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การแบงลุมน้ําในประเทศไทย ไดมีการพัฒนามาตลอดต้ังแตป 2506 ตามศักยภาพ

ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและคอมพิวเตอรในขณะน้ัน จนกระท่ังในป 2536  
คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติไดจัดทําเปนมาตรฐาน 25 ลุมน้ําหลักและ 254 ลุมน้ําสาขา 
ซ่ึงบางลุมน้ําไมสามารถท่ีจะบริหารจัดการน้ําไดอยางเอกเทศ สืบเน่ืองจากขอจํากัดจาก
ขอมูลในอดีตท่ีใชแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ในการแบงเขตลุมน้ํา แตมิไดมีผลบังคับ
ทางกฎหมาย จึงสงผลใหเกิดปญหาในดานการบริหารจัดการท่ีขาดเอกภาพไมตอเน่ือง
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤต ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 หมวด 3 สวนท่ี 3 มาตรา 25 “เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา ใหมีการกําหนดลุมน้ําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ท้ังน้ีใหคํานึงถึง
สภาพอุทกวิทยา สภาพภูมิศาสตร ระบบนิเวศการต้ังถ่ินฐาน การผังเมือง ผังน้ํา และ
เขตการปกครองประกอบดวย” ดังน้ัน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติจึงไดมีการจัดทํา
โครงการศึกษาทบทวน การแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําใหมีความคลองตัวสอดรับ
กับการเปล่ียนแปลงของสถานการณน้ําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 หนังสือ “ขอมูลสะแกกรัง” เลมน้ีไดสรุปเน้ือหามาจากรายงานการศึกษาโครงการ
จัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ํา 22 ลุมน้ํา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงแสดงถึง
ขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ํา สภาพท่ัวไป สภาพภูมิอากาศทรัพยากรดิน พ้ืนท่ีการเกษตร 
ทรัพยากรปาไมและช้ันคุณภาพลุมน้ํา โครงสรางพ้ืนฐานของลุมน้ํา ความตองการใชน้ํา 
และสภาพปญหาดานทรัพยากรน้ํา ซ่ึงผูอานจะไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับลุมน้ํา
สะแกกรัง รวมถึงรับทราบปญหาและเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ํา
ใหเกิดการรวมมือและบูรณาการกันทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา
อยางตอเน่ือง

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
2564



¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พ้ืนท่ีลุมน้ํา 4,911.48 ตารางกิโลเมตร

❉ จํานวนลุมน้ําสาขา 6 ลุมน้ําสาขา

❉ จังหวัดในเขตลุมน้ํา 3 จังหวัด

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉ ความยาวลําน้ําโดยประมาณ 229 กิโลเมตร

❉ ระดับความสูง 20 - 470  เมตร รทก.

❉ ปริมาณฝนเฉล่ียรายป 1,748.70 มิลลิเมตร

❉  ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป 1,087 ลานลูกบาศกเมตร

(ฤดูฝน 863 ลานลูกบาศกเมตร , ฤดูแลง 225 ลานลูกบาศกเมตร)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จํานวนโครงการ 153 โครงการ

❉ ความจุ 252 ลานลูกบาศกเมตร

❉ พ้ืนท่ีรับประโยชน 685,586 ไร

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ ÅØ‹ÁÊÐá¡¡ÃÑ§ (11)

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ 850.61 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ดานเกษตรกรรม 831.34 ลานลูกบาศกเมตร

❉ ดานอุปโภคบริโภค 16.85 ลานลูกบาศกเมตร

❉ ดานอุตสาหกรรม 2.41 ลานลูกบาศกเมตร
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¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จำาน้ำวน้ำประช้ากร 367,811 คุน้ำ
❉ คุรัวเร่อน้ำ 134,271 คุรัวเร่อน้ำ
❉ เกษติรกรท่ี่�ม่ท่ี่�ที่ำากิน้ำเป็น้ำของติน้ำเอง 37,103 คุรัวเร่อน้ำ

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ที่รัพยากรปาไม้ 418.44 ติารางกิโล้เมติร
❉ ชั้�น้ำคุุณภาพลุ่้มน้ำำ�า 
 1A 697.63 ติารางกิโล้เมติร
 1B 4.16 ติารางกิโล้เมติร
 2 316.53 ติารางกิโล้เมติร 
 3 250.27 ติารางกิโล้เมติร
 4 575.13 ติารางกิโล้เมติร
 5 3,065.61 ติารางกิโล้เมติร
❉ พ่�น้ำท่ี่�ชุ่้มน้ำำ�า 1 แห่ง

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงอุที่กภัย 3,630.37  ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงน้้ำอย 1,861.90 ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงปาน้ำกล้าง 1,743.94 ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงมาก 24.53 ติารางกิโล้เมติร

❉ พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัยแล้้ง 4,832.23 ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงน้้ำอย 1,747.86 ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงปาน้ำกล้าง 2,665.17 ติารางกิโล้เมติร

เส่�ยงมาก 419.20 ติารางกิโล้เมติร

¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พ่�น้ำท่ี่�เหมาะสมสำาหรับพัฒน้ำาพ่�น้ำท่ี่�ช้ล้ประที่าน้ำ 649,481 ไร่
❉ พ่�น้ำท่ี่�เหมาะสมสำาหรับที่ำาการเกษติร 173,372 ไร่ 
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1 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ÅØ‹Á¹íéÒ

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

 ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังเป็น้ำลุ่้มน้ำำ�าซ้ึ่�งอย่ท่ี่างภาคุกล้าง
ของประเที่ศไที่ย ขน้ำาดพ่�น้ำท่ี่� ลุ่้มน้ำำ�า 4,911.48 
ติารางกิโล้เมติร คุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่�จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ 
กำาแพงเพช้ร แล้ะน้ำคุรสวรรค์ุ ลั้กษณะลุ่้มน้ำำ�าวางตัิว
ติามแน้ำวติะวัน้ำติก – ติะวัน้ำออก ที่างติอน้ำบน้ำของลุ่้มน้ำำ�า
จะม่คุวามล้าดชั้น้ำคุ่อน้ำข้างมากแล้ะคุ่อยล้าดเที่ล้ง
จน้ำไหล้ออกส่่ทุ่ี่งราบของแม่น้ำำ�าเจ้าพระยาที่างด้าน้ำ
ติะวัน้ำออกของลุ่้มน้ำำ�า ม่แม่น้ำำ�าสะแกกรังเป็น้ำแม่น้ำำ�า
สายหลั้ก ต้ิน้ำกำาเนิ้ำดจากเท่ี่อกเขาโมโกจ่ใน้ำเขติ
อุที่ยาน้ำแห่งช้าติิแม่วงก์ จังหวัดกำาแพงเพช้ร ไหล้ไป
บรรจบกับแม่น้ำำ�าเจ้าพระยา ท่ี่�ติำาบล้ท่ี่าซุึ่ง อำาเภอ
เม่องอุทัี่ยธาน่้ำ จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ คุวามยาวรวมทัี่�งสิ�น้ำ 
229 กิโล้เมติร ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่บริเวณทิี่ศติะวัน้ำติก
ของลุ่้มน้ำำ�าเป็น้ำเท่ี่อกเขาส่ง แล้ะเป็น้ำต้ิน้ำน้ำำ�าของล้ำาน้ำำ�าสาขา

1.1 ÊÀÒ¾·ÑèÇä»¢Í§ÅØ‹Á¹íéÒ

ท่ี่�สำาคัุญหล้ายสาย ได้แก่ ห้วยแม่วงก์ ห้วยคุล้องโพธิ� 
แล้ะห้วยทัี่บเสล้า ล้ำาน้ำำ�าสาขาซ้ึ่�งเป็น้ำต้ิน้ำกำาเนิ้ำดของ
ล้ำาน้ำำ�าสะแกกรัง คุ่อ ห้วยแม่วงก์ ไหล้ผ่าน้ำอำาเภอ
แม่วงก์ แล้ะอำาเภอล้าดยาว จังหวัดน้ำคุรสวรรค์ุ
มาบรรจบกับห้วยคุล้องโพธิ� ซ้ึ่�งไหล้มาจากเท่ี่อกเขา
แน้ำวแบ่งเขติ ระหว่างจังหวัดน้ำคุรสวรรค์ุแล้ะจังหวัด
อุทัี่ยธาน่้ำ ท่ี่�อำาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ 
กล้ายเป็น้ำล้ำาน้ำำ�าติากแดด แล้้วไหล้ล้งมาบรรจบกับ
ห้วยทัี่บเสล้าใน้ำเขติอำาเภอทัี่พทัี่น้ำ จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ 
เข้าเขติอำาเภอเม่อง จังหวัดน้ำคุรสวรรค์ุ เล่้ยบผ่าน้ำ
ภ่เขาสะแกรังจ้งได้ช่้�อว่าแม่น้ำำ�าสะแกกรังก่อน้ำจะล้งส่่
แม่น้ำำ�าเจ้าพระยาที่างติอน้ำเหน่้ำอของเข่�อน้ำเจ้าพระยา 
รายล้ะเอ่ยดของจังหวัดใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังได้แสดงไว้
ใน้ำติารางท่ี่� 1.1.1-1

 ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน�้าสะแกกรัง

จังหวัด
พ้ืนท่ีในเขตลุมน้ํา รอยละของ

พ้ืนท่ีจังหวัด
รอยละของ
พ้ืนท่ีลุมน้ําตร.กม. ไร

นครสวรรค 2,076.06 1,297,539 21.79 42.27

อุทัยธานี 2,339.90 1,462,438 35.20 47.64

กําแพงเพชร 494.23 308,896 5.81 10.06

ขางเคียง* 1.28 800 - 0.03

รวม 4,911.48 3,068,874 100.00

หมายเหตุิ*  พ่�น้ำท่ี่�ข้างเคุ่ยงประกอบด้วยพ่�น้ำท่ี่�จังหวัดอ่�น้ำๆ ท่ี่�ม่พ่�น้ำท่ี่�ติำาบล้ท่ี่�อย่่ใน้ำลุ่้มน้ำำ�าหลั้กน้้ำอยกว่า 1% ของพ่�น้ำท่ี่�ติำาบล้นั้ำ�น้ำๆ 
โดยพ่�น้ำท่ี่�จังหวัด วัดจากขอบเขติจังหวัดของกรมการปกคุรอง ปี 2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47

1ลุ่มน�า้สะแกกรัง



1.1.2 ระบบลุ่มน�้า

การแบ่งลุ่้มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง 
ได้กำาหน้ำดติามผล้การศ้กษาของโคุรงการศ้กษา
ที่บที่วน้ำการแบ่งพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าท่ี่�เหมาะสมสำาหรับ
การบริหารจัดการที่รัพยากรน้ำำ�าแล้ะผล้กระที่บจาก
การแบ่งพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า โดยสำานั้ำกงาน้ำที่รัพยากรน้ำำ�า
แห่งช้าติิ ปี  2562 ซ้ึ่�งใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังแบ่งเป็น้ำ 

ตารางที่ 1.1.2-1 รายละเอียดของลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าสะแกกรัง

6 ลุ่้มน้ำำ�าสาขา ได้แก่ ลุ่้มน้ำำ�าแม่วงก์ แม่น้ำำ�าสะแกกรัง
ติอน้ำล่้างส่วน้ำท่ี่� 1 คุล้องโพธิ� ห้วยทัี่บเสล้า แม่น้ำำ�า
สะแกกรังติอน้ำล่้างส่วน้ำท่ี่� 2 แล้ะแม่น้ำำ�าสะแกกรัง
ติอน้ำล่้างส่วน้ำท่ี่� 3 รายล้ะเอ่ยดของแต่ิล้ะลุ่้มน้ำำ�า
สาขาแสดงใน้ำติารางท่ี่� 1.1.2-1 ขอบเขติลุ่้มน้ำำ�า
สาขาแสดงได้ดังร่ปท่ี่� 1.1.2-1 ติามล้ำาดับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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1.1.3 ปริมาณฝน
ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่มน้ำสะแกกรัง

มีปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,339.7 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 88.1 โดยเดือนท่ีมีฝนตกสูงสุดได้แก่เดือน
สิงหาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 251.9 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยรอบ 30 ปีของลุ่มน้ำ
สะแกกรังและลุ่มน้ำสาขา แสดงไว้ในตารางท่ี 1.1.3-1 

ร้อยละของพ้ืนท่ี
ตร.กม. ไร่ ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ

1 1101 น้้ำแม่วงก์ 1,016.33 635,204 20.69         นครสวรรค์ แม่วงก์ แม่เปิน
อุทัยธำนี ลำนสัก
ก้ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ปำงศิลำทอง

2 1102 933.17 583,231 19.00         นครสวรรค์ โกรกพระ ลำดยำว แม่วงก์ ชุมตำบง
อุทัยธำนี ทัพทัน สว่ำงอำรมณ์
ก้ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี

3 1103 คลองโพธ์ิ 1,169.12 730,697 23.80         นครสวรรค์ ลำดยำว แม่วงก์ แม่เปิน ชุมตำบง
อุทัยธำนี ทัพทัน สว่ำงอำรมณ์ หนองฉำง ลำนสัก

4 1104 ห้วยทับเสลำ 733.88 458,673 14.94         นครสวรรค์ แม่วงก์ แม่เปิน
อุทัยธำนี หนองฉำง ลำนสัก

5 1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2 156.40 97,752 3.18           อุทัยธำนี ทัพทัน หนองฉำง ลำนสัก
6 1106 902.59 564,116 18.38         นครสวรรค์ โกรกพระ พยุหะคีรี

อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี ทัพทัน สว่ำงอำรมณ์ หนองฉำง
หนองขำหย่ำง

4,911.48 3,069,674 100.00       

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)

รวม

แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1

ล้ำดับ ลุ่มน้้ำสำขำรหัส

2 ขอมูลลุ่มน�้า



 รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าสะแกกรัง
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1.1.3 ปริมาณฝน

ปริมาณฝ้น้ำรายเด่อน้ำเฉล่้�ยใน้ำรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่ปริมาณฝ้น้ำเฉล่้�ยเท่ี่ากับ 
1,339.7 มิล้ลิ้เมติร ปริมาณน้ำำ�าฝ้น้ำส่วน้ำใหญ่จะเกิดข้�น้ำใน้ำช่้วงฤด่ฝ้น้ำระหว่างเด่อน้ำพฤษภาคุมถ้ึงเด่อน้ำตุิล้าคุม 
คิุดเป็น้ำร้อยล้ะ 88.1 โดยเด่อน้ำท่ี่�ม่ฝ้น้ำติกส่งสุด ได้แก่ เด่อน้ำสิงหาคุม ม่ปริมาณฝ้น้ำเฉล่้�ย 251.9 มิล้ลิ้เมติร 

ซ้ึ่�งปริมาณฝ้น้ำรายเด่อน้ำเฉล่้�ยรอบ 30 ปีของลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังแล้ะลุ่้มน้ำำ�าสาขา แสดงไว้ใน้ำติารางท่ี่� 1.1.3-1

1.1.4 ปริมาณน�้าท่า

 ปริมาณน้ำำ�าท่ี่าของลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง จากการรวบรวมแล้ะวิเคุราะห์ข้อม่ล้ปริมาณน้ำำ�าท่ี่ารายเด่อน้ำแล้ะรายปี

ของสถึาน่้ำวัดน้ำำ�าท่ี่าใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าตัิ�งแต่ิปี 2500 - 2560 การวิเคุราะห์คุวามสัมพัน้ำธ์ระหว่างปริมาณน้ำำ�าท่ี่า

รายปีเฉล่้�ยแล้ะพ่�น้ำท่ี่�รับน้ำำ�าฝ้น้ำ ได้สมการคุวามสัมพัน้ำธ์ดังน่้ำ�

 สรุปลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่ปริมาณน้ำำ�าท่ี่าเฉล่้�ยปีล้ะ 1,173 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร เป็น้ำปริมาณน้ำำ�าท่ี่าใน้ำฤด่ฝ้น้ำ

(เด่อน้ำพฤษภาคุมถ้ึงเด่อน้ำตุิล้าคุม) เฉล่้�ย 913 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร คิุดเป็น้ำร้อยล้ะ 77.9 ของปริมาณน้ำำ�าท่ี่า

เฉล่้�ยทัี่�งปี โดยแยกเป็น้ำรายลุ่้มน้ำำ�าสาขาดังติารางท่ี่� 1.1.3-1 

หมายเหตุ  1.ปริมาณน้ําฝน ต้ังแตป 2531 – 2560
       2.ปริมาณน้ําทา ต้ังแตป 2509 – 2560

ตารางท่ี1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน�้าท่าเฉล่ียรอบ 30 ป ของลุ่มน�้าสะแกกรังและลุ่มน�้าสาขา
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รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสะแกกรัง
1.1.4 ปริมาณน้ำท่า

ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำสะแกกรัง จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่า
รายเดือนและรายปีของสถานีวัดน้ำท่าในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำตั ้งแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีเฉล่ียและพื้นท่ีรับน้ำฝน ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้

QM = 1.4504 A 0.7532 (R2 = 0.7822)
เมื่อ QM คือ ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉล่ีย , ล้านลูกบาศก์เมตร

A คือ พื้นท่ีรับน้ำฝน, ตารางกิโลเมตร
สร ุปลุ ่มน ้ำสะแกกรังม ีปร ิมาณน้ำท่าเฉลี ่ยปีละ 1,173 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เป็นปริมาณน้ำท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) เฉลี่ย 913 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 77.9 ของปริมาณน้ำท่าเฉล่ียท้ังปี โดยแยกเป็นรายลุ่มน้ำสาขาดังตารางท่ี 1.1.3-1 

ตารางที่ 1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าเฉล่ียรอบ 30 ปี ของลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำสาขา

  หมายเหตุ : 1. ปริมาณน้ำฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560
2. ปริมาณน้ำท่า ต้ังแต่ปี 2500 – 2560

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน
จากแผนที ่อ ุทกธรณีวิทยาการให้น้ำของชั้นน้ำบาดาลมาตราส่วน 1:100 ,000 

ในพื้นที่ศึกษาสรุปได้ว่า ลุ่มน้ำสะแกกรังมีพื้นที่ที ่คุณภาพน้ำบาดาลเหมาะสำหรับการนำมาใช้
ประโยชน์เท่ากับ 4,017.11 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 81.79 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยส่วน
ใหญ่มีศักยภาพการให้น้ำบาดาล น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง โดยครอบคลุมพื ้นท่ี 

ฝนรำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมำณน้้ำท่ำต่อหน่วยพ้ืนท่ี
เฉล่ีย, มม. (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (ลิตร/วินำที/ตร.กม.)

น ้ำแม่วงก์ 1,193.4 1,015.1 178.3 388.8 296.2 92.6 12.131
แม่น ้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 1 1,367.1 1,197.6 169.5 112.0 96.8 15.2 3.806
คลองโพธ์ิ 1,367.9 1,215.0 152.9 286.1 233.7 52.4 7.760
ห้วยทับเสลำ 1,325.6 1,168.6 157.0 174.0 126.2 47.7 7.517
แม่น ้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 2 1,434.9 1,296.4 138.5 20.2 17.3 2.9 4.099
แม่น ้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนที่ 3 1,434.3 1,295.3 139.0 106.3 92.3 14.1 3.735
สะแกกรัง (ลุ่มน ้ำหลัก) 1,339.7 1,180.8 158.9 1,087.4 862.5 224.9 7.021

ลุ่มน้้ำสำขำ
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี, มม. ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี (ล้ำน ลบ.ม.)

รวมท้ังปี

เม่�อ Q
M
 คุ่อ ปริมาณน้ำำ�าท่ี่ารายปีเฉล่้�ย, ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 

 A   คุ่อ พ่�น้ำท่ี่�รับน้ำำ�าฝ้น้ำ, ติารางกิโล้เมติร 

Q
M
 = 114504 A 0.7532   (R2 = 0.7822)
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1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน�้าใตดิน

 จากแผน้ำท่ี่�อุที่กธรณ่วิที่ยา การให้น้ำำ�าของ
ชั้�น้ำน้ำำ�าบาดาล้มาติราส่วน้ำ 1:100,000 ใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ศ้กษา
สรุปได้ ว่า ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่ พ่�น้ำท่ี่� ท่ี่� คุุณภาพ
น้ำำ�าบาดาล้เหมาะสำาหรับการน้ำำามาใช้้ประโยช้น์้ำ
เท่ี่ากับ 4,017.11 ติารางกิโล้เมติร หร่อเท่ี่ากับร้อยล้ะ 
81.79 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า โดยส่วน้ำใหญ่ม่ศักยภาพ
การให้น้ำำ�าบาดาล้ น้้ำอยกว่า 2 ล่้กบาศก์เมติรต่ิอชั้�วโมง 
โดยคุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 3,163.71 ติารางกิโล้เมติร 
หร่อเท่ี่า กับร้อยล้ะ 64.41 ของพ่�น้ำท่ี่� ลุ่้มน้ำำ�า 

รองล้งมาคุ่อ พ่�น้ำท่ี่�ท่ี่�ม่ศักยภาพน้ำำ�าบาดาล้ 2 - 10 
10 - 20 แล้ะ มากกว่า 20 ล่้กบาศก์เมติรต่ิอชั้�วโมง 
ติามล้ำาดับ โดยคุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 481.45 196.12 แล้ะ 
175.83 ติารางกิโล้เมติร ติามล้ำาดับ หร่อเท่ี่ากับ
ร้อยล้ะ 9.80 3.99 แล้ะ 3.58 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า 
ติามล้ำาดับ โดยแสดงศักยภาพน้ำำ�าบาดาล้ใน้ำบริเวณ
พ่�น้ำท่ี่�ศ้กษามาติราส่วน้ำ 1:100,000 สามารถึแสดงได้
ติามร่ปท่ี่� 1.1.5-1
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ตารางท่ี 1.1.5-1 ศักยภาพน�้าบาดาลในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน�้าสะแกกรัง
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 จากการติิดติามติรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�า ประจำาปี 
งบประมาณ 2560 ของสำานั้ำกงาน้ำสิ�งแวดล้้อม 
ภาคุท่ี่� 4 ร่วมกับกรมคุวบคุุมมล้พิษ ใน้ำล้ำาน้ำำ�าสายหลั้ก 
ใน้ำลุ่้มน้ำำ�าปิง วัง ยม น่้ำาน้ำ เจ้าพระยา แล้ะสะแกกรัง รวมทัี่�ง 
คุล้องสาขา พบว่าคุุณภาพน้ำำ�าใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง  
อย่่ใน้ำเกณฑ์์ท่ี่�พอใช้้ โดยม่คุ่าดัช้น่้ำคุุณภาพทัี่�วไป  
เท่ี่ากับ 61.55 แล้ะม่คุ่าเฉล่้�ยของคุุณภาพน้ำำ�าที่าง
กายภาพของพารามิเติอร์ DO BOD เฉล่้�ยเท่ี่ากับ  
3.48 แล้ะ 2.2 มิล้ลิ้กรัมต่ิอลิ้ติร สำาหรับคุ่า TCB 
แล้ะ FCB เฉล่้�ยเท่ี่ากับ 12,617 แล้ะ 3,198 
MPN/100 มิล้ลิ้ลิ้ติร ติามล้ำาดับ ผล้จากการ
ติิดติามติรวจสอบแล้ะเฝ้้าระวังคุุณภาพแหล้่งน้ำำ�า
ผิวดิน้ำแม่น้ำำ�าสะแกกรัง เฉล่้�ยรวมใน้ำปี 2556-2560  
ม่แน้ำวโน้้ำมด่ข้�น้ำ โดยปัญหาคุวามเส่�อมโที่รมของแหล่้งน้ำำ�า  
สาเหตุิโดยรวมท่ี่�เป็น้ำปัจจัยหลั้กท่ี่�ส่งผล้ให้คุุณภาพน้ำำ�า 
เส่�อมโที่รมมาจากน้ำำ�าทิี่�งชุ้มช้น้ำ ซ้ึ่�งพิจารณาจาก 
คุ่าการปน้ำเป้�อน้ำแบคุท่ี่เร่ยกลุ่้มฟีีคัุล้โคุลิ้ฟีอร์ม  
มาจากสิ�งปฏิิก่ล้ของสัติว์เล่้อดอุ่น้ำ คุ่อ มนุ้ำษย์  
เป็น้ำหลั้ก สำาหรับน้ำำ�าทิี่�งจากกิจกรรมอ่�น้ำๆ ได้แก่  
กิจกรรมด้าน้ำเกษติรกรรม พิจารณาจาก NH3  
ซ้ึ่�งเกิดจากของเส่ยท่ี่�ม่ส่วน้ำประกอบของไน้ำโติรเจน้ำ 
ใน้ำร่างกายพ่ช้ สัติว์ อุจจาระ ปุ�ย เป็น้ำต้ิน้ำ แล้ะโรงงาน้ำ
อุติสาหกรรม ท่ี่�ม่การระบายน้ำำ�าทิี่�งล้งส่่แหล่้งน้ำำ�า 
โดยไม่ม่การบำาบัดน้ำำ�าเส่ยก่อน้ำหร่อหากม่การบำาบัด

น้ำำ�าเส่ย คุุณภาพน้ำำ�าทิี่�งไม่เป็น้ำไปติามมาติรฐาน้ำน้ำำ�าทิี่�ง 
ท่ี่�กำาหน้ำดไว้ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำเกิดจากการเพิ�มข้�น้ำของ
จำาน้ำวน้ำประช้ากร การขยายตัิวที่างเศรษฐกิจ แล้ะ
ม่การใช้้ประโยช้น์้ำท่ี่�ดิน้ำเพิ�มมากข้�น้ำ ได้แก่ โรงแรม  
ร่สอร์ที่ ร้าน้ำอาหาร รวมทัี่�งการพัฒน้ำาท่ี่�ดิน้ำท่ี่�ติิดล้ำาน้ำำ�า
เพ่�อที่ำาการเกษติร รวมถ้ึงการช้ะล้้างปุ�ยหน้้ำาดิน้ำ 
ใน้ำพ่�น้ำท่ี่�เกษติรกรรมล้งส่่แหล่้งน้ำำ�า จ้งเป็น้ำผล้ให้แหล่้งน้ำำ�า 
ต้ิองรับภาระคุวามสกปรก ใน้ำภาพรวมจากการ
พัฒน้ำาดังกล่้าวจน้ำเกิน้ำคุวามสามารถึ ใน้ำการรองรับ 
คุวามสกปรกของล้ำาน้ำำ�าส่งผล้ให้ไม่สามารถึฟีอกตัิวเอง 
ได้ติามธรรมช้าติิ จ้งเกิดปัญหาคุุณภาพน้ำำ�าเน่้ำาเส่ย
ติามมา

1.1.6 คุณภาพน�้า

7ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง



1.2	·รัพÂากร´ÔนแลÐการãªŒ»รÐโÂªน�·Õè´Ôน

1.2.1 ทรัพยากรดิน

จากแผน้ำท่ี่�ชุ้ดดิน้ำของกรมพัฒน้ำาท่ี่�ดิน้ำ มาติราส่วน้ำ 1:25,000 พบว่า ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง ม่ทัี่�งหมด

 28 กลุ่้มชุ้ดดิน้ำ โดยกลุ่้มชุ้ดดิน้ำท่ี่�คุลุ้มพ่�น้ำท่ี่�มากล้ำาดับท่ี่� 1 – 3 ได้แก่

รายล้ะเอ่ยดกลุ้่มชุ้ดดิน้ำดังที่่�แสดงไว้ใน้ำร่ปที่่� 1.2.1-1

กลุมชุดดินท่ี 40 คุ่อ กลุ่้มดิน้ำร่วน้ำหยาบล้้กถ้ึงล้้กมากท่ี่�เกิดจากติะกอน้ำล้ำาน้ำำ�าหร่อ

วัติถุึต้ิน้ำกำาเนิ้ำดเน่้ำ�อหยาบ ปฏิิกิริยาดิน้ำเป็น้ำกรดจัดหร่อเป็น้ำกล้าง การระบายน้ำำ�าด่

ถ้ึงด่ปาน้ำกล้าง คุวามอุดมสมบ่รณ์ติำ�า คุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 740.63 ติารางกิโล้เมติร 

หร่อ 462,891 ไร่ คิุดเป็น้ำร้อยล้ะ 15.08 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า 

กลุมชุดดินท่ี 7 คุ่อ กลุ่้มดิน้ำเหน่้ำยวล้้กมากท่ี่�เกิดจากติะกอน้ำล้ำาน้ำำ�า ปฏิิกิริยาดิน้ำเป็น้ำกล้าง

ถ้ึงเป็น้ำด่าง การระบายน้ำำ�าคุ่อน้ำข้างเล้ว คุวามอุดมสมบ่รณ์ปาน้ำกล้าง คุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 

452.74 ติารางกิโล้เมติร หร่อ 282,966ไร่ คิุดเป็น้ำร้อยล้ะ 9.22 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า

กลุมชุดดินท่ี 22 คุ่อ กลุ่้มดิน้ำร่วน้ำหยาบล้้กมากท่ี่�เกิดจากติะกอน้ำล้ำาน้ำำ�าเน่้ำ�อหยาบ 

ปฏิิกิริยาดิน้ำเป็น้ำกรดจัดถ้ึงเป็น้ำกล้าง การระบายน้ำำ�าเล้วถ้ึงคุ่อน้ำข้างเล้ว คุวามอุดมสมบ่รณ์ติำ�า 

คุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 329.49 ติารางกิโล้เมติร หร่อ 205,931 ไร่ คิุดเป็น้ำร้อยล้ะ 6.71 

ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า

1

2

3

8 ขอมูลลุ่มน�้า



รูปท่ี 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน�้าสะแกกรัง

9ลุ่มน�า้สะแกกรัง



ตารางท่ี 1.2.2-2 พ้ืนท่ีเหมาะสมส�าหรับการชลประทานและท�าการเกษตร และพ้ืนท่ีชลประทาน

1.2.2 การใชประโยชนที่ดิน

 จากแผน้ำท่ี่�การใช้้ประโยช้น์้ำท่ี่�ดิน้ำปี 2559 - 2560 ได้แสดงการกระจายตัิวของพ่�น้ำท่ี่�การใช้้ประโยช้น์้ำ
ท่ี่�ดิน้ำแต่ิล้ะประเภที่ไว้ใน้ำร่ปท่ี่� 1.2.2 - 1 สามารถึน้ำำามาวิเคุราะห์หาการใช้้ประโยช้น์้ำท่ี่�ดิน้ำช้นิ้ำดต่ิางๆ 
ได้ดังแสดงไว้ใน้ำติารางท่ี่� 1.2.2 - 1 โดยม่พ่�น้ำท่ี่�ท่ี่�เหมาะสมสำาหรับการพัฒน้ำาเป็น้ำพ่�น้ำท่ี่�ช้ล้ประที่าน้ำ
รวม 0.649 ล้้าน้ำไร่ แล้ะพ่�น้ำท่ี่�ท่ี่�เหมาะสมสำาหรับที่ำาการเกษติรอย่่รวมเท่ี่ากับ 0.173 ล้้าน้ำไร่ ดังแสดง
พ่�น้ำท่ี่�เหมาะสมสำาหรับการช้ล้ประที่าน้ำแล้ะที่ำาการเกษติรไว้ใน้ำร่ปท่ี่� 1.2.2 - 2 แล้ะสรุปตัิวเล้ขพ่�น้ำท่ี่�
เหมาะสมสำาหรับการช้ล้ประที่าน้ำแล้ะที่ำาการเกษติร แล้ะพ่�น้ำท่ี่�ช้ล้ประที่าไว้ใน้ำติารางท่ี่� 1.2.2-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

10

ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

230.63 1,383.02 1,317.24 121.25 44.03 2.46 5.23 1.91 0.53 1,598.35 96.90 109.92 N/A 4,911.48
15.73 15.61 216.87 21.01 6.52 0.14 1.16 - 0.04 724.43 4.14 10.67 N/A 1,016.33
45.90 381.63 349.17 37.02 11.90 0.41 1.80 0.28 0.21 66.20 9.69 28.97 N/A 933.17
48.49 287.10 522.27 30.04 11.14 1.05 1.08 0.16 0.01 223.90 25.77 18.09 N/A 1,169.12
14.71 18.12 119.78 10.36 3.87 - 0.06 0.04 0.02 538.35 22.19 6.39 N/A 733.88
8.24 49.46 82.94 8.04 1.56 - - 0.01 - 3.29 1.64 1.22 N/A 156.40

97.56 631.10 26.22 14.77 9.05 0.86 1.13 1.42 0.25 42.17 33.47 44.58 N/A 902.59

รวมท้ังหมด

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตร.กม.)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1101 น้้ำแม่วงก์
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1103 คลองโพธ์ิ

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง 1,039.17 0.6495 277.40 0.1734 223.64 0.1398
1101 น้้ำแม่วง 0.19 0.0001 0.01 0.0000 0.00 0.0000
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1 225.97 0.1412 63.02 0.0394 0.00 0.0000
1103 คลองโพธ์ิ 202.23 0.1264 27.62 0.0173 17.66 0.0110
1104 ห้วยทับเสลำ 12.72 0.0079 28.39 0.0177 21.53 0.0135
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2 50.56 0.0316 20.03 0.0125 28.09 0.0176
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3 547.49 0.3422 138.32 0.0865 156.37 0.0977

ลุ่มน้้ำสำขำ

น้ำแม่วงก์

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใชประโยชนท่ีดินชนิดต่างๆ ป 2559 - 2560

ข้อม่ล้ : กรมพัฒน้ำาที่่�ดิน้ำ (2560)

ข้อม่ล้ : กรมช้ล้ประที่าน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

10

ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

230.63 1,383.02 1,317.24 121.25 44.03 2.46 5.23 1.91 0.53 1,598.35 96.90 109.92 N/A 4,911.48
15.73 15.61 216.87 21.01 6.52 0.14 1.16 - 0.04 724.43 4.14 10.67 N/A 1,016.33
45.90 381.63 349.17 37.02 11.90 0.41 1.80 0.28 0.21 66.20 9.69 28.97 N/A 933.17
48.49 287.10 522.27 30.04 11.14 1.05 1.08 0.16 0.01 223.90 25.77 18.09 N/A 1,169.12
14.71 18.12 119.78 10.36 3.87 - 0.06 0.04 0.02 538.35 22.19 6.39 N/A 733.88
8.24 49.46 82.94 8.04 1.56 - - 0.01 - 3.29 1.64 1.22 N/A 156.40

97.56 631.10 26.22 14.77 9.05 0.86 1.13 1.42 0.25 42.17 33.47 44.58 N/A 902.59

รวมท้ังหมด

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตร.กม.)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1101 น้้ำแม่วงก์
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1103 คลองโพธ์ิ

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง 1,039.17 0.6495 277.40 0.1734 223.64 0.1398
1101 น้้ำแม่วง 0.19 0.0001 0.01 0.0000 0.00 0.0000
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1 225.97 0.1412 63.02 0.0394 0.00 0.0000
1103 คลองโพธ์ิ 202.23 0.1264 27.62 0.0173 17.66 0.0110
1104 ห้วยทับเสลำ 12.72 0.0079 28.39 0.0177 21.53 0.0135
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2 50.56 0.0316 20.03 0.0125 28.09 0.0176
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3 547.49 0.3422 138.32 0.0865 156.37 0.0977

ลุ่มน้้ำสำขำ

น้ำแม่วงก์

หนวย : ตร.กม.

หนวย : ตร.กม.

น้ำำ�าแม่วงก์

10 ขอมูลลุ่มน�้า



รูปท่ี 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน ป 2560

11ลุ่มน�า้สะแกกรัง



รูปท่ี 1.2.2-2 พ้ืนท่ีเหมาะสมส�าหรับการชลประทานและท�าการเกษตร

12 ขอมูลลุ่มน�้า



1.3		·รัพÂากร»†าäÁŒแลÐªั้นคØ³ÀาพลØ่Áน�้า

1.3.1 ทรัพยากรปาไม

จากข้อม่ล้แผน้ำท่ี่�ที่รัพยากรปาไม้ดังได้แสดงไว้ใน้ำร่ปท่ี่� 1.3.1-1 แล้ะสามารถึสรุปตัิวเล้ขไว้
ใน้ำติารางท่ี่� 1.3.1-1 พบว่าพ่�น้ำท่ี่�ปาไม้ใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่เท่ี่ากับ 418.44 ติารางกิโล้เมติร หร่อคิุดเป็น้ำ 
261,524 ไร่ เท่ี่ากับร้อยล้ะ 8.52 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า

ตารางท่ี 1.3.1-1 พ้ืนท่ีปาไมในลุ่มน�้าสะแกกรัง

ข้อม่ล้ : กรมปาไม้ (2562)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16

ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

รูปที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำสะแกกรัง

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ี
ประกำศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนท่ีป่ำ
ประกำศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

418.44 3.11 3.54 788.21 11.33 403.21 489.38
60.95 - - 672.92 9.13 1.01 1.01
76.27 - - - - - -

185.73 - 1.62 114.77 2.20 0.39 0.39
82.57 3.11 - 0.52 - 401.81 487.98
1.55 - 1.91 - - - -

11.38 - - - - - -

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ พ้ืนท่ีป่ำไม้

พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ พ้ืนท่ีเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำพ้ืนท่ีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1101 น้้ำแม่วงก์
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1103 คลองโพธ์ิ

หนวย : ตร.กม.

13ลุ่มน�า้สะแกกรัง



รูปท่ี 1.3.1-1 พ้ืนท่ีปาไมในลุ่มน�้าสะแกกรัง

14 ขอมูลลุ่มน�้า



1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

ใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่พ่�น้ำท่ี่�ชั้�น้ำคุุณภาพลุ่้มน้ำำ�า 1A 1B แล้ะ ชั้�น้ำ 2 เท่ี่ากับ 697.63  4.16 แล้ะ
 316.53 ติารางกิโล้เมติร ติามล้ำาดับ รวมเท่ี่ากับร้อยล้ะ 20.73 ของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�า ดังแสดงไว้ใน้ำร่ปท่ี่� 
1.3.2-1

รูปท่ี 1.3.2-1 พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน�้าในลุ่มน�้าสะแกกรัง

15ลุ่มน�า้สะแกกรัง



1.4		»รÐªากร	àÈรÉ°กÔ¨แลÐÊังคÁ
 1.4.1 ประชากร

 ข้อม่ล้ประช้ากรแล้ะคุรัวเร่อน้ำ รวบรวมจากสำานั้ำกบริหารการที่ะเบ่ยน้ำ กรมการปกคุรอง ปี 2562 

โดยการน้ำำาข้อม่ล้ประช้ากรรายติำาบล้มาคุ่ณกับสัดส่วน้ำพ่�น้ำท่ี่�ติำาบล้ใน้ำลุ่้มน้ำำ�า ซ้ึ่�งลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังคุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่�

ส่วน้ำใหญ่ใน้ำ 3 จังหวัด 14 อำาเภอ 80 ติำาบล้ ม่ประช้ากรรวมทัี่�งสิ�น้ำ 361,237 คุน้ำ แยกเป็น้ำประช้ากรช้าย 

177,204 คุน้ำ แล้ะประช้ากรหญิง 184,032 คุน้ำ ม่คุวามหน้ำาแน่้ำน้ำของประช้ากร 73.55 คุน้ำต่ิอติารางกิโล้เมติร 

จำาน้ำวน้ำคุรัวเร่อน้ำทัี่�งสิ�น้ำ 133,789 คุรัวเร่อน้ำ เฉล่้�ย 2.70 คุน้ำต่ิอคุรัวเร่อน้ำ

 1.4.2 เศรษฐกิจและสังคม

 ข้อม่ล้พ่�น้ำฐาน้ำด้าน้ำเศรษฐกิจแล้ะสังคุม รวบรวมข้อม่ล้จากรายงาน้ำ กช้ช้.2คุ ซ้ึ่�งเป็น้ำข้อม่ล้ระดับหม่่บ้าน้ำ

ท่ี่�แสดงสภาพทัี่�วไปของหม่่บ้าน้ำ สภาพพ่�น้ำฐาน้ำที่างเศรษฐกิจ ระดับการศ้กษา การม่ส่วน้ำร่วมแล้ะคุวามเข้มแข็ง

ของชุ้มช้น้ำ สุขภาพแล้ะอน้ำามัย สภาพแรงงาน้ำ แล้ะยาเสพติิด ซ้ึ่�งดำาเนิ้ำน้ำการจัดเก็บทุี่กหม่่บ้าน้ำใน้ำเขติช้น้ำบที่

เป็น้ำประจำาทุี่ก 2 ปี ที่ำาให้ที่ราบว่าประช้าช้น้ำใน้ำหม่่บ้าน้ำม่คุุณภาพช่้วิติแล้ะสภาพคุวามเป็น้ำอย่่เป็น้ำอย่างไร 

แต่ิล้ะหม่่บ้าน้ำม่ปัญหาใน้ำเร่�องใดบ้างท่ี่�คุวรได้รับการแก้ไข ซ้ึ่�งปัญหาจะบ่งช่้�ได้จากตัิวช่้�วัด น้ำอกจากน่้ำ�ยงัสามารถึ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ลุ่มน ้ำสะแกกรัง (11)

สภาพปัญหา
- พื นที่เสี่ยงอุทกภัย 3,630.37 ตำรำงกิโลเมตร

=ระดับต่้ำ 1,861.90 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับปำนกลำง 1,743.94 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับสูง 24.53 ตำรำงกิโลเมตร

- พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,832.23  ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับต่้ำ 1,747.86 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับปำนกลำง 2,665.17 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับสูง 419.20 ตำรำงกิโลเมตร

พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการชลประทานและการเกษตร
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับพัฒนำพื นที่ชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับท้ำกำรเกษตร 0.17 ล้ำนไร่ 
- พื นที่ชลประทำนปัจจุบัน 0.1398 ล้ำนไร่
จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP)
(บำท/คน)

เส้นควำมยำกจน (2561)

(บำท/คน/เดือน)

เส้นควำมยำกจนอัตรำเพิ่ม
เฉลี่ยต่อปี (2543-2561)

(บำท/คน/เดือน)

นครสวรรค์ 109,977 2,387 58.37
อุทัยธำนี 97,948 2,399 66.81
ก้ำแพงเพชร 142,660 2,360 63.63

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ลุ่มน ้ำสะแกกรัง (11)

สภาพปัญหา
- พื นที่เสี่ยงอุทกภัย 3,630.37 ตำรำงกิโลเมตร

=ระดับต่้ำ 1,861.90 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับปำนกลำง 1,743.94 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับสูง 24.53 ตำรำงกิโลเมตร

- พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,832.23  ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับต่้ำ 1,747.86 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับปำนกลำง 2,665.17 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับสูง 419.20 ตำรำงกิโลเมตร

พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการชลประทานและการเกษตร
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับพัฒนำพื นที่ชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับท้ำกำรเกษตร 0.17 ล้ำนไร่ 
- พื นที่ชลประทำนปัจจุบัน 0.1398 ล้ำนไร่
จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP)
(บำท/คน)

เส้นควำมยำกจน (2561)

(บำท/คน/เดือน)

เส้นควำมยำกจนอัตรำเพิ่ม
เฉลี่ยต่อปี (2543-2561)

(บำท/คน/เดือน)

นครสวรรค์ 109,977 2,387 58.37
อุทัยธำนี 97,948 2,399 66.81
ก้ำแพงเพชร 142,660 2,360 63.63

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

14

ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

(ปานกลาง) และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค 
ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่
ในพื้นท่ีลุ่มน้ำสะแกกรังซึ่งมีท้ังส้ิน 596 หมู่บ้าน

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP)

(บาท/คน)

เส้นความยากจน (2561)

(บาท/คน/เดือน)

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561)

(บาท/คน/เดือน)
นครสวรรค์ 109,977 2,387 58.37
อุทัยธานี 97,948 2,399 66.81
กำแพงเพชร 142,660 2,360 63.63

จัดระดับการพัฒน้ำาของหม่่บ้าน้ำได้เป็น้ำ 3 ระดับ คุ่อ 

หม่่บ้าน้ำเร่งรัดพัฒน้ำาอัน้ำดับ 1 (ล้้าหลั้ง) หม่่บ้าน้ำเร่งรัด

พัฒน้ำาอัน้ำดับ 2 (ปาน้ำกล้าง) แล้ะหม่่บ้าน้ำเร่งรัดพัฒน้ำา

อัน้ำดับ 3 (ก้าวหน้้ำา) ซ้ึ่�งจากการรวบรวมข้อม่ล้ กช้ช้.2คุ 

ปี 2562 แสดงข้อม่ล้คุรัวเร่อน้ำแล้ะประช้ากร รวมถ้ึง

ข้อม่ล้เศรษฐกิจแล้ะสังคุมของหม่่บ้าน้ำท่ี่�อย่่ใน้ำพ่�น้ำท่ี่�

ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังซ้ึ่�งม่ทัี่�งสิ�น้ำ 596 หม่่บ้าน้ำ

16 ขอมูลลุ่มน�้า



 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าแล้ะโคุรงการ
ช้ล้ประที่าน้ำใน้ำปี 2562 ท่ี่�ก่อสร้างแล้้วเสร็จใน้ำพ่�น้ำท่ี่�
ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง แบ่งประเภที่โคุรงการติามขน้ำาด
คุวามจุเก็บกัก ได้แก่ โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�า
ขน้ำาดใหญ่ม่คุวามจุเก็บกักตัิ�งแต่ิ 100 ล้้าน้ำ
ล่้กบาศก์เมติรข้�น้ำไป โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�า
ขน้ำาดกล้างม่คุวามจุเก็บกักตัิ�งแต่ิ 2 ล้้าน้ำล่้กบาศก์
เมติรข้�น้ำไป แต่ิน้้ำอยกว่า 100 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 
แล้ะโคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดเล็้กม่คุวามจุ
เก็บกักน้้ำอยกว่า 2 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 

2.1	โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง ม่โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�า
ทัี่� ง สิ� น้ำ  1 53  โ คุ ร งก า ร  ประกอบไป ด้วย 
โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดใหญ่ 1 โคุรงการ 
โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดกล้าง 6 โคุรงการ แล้ะ
โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดเล็้ก 146 โคุรงการ 
รวมคุวามจุเก็บกัก 252 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 
พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำรวม 685,586 ไร่ ติำาแหน่้ำง
โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง 
แสดงดังร่ปท่ี่� 2.1-1

º··Õè
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17ลุ่มน�า้สะแกกรัง



รูปท่ี 2.1-1 ต�าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน�้าในลุ่มน�้าสะแกกรัง

18 ขอมูลลุ่มน�้า



2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง

2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก

2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่

 ใน้ำปัจจุบัน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดใหญ่เพ่ยงโคุรงการเด่ยว คุ่อ โคุรงการส่งน้ำำ�า

แล้ะบำารุงรักษาทัี่บเสล้า ปิดกั�น้ำห้วยทัี่บเสล้า ท่ี่�อำาเภอล้าน้ำสัก จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ ม่คุวามจุเก็บกัก 160 ล้้าน้ำ

ล่้กบาศก์เมติร ม่วัติถุึประสงค์ุเพ่�อเก็บกักน้ำำ�าที่ำาการเกษติร อุปโภคุบริโภคุ เพ่�อป้องกัน้ำอุที่กภัย ซ้ึ่�งสามารถึ 

ส่งน้ำำ�าให้แก่พ่�น้ำท่ี่�เพาะปล่้กใน้ำเขติอำาเภอล้าน้ำสัก อำาเภอหน้ำองฉาง อำาเภอทัี่พทัี่น้ำ อำาเภอหน้ำองขาหย่าง  

แล้ะอำาเภอเม่อง จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ โดยเป็น้ำพ่�น้ำท่ี่�ของโคุรงการฯ ทัี่�งหมดประมาณ 166,957 ไร่ โดยเป็น้ำพ่�น้ำท่ี่�

ช้ล้ประที่าน้ำประมาณ 143,500 ไร่ แล้ะพ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ (น้ำอกเขติ) ประมาณ 153,938 ไร่

 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดกล้างท่ี่�ก่อสร้างแล้้วเสร็จใน้ำปี 2562 ม่ทัี่�งสิ�น้ำ 6 โคุรงการ สามารถึ 
เก็บกักน้ำำ�าได้ 87 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำรวม 116,648 ไร่ โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�า 
ขน้ำาดกล้างใน้ำพ่�น้ำท่ี่� เช่้น้ำ

1) เข่�อน้ำวังร่มเกล้้า ติำาบล้ทุ่ี่งใหญ่ อำาเภอเม่อง 
จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ คุวามจุ 3.68 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 
พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ 40,648 ไร่

 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดเล็้กซ้ึ่�งเป็น้ำโคุรงการประเภที่อ่างเก็บน้ำำ�า คุล้องส่งน้ำำ�า หน้ำอง บ้ง สระน้ำำ�า  
บ่อน้ำำ�าต่ิ�น้ำ บ่อน้ำำ�าบาดาล้ แล้ะอ่�น้ำๆ ท่ี่�ใช้้เวล้าใน้ำการก่อสร้างไม่เกิน้ำ 1 ปี ท่ี่�ได้ดำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแล้้วเสร็จ  
ม่จำาน้ำวน้ำทัี่�งสิ�น้ำ 146 โคุรงการ ม่ปริมาติรคุวามจุเก็บกัก 5 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ 415,000 ไร่
 อย่างไรก็ติาม พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำจากโคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าขน้ำาดเล็้กส่วน้ำใหญ่จะไม่ม่ระบบส่งน้ำำ�า 
ที่ำาให้การน้ำำาน้ำำ�าไปใช้้ที่ำาได้ไม่เต็ิมประสิที่ธิภาพมากนั้ำก ซ้ึ่�งใน้ำที่างปฏิิบัติิจะส่งผล้ให้พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ 
ท่ี่�แสดงไว้จะล้ดล้งอ่กประมาณ 30% ถ้ึง 40%

2) อ่างเก็บน้ำำ�าคุล้องโพธิ� ติำาบล้แม่เปิน้ำ อำาเภอแม่เปิน้ำ  
จังหวัดน้ำคุรสวรรค์ุ คุวามจุ 70 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร 
พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ 76,000 ไร่

 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่้งน้ำำ�าท่ี่�ม่ศักยภาพใน้ำการ
พัฒน้ำา พบว่า พ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่แผน้ำงาน้ำ
โคุรงการท่ี่�สำาคัุญ จำาน้ำวน้ำ 3 โคุรงการ คุวามจเุก็บกัก 
รวม 33 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร แล้ะพ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ
รวมทัี่�งสิ�น้ำ 24,500 ไร่ ดังน่้ำ� 
 1) ประต่ิระบายน้ำำ�าเขาช้น้ำกัน้ำ จังหวัด
น้ำคุรสวรรค์ุ คุวามจุ 14 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่� 
รับประโยช้น์้ำ 10,000 ไร่

2.2	 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า
 2) ประต่ิระบายน้ำำ�า วังชุ้มพร จังหวัด
น้ำคุรสวรรค์ุ คุวามจ ุ 13 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่�
รับประโยช้น์้ำ 10,000 ไร่
 3) อ่างเก็บน้ำำ�าห้วยมอโคุ้ จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ
 คุวามจุ 6 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ
 4,500 ไร่

19ลุ่่�มน้ำำ��สะแกกรััง



 การประเมิน้ำคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าของกิจกรรมการใช้้น้ำำ�าต่ิางๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน้ำของกิจกรรม

การใช้้น้ำำ�า ซ้ึ่�งรวบรวมข้อม่ล้จากแหล่้งข้อม่ล้แล้ะรายงาน้ำการศ้กษาต่ิางๆ ท่ี่�เก่�ยวข้อง กรอบแน้ำวคิุด

การประเมิน้ำคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าของลุ่้มน้ำำ�า ดังแสดงใน้ำติารางท่ี่� 3.1-1   

3.1	แนÇ·างการ»รÐàÁÔนคÇาÁµŒÍงการãªŒน�้า

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

19

ลุ่มน ้ำสะแกกรัง (11)

บทที่ 3
ความต้องการใช้น้้า

3.1 แนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้้า
กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำของกิจกรรมกำรใช้น ้ำต่ำง ๆ พิจำรณำจำกสภำพปัจจุบันของ

กิจกรรมกำรใช้น ้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลและรำยงำนกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดกำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำของลุ่มน ้ำ ดังแสดงในตำรำงที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดกำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำส้ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ ของลุ่มน ้ำ

กิจกรรมการใช้น้้า การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้้า
ข้อมูล การประเมิน/ค้านวณ

กำรอุปโภค-บริโภค - ประปำ/แหล่งน ้ำดิบ/ก้ำลังผลิต
- จ้ำนวนประชำกร
- บ่อบำดำล

ประเมินจ้ำนวนประชำกร/ปริมำณน ้ำผลิต

กำรเกษตร รวบรวมข้อมลูกิจกรรมกำรปลูกพืช
ในพื นที่ลุ่มน ้ำ ได้แก่
- ชนิดพืช
- ช่วงระยะเวลำกำรเพำะปลูก
- กำรใช้น ้ำ
- กำรขำดแคลนน ้ำ
- ควำมเสียหำยกำรเกษตร
- อื่นๆ 

ศึกษำและจ้ำลองปริมำณควำมต้องกำรใช้
น ้ำโดยใช้กำรสมดลุน ้ำในพื นท่ีเพำะปลูก
เพื่อหำปริมำณฝนใช้กำรและปริมำณ
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรชลประทำน

กำรอุตสำหกรรม - ข้อมูลโรงงำนอุตสำหกรรม
- ประปำ
- กำรใช้น ้ำ/อัตรำกำรใช้น ้ำ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภำคอุตสำหกรรมรำย
จังหวัดและประเมินอัตรำกำรใช้น ้ำ

กำรท่องเที่ยว - จ้ำนวนนักท่องเที่ยว/อัตรำกำรใช้น ้ำ ประเมินจ้ำนวนนักท่องเที่ยว/ปรมิำณน ้ำ
รักษำระบบนเิวศท้ำยน ้ำ ปริมำณน ้ำต่้ำสุดที่เคยเกิด ไม่น้อยกว่ำปรมิำณน ้ำต่้ำสุดที่เคยเกิด

3.2 น้้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว
ด้ำนควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภค-บริโภคจะเป็นกำรประเมินจำกจ้ำนวนประชำกรคูณ

ด้วยอัตรำควำมต้องกำรใช้น ้ำของประชำกร แต่ในกำรด้ำเนินกำรเนื่องจำกอัตรำควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ในแต่ละพื นที่จะมีควำมแตกต่ำงกันเป็นอย่ำงมำกจำกรูปแบบของกิจกรรมกำรใช้ที่แตกต่ำงกัน ควำม
ไม่แน่นอนของข้อมูลในบำงประเด็น เช่น กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ประชำกรแฝง หรือแม้แต่แหล่งน ้ำที่
น้ำมำใช้เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรนั น ๆ  ว่ำมำจำกแหล่งน ้ำผิวดิน หรือแหล่งน ้ำบำดำล ซึ่งกำร
ประเมินเฉพำะจำกจ้ำนวนประชำกรคูณด้วยอัตรำควำมต้องกำรใช้น ้ำไม่สำมำรถตอบได้  

º··Õè

3 ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ

 ตารางท่ี 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความตองการใชน�้าส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน�้า

20 ขอมูลลุ่มน�้า



 คุวามต้ิองการน้ำำ�าเพ่�อการอุปโภคุบริโภคุจะเป็น้ำการประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำประช้ากรคุ่ณด้วยอัติรา

คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าของประช้ากร ส่วน้ำปริมาณคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อการท่ี่องเท่ี่�ยว ก็จะประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำ

นั้ำกท่ี่องเท่ี่�ยวคุ่ณด้วยอัติราคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อการท่ี่องเท่ี่�ยว ก็จะสามารถึประเมิน้ำปริมาณคุวามต้ิองการ

3.2	น�า้ãªŒàพ×èÍการÍØ»โÀค	-	ºรÔโÀคแลÐการ·่Íงà·ÕèÂÇ

ใช้้น้ำำ�าทัี่�งสองส่วน้ำได้ แต่ิใน้ำการดำาเนิ้ำน้ำการเน่้ำ�องจาก

อัติราคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าใน้ำแต่ิล้ะพ่�น้ำท่ี่�จะม่คุวาม

แติกต่ิางกัน้ำเป็น้ำอย่างมากจากร่ปแบบของกิจกรรม

การใช้้ท่ี่�แติกต่ิางกัน้ำ คุวามไม่แน่้ำน้ำอน้ำของข้อม่ล้ใน้ำ

บางประเด็น้ำ เช่้น้ำ การเคุล่้�อน้ำยา้ยแรงงาน้ำ ประช้ากรแฝ้ง 

แหล่้งน้ำำ�าท่ี่�น้ำำามาใช้้เพ่�อติอบสน้ำองต่ิอคุวามต้ิองการ

นั้ำ�น้ำๆ ว่าเป็น้ำแหล่้งน้ำำ�าผิวดิน้ำหร่อแหล่้งน้ำำ�าบาดาล้

คุวามต้ิองการน้ำำ�าเพ่�อการเกษติรกรรมรวมทัี่�งสิ�น้ำ 

831.34 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติรต่ิอปี โดยเป็น้ำคุวามต้ิองการน้ำำ�า

เพ่�อการเกษติรใน้ำเขติพ่�น้ำท่ี่�ช้ล้ประที่าน้ำเท่ี่ากับ 83.81 ล้้าน้ำ

ล่้กบาศก์เมติรต่ิอปี แล้ะน้ำอกเขติพ่�น้ำท่ี่�ช้ล้ประที่าน้ำเท่ี่ากับ 

747.53 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติรต่ิอปี 

3.3	 น�า้ãªŒàพ×èÍการàกÉµร

3.4	 น�า้ãªŒàพ×èÍการÍØµÊาหกรรÁ

 คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อการอุติสาหกรรม เป็น้ำการประเมิน้ำถ้ึงคุวามต้ิองการน้ำำ�าเพ่�อการอุติสาหกรรม

ของโรงงาน้ำประเภที่ต่ิางๆ ซ้ึ่�งม่คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าท่ี่�แติกต่ิางกัน้ำติามประเภที่ของโรงงาน้ำอุติสาหกรรม 

ซ้ึ่�งได้จำาแน้ำกไว้เป็น้ำ 10 ประเภที่ ได้แก่ อุติสาหกรรมผลิ้ติชิ้�น้ำส่วน้ำอุปกรณ์ อุติสาหกรรมเคุม่ภัณฑ์์ อุติสาหกรรม

อาหารเคุร่�องด่�ม อุติสาหกรรมถึลุ้งหล่้อโล้หะ อุติสาหกรรมทัี่�วไป อุติสาหกรรมกล้างแจ้ง อุติสาหกรรมกระดาษ 

อุติสาหกรรมสิ�งที่อฟีอกส่ย้อมส่ ผลิ้ติภัณฑ์์อโล้หะ แล้ะผลิ้ติภัณฑ์์ไม้เคุร่�องเร่อน้ำ

 คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อการอุติสาหกรรม ปี 2562 ทัี่�งใน้ำส่วน้ำของการประปาน้ำคุรหล้วง แล้ะการประปา

ส่วน้ำภ่มิภาคุ บ่อน้ำำ�าบาดาล้เอกช้น้ำ (เพ่�อการอุติสาหกรรม) โรงงาน้ำอุติสาหกรรมขน้ำาดเล็้กน้ำอกเขติประปา 

ทัี่�งแหล่้งน้ำำ�าผิวดิน้ำแล้ะใต้ิผิวดิน้ำ พบว่า ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่คุวามต้ิองการน้ำำ�าเพ่�อการอุติสาหกรรมประมาณ 

2.41 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติรต่ิอปี

21ลุ่มน�า้สะแกกรัง



3.5 ¹íéÒãªŒà¾×èÍ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÃÐºº¹ÔàÇÈ·ŒÒÂ¹íéÒ

 คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อรักษาสมดุล้นิ้ำเวศวิที่ยา

ท้ี่ายน้ำำ�า จะใช้้การวิเคุราะห์โดยการจัดที่ำาโคุ้ง

คุวามสัมพัน้ำธ์ระหว่างเวล้าแล้ะอัติราการไหล้ของ

น้ำำ�า (Flow duration curve) ท่ี่�ไหล้ออกจากลุ่้มน้ำำ�า

รายวัน้ำ โดยจะวิเคุราะห์หาอัติราการไหล้ท่ี่�ม่คุ่าติำ�าสุด

ท่ี่�ที่ำาให้เกิดการไหล้ไม่น้้ำอยกว่าร้อยล้ะ 90 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ิ

ของเวล้าท่ี่�ใช้้ใน้ำการวิเคุราะห์ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำจะกำาหน้ำด

ติามคุ่าคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าด้าน้ำท้ี่ายน้ำำ�าสำาหรับ

กรณ่เฉพาะต่ิางๆ เช่้น้ำ การผลั้กดัน้ำน้ำำ�าเค็ุม-น้ำำ�าเส่ย 

การรักษาระดับน้ำำ�าเพ่�อการเดิน้ำเร่อ คุวามต้ิองการน้ำำ�า

เพ่�อการอุปโภคุบริโภคุแล้ะอุติสาหกรรม เป็น้ำต้ิน้ำ 

แต่ิเน่้ำ�องจากบริเวณท้ี่ายน้ำำ�าของแม่น้ำำ�าสะแกกรัง

หลั้งจุดบรรจบแม่น้ำำ�าเจ้าพระยาม่เข่�อน้ำเจ้าพระยา

ซ้ึ่�งที่ดน้ำำ�าไว้ ที่ำาให้ระดับน้ำำ�าท่ี่�ส่งข้�น้ำจากประต่ิน้ำำ�าท่ี่�เข่�อน้ำ

เจ้าพระยาอัดน้ำำ�าย้อน้ำไปถ้ึงจุดออกแม่น้ำำ�าสะแกกรัง 

จ้งที่ำาให้น้ำำ�าใน้ำแม่น้ำำ�าสะแกกรังท่ี่�จุดที่างออกม่น้ำำ�า

ติล้อดเวล้าจ้งไม่ม่คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าเพ่�อการรักษา

ระบบนิ้ำเวศท้ี่ายน้ำำ�า

 จากข้อม่ล้คุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าใน้ำด้าน้ำต่ิางๆ สามารถึสรุปปริมาณคุวามต้ิองใช้้น้ำำ�าทัี่�งลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง 

ได้ดังติารางท่ี่� 3.6-1

3.6	 »รÔÁา³คÇาÁµŒÍงการãªŒน�า้·้ังหÁ´

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณความตองการใชน�้าท้ังลุ่มน�้า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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เดินเรือ ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่เนื่องจากบริเวณท้ายน้ำ
ของแม่น้ำสะแกกรังหลังจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยามีเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งทดน้ำไว้ ทำให้ระดับน้ำ
ท่ีสูงขึ้นจากประตูน้ำท่ีเข่ือนเจ้าพระยาอัดน้ำย้อนไปถึงจุดออกแม่น้ำสะแกกรัง จึงทำให้น้ำในแม่น้ำ
สะแกกรังท่ีจุดทางออกมีน้ำตลอดเวลาจึงไม่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้ง ลุ่มน้ำ

สะแกกรัง ได้ดังตารางท่ี 3.6-1

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำ

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน
- การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ำผิวดิน

ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปี 2562 (ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี)
กำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค กำรใช้น้้ำ
บริโภคและ ท่องเท่ียว เพ่ือกำรอุตสำหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม
11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง 250.46 580.88 831.34 7.48 9.38 16.85 0.81 1.60 2.41 839.63 10.98 850.61
1101 น้้ำแม่วงก์ 5.41 70.03 75.44 0.40 1.38 1.78 0.03 0.12 0.15 75.87 1.50 77.36
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1 60.87 109.27 170.14 1.48 1.66 3.14 0.12 0.26 0.38 171.75 1.92 173.66
1103 คลองโพธ์ิ 106.28 227.32 333.61 1.64 2.20 3.84 0.17 0.25 0.42 335.42 2.45 337.87
1104 ห้วยทับเสลำ 6.67 44.64 51.30 0.32 0.29 0.62 0.02 0.02 0.04 51.65 0.31 51.96
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2 11.41 21.09 32.50 0.25 0.30 0.56 0.02 0.04 0.06 32.78 0.35 33.12
1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3 59.82 108.53 168.35 3.39 3.55 6.93 0.44 0.91 1.35 172.18 4.45 176.63

รวมกำรใช้น้้ำท้ังหมดรหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร

หมายเหตุ:* - ไมคิดประสิทธิภาพการชลประทาน
 - การใชน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมเปนการใชน้ําผิวดิน
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  สภาพปัญหาการขาดแคุล้น้ำน้ำำ�าที่่�เกดิข้�น้ำใน้ำพ่�น้ำที่่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรงัมส่าเหติมุาจาก

	4.1	ÊÀาพ»̃Þหา Œ́านการ¢า´แคลนน�า้แลÐÀÂัแลŒง

มีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรเปนปริมาณมาก แล้ะพ่�น้ำท่ี่�เกษติรส่วน้ำใหญ่ใช้้น้ำำ�าจากฝ้น้ำท่ี่�ติกใน้ำพ่�น้ำท่ี่�

เป็น้ำหลั้ก ดังนั้ำ�น้ำใน้ำช่้วงฤด่ฝ้น้ำท่ี่�เกิดภาวะฝ้น้ำทิี่�งช่้วงก็ที่ำาให้ผลิ้ติผล้ที่างการเกษติรเกิดคุวามเส่ยหาย 

แล้ะใน้ำฤด่แล้้งไม่สามารถึที่ำาการเพาะปล่้กได้ โดยสรุปแล้้วใน้ำลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังม่พ่�น้ำท่ี่�การเกษติรมากกว่า

ศักยภาพของปริมาณน้ำำ�าท่ี่าใน้ำลุ่้มน้ำำ�า สภาพภ่มิอากาศท่ี่�เปล่้�ยน้ำแปล้ง แล้ะคุวามต้ิองการใช้้น้ำำ�าท่ี่�ไม่สมดุล้

ศักยภาพของพ้ืนท่ีในการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําตนทุนมีจํากัด โคุรงการท่ี่�ได้วางแผน้ำไว้

ไม่สามารถึพัฒน้ำาติามแผน้ำท่ี่�วางไว้ได้ เช่้น้ำ อ่างเก็บน้ำำ�าเข่�อน้ำแม่วงก์ เป็น้ำต้ิน้ำ

ปญหาดานการบริหารจัดการ ระบบประปาหม่่บ้าน้ำ หร่อบ่อน้ำำ�าบาดาล้สาธารณะ สถึาน่้ำส่บน้ำำ�า

ด้วยไฟีฟ้ีา ฝ้ายขน้ำาดเล็้กเพ่�อการช้ล้ประที่าน้ำ ท่ี่� ก่อสร้างโดยหน่้ำวยงาน้ำต่ิางๆ ท่ี่� เก่�ยวข้อง 

แล้้ว ถ่ึายโอน้ำให้ กับองค์ุกรปกคุรองส่วน้ำท้ี่องถิึ�น้ำ ด่แล้ ม่ ปัญหาขาดบุคุล้ากรท่ี่� ม่คุวาม ร้่

คุวามสามารถึมาดำาเนิ้ำน้ำการ แล้ะขาดงบประมาณใน้ำการด่แล้ แล้ะบำารุงรักษา ที่ำาให้การใช้้งาน้ำ

ไม่ม่ประสิที่ธิภาพ

พ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธารและพ้ืนท่ีสาธารณะถูกบุกรุก ที่ำาให้ล้ดพ่�น้ำท่ี่�การด่ดซัึ่บน้ำำ�า แหล่้งเก็บน้ำำ�าธรรมช้าติิ 

โดยเฉพาะใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าแม่วงแล้ะลุ่้มน้ำำ�าคุล้องโพธิ� ที่ำาให้เกิดปัญหาการขยายพ่�น้ำท่ี่�การเกษติร

เกิน้ำศักยภาพของน้ำำ�าใน้ำลุ่้มน้ำำ�าอ่กด้วย

1

4

2

3

4 ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ
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การประเมิน้ำพ่�น้ำที่่�เส่�ยงติ่อการเกิดภัยแล้้ง ได้ใช้้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำที่ั�งหมด 9 ปัจจัย ดังติ่อไปน้ำ่� 

 สำาหรับพ่�น้ำท่ี่� เ ส่�ยงต่ิอการเกิดภัยแล้้งใน้ำพ่�น้ำท่ี่� ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง ได้แสดงไว้ใน้ำร่ปท่ี่�  4.1-1 
แล้ะแสดงพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัยระดับต่ิางๆ ไว้ใน้ำติารางท่ี่� 4.1-1

ขน้ำาดของพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าย่อย โดยที่ำาการจำาแน้ำก
ระดับคุวามเส่�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดับ ได้แก่

 - พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงมาก 

 - พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงปาน้ำกล้าง 

 - พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงน้้ำอย 

 โดยใช้้หลั้กการจำาแน้ำกโดยการแบ่งช่้วงชั้�น้ำ
จากการกระจายตัิวของข้อม่ล้ Standard Deviation 
(SD)

99ปริมาณน้ำำ�าฝ้น้ำรายปี

เขติช้ล้ประที่าน้ำแล้ะแหล้่งน้ำำ�า

แหล้่งน้ำำ�าใติ้ดิน้ำ

พ่ช้ปกคุลุ้มดิน้ำ

สภาพการระบายน้ำำ�า

คุวามล้าดชั้น้ำของล้ำาน้ำำ�า

คุวามหน้ำาแน้ำ่น้ำของล้ำาน้ำำ�าใน้ำลุ้่มน้ำำ�าย่อย

จำาน้ำวน้ำวัน้ำที่่�ฝ้น้ำติก

11

33
44
55
66
77
88
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ตารางท่ี 4.1-1 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลงในลุ่มน�้าสะแกกรัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

30

ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2562)

รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำสะแกกรัง

หน่วย : ตร.กม.

ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสะแกกรัง

หน่วย : ตร.กม.

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไม่เส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1,747.86 2,665.17 419.20 78.41 0.85 N/A 4,911.48
674.28 209.52 132.52 - - N/A 1,016.33
14.88 753.22 164.46 - 0.61 N/A 933.17

272.02 777.71 119.15 - 0.24 N/A 1,169.12
448.51 285.36 - - - N/A 733.88
65.53 90.87 - - - N/A 156.40

272.63 548.48 3.07 78.41 - N/A 902.59

ลุ่มน้้ำสำขำ

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1103 คลองโพธ์ิ
1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2

1101 น้้ำแม่วงก์
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1,861.90 1,743.94 24.53 1,259.19 21.93 N/A 4,911.48
405.64 11.38 - 599.01 0.30 N/A 1,016.33
482.40 389.71 - 61.05 - N/A 933.17
576.33 427.43 - 165.35 - N/A 1,169.12
152.35 152.20 - 410.29 19.04 N/A 733.88
83.11 70.64 - 2.66 - N/A 156.40

162.08 692.57 24.53 20.82 2.59 N/A 902.59แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1103 คลองโพธ์ิ

1101 น้้ำแม่วงก์
11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

ลุ่มน้้ำสำขำ

1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1106

หนวย : ตร.กม.

ท่ี่�มา : กรมพัฒน้ำาท่ี่�ดิน้ำ (ปี 2560)
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รูปที่ 4.1-1 พื้นที่เสี่ยงภัยแลงในลุ่มน�้าสะแกกรัง

ท่ี่�มา : กรมพัฒน้ำาท่ี่�ดิน้ำ (ปี 2562)

25ลุ่มน�า้สะแกกรัง



  ปัญหาน้ำำ�าหล้ากท่ี่วมใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรังเกิดจากน้ำำ�าหล้ากจากพ่�น้ำท่ี่�ติอน้ำบน้ำ บริเวณลุ่้มน้ำำ�าสาขา
แม่วงก์ เม่�อเกิดฝ้น้ำติกหนั้ำกก็จะที่ำาให้เกิดน้ำำ�าปาไหล้หล้ากแล้ะน้ำำ�าท่ี่วมขัง ที่ำาคุวามเส่ยหายแก่พ่�น้ำท่ี่�ต่ิางๆ 
ได้แก่

4.2	ÊÀาพ»˜Þหา´Œานน�้า·่ÇÁ

น้ําทวมในเขตชุมชน ได้แก่ เที่ศบาล้
ติำาบล้ล้าดยาว เที่ศบาล้ติำาบล้ศาล้เจ้าไก่ต่ิอ 
สาเหตุิมาจากปริมาณน้ำำ�าหล้ากจากน้ำำ�าแม่วงก์

1

2

ปัญหานํา้หลากท่วมมสีาเหตมุาจาก

แหลงเ ก็บกักน้ําในพ้ืนท่ี มีไม เ พียงพอ
เน่้ำ�องจากการบุกรุกแหล่้งน้ำำ�าสาธารณะ แล้ะ
การไม่สามารถึก่อสร้างอ่างเก็บน้ำำ�าเข่�อน้ำแม่วงก์
ได้ติามแผน้ำท่ี่�วางไว้

1 การบุก รุก พ้ืน ท่ีป าตน น้ํา ลําธาร 
ที่ำาให้ขาดพ่�น้ำท่ี่�ปาด่ดซัึ่บน้ำำ�าหร่อช้ะล้อ
น้ำำ�าหล้าก 

2

3 ปญหาน้ําทวมซ้ําซาก ใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ติำาบล้ทุ่ี่งใหญ่แล้ะติำาบล้หน้ำองไผ่แบน้ำ 
อำาเภอเม่อง จังหวัดอุทัี่ยธาน่้ำ

น้ําทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตร  ระหว่าง
อำาเภอแม่วงก์แล้ะอำาเภอล้าดยาว บริเวณ
ทุ่ี่งแม่น้ำำ�าน้้ำอย ติำาบล้ล้าดยาว ส่วน้ำอำาเภอ
แม่วงก์ท่ี่�ติำาบล้วังซ่ึ่าน้ำ น้ำอกจากน่้ำ�ก็ท่ี่วม
ใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ติำาบล้หน้ำองน้ำมวัว ติำาบล้หน้ำองยาว 
อำาเภอล้าดยาว สาเหตุิคุ่อ ม่ถึน้ำน้ำขวางที่างน้ำำ�า
แล้ะเกิดน้ำำ�าหล้ากจากน้ำำ�าแม่วงก์
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3 ความสามารถในการระบายน้ําของลําน้ํามีจํากัด เน่้ำ�องจากการบุกรุกใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ชุ้มช้น้ำ การต่ิ�น้ำเขิน้ำ 
เน่้ำ�องจากการติกติะกอน้ำใน้ำล้ำาน้ำำ�า โดยเฉพาะบริเวณพ่�น้ำท่ี่�หน้ำ้าฝ้ายท่ี่�ไม่ได้ม่การขุดล้อก

การประเมิน้ำพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงติ่อการเกิดอุที่กภัย ได้ใช้้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทัี่�งหมด 9 ปัจจัย ดังติ่อไปน่้ำ�

(1) ปริมาณน้ำำ�าฝ้น้ำใน้ำช้่วงฤด่ฝ้น้ำราย 3 วัน้ำ 

(2) คุวามล้าดชั้น้ำของล้ำาน้ำำ�า 

(3) คุวามส่งจากระดับน้ำำ�าที่ะเล้ 

(4) คุวามหน้ำาแน้ำ่น้ำของล้ำาน้ำำ�าใน้ำลุ้่มน้ำำ�าย่อย 

(5)  คุวามหน้ำาแน้ำ่น้ำของสิ�งก่ดขวาง

    (เส้น้ำที่างคุมน้ำาคุม) 

(6) ขน้ำาดของพ่�น้ำที่่�ลุ้่มน้ำำ�าย่อย 

(7) สิ�งปกคุลุ้มดิน้ำ 

(8) สภาพการระบายน้ำำ�า 

(9)  สัดส่วน้ำพ่�น้ำท่ี่�รองรับน้ำำ�า โดยที่ำาการจำาแน้ำก
ระดับคุวามเส่�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดับ ได้แก่

 - พ่�น้ำที่่�เส่�ยงมาก

 - พ่�น้ำที่่�เส่�ยงปาน้ำกล้าง

 - พ่�น้ำที่่�เส่�ยงน้ำ้อย

 โดยใช้้หลั้กการจำาแน้ำกโดยการแบ่งช่้วงชั้�น้ำจาก
การกระจายตัิวของข้อม่ล้ Standard Deviation (SD)

 สำาหรับพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงต่ิอการเกิดอุที่กภัยใน้ำพ่�น้ำท่ี่�ลุ่้มน้ำำ�าสะแกกรัง ได้แสดงไว้ใน้ำร่ปท่ี่� 4.2-1 แล้ะแสดง
พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัยระดับต่ิางๆ รายลุ่้มน้ำำ�าสาขา ไว้ใน้ำติารางท่ี่� 4.2-1

ตารางท่ี 4.2-1 พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าสะแกกรัง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)
ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2562)

รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำสะแกกรัง
ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำสะแกกรัง

หน่วย : ตร.กม.

ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำสะแกกรัง

หน่วย : ตร.กม.

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไม่เส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1,747.86 2,665.17 419.20 78.41 0.85 N/A 4,911.48
674.28 209.52 132.52 - - N/A 1,016.33
14.88 753.22 164.46 - 0.61 N/A 933.17

272.02 777.71 119.15 - 0.24 N/A 1,169.12
448.51 285.36 - - - N/A 733.88
65.53 90.87 - - - N/A 156.40

272.63 548.48 3.07 78.41 - N/A 902.59

ลุ่มน้้ำสำขำ

11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

1106 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1103 คลองโพธ์ิ
1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2

1101 น้้ำแม่วงก์
1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1,861.90 1,743.94 24.53 1,259.19 21.93 N/A 4,911.48
405.64 11.38 - 599.01 0.30 N/A 1,016.33
482.40 389.71 - 61.05 - N/A 933.17
576.33 427.43 - 165.35 - N/A 1,169.12
152.35 152.20 - 410.29 19.04 N/A 733.88
83.11 70.64 - 2.66 - N/A 156.40

162.08 692.57 24.53 20.82 2.59 N/A 902.59แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1102 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1103 คลองโพธ์ิ

1101 น้้ำแม่วงก์
11 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง

ลุ่มน้้ำสำขำ

1104 ห้วยทับเสลำ
1105 แม่น้้ำสะแกกรังตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1106

หนวย : ตร.กม.
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รูปท่ี 4.2-1 พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน�้าสะแกกรัง

ท่ี่�มา : กรมพัฒน้ำาท่ี่�ดิน้ำ (ปี 2562)

28 ขอมูลลุ่มน�้า



 Area Based สะแกกรังติอน้ำล้่าง เป็น้ำพ่�น้ำท่ี่�
เส่�ยงภัยน้ำำ�าที่่วมแล้ะภัยแล้้ง คุรอบคุลุ้มพ่�น้ำท่ี่� 
58 ติำาบล้ 10 อำาเภอ ใน้ำ 2 จังหวัด คุ่อ จังหวัด
น้ำคุรสวรรคุ์  แล้ะอุทัี่ยธาน่้ำ ม่พ่�น้ำท่ี่� เ ส่�ยงภัย
น้ำำ�าที่ว่ม 124,200 ไร ่พ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัยแล้ง้ 375,900 ไร่ 
พ่�น้ำท่ี่� เ ส่�ยงน้ำำ�าที่่วมแล้ะภัยแล้้ง 29,500 ไร่ 
รวมพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัย 529,600 ไร่ ม่ปริมาณน้ำำ�า
ขาดแคุล้น้ำด้าน้ำการเกษติรใน้ำพ่�น้ำท่ี่�เส่�ยงภัยแล้้ง
ประมาณ 214 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร ม่ปริมาณ
น้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำท่ี่�ที่ำาให้เกิดปัญหาน้ำำ�าท่ี่วมขัง 120 ล้้าน้ำ
ล่้กบาศก์เมติร คุวามล้้กน้ำำ�าที่่วม 0.50 – 0.75 เมติร 
ระยะเวล้าน้ำำ�าที่่วม 3 วัน้ำ ม่จำาน้ำวน้ำคุรัวเร่อน้ำ

	5.1	พ×้น·Õèà»‡าหÁาÂ	(Area	Based)	ÊÐแกกรังµÍนล่าง

5
¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒã¹¾×é¹·Õèà»‡ÒËÁÒÂ
(Area-Based)

º··Õè

ได้รับผล้กระที่บ 56,700 คุรัวเร่อน้ำ ลั้กษณะ
ภ่มิประเที่ศบริเวณทิี่ศติะวัน้ำติกของ Area Based 
เป็น้ำเท่ี่อกเขาส่ง เป็น้ำเขติติ้น้ำน้ำำ�าของล้ำาน้ำำ�าสาขา
สำาคัุญหล้ายสาย ได้แก่ น้ำำ�าแม่วงก์ คุล้องโพธิ� 
แล้ะห้วยทัี่บเสล้า ต้ิน้ำน้ำำ�าของล้ำาน้ำำ�าสาขาทัี่�ง 3 สายน้ำำ�า
จะม่คุวามล้าดชั้น้ำคุ่อน้ำข้างมากแล้ะเม่�อเข้าเขติ 
Area Based คุ่อยๆ ล้าดเที่ล้งจน้ำไหล้ออกส่่ทุ่ี่งราบ
ของลุ้่มน้ำำ�าเจ้าพระยาที่างด้าน้ำทิี่ศติะวัน้ำออก 
พ่�น้ำท่ี่�ที่างติอน้ำล้่างของ Area Based เป็น้ำท่ี่�ราบ
ลุ้่มริมแม่น้ำำ�าเกิดจากการติกติะกอน้ำของแม่น้ำำ�า
เจ้าพระยา แล้ะแม่น้ำำ�าสะแกกรัง ใน้ำเขติอำาเภอ
เม่องอุทัี่ยธาน่้ำ Area Based สะแกกรังติอน้ำล้่าง
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ม่ลั้กษณะเด่น้ำ คุ่อ พ่�น้ำท่ี่�ด้าน้ำทิี่ศติะวัน้ำติกซ้ึ่�งอย่่น้ำอกพ่�น้ำท่ี่�เป็น้ำแหล่้งต้ิน้ำน้ำำ�าท่ี่�สำาคัุญ ที่ำาให้ม่น้ำำ�าเก่อบติล้อด
ทัี่�งปี จากสภาพภ่มิประเที่ศท่ี่�ล้าดชั้น้ำที่ำาให้ม่น้ำำ�าท่ี่วมจากน้ำำ�าท่ี่�ไหล้ล้งมาใน้ำช่้วงหน้้ำาฝ้น้ำ ไม่สามารถึเก็บกักน้ำำ�า
ไว้ได้ใน้ำช่้วงหน้้ำาแล้้ง หากแต่ิใน้ำหล้ายพ่�น้ำท่ี่�ประช้าช้น้ำได้ม่การปรับสภาพช่้วิติคุวามเป็น้ำอย่ใ่ห้สอดคุล้้องกับ
สถึาน้ำการณ์ซ้ึ่�งม่ส่วน้ำสำาคัุญใน้ำการบรรเที่าปัญหาท่ี่�เกิดข้�น้ำได้ จ้งคุวรม่การประสาน้ำการที่ำางาน้ำร่วมกัน้ำ
ระหว่างหน่้ำวยงาน้ำท่ี่�เก่�ยวข้องอ่�น้ำๆ น้ำอกเหน่้ำอจากด้าน้ำที่รัพยากรน้ำำ�าใน้ำการส่งเสริมอาช่้พ แล้ะหาติล้าด
รองรับ

 โคุรงการจากหน่้ำวยงาน้ำต่ิางๆ สามารถึสรุปแผน้ำงาน้ำแล้ะโคุรงการสำาคัุญปี 2562 - 2566 ม่จำาน้ำวน้ำ 
5 โคุรงการ คุวามจุ 17 ล้้าน้ำล่้กบาศก์เมติร พ่�น้ำท่ี่�รับประโยช้น์้ำ 14,779 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 2,248 ล้้าน้ำบาที่ 
ดังแสดงใน้ำติารางท่ี่� 5.1-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based สะแกกรังตอนล่าง

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท) 2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร 5  โครงกำร 14,779   17           2,248    

อ่ำงเก็บน ้ำเขำลูกช้ำง(อ่ำงเก็บกักน ้ำอ่ำงมะม่วง) ทับทัน อุทัยธำนี ชป. 2.00         400       

ประตูระบำยน ้ำ วังชุมพร แม่วงก์ นครสวรรค์ ชป. 500       0.68         700       

ประตูระบำยน ้ำ เขำชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ชป. 10,000   14.62        718       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองอุทัยธำนี ระยะท่ี 5 เมือง อุทัยธำนี ยผ. 1,786     -           200       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนลำดยำว ลำดยำว นครสวรรค์ ยผ. 2,494     - 230       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 1 

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุนใน
พ้ืนท่ี 2 โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 2 
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

ตารางที ่5.1-1 แผนงานและโครงการส�าคญั Area Based สะแกกรงัตอนล่าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำสะแกกรัง (11)

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based สะแกกรังตอนล่าง

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท) 2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร 5  โครงกำร 14,779   17           2,248    

อ่ำงเก็บน ้ำเขำลูกช้ำง(อ่ำงเก็บกักน ้ำอ่ำงมะม่วง) ทับทัน อุทัยธำนี ชป. 2.00         400       

ประตูระบำยน ้ำ วังชุมพร แม่วงก์ นครสวรรค์ ชป. 500       0.68         700       

ประตูระบำยน ้ำ เขำชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ ชป. 10,000   14.62        718       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองอุทัยธำนี ระยะท่ี 5 เมือง อุทัยธำนี ยผ. 1,786     -           200       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนลำดยำว ลำดยำว นครสวรรค์ ยผ. 2,494     - 230       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 1 

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุนใน
พ้ืนท่ี 2 โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 2 
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง
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