากประเทศจีนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ประเทศไทยทางตอนบน และปะทะกับมวลอากาศร้อนช้ืนที่
เคลื่อนตัวจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกหรือด้านใต้เข้ามาสู่ประเทศไทย มวลอากาศที่มีลักษณะและ
อุณหภูมิที่แตกต่างกันสองมวลนี้ จะท้าให้เกิดการผสมผสาน ปั่นป่วน และเกิดการยกตัวของอากาศที่
รุนแรง ท้าให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงได้ในบริเวณที่มวลอากาศปะทะกันนี้ แต่ว่า
ลักษณะเช่นนี้จะเกิดในระยะเวลาสั้นๆและเป็นพื้นที่บริเวณแคบๆ เท่านั้น ไม่กินบริเวณพื้นที่
กว้างขวางนัก ลักษณะเช่นน้ีจะเรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ดังนั้น เหตุการณ์ที่ต้องระมดัระวังในช่วงเวลาน้ี
คือ ป้ายโฆษณาใหญ่ๆ สิ่งก่อสร้างและบ้านเรือนที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขามากๆ 
อาจโค่นล้มและพังทลาย เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ต่อจากนั้นก็จะ
เป็นช่วงฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวจาก
ทะเลจีนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ซึ่งจะมีผลท้าให้มีปริมาณฝน
กระจายเพิ่มมากข้ึนชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้ายมไปสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม  

มม
. 
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- ค่าเฉลี่ยของค่าศักย์การคายระเหยน้้า 

 

ภาพท่ี 4.8 ค่าเฉลีย่ของค่าศักย์การคายระเหยน้้ารวมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยา  

พ.ศ.2560-2564 

 จากรูปที่  4.8 พบว่าค่าศักย์การคายระเหยของน้้ารวมรายเดือนที่ปรากฏค่าในช่วงฤดูร้อน
ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมส่วนมากมีค่าอยู่ระหว่าง 100-155 มิลลิเมตร 
ในช่วงฤดูฝนระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมมีค่าอยู่ระหว่าง 110-145 มิลลิเมตร 
และในช่วงฤดูหนาวระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 90-110 
มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายเดือนค่าเฉลี่ย 30 ปี พบว่า ในฤดูร้อน 
ปริมาณน้้าที่เหลืออยู่ในใต้ดินและผิวดินจะไม่มีเลย เนื่องจากปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่ามากกว่าปริมาณ
น้้าฝนที่ได้รับเข้ามา จึงเกิดความแห้งแล้งข้ึน ในฤดูฝนพบว่าตลอดช่วงฤดูปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่า
น้อยกว่าปริมาณน้้าฝนที่ได้รับเข้ามามาก จึงไม่เกิดความแห้งแล้งแต่มีความชุ่มช้ืนในดินโดยเฉพาะช่วง
เดือนกันยายนปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่าต่้ากว่าปริมาณน้้าฝนที่ได้รับเข้ามามาก พื้นดินจึงเกิด
ความชุ่มช้ืนจนอาจเกิดน้้าท่วมเหน็ได้อย่างชัดเจน และในฤดูหนาวก็เช่นเดียวกันกับฤดูร้อน ปริมาณน้้า
ที่เหลืออยู่ในใต้ดินและผิวดินจะไม่มีเลย เนื่องจากปริมาณน้้าที่สูญเสียออกไปมีค่ามากกว่าปริมาณ
น้้าฝนที่ได้รับเข้ามามาก จึงเกิดความแห้งแล้งอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ายมนี้ 
เหตุการณ์ที่เกิดความแห้งแล้งมีประมาณ 6 เดือนระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึงเดือนเมษายนปี

มม
. 
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ถัดไป และเหตุการณ์ที่เกิดความชุ่มช้ืนมีประมาณ 6 เดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้้าท่วม
ในพื้นที่ได้ 

4.3.2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรม
พัฒนาที่ดิน ปี พ .ศ. 2550 2555 และช่วงปี 2558-2559 ซึ่งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้้ายมและการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ลุ่มน้้ายม ด้วยแบบจ้าลอง Markov Chain และ Markov Cellular Automata โดยแบ่ ง
รายละเอียดการศึกษาผู้ศึกษาได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน 2) การศึกษาความเหมาะสมของแบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3) การคาดการณ์
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การใช้ท่ีดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินใน พ.ศ. 2550 -2559  
โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์จากข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากแผนที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 ของกรมพัฒนาที่ดิน และการใช้
ประโยชน์ที่ดินปีปัจจุบัน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานส้าหรับการวิเคราะห์ และประเมินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  ดังภาพที่ 4-9 ถึง ภาพที่ 
4-11  

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
ชุมชน พื้นที่แหล่งน้้า และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ในภาพรวมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่ศึกษารวม 
23,3948.15 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ป่าไม้เป็ นพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ ศึกษา 
มีเนื้อที่ 11,393.81 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 44.74 พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่ลาดเทในพื้นที่
ลุ่มน้้าตอนบน ส่วนตอนล่างมีเนื้อที่ป่าไม้น้อย เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ราบที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้มีพื้นที่ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 4.72 และถูกเปลี่ยนไปเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินรองลงมา คือ พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 11,393.81ตาราง
กิโลเมตร หรือร้อยละ 47.58 พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่ม
ด้านล่างของลุ่มน้้า การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมพบว่า เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.06 

พื้นที่ชุมชน พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม มีเนื้อที่ 976.82 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
4.08 พื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่กระจายตัวเกาะไปตามเส้นทางคมนาคมทั้งทางน้้า และทางบก ส่วนพื้นที่
อุตสาหกรรมมีทั้งส่วนที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ส้าหรับพื้นที่
ชุมชนและเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมปัจจุบันการเจริญเติบโตอยู่ภายใต้มาตรการด้านมาตรการ  
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ผังเมือง ประชากรวัยท้างานส่วนใหญ่นิยมอยู่ในเขตเมือง จึงท้าให้การเจริญเติบโตของเมืองส่วนใหญ่
เป็นการเพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยมากกว่าการเพิ่มพื้นที่ อย่างไรก็ตามพื้นที่ชุมชน พื้นที่
อุตสาหกรรม มีการเพิม่ขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 0.55 การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมสว่นใหญ่
ขยายตัวไปบนพื้นที่เกษตรกรรมเดิม และพื้นที่เบ็ดเตล็ด  

พื้นที่แหล่งน้้าทั้งแหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น มีเนื้อที่ 393.84 ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ 1.64 ไม่มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่หุบเขา และภูเขา 
การส่งน้้าเพื่อการชลประทานจะมีการส่งโดยแรงโน้มถ่วง การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่เหล่านี้มี
ข้อจ้ากัดที่การพัฒนาต้องมีการจัดท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) และผลกระทบตา่งๆ 
ที่ต้องมีการพิจารณาประกอบจึงท้าใช้ระยะเวลาในการกอ่สรา้งนาน ส่วนแหล่งน้้าขนาดกลางและขนาด
เล็กที่มีการพัฒนาส่วนใหญอ่ยู่บนพืน้ที่ราบ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้นจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้า และแหล่ง
น้้าขนาดกลาง มีเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 0.50 จากความจ้าเป็นในการกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค ส้าหรับพื้นที่บ่อน้้าในไร่นา บ่อบาดาล และบ่อน้้าต้ืนที่มีขนาดเล็กมากมีข้อจ้ากัดด้าน
มาตราส่วนแผนที่ในการลงขอบเขตเนื้อที่ในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอาจจะส่งผลท้าให้ข้อมูล
บางส่วนไม่ได้ถูกน้ามาวิเคราะห์ด้วย  

พื้นที่เบ็ดเตลด็ (พื้นที่ว่างเปลา่ พื้นที่ทุ่งหญา้และไม้ละเมาะ และพื้นที่หินโผล่) มีเนื้อที่ 496.17  
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 1.96 พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะถูกน้ามาใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมและการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้นจึงท้าให้พื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ร้อย
ละ 4.40 ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดแสดงในตารางที่ 4.19 

ตารางท่ี 4.19 การใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนท่ีศึกษาในภาพรวม 

ประเภท
การใช้ท่ีดิน 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558-2559 
การเปลี่ยน 

แปลง 

ร้อยละ  
การเปลี่ยน 
แปลงเฉลี่ย 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

พื้นท่ีป่าไม้ 11,843.74 49.46 11,746.13 48.18 10,714.50 44.74 -1,129.24 -4.72 
พื้นท่ี

เกษตรกรรม 
9462.41 39.51 10697.74 44.63 11,393.81 47.58 1,931.40 8.06 

พื้นท่ีชุมชน 845.11 3.53 856.04 3.57 976.82 4.08 131.71 0.55 
พื้นท่ีแหล่ง

น้้า 
273.18 1.14 281.05 1.17 393.84 1.64 120.66 0.50 

พื้นท่ี
เบ็ดเตล็ด 

1,523.56 6.36 584.82 2.44 469.18 1.96 -1,054.38 -4.40 

รวม 23,948.15 100 23,948.15 100 23,948.15 100 - - 
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ภาพท่ี 4.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2550 
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ภาพท่ี 4.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2555 
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ภาพท่ี 4.11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ.2558-2559 
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หากพิจารณาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดังตารางที่ 4-20 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 4.20 การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558-2559 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน์ 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558-2559 
การ

เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ  
การ

เปลี่ยน 
ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

นาข้าว 5,300.71 22.13 6,217.62 25.96 5,984.85 24.99 684.14 2.86 
ข้าวโพด 1,105.18 4.61 1,394.47 5.82 1,418.19 5.92 313.01 1.31 

อ้อย 1,201.24 5.02 1,122.40 4.69 1,478.26 6.17 277.02 1.16 
มัน

ส้าปะหลัง 
211.17 0.88 252.22 1.05 597.81 2.50 386.64 1.61 

พืชไร่
ผสม 

34.37 0.14 35.64 0.15 12.61 0.05 -21.76 -0.09 

ไม้ผล 712.13 2.97 717.26 2.99 619.35 2.59 -92.78 -0.39 
ไม้ยืนต้น 468.97 1.96 480.71 2.01 910.21 3.80 441.24 1.84 
พืชสวน 9.57 0.04 12.66 0.05 13.59 0.06 4.02 0.02 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558-2559 การเปลี่ยนแปลง

ด้านพื้นที่เกษตรกรรม มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยข้าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนสูงสุด ร้อยละ 2.86 ของพื้นที่
ทั้งหมด ส่วนพื้นอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน คือ ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น พืชส่วน  ซึ่งมี
ร้อยละการเพิ่มข้ึนอยู่ที่  ร้อยละ 1.31 1.16 1.84 0.02 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล้าดับ ส่วนพืชที่มี
แนวโน้มพื้นที่ลดลง ได้แก่ พืชไรผสม และไม้ผล ลดลง 0.09 และ 0.39 ตามล้าดับ ซึ่งรายละเอียด
แต่ละชนิดพืชจะได้อธิบายไว้ดังนี้  

พ้ืนท่ีนาข้าว พบในพื้นที่ราบลุ่ม มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนล่างของลุ่ม
น้้ายม บริเวณที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานมีการท้านามีทั้งการท้านาปีและนาปรังในพื้นที่เดียวกัน 
และมีทั้งวิธีการท้านาหว่าน นาด้า และนาหว่านน้้าตมแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่  ในปี พ.ศ. 
2558-2559 พื้นที่นาข้าวมีเนื้อที่รวม 5,984.85 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่มากที่สุดในบรรดาพืช
เกษตรกรรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า 
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พื้นที่นาข้าวส่วนใหญ่มีเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.86 อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวไปท้า
การเกษตรชนิดอื่นมีข้อจ้ากัดในเรื่องพื้นที่มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน และต้องลงทุนสูงในการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่  และบริเวณที่มีนาข้าวเพิ่มข้ึนมาจากพื้นที่ เบ็ดเตล็ดที่ เป็นพื้นที่นาข้าว ถึงแม้ว่าใน
ภาพรวมจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนแต่หากเปรียบเทียบในปี พ.ศ.2555 กับ พ.ศ. 2558-2559 พบว่า พื้นที่
นาข้าวมีแนวโน้มลดลงจากปัจจัยดังกล่าว และการสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นๆมากข้ึน 

พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด พบในพื้นที่ดอน หรือพื้นที่ลาดเทบริเวณตอนบนของลุ่มน้้า ข้าวโพดที่
ปลูกมีทั้งการปลูกในฤดูฝนเพียงครั้งเดียวต่อปี และปลูกทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง หรือปลูก 2 ครั้งต่อปี 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงปลูกแล้วน้าผลผลิตส่งขายให้กับบริษัท เพื่อน้าไปใช้ท้าอาหารสัตว์ ในปี พ.ศ. 
2558-2559 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเนื้อที่รวม 1,418.19 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่มีสูงข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1.31 ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยให้เกษตรกรหันมา
ปลูกพืชไร่ใช้น้้าน้อย ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชชนิดหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริม  

พ้ืนท่ีปลูกอ้อย พบในพื้นที่ดอน บริเวณตอนเหนือของลุ่มน้้า อ้อยเป็นพืชอายุยาว มีการ
ปลูกเพียงหนึ่งครั้งในรอบปี การปลูกอ้อยส่วนใหญ่ปลูกแล้วน้าผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานน้้าตาลใน
พื้นที่  โดยโรงงานน้้าตาลที่รองรับผลผลิต พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานมีเนื้อที่รวม 1,478.26 ตาราง
กิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกอ้อยจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า พื้นที่ปลูก
อ้อยเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.16 พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานที่ เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่
แนน่อน และราคาจูงใจให้เกษตรกรปลูก 

พ้ืนท่ีปลูกมันส้าปะหลัง มันส้าปะหลังเป็นพืชอายุยาวและทนแล้ง มีการปลูกเพียงหนึ่งครั้ง
ในรอบปี การปลูกมันส้าปะหลังส่วนใหญ่ปลูกแล้วน้าผลผลิตส่งขายให้กับลานมันเพื่อน้าไปท้ามันเส้น 
ท้าอาหารสัตว์ และบางส่วนถูกส่งโรงงานท้าแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ในปี พ.ศ. 
2558 พื้นที่ปลูกมันส้าปะหลัง มีเนื้อที่รวม 597.81 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูก
มันส้าปะหลังจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า พื้นที่ปลูกมันส้าปะหลังส่วนใหญ่ เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1.61 พื้นที่ปลูกมันส้าปะหลังที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากผลผลิตมันส้าปะหลังมีแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตน้าไปท้าอาหารสัตว์ และพลังงานทดแทน มันส้าปะหลังเป็นพืชทนแล้งที่ปลูกง่ายไม่ต้องดูแล
รักษามาก นอกจากนี้ปัจจุบันราคาจูงใจให้เกษตรกรปลูกเพิ่มมากขึ้น 

พ้ืนท่ีปลูกพืชไร่ผสม เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ สลับกันในแต่ละปี หรือมีการ
ปลูกพืชไร่หลายชนิดผสมปนกันไม่สามารถแยกจากกันได้ เนื่องจากข้อจ้ากัดของมาตราส่วนของแผน
ที่ พืชไร่ที่ปลูกผสมกัน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ่ัวชนิดต่างๆ ข้าวฟ่าง ข้าวไร่ และทานตะวัน พื้นที่
ปลูกพืชไร่ผสมพบในพื้นที่ดอน หรือพื้นที่ลาดเท ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ปลูกพืชไร่ผสมมีเนื้อที่รวม 
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12.61 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกพืชไร่ผสมจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 
พบว่า พื้นที่ ปลูกพืชไร่ผสมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.09 พื้นที่ปลูกพืชไร่ผสมที่ลดลง ส่วนใหญ่
เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชไร่เชิงเดียว เช่น มันส้าปะหลัง และอ้อยโรงงานเพิ่มมากขึ้น  

พ้ืนท่ีปลูกไม้ผล ชนิดของไม้ผลที่ปลูก และวิธีการปลูกมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่
ของลุ่มน้้า ในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนที่เป็นที่ดอนหรือที่สูง ไม้ผลยืนต้นที่ปลูก เช่น ล้าไย ลิ้นจี่ ท้อ บ๊วย 
ไม้ผลเมืองหนาว ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะขาม และกล้วยไข่ ส่วนในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนล่างที่พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มต้องยกร่องระบายน้้าปลูกไม้ผล ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้นมีเนื้อที่รวม 
619.35 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกไม้ผลยืนต้นจากปี พ.ศ.  2550 ถึงปี พ.ศ. 
2558 พื้นที่ปลูกไม้ผลส่วนใหญ่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.39 

พ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น ชนิดของไม้ยืนต้น และวิธีการปลูกมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ของ
ลุ่มน้้า ในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนที่เป็นที่ดอนหรือที่สูงมีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ชา กาแฟ และยูคา
ลิปตัส ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นมีเนื้อที่รวม 910.21 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.84 พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นที่เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการปลูกบนพื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 

พ้ืนท่ีพืชสวน หรือพื้นที่ปลูกพืชผัก และไม้ประดับประเภทต่างๆ ที่เป็นพืชอายุสั้น เช่น พืชผัก
กินใบ ไม้ดอก สตรอเบอร์รี่ เสาวรส และพืชสมุนไพรพื้นบ้านทั้งข่า ขิง ตะไคร้ ชะพลู ชะอม พบได้ทั้ง
พื้นที่ดอน พื้นที่รอบชุมชนที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ราบลุ่มที่มีการยกร่องระบายน้้า การปลูกพืชสวนส่วน
ใหญ่ปลูกแล้วน้าผลผลิตใช้ในท้องถ่ิน เพื่อน้าไปประกอบอาหาร ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่ปลูกพืชสวนมีเนื้อ
ที่รวม 13.59 ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกพืชสวนจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2558 
พบว่า พื้นที่ปลูกพืชสวนส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 0.02 พื้นที่ปลูกพืชสวนที่เพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่เป็นการ
ปลูกไปบนพื้นที่นาข้าวเดิม แล้วท้าการยกร่องระบายน้้า นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกในพื้นที่รอบชุมชน 
เพื่อใช้ท้าอาหารบริโภคในชุมชน 
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2) ความเหมาะสมของแบบจ้าลองการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2564 ด้วยแบบจ้าลอง Markov Chain และ
การสร้างแบบจ้าลอง CA_Markov ต้องมีการจ้าลองสถานการณ์การคาดการณ์ และเปรียบเทียบข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากแบบจ้าลองกับข้อมูลที่ได้จากการจ้าแนก ทั้งนี้ ในการศึกษาความเหมาะสม
ของแบบจ้าลองผู้ศึกษาได้คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2558-2559 จาก การใช้ประโยชน์ใน 2 
ช่วงวลา คือ ปี พ.ศ. 2550 และ 2555 ก่อนน้าผลที่ได้จากแบบจ้าลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้
จ้าแนกประเภทของข้อมูล ซึ่งได้สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังตารางที่ 4-21 จาก
โอกาสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงน้าไปเข้าแบบจ้าลอง Markov Chain ซึ่งในแบบจ้าลองนี้จะ
ค้านวณหาพื้นที่ที่ เหมาะส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับโอกาสการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังตารางที่ 4.21 ได้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินดัง ภาพที่ 4.12 

ตารางท่ี 4.21 โอกาสการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ิน ปี พ.ศ.2559 

Probability of 
changing 

ป ีพ.ศ. 2558 -2559 
Sum 

Cl. 1 Cl. 2 Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 

ปี 
พ.

ศ.
25

58
-2

55
9 Class 1 0.996 0.0032 0.0004 0.0002 0.0001 1 

Class 2 0.0176 0.9818 0.0004 0 0.0002 1 
Class 3 0.5655 0 0.4333 0.0003 0.0009 1 
Class 4 0.0016 0.0004 0.0021 0.9955 0.0003 1 
Class 5 0.0017 0.0007 0.0016 0.0009 0.9951 1 

หมายเหตุ : Class 1 = พื้นที่เกษตรกรรม , Class 2 = พื้นที่ป่าไม้, Class3 = พื้นที่เบ็ดเตล็ต 
     Class 4 = พื้นที่ชุมชน, เมือง , Class 5 = พื้นที่แหล่งน้้า 



104 

 

 

ภาพท่ี 4.12 การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559 จากแบบจ้าลอง CA_Markov 
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 ผลจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559 จากแบบจ้าลอง CA_Markov พบว่า 
พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ เช่นเดียวกับ ข้อมูลที่มีการจ้าแนก เมื่อน้าข้อมูล
จากการจ้าแนกมาเปรยีบเทียบกับแบบจา้ลอง พบว่า พื้นที่เกษตรกรรม แตกต่างกันที่ 226.32 ตร.กม. 
คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ป่าไม้ แตกต่างกันที่ 15.78 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.07 
ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เบ็ดเตล็ต แตกต่างกันที่ 56.80 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพื้นที่ทั้งหมด 
พื้นที่ชุมชน/เมือง แตกต่างกันที่ 87.42 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่แหล่งน้้า 
แตกต่างกันที่ 66.32 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 4-25 

ตารางท่ี 4.22 ความแตกตา่งระหว่างข้อมูลจา้แนกจาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2559  
และข้อมูลจากแบบจา้ลอง CA_markov 

ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

พ้ืนท่ี (ตารางกิโลเมตร) ร้อยละความ
แตกต่าง การจ้าแนก แบบจ้าลอง ความแตกต่าง 

พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

11,393.81 10,698.72 -226.32 -0.95 

พ้ืนท่ีป่าไม ้ 10,714.50 11,620.13 15.78 0.07 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ต 469.18 412.38 56.80 0.24 
พ้ืนท่ีชุมชน/

เมือง 
976.82 889.4 87.42 0.37 

พ้ืนท่ีแหล่งน้้า 393.84 327.52 66.32 0.28 
รวม 23,948.15 23,948.15 452.64 - 

  

หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้น้าข้อมูลที่ได้จากการจ้าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2558-2559 และ

ข้อมูลที่ได้จากแบบจ้าลองมาเปรยีบเทียบกันด้วยเทคนิคการซ้อนทับ (Overley) และน้าผลมาค้านวณ

ในรูปแบบร้อยละซึ่งพบว่า บริเวณที่มีความเหมือนกันอยู่ที่ ร้อยละ 90.77 และแตกต่างกันที่ 9.23  

ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลจากการจ้าแนกกับผลท่ีได้จากแบบจา้ลอง 

ลักษณะข้อมูล พ้ืนที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 
พ้ืนที่จ้าแนกตรงกับผล

แบบจ้าลอง 
21,736.33 90.77 

พ้ืนที่จ้าแนกแตกต่างกับผล
แบบจ้าลอง 

2,211.81 9.23 

รวม 23,948.14 100.00 

  
จากการเปรียบเทียบผลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจ้าลองและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของกรมพัฒนาที่ดินสามารถสรุปได้ว่าแบบจ้าลองที่ได้จากการศึกษาและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ สามารถน้าไปใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้  
แต่ทั้งนี้ผลจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้จะมีความสอดคล้องกับพื้นที่
อื่นๆนั้นจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัย เช่น ระยะห่างของเวลาในการคาดการณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการ
ก้าหนดปีฐาน ซึ่งข้อจ้ากัดของแบบจ้าลองนี้ จะไม่มีสิ่งมีชีวิตมาเป็นตัวก้าหนดในการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต เช่น เศรษฐกิจ สังคม มาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย และไม่ได้พิจารณาถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ดินในรายประเภท แต่ทั้งนี้ที่ผลการศึกษานี้ สามารถคาดการณ์ได้ใกล้เคียง 
สืบเนื่องมาจากในพื้นที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่รวดเร็วมากนัก พื้นที่ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นพื้นที่ป่าและพื้นทีเ่กษตรกรรม รวมถึงระยะเวลาที่ใช้เป็นเพียงอนาคตอันใกล้ จึงท้าให้ผลการ
วิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ้าลองค่อนข้างออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริง 
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3) การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 
 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้้ายมในอนาคต พ.ศ.2564 ปีข้างหน้าด้วย
แบบจ้าลอง Markov Chain โดยใช้ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินระหว่าง ปี 2555 และ 2558-2559 เป็น
ข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์ค่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลง และสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง ดัง
ตารางที่ 4-27และน้าค่าสัดส่วนที่ได้มาสร้างแบบจ้าลอง CA_Markov ได้ผลลัพธ์แบบจ้าลองดังภาพที่ 
4-13 โดยสามารถจ้าแนกออกเป็น 17 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเน้นไปที่พื้นที่เกษตรกรรม 
เพื่อได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรมของพืชแต่ละชนิด ประกอบด้วย  
 

Class 1 = นาข้าว     Class 13 = พื้นที่ชุมชน,เมือง,อุตสาหกรรม 
Class 2 = ข้าวโพด    Class 14 = พื้นที่เบ็ดเตล็ด,พื้นที่ลุ่ม 
Class 3 = อ้อย     Class 15 = พื้นที่ป่าไม้ 
Class 4 = มันส้าปะหลัง    Class 16 = แหล่งน้้า 
Class 5 = สับปะรด    Class 17 = พื้นที่อื่นๆ 
Class 6 = ไม้ยืนต้น  
Class 7 = มะม่วง 
Class 8 = กล้วย 
Class 9 = ส้ม,ส้มโอ 
Class 10 = พืชผัก,พืชสวน 
Class 11 = ไม้ดอก  
Class 12 = พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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ตารางที่ 4.24 โอกาสการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปีจากช่วงปี พ.ศ.2558-2559 เป็น พ.ศ.2564 
Probability 

of 
changing 

พ.ศ. 2564 

Cl. 1 Cl. 2 Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Cl. 6 Cl. 7 Cl. 8 Cl. 9 Cl. 10 Cl. 11 Cl. 12 Cl. 13 Cl. 14 Cl. 15 Cl. 16 Cl. 17 
sum 

พ.
ศ.

 2
55

8-
25

59
 

Cl. 1 0.8975 0.0032 0.0334 0.0061 0 0.0042 0.0029 0.0006 0.0004 0.0001 0 0.0007 0.0094 0.0316 0.0004 0.0087 0.0007 1 

Cl. 2 0.0479 0.5408 0.083 0.0615 0.0001 0.1008 0.021 0.006 0.0109 0.0012 0 0.0001 0.0073 0.0099 0.0808 0.0059 0.0229 1 
Cl. 3 0.0551 0.0182 0.8281 0.0374 0 0.0161 0.0102 0.0083 0.0005 0.0017 0.0002 0.0001 0.0078 0.0071 0.003 0.0039 0.0023 1 

Cl. 4 0.0288 0.0165 0.0492 0.7977 0 0.0434 0.0044 0.0022 0.0002 0.0008 0 0 0.0143 0.01 0.0236 0.0051 0.0038 1 
Cl. 5 0.0931 0.4214 0.0656 0.0046 0.1725 0.1588 0.0427 0 0 0 0 0 0.0076 0.0122 0 0.0031 0.0183 1 

Cl. 6 0.035 0.115 0.069 0.055 0.0002 0.6158 0.0198 0.0035 0.0072 0.0005 0 0.0001 0.02 0.0136 0.0355 0.0072 0.0024 1 

Cl. 7 0.0417 0.0962 0.0707 0.0211 0.0002 0.1045 0.608 0.0056 0.0037 0.001 0.0001 0.0003 0.0215 0.0105 0.0079 0.0049 0.0018 1 
Cl. 8 0.0514 0.1062 0.1545 0.0162 0 0.024 0.0429 0.563 0.0042 0.0037 0.0001 0.0001 0.0194 0.0052 0.0056 0.0028 0.0008 1 

Cl. 9 0.0357 0.0968 0.012 0.0274 0.0004 0.1729 0.0191 0.0065 0.5968 0.0002 0 0.0003 0.0131 0.0051 0.0105 0.003 0.0002 1 

Cl. 10 0.0375 0.068 0.0926 0.1307 0 0.0254 0.0084 0.0307 0 0.5335 0 0.0007 0.0276 0.0302 0.0051 0.0061 0.0036 1 
Cl. 11 0.1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8803 0 0 0 0 0 0.0171 1 

Cl. 12 0.1468 0.0041 0.0038 0.006 0 0.0051 0.0099 0.0078 0 0 0 0.7673 0.0209 0.0007 0.0043 0.0153 0.0081 1 

Cl. 13 0.0066 0.0039 0.0017 0.002 0 0.003 0.0032 0.0013 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0.9658 0.0036 0.001 0.0053 0.0016 1 
Cl. 14 0.162 0.0705 0.0432 0.0488 0 0.0738 0.0091 0.0026 0.004 0.0013 0.0001 0.0009 0.0504 0.4036 0.0654 0.0597 0.0047 1 

Cl. 15 0.0037 0.0723 0.0045 0.0157 0 0.0372 0.0038 0.0004 0.0018 0 0 0 0.0029 0.0037 0.8486 0.0025 0.0027 1 
Cl. 16 0.0077 0.0061 0.0055 0.001 0 0.0018 0.0015 0 0 0 0 0.0005 0.0091 0.0059 0.0026 0.9581 0.0002 1 

Cl. 17 0.9026 0.0071 0.0233 0.0081 0 0.0032 0.0035 0.0043 0.0024 0.0013 0.0001 0.0009 0.0105 0.0031 0.0016 0.0037 0.0242 1 
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ภาพท่ี 4.13 การใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ.2564 จากแบบจ้าลอง CA_markov 

พื นที่เบ็ดเตลด็ 
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การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินด้วยแบบจ้าลองพบว่า ในปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่ศึกษาพบว่า 
พื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดประกอบด้วย นาข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง สับปะรด ไม้ยืนต้น ไม้
ผล กล้วย ส้ม/ส้มโอ พืชผัก พืชสวน ไม้ดอกและสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เนื้อที่รวม 11,889.30 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 49.65 รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ มีพื้นที่  9,941.31 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ชุมชนเมือง และแหล่งน้้า ร้อยละ 4.58 และ 2.04 ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4.25 

ตารางท่ี 4.25 การคาดการณ์การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2564 

ลักษณะการใช้ประโยชน ์ พ้ืนท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 
นาขา้ว 5,822.24 24.31 
ข้าวโพด 1,626.37 6.79 

อ้อย 1,816.59 7.59 
มันส้าปะหลัง 868.65 3.63 

สับปะรด 0.47 0.00 
ไม้ยืนต้น 1,162.80 4.86 
ไม้ผล 358.95 1.50 
กล้วย 75.65 0.32 

ส้ม,ส้มโอ 133.61 0.56 
พืชผัก,พืชสวน 10.60 0.04 

ไม้ดอก 0.81 0.00 
สถานท่ีเพราะเลีย้งสัตว์น้้า 12.55 0.05 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมรวม  11,889.30 49.64 
ชุมชน,เมือง 1,096.61 4.58 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด,พ้ืนท่ีลุ่ม 460.21 1.92 
ป่าไม ้ 9,941.31 41.51 

แหล่งน้้า 487.97 2.04 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ 72.75 0.30 

รวม 23,948.15 100.00 
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หากพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรกรรมรายประเภทที่เพิ่มขึ้นจะพบได้ว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558-2559 ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ 11,393.81 ตร.กม. เป็น 11,889.30 ตร.กม. 
โดยพืชที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนที่ ร้อยละ 
0.87 1.41 1.13 1.05 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล้าดับ ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ในช่วงการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปัจจุบัน ทั้งนี้พื้นที่ที่ลดลงพื้นที่เกษตรลดลง ซึ่งได้แก่ ข้าว และไม้ผล ซึ่งลดลง 
ร้อยละ 0.68 และ 0.14 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล้าดับ ดังตารางที่ 4.26 

ตารางท่ี 4.26 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ.2559-2564 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน ์

พ.ศ. 2558-2559 พ.ศ.2564 การเปลีย่นแปลง 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

นาขา้ว 5,984.85 24.99 5,822.24 24.31 -162.61 -0.68 
ข้าวโพด 1,418.19 5.92 1,626.37 6.79 208.18 0.87 

อ้อย 1,478.26 6.17 1,816.59 7.59 338.33 1.41 
มัน

ส้าปะหลัง 
597.81 2.50 868.65 3.63 270.84 1.13 

ไม้ผล 619.35 2.59 586.21 2.45 -33.14 -0.14 
ไม้ยืนต้น 910.21 3.80 1,162.80 4.86 252.59 1.05 
พืชสวน 13.59 0.06 11.14 0.05 -2.45 0.01 
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 การประเมินปัจจัยที่มีผลการเปลี่ยนแปลงของน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าใน
อนาคตสามารถสรุปได้ว่าลุ่มน้้ายมส้าหรับอนาคต จะขาดแคลนน้้ามากขึ้นในฤดูแล้ง สืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งปริมาณน้้าฝน (Rainfall) รูปแบบของฝน (Rainfall Pattern) 
การกระจายของฝน (Rainfall Distribution) รวมทั้งปริมาณฝน (Rainfall amount) ที่มีความผัน
ผวนในอดีตที่ซึ่งส่งผลต่อการที่จะคาดการณ์ปริมาณน้้าต้นทุนในแต่ละปีได้ไม่แน่นอน  ซึ่งความผัน
แปรของการกระจายตัวและปริมาณของฝนที่ตก ความผันแปรของอุณหภูมิและการระเหยของน้้า 
อัตราฝนตกและอัตราการระเหยของน้้ามีผลโดยตรงต่อปริมาณน้้าท่าผิวดินซึ่งเป็นน้้าต้นทุนหลัก 
รวมถึงอุณภูมิเฉลี่ยต้่าสุดที่มีแนวโน้มสูงข้ึน และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงข้ึน ซึ่งจะส่งผล
ถึงการระเหยของน้้าให้กลับสู่ช้ันบรรยากาศได้มากข้ึน ท้าให้ปริมาณน้้าที่ถูกกักเก็บไว้ในดินลดน้อย
นอกจากจะส่งผลต่อปริมาณน้้าต้นทุนให้ลดลงแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลคือการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งผู้ศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในอนาคต โดย
จ้าลองสถาการณ์ให้ให้พื้นที่ชลประทานไม่มีการเปลี่ยนแปลง และน้าเข้าข้อมูลที่ได้จากแบบจ้าลอง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมาวิเคราะห์ถึงปริมาณความต้องการใช้น้้าในอนาคต สามารถ
บ่งบอกถึงความต้องการใช้น้้าในปี พ .ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การไม่ขยายตัวของพื้นที่
ชลประทาน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ความต้องการใช้น้้ารวมทั้งลุ่มน้้าจะอยู่ที่ 9,246.66 ล้าน ลบ.ม./ปี 
แบ่งเป็นพื้นที่ ในเขตชลประทานที่  3,668.63 ล้าน ลบ .ม./ปี และพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ 
5,578.03 ล้ าน ลบ .ม ./ปี  จากผลการที่ ได้ จาการศึกษาในสภาพปัจจุบัน ปี  พ .ศ .2558 อยู่ที่ 
10,003.75 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นการลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 0.08 รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 จึงสรุป
ได้ ว่าในภาพรวมความต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แม้ ว่าพื้นที่
เกษตรกรรรมในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากพื้นที่ข้าว ซึ่งเป็นชนิดพืชที่มีอัตราความต้องการใช้
น้้าสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ลดลง และปริมาณน้้าฝนที่กระจายตัวมากขึ้นในอนาคต  
 ทั้งนี้หากพิจารณาการลดลงของพื้นที่ป่า จะท้าให้สถานการณ์ต้นทุนน้้าลดลงตามความ
ต้องการใช้น้้าด้วย ถึงแม้ว่าความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในพื้นที่จะมีแนวโน้มลดลง แต่ความผัน
ผวนของน้้าต้นทุน และการที่พื้นที่มีข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการ จึงท้าให้การขาดแคลนน้้าในพื้นที่
ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักในระยะเวลาอันใกล้นี้ ข้อเสนอแนะจึงควรจะพิจารณาในเรื่อง
การจัดหาต้นทุนน้้าเพิ่มเติมและการหามาตรการการลดการปลูกพืชที่มีอัตราการใช้น้้าสูงเพื่อให้
ปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมให้เพียงพอซึ่งกันและกัน เป็นหลัก 
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ตารางท่ี 4.27 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในลุม่น้้ายม ในเขตชลประทาน ปี พ.ศ.2564 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.

ม./ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
ข้าว - 868.12 381.74 370.52 84.18 - - 753.75 336.97 235.59 31.54 - 3,062.41 
พืชไร่ 2.12 9.49 59.89 41.56 60.18 69.05 51.15 37.59 27.36 5.31 - 2.78 366.48 
พืชผัก - 1.83 1.60 2.16 1.14 - - 2.22 1.72 1.87 0.70 - 13.25 
ไม้ผล 14.26 14.70 22.75 28.45 36.22 29.86 18.04 17.35 15.45 10.66 8.04 10.22 226.00 
ไม้ดอก 0.05 0.06 0.08 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.04 0.49 

รวม 3,668.63 
 

ตารางท่ี 4.28 ความต้องการใช้น้า้เพ่ือการเกษตรแตล่ะชนิดพืชเป็นรายเดือน (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน) และรายปีในลุม่น้้ายม นอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ.2564 

ชนิดพืช 

ความต้องการน้้าด้านการเกษตร (ล้าน ลบ.ม./เดือน) รายปี 
(ล้าน ลบ.ม./

ปี) 
ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

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

ข้าว - - - - - - - 1,456.22 651.02 455.15 60.93 - 2,623.32 
พืชไร่ 107.21 29.76 278.64 178.57 261.83 303.54 216.47 262.16 182.79 22.37 79.58 121.23 2,044.18 
พืชผัก 4.00 4.11 - - - - - 5.25 4.07 4.44 3.85 4.58 30.31 
ไม้ผล 52.12 54.83 86.75 109.35 141.87 117.79 72.35 68.94 61.67 41.83 32.06 38.34 877.91 
ไม้ดอก 0.23 0.29 0.36 0.18 0.25 0.17 0.21 0.13 0.04 0.11 0.14 0.21 2.32 

รวม 5,578.03 
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ตารางท่ี 4.29 การเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรม ช่วงปี พ.ศ.2558-2559 ถึง 2564 

ลักษณะ
การใช้

ประโยชน ์

ความต้องการใช้น้้า ปี  
พ.ศ.2558-2559 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ความต้องการใช้น้้า ปี  
พ.ศ.2564 

(ล้าน ลบ.ม.) 
การ

เปลี่ยนแปลง 
ในเขต

ชลประทาน 
นอกเขต

ชลประทาน 
รวม 

ในเขต
ชลประทาน 

นอกเขต
ชลประทาน 

รวม 

ข้าว 3,165.79 2,777.66 5,943.45 3,062.41 2,623.32 5,685.73 -0.04 
พืชไร ่ 340.15 2,418.79 2,758.94 366.48 2,044.18 2,410.66 -0.13 
พืชผัก 14.28 36.87 51.15 13.25 30.31 43.56 -0.15 
ไม้ผล 244.05 1,003.25 1,247.30 226.00 877.91 1,103.91 -0.11 
ไม้ดอก 0.53 2.38 2.91 0.49 2.32 2.81 -0.03 
รวม 3,764.79 6,238.96 10,003.75 3,668.63 5,578.03 9,246.66 -0.08 

 

4.4 ผลการศึกษาความเพียงพอของน้้า 
ในส่วนนี้เป็นส่วนที่น้าผลการศึกษาในส่วนที่ผ่านมา ทั้งปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณความ

ต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมการได้ทราบถึงความเพียงพอของน้้าในเบื้องต้น  
ดังตารางที่ 4.31 และ สรุปเป็นความเพียงพอของน้้ารายป ีดังตารางที่ 4.32 และกราฟรายเดือนแสดง
ปริมาณน้้าต้นทุนเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้้ารายเดือน ดังภาพที่ 4.14 เพื่อได้เห็นภาพ
ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมรายเดือน นอกเหนือจากนั้นยังได้มี
การน้าผลการศึกษาในส่วนของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรายปัจจัยเรื่องปริมาณน้้าต้นทุนและ
ปริมาณความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมมาประกอบในการจัดท้าข้อเสนอแนะ  
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ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของน้้าเกษตรกรรมเบื้องต้น 

ลุ่มน้้า 
ย่อย 

ความ
เพียงพอ 

ปริมาณน้้ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี 

น้้าควน 

น้้าต้นทุน 7.21 4.22 3.18 8.52 23.85 24.79 55.82 131.46 148.49 69.81 29.04 13.30 399.29 120.39 519.68 
ความ

ต้องการ
น้้า 

12.01 9.57 15.03 16.61 12.26 14.97 9.38 3.78 0.55 0.72 0.65 0.65 41.66 54.52 96.2 

ความ
เพียงพอ 

-4.8 -5.35 -11.85 -8.09 11.59 9.82 46.44 127.7 147.9 69.09 28.39 12.65 357.6 65.87 423.5 

แม่น้้ายม 
ตอนบน 

น้้าต้นทุน 8.09 2.28 1.27 15.27 44.01 47.75 118.96 268.50 304.72 150.51 60.25 27.79 827.76 242.62 1,070.37 
ความ

ต้องการ
น้้า 

43.39 35.51 54.92 59.9 43.9 48.62 31.29 12.22 2.19 3.31 3.47 3.46 141.53 200.65 342.17 

ความ
เพียงพอ 

-35.3 -33.23 -53.65 -44.63 0.11 -0.87 87.67 256.3 302.5 147.2 56.78 24.33 686.2 41.97 728.2 

น้้าปี้ 

น้้าต้นทุน 3.29 1.77 1.50 5.98 15.97 15.45 27.96 72.71 81.40 34.32 15.72 7.07 827.76 242.62 1,070.37 
ความ

ต้องการ
น้้า 

7.72 8.43 11.56 10.96 7.47 15.1 8.24 4.57 1.31 1.58 2.39 2.42 38.27 43.48 81.77 

ความ
เพียงพอ 

-4.43 -6.66 -10.06 -4.98 8.5 0.35 19.72 68.14 80.09 32.74 13.33 4.65 789.5 199.1 988.6 

น้้างาว 

น้้าต้นทุน 17.59 9.48 8.00 11.47 31.42 38.50 65.26 159.77 198.19 143.46 69.38 30.06 618.46 164.14 782.60 
ความ

ต้องการ
น้้า 

26.26 22.37 34.03 36.44 26.49 43.64 25.18 11.93 2.07 2.27 2.67 2.68 111.58 124.45 236.05 

ความ -8.67 -12.89 -26.03 -24.97 4.93 -5.14 40.08 147.8 196.1 141.2 66.71 27.38 506.9 39.69 546.6 
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ลุ่มน้้า 
ย่อย 

ความ
เพียงพอ 

ปริมาณน้้ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี 

เพียงพอ 

น้้าแม่ค้า
มี 

น้้าต้นทุน 2.19 1.18 1.00 3.99 10.65 10.30 18.64 48.49 54.28 22.89 10.48 4.72 143.04 45.76 188.81 
ความ

ต้องการ
น้้า 

16.97 14.76 14.96 14.87 10.91 27.11 14.59 7.74 1.23 0.88 0.88 14.93 62.46 77.37 139.87 

ความ
เพียงพอ 

-14.78 -13.58 -13.96 -10.88 -0.26 -16.81 4.05 40.75 53.05 22.01 9.60 -10.21 80.58 -31.61 48.94 

น้้าแม่ต้า 

น้้าต้นทุน 5.11 2.76 2.33 3.33 9.13 11.19 18.97 46.43 57.60 41.69 20.16 8.74 179.74 47.70 227.45 
ความ

ต้องการ
น้้า 

8.63 5.53 7.96 9.16 6.47 12.95 6.96 3.36 0.39 1.17 1.43 1.09 31.3 33.8 65.07 

ความ
เพียงพอ 

-3.52 -2.77 -5.63 -5.83 2.66 -1.76 12.01 43.07 57.21 40.52 18.73 7.65 148.4 13.9 162.4 

แม่น้้ายม
กลาง 

น้้าต้นทุน 13.60 7.59 7.65 15.88 52.99 56.48 105.07 325.79 383.17 173.04 70.91 27.31 993.83 245.67 1,239.49 
ความ

ต้องการ
น้้า 

151.83 140.59 77.24 57.31 41.26 264.31 127.99 78.67 11.76 4.46 5.65 248.8 528.45 681.42 1,209.83 

ความ
เพียงพอ 

-138.2 -133 -69.59 -41.43 11.73 -207.8 -22.92 247.1 371.4 168.6 65.26 -221.5 465.4 -435.8 29.66 

ห้วยแม่
สิน 

น้้าต้นทุน 3.40 1.83 1.55 6.18 16.50 15.97 28.89 75.14 84.12 35.47 16.25 7.31 221.68 70.92 292.60 
ความ

ต้องการ
น้้า 

16.88 18.29 24.3 22.62 15.06 16.9 10.36 5.04 2.31 4.04 6.17 6.05 53.71 94.31 148.03 

ความ
เพียงพอ 

-13.48 -16.46 -22.75 -16.44 1.44 -0.93 18.53 70.1 81.81 31.43 10.08 1.26 168 -23.39 144.6 
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ลุ่มน้้า 
ย่อย 

ความ
เพียงพอ 

ปริมาณน้้ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั้งปี 

น้้าแม่
มอก 

น้้าต้นทุน 3.75 2.93 1.02 1.67 27.56 34.09 16.39 33.50 92.65 96.43 24.90 7.08 258.32 83.66 341.98 
ความ

ต้องการ
น้้า 

10.62 8.8 11.76 12 8.07 29.02 14.37 8.58 1.61 2.17 3.09 2.76 63.82 49.03 112.85 

ความ
เพียงพอ 

-6.87 -5.87 -10.74 -10.33 19.49 5.07 2.02 24.92 91.04 94.26 21.81 4.32 194.5 34.63 229.1 

น้้าแม่
ร้าพัน 

น้้าต้นทุน 2.29 1.88 0.55 0.47 17.80 22.54 8.35 15.19 56.49 64.89 15.93 4.21 159.00 51.60 210.60 
ความ

ต้องการ
น้้า 

106.03 80.42 79.89 81.83 56.51 349.07 165.63 103.87 14.71 13.03 17.04 77.42 702.82 442.63 1,145.43 

ความ
เพียงพอ 

-103.7 -78.54 -79.34 -81.36 -38.71 -326.5 -157.3 -88.68 41.78 51.86 -1.11 -73.21 -543.8 -391.03 -934.83 

แม่น้้ายม
ตอนล่าง 

น้้าต้นทุน 35.62 17.44 13.74 19.40 99.06 146.51 233.64 758.12 1,057.01 525.16 206.90 72.45 2,655.27 529.79 3,185.06 
ความ

ต้องการ
น้้า 

567.99 515.73 442.23 402.47 285.52 1882.98 906.45 579.28 93.77 46.61 58.3 645.2 3,794.61 2631.92 6,426.48 

ความ
เพียงพอ 

-532.4 -498.3 -428.5 -383.1 -186.5 -1736 -672.8 178.8 963.2 478.6 148.6 -572.8 -1,139.34 -2,102.13 -3,241.42 
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ตารางท่ี 4.31 ความเพียงพอของน้้ารายป ี

ลุ่มน้้าย่อย ความเพียงพอ
ของน้้า 

ปริมาณน้า้เฉลี่ย (ลา้น ลบ.ม.) 
ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งปี 

น ้าควน 

น ้าต้นทุน 399.29 120.39 519.68 

ความต้องการน ้า 41.66 54.52 96.2 

ความเพยีงพอ 357.6 65.87 423.5 

แม่น ้ายม 
ตอนบน 

น ้าต้นทุน 827.76 242.62 1,070.37 

ความต้องการน ้า 141.53 200.65 342.17 

ความเพยีงพอ 686.2 41.97 728.2 

น ้าป้ี 

น ้าต้นทุน 827.76 242.62 1,070.37 

ความต้องการน ้า 38.27 43.48 81.77 

ความเพยีงพอ 789.5 199.1 988.6 

น ้างาว 
น ้าต้นทุน 618.46 164.14 782.60 

ความต้องการน ้า 111.58 124.45 236.05 

ความเพยีงพอ 506.9 39.69 546.6 

น ้าแม่ค้าม ี

น ้าต้นทุน 143.04 45.76 188.81 

ความต้องการน ้า 62.46 77.37 139.87 

ความเพยีงพอ 80.58 -31.61 48.94 

น ้าแม่ต้า 
น ้าต้นทุน 179.74 47.70 227.45 

ความต้องการน ้า 31.3 33.8 65.07 

ความเพยีงพอ 148.4 13.9 162.4 

แม่น ้ายมกลาง 
น ้าต้นทุน 993.83 245.67 1,239.49 

ความต้องการน ้า 528.45 681.42 1,209.83 

ความเพยีงพอ 465.4 -435.8 29.66 

ห้วยแม่สิน 

น ้าต้นทุน 221.68 70.92 292.60 

ความต้องการน ้า 53.71 94.31 148.03 

ความเพยีงพอ 168 -23.39 144.6 
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ลุ่มน้้าย่อย ความเพียงพอ
ของน้้า 

ปริมาณน้า้เฉลี่ย (ลา้น ลบ.ม.) 
ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งปี 

น ้าต้นทุน 258.32 83.66 341.98 

น้้าแม่มอก 
ความต้องการน ้า 63.82 49.03 112.85 
ความเพียงพอ 194.5 34.63 229.1 

น ้าแม่ร้าพัน 

น ้าต้นทุน 159.00 51.60 210.60 

ความต้องการน ้า 702.82 442.63 1,145.43 

ความเพยีงพอ -543.8 -391.03 -934.83 

แม่น ้ายม
ตอนล่าง 

น ้าต้นทุน 2,655.27 529.79 3,185.06 

ความต้องการน ้า 3,794.61 2631.92 6,426.48 

ความเพยีงพอ -1,139.34 -2,102.13 -3,241.42 
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จากตารางที่ 4.30-31 พบว่า การวิเคราะห์ผลความเพียงพอของน้้าซึ่งรายเดือนส้าหรับทั้ง 11 

ลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่ลุ่มน้้ายม จะพบว่าความเพียงพอของน้้าในลุ่มน้้าส่วนใหญ่ มีความเพียงพอ ที่

ปริมาณน้้ารายปี ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้้า ยกเว้น และ น้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนล่าง ที่มีปัญหาขาด

แคลนน้้ารายปี ซึ่งขาดแคลนน้้าที่ 984.83 และ 3 ,241.42 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ ทั้งนั้นหากมาลง

รายละเอียดถึงการพิจารณาในรายเดือนของลุ่มน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ายม ดังภาพที่ 4.14 ซึ่งอธิบายได้ว่า

แบ่งได้เป็น 2 พื้นที่ลุ่มน้้า ดังนี ้

1) ลุ่มน้้าท่ีมีเขตชลประทานอยู่ในพ้ืนท่ี พบว่า ในช่วงฤดแูล้ง (พ.ย.-เม.ย.) ลุ่มน้้าเกิดภาวะน้้าไม่
เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้้าหรือขาดแคลนน้้า โดยพบว่าในช่วงเริ่มมีการเตรียมแปลงปลูกข้าว
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทานจะให้ได้ว่ามีความต้องการใช้น้้า เพิ่มข้ึน
จากเดือนเมษายน จะยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ส่วนในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) นั้นมีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมา
ค่อนข้างสูงกว่าความต้องการใช้น้้า และความต้องการใช้น้้าก็มีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมาจากพืช
สามารถน้าฝนใช้การมาใช้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าต้นทุน

ภาพท่ี 4.14 ความเพียงพอของน้้ารายเดือน 
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เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า แต่ทั้งนี้อาจจะต้องค้านึงถึงปัจจัยของปริมาณน้้าที่เหลือหากเหลือมาก
เกินไปอาจจะหมายถึงมีโอกาสการเกิดภาวะน้้าท่วมในพื้นที่ 

 2) ลุ่มน้้าท่ีไม่มีชลประทานอยู่ในพ้ืนท่ี พบว่าในช่วงฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) ลุ่มน้้าเกิดภาวะน้้าไม่
เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้้าหรือขาดแคลนน้้าไม่สูงมาก และในช่วง (เม.ย-พ.ค.) ปริมาณน้้าต้นทุน
ค่อยๆ สูงข้ึน แสดงว่าปริมาณน้้าต้นทุนเข้าใกล้ความต้องการใช้น้้ามากขึ้นซึ่งไม่พบการขาดแคลนน้้า 
ส่วนในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) นั้นมีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาค่อนข้างสูงกว่าความต้องการใช้น้้า และ
ความต้องการใช้น้้าก็มีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมาจากพืชสามารถน้าฝนใช้การมาใช้ได้อย่างเพียงพอ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า แต่ทั้งนี้อาจจะ
ต้องค้านึงถึงปัจจัยของปรมิาณน้้าที่เหลอืหากเหลือมากเกินไปอาจจะหมายถึงมโีอกาสการเกิดภาวะน้้า
ท่วมในพื้นที่  

4.5 การจัดท้าข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท้าข้อเสนอแนะในพื้นที่ลุ่มน้้าในพื้นที่ศึกษาผลการศึกษาลุ่มน้้าย่อยรายปีจะพบว่า
ปริมาณน้้าในลุ่มน้้าส่วนใหญ่ จะมีความขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง (พ.ค. - เม.ย.) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิด
ภาวะความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้้าเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณน้้าต้นทุนที่ไม่แน่นอน รวมไปถึง
การสร้างเข่ือนกักเก็บน้้าขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้ายังมีความเป็นไปได้น้อยมาก  
โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มขาดแคลนสูงเป็นพื้นที่ที่มีเขตชลประทานอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าย่อย ในตอนล่างของ
ลุ่มน้้าซึ่งเป็นพื้นที่ราบ มีความเหมาะสมในการท้าเกษตรกรรมสูงกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่ม  ดังนั้น
มาตรการการบริหารจัดการน้้าที่ส่งผลอย่างมีนัยส้าคัญคือ การบริหารจัดการน้้าในฤดูแล้งส้าหรับภาค
การเกษตรในกลุ่มลุ่มน้้าในเขตพื้นที่ชลประทานที่มีการใช้น้้าในพื้นที่เกษตรกรรมสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ 
และ การดูแลรักษาความต้องการใช้น้้าในพื้นลุ่มน้้าสาขาอื่นๆให้ไม่สูงไปจากเดิม รวมไปถึงบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนให้สมดุลกับความต้องการใช้น้้า ซึ่งเป็นไปตามแต่ละสถานการณ์ที่พบในพื้นที่ลุ่มน้้าที่
แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้า ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันรายปีเพื่อจ้าแนกสถานการณ์แต่ละลุ่มน้้ารายปี ซึ่งจัดท้า
ข้อเสนอแนะได้แบ่งออกเป็นกลุ่มตามสถานการณ์ความเพียงพอของน้้าที่แตกต่างกันในแต่ละลุ่มน้้ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ลุ่มน้้าควน แม่น้้ายมตอนบน น้้าปี้ และน้้าแม่มอกเป็นลุ่มน้้าที่มี น้้าต้นทุนมีเพียงพอ  
พบปัญหาความไม่เพียงพอของน้้าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากในช่วงหน้าแล้ง อาจจะยังไม่ต้องพิจารณาถึง
มาตรการบังคับหรอืมาตรการเร่งด่วน ในการจัดการน้้าความต้องการใช้น้้า แต่ทั้งนี้อาจจะต้องค้านึงถึง
ปัจจัยของปริมาณน้้าที่เหลอืหากเหลอืมากเกินไปอาจจะหมายถึงมีโอกาสการเกิดภาวะน้้าท่วมในพื้นที่
ไดใ้นช่วงฤดูฝน ซึ่งข้อเสนอแนะในกลุ่มลุ่มน้้าย่อยเหล่าน้ีควรเน้นไปในเรื่องการจัดการปริมาณน้้าที่ต้น



123 

 

น้้า การกักเก็บน้้า ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นกลุ่มพื้นที่ตอนบนของลุม่น้้า รายละเอียดดังต่อไปนี้  เช่น การ
ใช้กลยุทธ์ระบบน้้าแลกป่า ต้องมีการดูแลรักษาป่าเพื่อแลกกับการท้าเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง  
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลป่า เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้าไปสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแลกกับพื้นที่ที่น้าไปท้าเกษตรกรรม ซึ่งเมื่อเกษตรกรมีน้้าพอใช้
ส้าหรับการเกษตรก็จะท้าให้ได้ผลผลิตดีข้ึนด้วยพื้นที่ที่น้อยลง นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการดูแลรักษา
สภาพป่าในพื้นที่ต้นน้้าของลุ่มน้้า 

2) น้้างาว น้้าแม่ค้ามี น้้าแม่ต้า ห้วยแม่สิน เป็นลุ่มน้้าย่อยที่มีปริมาณความต้องการใช้น้้า
เท่ากับหรือใกลเ้คียงกับปริมาณน้้าต้นทุนในฤดูแล้ง สรุปได้ว่าน้้าต้นทุนเพียงพอ แต่มีความเสี่ยงในการ
ขาดน้้า เนื่องจากความผันผวนของน้้าในแต่ละช่วงเวลา และความต้องการใช้น้้าในรายกิจกรรมอื่นๆ 
เพิ่มเติมมาตรการในการประหยัดน้้าเพื่อบริหารความต้องการใช้น้้าให้เพียงพอส้าหรับน้้าต้นทุน  
หรือ ข้อเสนอแนะในการจัดหาน้้าต้นทุน แหล่งน้้าขนาดเล็ก การสนับสนุนการปรับโครงสร้างทาง
การเกษตรเพื่อน้าไปสู่การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้้ามากและไม่ คุ้มค่าการลงทุนไปยังพืช
เศรษฐกิจที่ใช้น้้าน้อยและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยในการนี้ภาครัฐควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้าการเกษตร มีการพัฒนาความรู้และให้ความรู้ต่อ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อน้าไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลูกพืชที่ใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ภาครัฐสามารถใช้กลไกของรัฐต่างๆ เป็นสิ่งจูงใจ เช่น การจัดที่ดิน เงินกู้ ระบบสารสนเทศรวมถึง
ช่องทางๆ การตลาด เพื่อลดความต้องการใช้น้้าและลดผลกระทบของการผันวนของปริมาณน้้าต้นทุน 

3) แม่น้้ายมตอนกลาง ลุ่มน้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนล่าง มีปริมาณความต้องการใช้น้้า
มากกว่าปริมาณน้้าต้นทุน จะสรุปได้ว่า มีน้้าต้นทุนขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและ ทั้งนี้ลุ่มน้้าที่อยู่ใน
กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีเขตชลประทานในลุ่มน้้ากลุ่มนี้ ซึ่งเกษตรกรในภาคเกษตรกรรมไทยพึ่งพาระบบ
ชลประทานค่อนข้างมาก ควรมีการผลักดันให้เกิดการท้าเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาตนเอง การ
ควบคุมพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมให้ผูใ้ช้น้้ามีส่วนร่วมในทุกระดับ การบริหารจดัการพืน้ที่นี้ควรเนน้
ไปที่การบริหารความต้องการใช้น้้าที่มีอัตราความต้องการใช้น้้าสูง เพราะยังมีความต้องการการใช้น้้า
ในกิจกรรมอื่นๆประกอบเข้ามาด้วยท้าให้ต้องมีการกักเก็บน้้าต้นทุนไปใช้ในด้านกิจกรรมอื่นๆ ก่อน
ด้านเกษตรกรรม เช่น 1) การใช้กลไกเศรษฐศาสตร์ในการบริหารด้วยการเก็บค่าน้้า ค่าบริการ  
ค่าอนุรักษ์น้้า ใช้การติดฉลากอุปกรณ์ประหยัดน้้าและการสนับสนุนทางเงินทุนแก่โครงการประหยัดน้้า  
2) การหาพืชอื่นปลูกทดแทนพืชที่ต้องการน้้ามาก แต่การเปลี่ยนพันธ์ุพืชนั้นต้องอาศัยความรู้และ
ทรัพยากร ท้าให้เกษตรกรไม่กล้าเสี่ยง เพราะถึงแม้จะปลูกได้ส้าเร็จ ก็ยังเสี่ยงต่อการขายไม่ได้หรือ
ขาดทุน เพราะไม่มีความรู้เรื่องกลไกการตลาด และการแข่งขันในตลาดพืชชนิดน้ันๆ ดังนั้นนอกจาก
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จะมีการบริหารทางด้านเชิงพื้นที่ ผลผลิตให้มีคุณภาพแล้ว ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริม
ด้านการตลาด หาแหล่งที่ขาย โดยการผลักดันหน่วยงานในท้องถ่ินเป็นผู้ด้าเนินการร่วมกับประชาชน 
เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของคนในพื้นทีเ่อง ภาครัฐท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกร การประกันราคา
พืชน้้าน้อย โดยบูรณาการกันในหน่วยงานภาครัฐ รณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ปลูกพืชน้้าน้อยทดแทน
ในฤดูน้้าน้อยว่างนา โดยมีการวางแผนร่วมกันในการเลือกชนิดพืช ประเมินต้นทุน ระยะเวลาการ
ให้ผลผลิต ราคาผลผลิต และการใช้น้้า ตลอดจนตรวจสอบและติดตามผล มีการตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คเพื่อ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน หากผลผลิตใดขายไม่ได้ราคา เกษตรกรก็จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อน้าผลผลติน้ันๆ ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมลูค่า หรือปรับแผนใหม่ให้เหมาะสม
กับพืชชนิดน้ันๆ และกลไกลที่รัฐสามารถสร้างเป็นสิ่งจูงใจ เช่น การจัดที่ดิน เงินกู้ ระบบสารสนเทศ
รวมถึงช่องทางๆ การตลาด 3) การสนับสนุนให้เกิดแหล่งกักเก็บน้้าในพื้นที่ของชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด้าเนินการเองได้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้้าในระดับ
ชุมชน แทนการสร้างแหลง่กักเก็บน้้าขนาดใหญ่ในพื้นที ่เพราะไม่ท้าให้เกิดผลกระทบในภาพรวม และ
ลดความต้องการใช้น้้าที่ต้องพึ่งพาจากภาครัฐและลดความต้องการใช้น้้าในภาพรวมเพราะมีแหล่งน้้า
ใช้เป็นของตนเองแล้ว  
 เมื่อพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดในรายเดือนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งพบว่าได้ว่าในช่วงฤดูแล้ง (พ.ย.-
เม.ย.) ลุ่มน้้าเกิดภาวะน้้าไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้น้้าหรือขาดแคลนน้้า ยิ่งในช่วงเริ่มมีการเตรียม
แปลงปลกูข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคม ของพื้นที่ปลกูข้าวในเขตชลประทานจะใหไ้ด้ว่ามีความต้องการใช้น้้า
เพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายน คือ น้้าแม่ค้ามี แม่น้้ายมตอนกลาง น้้าแม่ร้าพัน และ แม่น้้ายมตอนล่าง จะยิ่ง
เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าลุ่มน้้าที่อยู่นอกเขตหากยิ่งพิจารณาถึงอัตราการคายระเหยของน้้าในการศึกษาถึงสภาพ
ภูมิอากาศ ก็จะพบว่าในช่วงฤดูแล้งมีอัตราการระเหยของน้้ามากกว่าปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาซึ่งยิ่งท้าให้
ดินแล้งได้ ส่วนในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) นั้นมีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาค่อนข้างสูงกว่าความต้องการใช้น้้า 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการใช้น้้า แต่ทั้งนี้อาจจะต้อง
ค้านึงถึงปัจจัยของปริมาณน้้าที่เหลือหากเหลือมากเกินไปอาจจะหมายถึงมีโอกาสการเกิดภาวะน้้า
ท่วมในพื้นที่ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะจะในส่วนนี้ต้องมีการพิจารณาถึงลุ่มน้้าทั้งระบบลุ่มน้้า เพื่อให้การ
บริหารจัดการสอดคล้องกันตามทิศทางน้้า ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้้ารายฤดูกาลซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1.แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในฤดูฝน การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาด
กลางและขนาดเลก็ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถกักเก็บน้้าในฤดูฝนไว้ใช้เองในฤดูแล้งและเพื่อท้า
หน้าที่เป็นแก้มลิงในฤดูฝนเพื่อใช้ในการท้าเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้้า
เกษตรกรรมสูง ส่วนในพื้นที่พื้นที่ต้นน้้าของลุ่มน้้ายมซึ่งมีความต้องการใช้น้้าด้านการเกษตรน้อยกว่า
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บริเวณอื่นๆ จึงควรมีการกักเก็บปริมาณน้้าไว้ใช้ความตามต้องการที่เหมาะสมไม่ให้มากจนเกินไป ทั้งนี้
ต้องมีการฟื้นฟปู่าต้นน้้าและการสรา้งฝายชะลอน้้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะช่วยให้สามารถชะลอ
การไหลของน้้าในฤดูฝนและทา้หน้าทีก่ักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแลง้แทน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทั้ง
ภัยแล้งและภัยน้้าท่วมอีกด้วย 

2.แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใชน้้้าในฤดูแลง้ เพื่อท้าให้การตอบสนองต่อความ
ต้องการในการจัดหาน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมไปถึงการพิจารณาใช้มาตรการลดความ
ต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมลงเพื่อตอบสนองด้านอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญสูงกว่า
ผ่านพิจารณาถึงพืชทีม่ีความต้องการใช้น้้าและพื้นที่สูงกว่าประเภทอื่น เช่น การส่งเสริมการคิดค้นและ
ใช้เทคโนโลยีประหยัดน้้าและการน้าน้้าเสียกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ การสนับสนุนปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย
ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้้ามาก โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้้าที่มีอัตราความต้องการใช้น้้าสูง คือ แม่น้้ายม
ตอนล่าง น้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนกลาง เป็นต้น รวมไปถึงการพิจาณาสนับสนุนการพัฒนาน้้าบาดาล
มาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า อย่างไรก็ตาม การใช้น้้าบาดาลต้องมีความรอบคอบในการใช้งานใน
แต่ละพื้นที่ลุ่มน้้าย่อย ซึ่งต้องควบคุมไม่ให้เกินศักยภาพโดยใช้แบบจ้าลองน้้าบาดาลในการประเมิน
ศักยภาพโดยละเอียดต่อไป ดังนั้น การลงทุนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้าเฉพาะที่ ซึ่งมีความรุนแรงของ
การขาดแคลนน้้าน้อย การใช้น้้าบาดาลเป็นแนวทางเลือกที่ควรพิจารณาเป็นล้าดับต้นๆ เพื่อให้มี
ปริมาณน้้าต้นทุนจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและลดการแย่งการใช้น้้าในพื้นที่เดียวกันอีกด้วย 

3.แนวทางการบริหารจัดการความต้องการใช้น้้าระหว่างฤดูฝน-ฤดูแล้ง การสนับสนุนการ
น้าด้วยข้อมูลปริมาณน้้าฝนมาวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการน้้าในพื้นที่ การ
ส่งเสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชนทั้งพื้นทีใ่นการรบัทราบสถานการณ์ความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ของ
ตนเองและพื้นที่ในภาพรวม ในการพัฒนาแหล่งน้้าโดยพิจารณาถึงการให้ประโยชน์สู่เกษตรกรที่ให้
ความร่วมมือในการขอความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า เช่น ในปีน้้าน้อย การให้
ความร่วมมือด้านการประหยัดน้้าเพือ่ให้น้้าเพยีงพอหรอืเพื่อลดความต้องการใช้น้้าในพื้นที่ของตนเองลง 
อาจจะมีมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย เพื่อรักษารายได้เดิมของเกษตร การสนับสนุน
มาตรการด้านภาษี เป็นต้น 

ทั้งนี้การบริหารจัดการน้้าอาจจะไม่ได้ค้านึงถึงภาคการเกษตรกรรมเพียงกิ จกรรมเดียว
เท่านั้นการบริหารจัดการน้้าอาจจะต้องพิจารณาถึงภาพรวมในการบริหารจัดการน้้าในรายลุ่มน้้าด้วย
เช่น ควรให้มีการด้าเนินงานโดยกลุ่มผู้ใช้น้้าในรายกิจกรรมอื่นๆ ในแต่ละลุ่มน้้าให้สามารถมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจบริหารจัดการน้้าในลุ่มน้้าของตนเองเพื่อให้เกิดการจัดสรรน้้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมในกลุ่มผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้าน้ันๆ การใช้กลไกราคาในการจัดสรรน้้า หรือการพัฒนาตลาดซื้อขาย
น้้าเพื่อให้การจัดสรรน้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้รับจัดสรรน้้า
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และผู้ที่สูญเสียโอกาสใช้น้้าจ้ากัด โดยเฉพาะในฤดูแล้งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกลไกทางราคาหรือ
การพัฒนาตลาดการซื้อขายน้้า การน้าก้าหนดราคาน้้าชลประทาน หรือค่าธรรมเนียมการใช้น้้า
ชลประทานจะท้าให้ผู้ใช้น้้าตระหนักถึงต้นทุนการจัดหาน้้าและค่าเสียโอกาสของน้้า ซึ่งท้าให้การ
บริหารจัดการน้้ามีประสิทธิภาพมากข้ึน การฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้สามารถท้าหน้าที่ชะลอการไหลของน้้า
ในฤดูฝน การฟื้นฟูสภาพต้นน้้าด้วยการฟื้นฟูป่าไม้ ซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติในการชะลอการไหลของ
น้้าในฤดูน้้าหลากและที่ส้าคัญคือ การให้ธรรมชาติท้าหน้าที่กักเก็บน้้าในระบบรากไม้และน้าไปสู่การเพิ่ม
ปริมาณน้้าในฤดู การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้ายังช่วยท้าให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการลงทุน
สร้างเข่ือนกักเก็บน้้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงและยังเป็นต้นทุนให้กับประเทศและผู้ใช้น้้าด้วย ลดสิ่งกีดขวางทาง
น้้าหรือสร้างระบบทางน้้าผ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้้า เช่น การสร้างทางลอด ปรับปรุง 
คอสะพาน ย้ายชุมชนที่สร้างที่อยู่อาศัยบุกรุกคลองสาธารณะ  เป็นต้น  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา 

การประเมินปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้้ายม 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาของปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและ
วิเคราะห์ความเพียงพอของน้้าในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาและประเมินสถานการณ์ของปริมาณน้้าต้นทุน
และความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3) เพื่อจัดท้าข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการน้้า
ต้นทุนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังต่อไปนี้  

การศึกษาปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและวิเคราะห์ความ
เพียงพอของน้้าในปัจจุบันซึ่งการพิจารณาผลรายปี พบว่า ลุ่มน้้าควน แม่น้้ายมตอนบน น้้าปี้ และน้้า
แม่มอกเป็นลุ่มน้้าที่มีน้้าต้นทุนมีเพียงพอ พบปัญหาความไม่เพียงพอของน้้าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
ในช่วงหน้าแล้ง แต่ทั้งนี้จะต้องค้านึงถึงปัจจัยของปริมาณน้้าที่เหลือหากเหลือมากเกินไปอาจจะ
หมายถึงมีโอกาสการเกิดภาวะน้้าท่วมในพื้นที่ด้านล่าง เนื่องจากเป็นลักษณะกายภาพเป็นพื้นที่ชัน 
อาจเกิดภาวะดินถล่ม ได้ในช่วงฤดูฝน  น้้างาว น้้าแม่ค้ามี น้้าแม่ต้า ห้วยแม่สิน เป็นลุ่มน้้าย่อยที่มี
ปริมาณความต้องการใช้น้้าเท่ากับหรือใกล้เคียงกับปริมาณน้้าต้นทุนในฤดูแล้ง  สรุปได้ว่าน้้าต้นทุน
เพียงพอ แต่มีความเสี่ยงในการขาดน้้า เนื่องจากความผันผวนของน้้าในแต่ละช่วงเวลา และความ
ต้องการใช้น้้าในรายกิจกรรมอื่นๆ ข้อเสนอแนะในพื้นที่ควรเน้นไปในการประหยัดน้้าเพื่อบริหาร
ความต้องการใช้น้้าให้เพียงพอส้าหรับน้้าต้นทุน จัดหาน้้าต้นทุน แหล่งน้้าขนาดเล็ก เป็นต้น แม่น้้า
ยมตอนกลาง ลุ่มน้้าแม่ร้าพัน แม่น้้ายมตอนล่าง มีปริมาณความต้องการใช้น้้ามากกว่าปริมาณน้้า
ต้นทุน จะสรุปได้ว่า มีน้้าต้นทุนขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง มีความจ้าเป็นจะต้องเสนอข้อเสนอแนะใน
หลายภาคส่วน ทั้งการรณรงค์การประหยัดน้้า การจัดการกับแหล่งน้้าต้นทุน  การบริหารความ
ต้องการใช้น้้าที่มีอัตราความต้องการใช้น้้าสูง ในรายเดือนของลุ่มน้้าในพื้นที่พบว่าลุ่มน้้าทั้งหมดอยู่ใน
สถานะเดียวกันคือ ในช่วงฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) ลุ่มน้้าทั้งหมดเกิดภาวะน้้าไม่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการใช้น้้าหรือขาดแคลนน้้า ส่วนในช่วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) นั้นมีปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาค่อนข้าง
สูงกว่าความต้องการใช้น้้า ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าต้นทุนเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้้า แต่ทั้งนี้อาจจะเกิดภาวะน้้าท่วมได้ในพื้นที่ได้ 
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 การประเมินสถานการณ์ในอนาคตพบว่าในปี พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การไม่
ขยายตัวของพื้นที่ชลประทาน สรุปได้ว่า ความต้องการใช้น้้ารวมทั้งลุ่มน้้าจะอยู่ที่ 9 ,246.66 ล้าน 
ลบ.ม./ปี แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานที่ 3,668.63 ล้าน ลบ.ม./ปี และพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ที่ 5,578.03 ล้าน ลบ.ม./ปี จากผลการที่ได้จาการศึกษาในสภาพปัจจุบัน ปี  พ.ศ.2558 อยู่ที่  
10,003.75 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นการลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 0.08 สรุปได้ว่าได้ว่าในภาพรวมความ
ต้องการใช้น้้าด้านเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แม้ว่าพื้นที่เกษตรกรรรมในภาพรวมจะ
เพิ่มข้ึน แต่เนื่องจากพื้นที่ข้าว ซึ่งเป็นชนิดพืชที่มีอัตราความต้องการใช้น้้าสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ลดลง จึง
ท้าให้ผลความต้องการใช้น้้ารวมส่วนใหญ่ลดลง เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศในอนาคต และผล
การด้าเนินการนี้ยังเป็นการด้าเนินการโดยใช้ข้อมูลน้าเข้าเป็นข้อมูลปีน้้าน้อย ซึ่งหมายถึงในกรณีที่
พื้นที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกรณีรุนแรงได้ และความต้องการใชน้้าด้านเกษตรกรรมจะ
สูงกว่าปีอื่นๆด้วย 
 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงนโยบายของทางภาครัฐที่จะด้าเนินการล้วนส่งผลต่อน้้าต้นทุนและ
ความต้องการใช้น้้าทั้งสิ้น เช่น การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้้า การผันน้้าให้เข้าถึงกัน
ระหว่างลุ่มน้้าในอนาคต ร่วมกับความผันแปรของการกระจายตัวและปริมาณของฝนที่ตก ร่วมกับ
ความผันแปรของอุณหภูมิและการระเหยของน้้า อัตราฝนตกและอัตราการระเหยของน้้ามีผล
โดยตรงต่อปริมาณน้้าท่าผิวดินซึ่งเป็นน้้าต้นทุนหลัก อุณภูมิเฉลี่ยต่้าสุดที่มีแนวโน้มสูงข้ึน และ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงข้ึน ซึ่งจะส่งผลถึงการระเหยของน้้าให้กลับสู่ช้ันบรรยากาศได้ 
เพราะอากาศร้อนข้ึน นอกจากจะส่งผลต่อความต้องการใช้น้้าแล้ว ยังมีผลต่อปริมาณน้้าต้นทุนที่จะ
น้อยลงในอนาคตด้วย รวมไปถึงปัจจัยการขยายตัวของเมืองแทนที่พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่เกษตรกรรม 
การที่พื้นที่ป่าลดลงก็ส่งผลต่อปริมาณน้้าต้นทุนที่อาจจะลดลงไปเช่นกัน ท้าให้ความต้องการใช้น้้าใน
ปีน้้าน้อยในอนาคตอันไกลข้างหน้ามีความรุนแรงมากข้ึน และยังรวมไปถึงการสร้างเข่ือนกักเก็บน้้า
ขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้ายังมีความเป็นไปได้น้อยมาก  
 ดังนั้นการจัดท้าข้อเสนอแนะ ได้เน้นไปในด้านการบริหารจัดการน้้าต้นทุนในฤดูฝน และการ
บริหารจัดการความต้องการใช้น้้าในฤดูแล้ง เช่น พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้เองในฤดูแล้ง โดยการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนโดย
หน่วยงานระดับท้องถ่ิน เพื่อท้าหน้าที่เป็นแก้มลิงในฤดูฝนตามแนวพระราชด้าริแก้มลิง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการกักเก็บน้้าในระดับชุมชนและลดความจ้าเป็นในการพึ่งพาน้้าจากแหล่งเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ที่ไม่มีน้้าเพียงพอในฤดูแล้ง การสนับสนุนปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อยในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้้า
มาก การสนับสนุนการพัฒนาน้้าบาดาลมาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้้า ฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้สามารถ
ท้าหน้าที่ชะลอการไหลของน้้า รวมไปถึงการสนับสนุนการปลูกนาด้าแทนนาหว่าน ซึ่งอาจจะต้องมี
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การพิจารณาให้ความรู้ มาตรการช่วยเหลือ เพื่อปรับวิธีการปลูกข้าวที่ใช้น้้าน้อยกว่าในนาด้าเพราะมี
อัตราการใช้น้้าที่น้อยกว่านาหว่าน  เช่น การประกันราคาข้าวที่มีวิธีการปลูกด้วยนาด้า การลดภาษี
ที่ดิน ภาษีรายได้ ส้าหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยนาด้า การพิจารณารับซื้อข้าวที่ปลูกด้วยนาด้าก่อน 
โดยผ่านก็จะสามารถลดความต้องการใช้น้้าของข้าวได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการลดพื้นที่ปลูกข้าว 
ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้น้้าน้อยกว่านาข้าว เช่น มันส้าปะหลัง 
อ้อย ไม้ผลต่างๆ ให้เกษตรกรที่สนใจจะปรับเปลี่ยนหรือปลูกพืชเกษตรแบบผสมผสาน การเปลี่ยน
วิธีการให้น้้าส้าหรับพืชไร่จากวิธีการแบบผวิดิน คือ แบบร่องคู และแบบท่วมผืน เป็นการให้น้้าแบบน้้า
หยด ซึ่งนอกจากจะใช้ปริมาณน้้าน้อยกว่าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนให้มีก้าไรสุทธิเพิ่มข้ึนด้วย 
 ทั้งนีน้อกจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งแล้วยังจ้าเป็นต้องมี
การด้าเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารจัดการน้้าระหว่างทั้งสองฤดู ทั้งนี้ เนื่องจาก
การบริหารจัดการน้้าในฤดูฝนไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาน้้าท่วมเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลต่อการ
จัดสรรน้้าในฤดูแล้งด้วย เช่น หากมีการพร่องน้้าในแหลง่น้้าอย่างมาก ในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน้้าท่วม
ก็อาจส่งผลให้ประตูระบายน้้าไม่มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับการใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง และในทาง
ตรงกันข้ามหากมีการกักเก็บน้้าไว้ในพื้นที่ในปริมาณมากในช่วงฤดูฝนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีน้้า
เพียงพอในการท้าการเกษตรในฤดูแล้งก็จะส่งผลท้าใหเ้ข่ือนไม่สามารถรองรบัน้้าหลากในฤดูฝนได้หาก
มีฝนตกชุกในช่วงปลายฤดู 
 ด้วยเหตุน้ี การบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้งจึงต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ

กันและเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพด้วยการอาศัยข้อมูลปรมิาณน้้าฝนมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมใน

การจัดการน้้าในเข่ือนเก็บน้้าตลอดทั้งปี 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะวิเคราะหจ์ากการเปลีย่นข้อมลู
แบบเวคเตอร์ (vector) เป็นแบบ แรสเตอร์ (raster) อาจจะท้าให้เกิดการคาดเคลื่อนของข้อมูลได้บ้าง 
เนื่องจากสันขอบเขตที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ข้อมูลเวคเตอร์มีลักษณะราบเรียบเสมอตามลักษณะ
พื้นที่จริง เมือแปลงข้อมูลแป็นแบบแรสเตอร์ (raster) ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกริด เส้นขอบจะมีลักษณะ
เป็นหยักตามขนาดภาพ (pixel) ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในส่วนเล็กๆ ดังนั้นต้องท้าการ
ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งในการวิเคราะห์ผล เพื่อหาจุดผิดพลาดและด้าเนินการแก้ไขต่อไป 

2.การศึกษาประเมินการเปลีย่นแปลงปริมาณน้้าต้นทุนและความต้องการใช้น้้าการคาดการณ์
ต่างๆ อาจจะมีการค้านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย เพื่อให้การ
ค้านวณต่างๆ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงได้มากข้ึน 

3.การวิเคราะห์ความเพียงพอเบื้องต้นของน้้าในลุ่มน้้า ผู้ศึกษาไม่ได้แยกพิจารณาระหว่างน้้า
ต้นทุนส้าหรับพื้นที่ในเขต และพื้นที่นอกเขตชลประทานดังนั้น หากมีการพิจารณาถึงลักษณะความ
เป็นไปได้ในการน้าน้้าต้นทุนมาใช้ส้าหรับเกษตรกรรมก็ส้าหรับพื้นที่และนอกเขตชลประทานก็จะให้
เห็นภาพของปริมาณน้้าต้นทุนส้าหรับในเขต และนอกเขตชลประทานมากขึ้น 

4.ถึงแม้ว่าการเกษตรในทุกพื้นลุ่มน้้าที่ของประเทศไทยจะมีอัตราการใช้น้้าที่สูงกว่าด้านอื่นๆ 
มาก หากมีการพิจารณาถึงรปูแบบกิจกรรมการใช้น้้าของพื้นที่อื่นๆ ด้วยก็ยิ่งท้าให้ข้อมูลความต้องการ
ใช้น้้าครอบคลุมมากข้ึน และการจัดท้าแนวทาง ข้อเสนอแนะ มาตรการ แผนงาน ก็สามารถจัดท้าได้
ละเอียดยิ่งขึ้น และน้าไปสู่แผนการขับเคลื่อนสู่พื้นที่อย่างจริงจังและครอบคลุมกิจกรรมการใช้น้้าทุก
ภาคส่วน 
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ตารางที่ ข.1 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศสูงสุดรายเดือนของสถานีอุตนุิยมวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้ายม ระหว่าง พ.ศ.
2550-2559 

ลุ่มน้้า ปี พ.ศ. 
ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิอากาศสูงสุดรายเดือน 

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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ตารางท่ี ข.2 ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศต้่าสุดรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้้ายม ระหว่าง พ.ศ.
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ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิอากาศต่้าสุดรายเดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ยม 2550 17.3 18.6 22.3 25.0 25.0 25.3 25.1 24.9 24.6 23.9 20.7 19.2 

 
2551 17.7 20.3 22.4 25.3 24.5 24.7 24.3 24.5 24.4 24.2 20.9 16.8 

 
2552 15.6 20.5 22.6 25.2 25.2 24.9 25.0 24.9 24.8 24.7 20.8 18.7 

 
2553 20.9 21.4 22.9 26.1 27.0 26.2 25.5 24.8 24.9 24.5 21.3 20.1 

 
2554 18.2 20.1 21.9 24.0 25.0 25.1 24.8 24.9 24.8 24.1 21.2 18.2 

 
2555 19.9 20.9 22.7 25.1 24.9 24.9 24.4 24.4 24.5 23.9 23.4 20.9 

 
2556 18.8 21.5 22.0 24.7 24.8 24.4 24.2 23.9 24.1 23.3 22.7 16.6 

 
2557 15.8 19.6 22.8 24.8 25.6 25.9 25.5 24.8 25.0 23.9 22.5 19.4 

 
2558 16.9 19.6 23.6 24.5 26.7 26.2 25.6 25.2 25.3 24.3 23.3 20.9 

 
2559 18.1 18.6 23.3 27.0 26.6 25.3 24.6 25.0 25.1 24.6 23.0 19.8 

 
ค่าเฉล่ีย 17.5 19.4 22.4 24.8 24.9 24.9 24.7 24.5 24.3 23.8 21.0 17.9 
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ตารางท่ี ข.3 ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนรวมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้้ายม ระหว่าง พ.ศ.

2550-2559  

ปี พ.ศ. 
ปริมาณฝนรวมรายเดือน 

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

2550 0.0 14 16.4 93.6 321.3 172.0 94.1 213.5 211.8 80.5 8.8 0.0 

2551 19.9 28.9 15.4 108.3 104.6 207.4 203.5 145.6 335.3 212.9 37.4 10.1 

2552 0.1 1.2 12.9 86.1 171.0 231.5 166.9 108.2 248.1 152.8 5.9 0.0 

2553 34.2 2.0 0.3 48.6 76.7 123.8 144.9 321.7 239.6 162.0 0.0 43.9 

2554 1.8 0.1 103.7 208.8 207.6 200.9 268.4 267.9 364.3 148.8 13.8 4.8 

2555 13.3 2.0 24.0 31.8 270.7 148.6 189.6 136.0 292.3 37.5 35.8 2.5 

2556 33.1 12.6 29.3 43.5 91.7 162.6 190.9 272.9 289.2 85.3 51.0 27.3 

2557 0.0 2.4 6.2 73.3 129.8 174.4 168.7 202.2 143.3 80.6 79.9 1.6 

2558 33.6 9.6 27.8 48.4 55.1 68.7 151.0 199.1 121.0 96.3 15.9 21.2 

2559 26.0 0.0 2.2 1.4 102.8 182.4 314.9 157.2 251.5 175.8 89.6 3.2 

ค่าเฉลี่ย 7.5 6.2 19.9 64.6 173.2 167.8 146.7 199.9 258.3 140.5 20.1 9.5 

 

ตารางท่ี ข.4 ค่าเฉลี่ยของค่าศักย์การคายระเหยน้้ารวมรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีลุ่มน้้ายม ระหว่าง 

พ.ศ.2550-2559  

ปี พ.ศ. 
ค่าศักย์การคายระเหยน้้ารวมรายเดือน 

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

2550 93.9 105.6 131.9 144.2 117.8 132.6 118.4 106.8 102.4 103.2 90.8 95.3 

2551 94.6 101.7 133.4 145.1 135.9 124.7 115.2 108.6 98.9 107.3 96.3 86.6 

2552 95.3 101.8 125.6 145.2 135.5 120.7 104.1 119.8 112.8 108.8 100.4 89.2 

2553 90.1 109.7 129.9 160.3 163.8 144.2 118.6 104.2 106.5 91.8 96.3 86.5 

2554 90.3 98.1 102.8 126.5 124.8 106.6 113.1 101.7 96.9 102.1 102.4 87.1 

2555 91.2 105.8 125.6 146.9 132.3 107.8 103.1 99.0 98.7 113.3 96.2 92.8 

2556 91.1 105.7 137.4 152.9 158.6 122.8 105.7 105.5 101.3 109.9 96.3 87.5 

2557 97.5 110.9 142.8 153.3 160.7 126.3 116.7 110.2 111.6 115.3 105.1 95.1 

2558 94.4 114.0 139.3 158.8 171.4 149.0 124.7 128.7 113.2 111.8 110.8 95.8 

2559 98.4 118.0 151.6 183.7 175.1 120.1 116.5 111.7 99.9 113.8 100.9 86.3 

ค่าเฉล่ีย 7.5 6.2 19.9 64.6 173.2 167.8 146.7 199.9 258.3 140.5 20.1 9.5 
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ข.5 ค่าการคายระเหยของพืชอ้างอิงของลุ่มน้้ายม 

Month ค่าการคายระเหยของพืชอ้างอิง (มม./เดือน) 
1 97.17 
2 110.70 
3 144.76 
4 157.46 
5 144.78 
6 121.67 
7 115.55 
8 110.32 
9 107.06 
10 109.17 
11 96.65 
12 90.61 

ที่มา : กรมชลประทาน. 2554. 
ที่มา : ประมวลผลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา จ้านวน 4 สถานี ประกอบด้วย 

1) สถานีอุตุนิยมเกษตรพิจิตร    2)  สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย  

3)  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีส้าโรง   4)  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกลุ นายอนิรุจน์ ค้านล 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ 
ประสบการณ์การท้างาน นักวิชาการภูมิสารสนเทศ   

บริษัท เทสโก้ จ้ากัด  
พ.ศ. 2558-2561 

  

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
	1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.4 ขอบเขตของการวิจัย
	1.5 ข้อจำกัดในการศึกษา
	1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

	บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม
	2.1 คำจำกัดความของลุ่มน้ำ
	2.2 ปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำ
	2.3 แนวคิดและทฤษฎีแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	2.4  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการประมาณค่าเชิงพื้นที่
	2.5 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยแบบจำลอง CA_Markov
	2.6 สภาพพื้นที่ปัจจุบันทั่วไปของลุ่มน้ำยม
	2.7 การทบทวนนโยบาย แผน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ
	2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3  วิธีการดำเนินงาน
	3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
	3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและการเก็บรวมรวมข้อมูล
	3.2 วิธีการศึกษา

	บทที่ 4   ผลการศึกษา
	4.1 ผลการศึกษาปริมาณน้ำต้นทุนในปัจจุบัน
	4.2 ผลการศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำเกษตรกรรมในปัจจุบัน
	4.3 การประเมินสถานการณ์ของน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมในอนาคตจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	4.4 ผลการศึกษาความเพียงพอของน้ำ
	4.5 การจัดทำข้อเสนอแนะ

	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก ปฏิทินการเพาะปลูกภาคเหนือ
	ภาคผนวก ข ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	ประวัติผู้เขียน

