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การิแบ�งล่ี่�มนำ�าในปริะเท่ศไท่ย ได้ืม่การิพัฒนามาตลี่อดืตั�งแต�ปี 2506 ตามศักยภาพ
ของเท่คโนโลี่ย่ภูมิสัาริสันเท่ศแลี่ะคอมพิวเตอร์ิในขณะนั�น จนกริะทั่�งในปี 2536  
คณะกริริมการิอ่ท่กวิท่ยาแห�งช่าติได้ืจัดืท่ำาเป็นมาตริฐาน 25 ล่ี่�มนำ�าหลัี่กแลี่ะ 254 ล่ี่�มนำ�าสัาขา 
ซ้ึ่�งบางล่ี่�มนำ�าไม�สัามาริถึท่่�จะบริิหาริจัดืการินำ�าได้ือย�างเอกเท่ศ สืับเนื�องจากข้อจำากัดืจาก
ข้อมูลี่ในอด่ืตท่่�ใช้่แผนท่่�มาตริาสั�วน 1 : 50,000 ในการิแบ�งเขตล่ี่�มนำ�า แต�มิได้ืม่ผลี่บังคับ
ท่างกฎหมาย จ้งสั�งผลี่ให้เกิดืปัญ่หาในด้ืานการิบริิหาริจัดืการิท่่�ขาดืเอกภาพไม�ต�อเนื�อง
เชื่�อมโยงกันอย�างเป็นริะบบ โดืยเฉพาะอย�างยิ�งในภาวะวิกฤต ปริะกอบกับพริะริาช่บัญ่ญั่ติ
ท่รัิพยากรินำ�า พ.ศ. 2561 หมวดื 3 สั�วนท่่� 3 มาตริา 25 “เพื�อปริะโยช่น์ในการิบริิหาริ
จัดืการิท่รัิพยากรินำ�า ให้ม่การิกำาหนดืล่ี่�มนำ�าโดืยตริาเป็นพริะริาช่กฤษฎ่กา ทั่�งน่�ให้คำาน้งถ้ึง
สัภาพอ่ท่กวิท่ยา สัภาพภูมิศาสัตร์ิ ริะบบนิเวศการิตั�งถิึ�นฐาน การิผังเมือง ผังนำ�า แลี่ะ
เขตการิปกคริองปริะกอบด้ืวย” ดัืงนั�น สัำานักงานท่รัิพยากรินำ�าแห�งช่าติจ้งได้ืม่การิจัดืท่ำา
โคริงการิศ้กษาท่บท่วน การิแบ�งพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบการิบริิหาริจัดืการิท่รัิพยากรินำ�า
ริ�วมกับมหาวิท่ยาลัี่ยเกษตริศาสัตร์ิ เพื�อให้การิบริิหาริจัดืการินำ�าให้ม่ความคลี่�องตัวสัอดืรัิบ
กับการิเปล่ี่�ยนแปลี่งของสัถึานการิณ์นำ�าได้ือย�างริวดืเร็ิวแลี่ะม่ปริะสิัท่ธิภาพ 
 หนังสือ “ขอมูลลุมน้ําปาสัก” เลมน้ีไดสรุปเน้ือหามาจากรายงานการศึกษาโครงการ
จัดทําฐานขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ํา 22 ลุมน้ํา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงแสดงถึงขอมูล
พ้ืนฐานลุมน้ํา สภาพท่ัวไป สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน พ้ืนท่ีการเกษตร ทรัพยากรปาไม
และช้ันคุณภาพลุมน้ํา โครงสรางพ้ืนฐานของลุมน้ํา ความตองการใชน้ํา และสภาพปญหา
ดานทรัพยากรน้ํา ซ่ึงผูอานจะไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับลุมน้ําปาสัก รวมถึงรับทราบ
ปญหาและเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ํา ใหเกิดการรวมมือและบูรณาการ
กันทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการดูแลรักษาทรัพยากรน้ําอยางตอเน่ือง
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สำานักงานท่รัิพยากรินำ�าแห่งชาติ
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พื�นท่่�ลี่่�มนำ�า 15,603.33 ตาริางกิโลี่เมตริ

❉ จำานวนลี่่�มนำ�าสัาขา 11 ลี่่�มนำ�าสัาขา

❉ จังหวัดืในเขตลี่่�มนำ�า 7 จังหวัดื

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉ ความยาวลี่ำานำ�าโดืยปริะมาณ 746 กิโลี่เมตริ

❉ ริะดืับความสัูง 10 - 1200 เมตริ ริท่ก.

❉ ปริิมาณฝนเฉลี่่�ยริายปี 1,150.20 มิลี่ลี่ิเมตริ

❉  ปริิมาณนำ�าท่�าเฉลี่่�ยริายปี 2,779 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ

(ฤดืูฝน 2,414 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ , ฤดืูแลี่้ง 365 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จำานวนโคริงการิ 179 โคริงการิ

❉ ความจ่ 1,238 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ

❉ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 966,500 ไริ�

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ 4,040.31 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ดื้านเกษตริกริริม 3,817.71 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ

❉ ด้ืานอป่โภคบริโิภค 97.65 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ

❉ ดื้านอ่ตสัาหกริริม 124.95 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ



¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จำานวนปริะช่ากริ 1,563,776 คน

❉ คริัวเริือน 598,467 คริัวเริือน

❉ เกษตริกริท่่�ม่ท่่�ท่ำากินเป็นของตนเอง 158,019 คริัวเริือน

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ท่ริัพยากริป่าไม้ 3,937.78 ตาริางกิโลี่เมตริ

❉ ช่ั�นค่ณภาพลี่่�มนำ�า

1A  1,738.75 ตาริางกิโลี่เมตริ

 1B 1,145.12 ตาริางกิโลี่เมตริ

 2 1,246.39 ตาริางกิโลี่เมตริ

 3 1,730.08 ตาริางกิโลี่เมตริ

 4 2,045.53 ตาริางกิโลี่เมตริ

 5 7,682.78 ตาริางกิโลี่เมตริ
❉ พื้นที่ชุมนํ้า 2 แหง (182.59 ตาริางกโิลี่เมตริ) 

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พื�นท่่�เส่ั�ยงอ่ท่กภัย 10,856.48 ตาริางกิโลี่เมตริ

 เส่ั�ยงน้อย 6,403.75 ตาริางกิโลี่เมตริ

เสั่�ยงปานกลี่าง 3,939.49 ตาริางกิโลี่เมตริ

เสั่�ยงมาก 513.24 ตาริางกิโลี่เมตริ

❉ พื�นท่่�เส่ั�ยงภัยแล้ี่ง 15,275.15 ตาริางกิโลี่เมตริ

เส่ั�ยงน้อย 8,662.84 ตาริางกิโลี่เมตริ

เสั่�ยงปานกลี่าง 6,550.81 ตาริางกิโลี่เมตริ

เสั่�ยงมาก 61.50 ตาริางกิโลี่เมตริ

¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พื�นท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบพัฒนาพื�นท่่�ช่ลี่ปริะท่าน 1,471,653 ไริ�

❉ พื�นท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบท่ำาการิเกษตริ 1,835,704 ไริ� 
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1.1.1 สภาพภูมิปริะเท่ศ

 ล่ี่�มนำ�า ป่า สัักม่ ท่่� ตั� งอยู� ในเขตภาคกลี่าง
ของปริะเท่ศไท่ยเป็นสั�วนใหญ่� ขนาดืพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า 
15,603.33 ตาริางกิโลี่เมตริ พื�นท่่�บางสั�วนตอนบน
ของล่ี่�มนำ�าอยู�ในเขตภาคเหนือ แลี่ะภาคตะวันออก
เฉ่ยงเหนือ พื�นท่่�สั�วนใหญ่�อยู�ในเขต 4 จังหวัดื 
คือ จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ลี่พบ่ร่ิ สัริะบ่ร่ิ แลี่ะ
จังหวัดืพริะนคริศร่ิอย่ธยา ลัี่กษณะล่ี่�มนำ�าวางตัว
ตามแนวทิ่ศเหนือ – ใต้บริิเวณตอนบนของล่ี่�มนำ�า
ม่เทื่อกเขาเพช่ริบูริณ์ล้ี่อมริอบ ลัี่กษณะสัภาพ
ภูมิปริะเท่ศของล่ี่�มนำ�าม่ลัี่กษณะเป็นเนินเขา

1.1 ÊÀำพทั่วä»¢อ§ÅØ‹Áน�้ำ

แลี่ะม่ท่่� ริาบเพ่ยงเ ล็ี่กน้อย สั�วนตอนกลี่าง
ในเขตจังหวัดืลี่พบ่ร่ิแลี่ะสัริะบ่ร่ิเป็นท่่�ริาบสัลัี่บกับ
เนินเขา ตอนลี่�างของล่ี่�มนำ�าบริิเวณจ่ดืบริริจบกับ
แม�นำ�าเจ้าพริะยาท่่�จังหวัดืพริะนคริศร่ิอย่ธยา
เป็นท่่�ริาบล่ี่�ม ลัี่กษณะโดืยริวมทั่�งล่ี่�มนำ�าจะถูึก
ล้ี่อมริอบด้ืวยภูเขาทั่�ง 2 ด้ืาน แลี่ะม่แม�นำ�าป่าสััก
ไหลี่อยู�ตริงกลี่างจากทิ่ศเหนือลี่งทิ่ศใต้ โดืยม่
ต้นกำาเนิดืมาจากเทื่อกเขาเพช่ริบูริณ์ในเขต
อำาเภอดื�านซ้ึ่ายซ้ึ่�งอยู�ท่างตอนใต้ของจังหวัดืเลี่ย 
จากนั�นไหลี่ผ�านจังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ลี่พบ่ร่ิ แลี่ะสัริะบ่ร่ิ 

บทท่�

1 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ÅØ‹Á¹íéÒ

1ลุ่มนำ�าป่าสัก



จนมาบริริจบกับแม�นำ�า เจ้าพริะยาท่่� จั งหวัดื
พริะนคริศร่ิอย่ธยา ความยาวริวมทั่�งสิั�น 746 
กิโลี่เมตริ ลี่ำานำ�าสัาขาของล่ี่�มนำ�าป่าสััก จะม่ลัี่กษณะ
เป็นลี่ำานำ�าสัายสัั�นๆ แยกมาจากท่างตะวันตกแลี่ะ
ตะวันออก ลี่ำานำ�าสัาขาท่างต้นนำ�า ได้ืแก� ห้วยนำ�าพ่ง 
ม่ต้นกำาเนิดืจากเทื่อกเขาเพช่ริบูริณ์ท่างตอนใต้ส่ัดื
ของจังหวัดืเลี่ย ไหลี่ขนานมากับแม�นำ�าป่าสัักแลี่ะ
มาบริริจบกันท่่�อำาเภอหลี่�มสััก จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ 
ห้วยขอนแก�น ม่ต้นกำาเนิดืท่่�เทื่อกเขาท่างตะวันออก
เฉ่ยงเหนือของอำาเภอหลี่�มสััก ลี่ำากง ม่ต้นกำาเนิดืจาก
เทื่อกเขาท่างตะวันออกเฉ่ยงเหนือในเขตอำาเภอ
หนองไผ� จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ลี่ำานำ�าสัาขาท่างตอนลี่�าง
ของล่ี่�มนำ�า ได้ืแก� ห้วยเกาะแก้ว ม่ต้นกำาเนิดือยู�
ท่่�เทื่อกเขาเต่�ยๆ บริิเวณริอยต�อริะหว�างจังหวัดื
เพช่ริบูริณ์กับจังหวัดืลี่พบ่ร่ิ ไหลี่มาบริริจบกับแม�นำ�า

ป่าสัักท่างตอนใต้ของอำาเภอศร่ิเท่พ ลี่ำาสันธิ 
เ ป็นลี่ำานำ�าสัาขาท่่� ใหญ่� ท่่� ส่ัดืของแม�นำ�า ป่า สััก 
ม่ต้นกำาเนิดืจากเทื่อกเขาบริิเวณริอยต�อริะหว�าง
จังหวัดืเพช่ริบูริณ์กับจังหวัดืชั่ยภูมิ ม่ลี่ำานำ�าสัาขา 
คือ ลี่ำาพยากลี่าง ลี่ำาสันธิ ไหลี่มาบริริจบกับแม�นำ�า
ป่าสัักท่่�อำาเภอชั่ยบาดืาลี่ จังหวัดืลี่พบ่ร่ิ ห้วย
มวกเหล็ี่ก ม่ต้นกำาเนิดืจากเทื่อกเขาบริิเวณริอยต�อ
ริะหว�างจังหวัดืลี่พบ่ร่ิ กับจังหวัดืนคริริาช่ส่ัมา 
ไหลี่มาบริริจบกับแม�นำ�าป่าสัักท่่�อำาเภอมวกเหล็ี่ก 
จังหวัดืสัริะบ่ร่ิ อ�างเก็บนำ�าท่่�สัำาคัญ่ ได้ืแก� เขื�อน
ป่าสัักช่ลี่สิัท่ธิ� อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดืลี่พบ่ร่ิ 
ความจ่ 960 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ ริายลี่ะเอ่ยดื
ของจังหวัดืในล่ี่�มนำ�าป่าสัักได้ืแสัดืงไว้ในตาริางท่่� 
1.1.1-1

หมายเหต*่ พื�นท่่�ข้างเคย่งปริะกอบด้ืวยพื�นท่่�จงัหวดัือื�นๆ ท่่�มพ่ื�นท่่�ตำาบลี่ท่่�อยู�ในลี่่�มนำ�าหลี่กัน้อยกว�า 1% 
ของพื�นท่่�ตำาบลี่นั�นๆ โดืยพื�นท่่�จงัหวดัื วัดืจากขอบเขตจงัหวดัืของกริมการิปกคริอง ปี 2561 ด้ืวยริะบบพกิดัื 
UTM WGS84 Zone47

 ตาริางท่ี่ 1.1.1-1 ริายละเอียดของจังหวัดในลุ่มนำ�าป่าสัก

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

2

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

ตารางท่ี 1.1.1-1 รำยละเอียดของจังหวัดในลุ่มน ้ำป่ำสัก

หมำยเหต*ุ พื นที่ขำ้งเคียงประกอบดว้ยพื นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่มีพื นที่ตำ้บลที่อยู่ในลุ่มน ้ำหลักน้อยกว่ำ 1% ของพื นที่ต้ำบลนั น ๆ โดย
พื นที่จังหวัด วัดจำกขอบเขตจังหวัดของกรมกำรปกครอง ป ีพ.ศ. 2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47

1.1.2 ระบบลุ่มน้้า
กำรแบ่งลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำป่ำสักได้ก้ำหนดตำมผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำ

ทบทวนกำรแบ่งพื นที่ลุ่มน ้ำที่เหมำะสมส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและผลกระทบจำก
กำรแบ่งพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในพื นที่ลุ่มน ้ำป่ำสัก
แบ่งเป็น 11 ลุ่มน ้ำสำขำ คือ แม่น ้ำป่ำสักตอนบน ห้วยน ้ำพุง แม่น ้ำป่ำสักส่วนที่ 2 คลองห้วยบ่อ 
แม่น ้ำป่ำสักส่วนที่ 3/1 ห้วยเกำะแก้ว แม่น ้ำป่ำสักส่วนที่ 3/2 ล้ำสนธิ แม่น ้ำป่ำสักตอนล่ำงส่วนที่ 
1 ห้วยหมวกเหล็ก และแม่น ้ำป่ำสักตอนล่ำงส่วนที่ 2 รำยละเอียดของแต่ละลุ่มน ้ำสำขำแสดงใน
ตำรำงที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำแสดงได้ดังรูปที่ 1.1.2-1 ตำมล้ำดับ

จังหวัด พื นที่ในเขตลุ่มน ้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ
(ตร.กม.) (ไร่) พื นที่จังหวัด พื นที่ลุ่มน ้ำ

พระนครศรีอยุธยำ 140.32 87,703 5.51 0.90
ลพบุรี 3,142.94 1,964,339 48.41 20.14
สระบรุี 2,426.39 1,516,496 69.34 15.55
นครรำชสมีำ 739.69 462,307 3.57 4.74
ชัยภูมิ 202.34 126,463 1.59 1.30
เลย 464.44 290,277 4.42 2.98
เพชรบูรณ์ 8,480.75 5,300,467 68.73 54.35
ข้ำงเคียง* 6.45 4,029 0.04
รวม 15,603.33 9,748,051 100.00

2 ขอมูลลุ่มนำ�า



1.1.2 ริะบบลุ่มนำ�า

การิแบ�งล่ี่�มนำ�าสัาขาในล่ี่�มนำ�าป่าสััก ได้ืกำาหนดื
ตามผลี่การิศ้กษาของโคริงการิศ้กษาท่บท่วน
การิแบ�งพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบการิบริิหาริ
จัดืการิท่รัิพยากรินำ�า แลี่ะผลี่กริะท่บจากการิแบ�งพื�นท่่�
ล่ี่�มนำ�า โดืยสัำานักงานท่รัิพยากรินำ�าแห�งช่าติ ปี 2562 
ซ้ึ่�งในพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าป่าสัักแบ�งเป็น 11 ล่ี่�มนำ�าสัาขา คือ
 แม�นำ�าป่าสัักตอนบน ห้วยนำ�าพ่ง แม�นำ�าป่าสัักสั�วนท่่� 2 

คลี่องห้วยบ�อ แม�นำ�าป่าสัักสั�วนท่่� 3/1 ห้วยเกาะแก้ว 
แม�นำ�าป่าสัักสั�วนท่่� 3/2 ลี่ำาสันธิ แม�นำ�าป่าสัักตอนลี่�าง
สั�วนท่่� 1 ห้วยหมวกเหล็ี่ก แลี่ะแม�นำ�าป่าสัักตอนลี่�าง
สั�วนท่่� 2 ริายลี่ะเอ่ยดืของแต�ลี่ะล่ี่�มนำ�าสัาขาแสัดืง
ในตาริางท่่� 1.1.2-1 ขอบเขตล่ี่�มนำ�าสัาขาแสัดืงได้ื
ดัืงรูิปท่่� 1.1.2-1 ตามลี่ำาดัืบ

ตาริางท่ี่ 1.1.2-1 ริายละเอียดของลุ่มนำ�าสาขาในลุ่มนำ�าป่าสัก

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

3

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

ตารางท่ี 1.1.2-1 รำยละเอียดของลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำป่ำสัก
ร้อยละของพ้ืนท่ี

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ
1 1201 แม่น้้ำป่ำสักตอนบน 1,530.73 956,705 9.81          เลย ด่ำนซ้ำย ภูเรือ ภูหลวง

เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่ำ น้้ำหนำว
2 1202 ห้วยน้้ำพุง 687.62 429,762 4.41          เลย ด่ำนซ้ำย

เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่ำ เขำค้อ
3 1203 แม่น้้ำป่ำสักส่วนท่ี 2 2,410.10 1,506,314 15.45         เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก น้้ำหนำว เขำค้อ
4 1204 คลองห้วยบ่อ 133.01 83,131 0.85          เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน
5 1205 แม่น้้ำป่ำสักส่วนท่ี 3/1 3,501.64 2,188,527 22.44         ลพบุรี ล้ำสนธิ

ชัยภูมิ ภักดีชุมพล
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วิเชียรบุรี ศรีเทพ

หนองไผ่ บึงสำมพัน
6 1206 ห้วยเกำะแก้ว 494.75 309,217 3.17          ลพบุรี ชัยบำดำล โคกเจริญ

เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ศรีเทพ
7 1207 แม่น้้ำป่ำสักส่วนท่ี 3/2 719.51 449,696 4.61          ลพบุรี ชัยบำดำล ล้ำสนธิ

เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ศรีเทพ
8 1208 ล้ำสนธิ 1,334.00 833,751 8.55          ลพบุรี ชัยบำดำล ท่ำหลวง ล้ำสนธิ

สระบุรี มวกเหล็ก
นครรำชสีมำ ด่ำนขุนทด สีค้ิว ปำกช่อง เทพำรักษ์
ชัยภูมิ เทพสถิต ภักดีชุมพล
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ศรีเทพ

9 1209 2,045.67 1,278,543 13.11         ลพบุรี พัฒนำนิคม โคกส้ำโรง ชัยบำดำล ท่ำหลวง
สระบุรี มวกเหล็ก วังม่วง

10 1210 ห้วยหมวกเหล็ก 654.91 409,320 4.20          สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง
นครรำชสีมำ ปำกช่อง

11 1211 2,091.39 1,307,116 13.40         พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ นครหลวง บำงปะหัน
มหำรำช

ลพบุรี เมืองลพบุรี พัฒนำนิคม
สระบุรี เมืองสระบุรี แก่งคอย วิหำรแดง บ้ำนหมอ

ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบำท เสำไห้
มวกเหล็ก วังม่วง เฉลิมพระเกียรติ

15,603.33 9,752,080 100.00       

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)

แม่น้้ำป่ำสักตอนล่ำง
ส่วนท่ี 1

แม่น้้ำป่ำสักตอนล่ำง
ส่วนท่ี 2

รวม

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ

3ลุ่มนำ�าป่าสัก



 รูิปท่ี่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มนำ�าสาขาในลุ่มนำ�าป่าสัก

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

4

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำป่ำสัก

4 ขอมูลลุ่มนำ�า



 1.1.3 ปริิมาณฝน
 ปริิมาณฝนริายเดืือนเฉล่ี่�ยในริอบ 30 ปี  
(ปี 2531 – 2560) ของลี่่�มนำ�าป่าสัักม่ปริิมาณฝน
เฉล่ี่�ยเท่�ากับ 1,211.5 มิลี่ลิี่เมตริ ปริิมาณนำ�าฝน 
สั�วนใหญ่�จะเกิดืข้�นในช่�วงฤดูืฝนริะหว�างเดืือน
พฤษภาคมถ้ึงเดืือนต่ลี่าคม คิดืเป็นร้ิอยลี่ะ 86.3  

 1.1.4 ปริิมาณนำ�าท่่า
 ปริิมาณนำ�าท่�าของลี่่�มนำ�าป่าสััก จากการิริวบริวมแลี่ะวิเคริาะห์ข้อมลูี่ปริิมาณนำ�าท่�าริายเดืือนแลี่ะริายปี
ของสัถึาน่วัดืนำ�าท่�าในพื�นท่่�ลี่่�มนำ�าตั�งแต�ปี 2500 - 2560 การิวิเคริาะห์ความสััมพันธ์ริะหว�างปริิมาณนำ�าท่�า
ริายปีเฉลี่่�ยแลี่ะพื�นท่่�ริับนำ�าฝน ไดื้สัมการิความสััมพันธ์ดืังน่�

เมื�อ Q
M
 คือ ปริิมาณนำ�าท่�าริายปีเฉล่ี่�ย , ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ

 A คือ พื�นท่่�รัิบนำ�าฝน, ตาริางกิโลี่เมตริ

QM = 0.7757 A 0.8317  (R2 = 0.9637)

 สัริ่ปลี่่�มนำ�าป่าสัักม่ปริิมาณนำ�าท่�าเฉลี่่�ยปีลี่ะ 2,779 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ เป็นปริิมาณนำ�าท่�าในฤดูืฝน  
(เดืือนพฤษภาคมถึ้งเดืือนต่ลี่าคม) เฉลี่่�ย 2,414 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ คิดืเป็นริ้อยลี่ะ 86.9 ของปริิมาณนำ�าท่�า
เฉลี่่�ยท่ั�งปี โดืยแยกเป็นริายลี่่�มนำ�าสัาขาดืังตาริางท่่� 1.1.3-1   

โดืยเดืือนท่่�ม่ฝนตกสูังส่ัดื ได้ืแก� เดืือนกันยายน  
ม่ปริิมาณฝนเฉล่ี่�ย 232.1 มิลี่ลิี่เมตริ ซ้ึ่�งปริิมาณฝน 
ริายเดืือนเฉล่ี่�ยริอบ 30 ปีของล่ี่�มนำ�าป่าสัักแลี่ะ 
ล่ี่�มนำ�าสัาขา แสัดืงไว้ในตาริางท่่� 1.1.3-1 

หมายเหต่ : 1. ปริิมาณนำ�าฝน ตั�งแต�ปี 2531 – 2560
  2. ปริิมาณนำ�าท่�า ตั�งแต�ปี 2500 – 2560

ตาริางท่ี่1.1.3-1 ปริิมาณฝนและปริิมาณนำ�าท่่าเฉลี่ยริอบ 30 ปีของลุ่มนำ�าป่าสักและลุ่มนำ�าสาขา

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ

 
5 

ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

1.1.4 ปริมาณน้ําทา่ 
ปริมาณนํ้าท่าของลุ่มน้ําป่าสัก จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ําท่า 

รายเดือนและรายปีของสถานีวัดน้ําท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ําต้ังแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้ําฝน ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้ 
    QM = 0.7757 A 0.8317  (R2 = 0.9637) 
 เมื่อ   QM คือ  ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย , ล้านลูกบาศก์เมตร 
    A คือ พ้ืนที่รับน้ําฝน, ตารางกิโลเมตร 

สรุปลุ่มนํ้าป่าสักมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยปีละ 2,779 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณ
น้ําท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) เฉลี่ย 2,414 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
86.9 ของปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี โดยแยกเป็นรายลุ่มนํ้าสาขาดังตารางที่ 1.1.3-1  

 

ตารางท่ี1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ําทา่เฉลีย่รอบ 30 ปีของลุม่นํ้าป่าสักและลุม่นํ้าสาขา 

 
หมายเหตุ: 1. ปริมาณนํ้าฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560 
 2. ปริมาณนํ้าท่า ต้ังแต่ปี 2500– 2560 
 

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้ําใต้ดิน 
จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาการให้น้ําของช้ันน้ําบาดาลมาตราส่วน 1:100,000 ในพ้ืนที่

ศึกษาสรุปได้ว่า ลุ่มนํ้าป่าสักมีพ้ืนที่ที่คุณภาพน้ําบาดาลเหมาะสําหรับการนํามาใช้ประโยชน์เท่ากับ 
12,675.43 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 81.24 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ํา โดยส่วนใหญ่มีศักยภาพ 
การให้น้ําบาดาล น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 7,612.15 ตารางกิโลเมตร 
หรือเท่ากับร้อยละ 48.79 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้า รองลงมาคือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาล 2-10  10-20 
และ มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ตามลําดับ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 4,127.44  736.03  

ฝนรายปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมาณน้ําท่าต่อหน่วยพ้ืนท่ี

เฉล่ีย, มม. (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (ลิตร/วินาที/ตร.กม.)
แม่น้ําป่าสักตอนบน 1,096.9 961.3 135.5 377.9 333.6 44.4 7.8
ห้วยน้ําพุง 1,070.9 937.1 133.8 168.7 146.7 22.1 7.8
แม่น้ําป่าสักส่วนท่ี 2 1,248.4 1,101.9 146.5 418.1 366.5 51.6 5.5
คลองห้วยบ่อ 1,338.8 1,185.9 152.9 22.9 20.1 2.8 5.5
แม่น้ําป่าสักส่วนท่ี 3/1 1,221.9 1,117.3 104.5 631.2 564.9 66.3 5.7
ห้วยเกาะแก้ว 1,347.0 1,112.8 234.2 101.2 90.9 10.3 6.5
แม่น้ําป่าสักส่วนท่ี 3/2 1,327.7 1,110.6 217.1 129.6 116.0 13.6 5.7
ลําสนธิ 1,319.3 1,079.5 239.8 226.8 200.6 26.2 5.4
แม่น้ําป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1 1,297.8 1,051.6 246.2 266.1 221.2 44.9 4.1
ห้วยหมวกเหล็ก 1,073.6 906.8 166.8 165.4 128.7 36.7 8.0
แม่น้ําป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2 1,091.9 924.2 167.7 270.7 225.0 45.7 4.1
ป่าสัก (ลุ่มน้ําหลัก) 1,211.5 1,045.3 166.3 2,778.7 2,414.1 364.6 5.6

ลุ่มน้ําสาขา

ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย 30 ปี, มม. ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ีย 30 ปี (ล้าน ลบ.ม.)

รวมท้ังปี

5ลุ่่�มน้ำำ��ป่่�สััก



 1.1.5 อุท่กธริณีวิท่ยาและนำ�าใตดิน

จากแผนท่่� อ่ท่กธริณ่วิท่ยาการิให้นำ�าของ
ชั่�นนำ�าบาดืาลี่มาตริาสั�วน 1:100,000 ในพื�นท่่�ศ้กษา
สัริ่ปไดื้ว�า ลี่่�มนำ�าป่าสัักม่พื�นท่่�ท่่�ค่ณภาพนำ�าบาดืาลี่
เหมาะสัำาหริับการินำามาใช่ ้ปริะโยช่น ์ เท่ �ากับ 
12,675.43 ตาริางกิโลี่เมตริ หริือเท่�ากับริ้อยลี่ะ 
81.24 ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า โดืยสั�วนใหญ่�ม่ศักยภาพ
การิให้นำ�าบาดืาลี่ น้อยกว�า 2 ลีู่กบาศก์เมตริต�อ
ชั่�วโมง โดืยคริอบคลี่่มพื�นท่่� 7,612.15 ตาริาง
กิโลี่เมตริ หริือเท่�ากับริ้อยลี่ะ 48.79 ของพื�นท่่�
ล่ี่�มนำ�า ริองลี่งมาคือ พื�นท่่�ท่่�ม่ศักยภาพนำ�าบาดืาลี่ 
2-10  10-20 แลี่ะ มากกว�า 20 ลูี่กบาศก์เมตริต�อ
ชั่�วโมง ตามลี่ำาดัืบ โดืยคริอบคล่ี่มพื�นท่่� 4,127.44  
736.03 แลี่ะ 199.81 ตาริางกิโลี่เมตริ ตามลี่ำาดัืบ 

หรืิอเท่�ากับร้ิอยลี่ะ 26.45 4.72 แลี่ะ 1.28  ของพื�นท่่�
ล่ี่�มนำ�า ตามลี่ำาดัืบ โดืยแสัดืงศักยภาพนำ�าบาดืาลี่
ในบริิเวณพื�นท่่� ศ้กษามาตริาสั�วน 1:100,000 
สัามาริถึแสัดืงได้ืตามรูิปท่่� 1.1.5-1

6 ขอมูลลุ่มนำ�า
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ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.1.5-1 แผนที่แสดงศักยภำพน ้ำบำดำลในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำป่ำสัก

 รูิปท่ี่ 1.1.5-1 ศักยภาพนำ�าบาดาลในบริิเวณพ้�นท่ี่ลุ่มนำ�าป่าสัก

7ลุ่มนำ�าป่าสัก



1.1.6 คุุณภาพนำ�า

 สัำานักงานสิั�งแวดืล้ี่อมภาคท่่� 7 (สัริะบ่ร่ิ) ได้ืริวบริวม 
แลี่ะปริะเมินสัถึานการิณ์ท่างด้ืานสิั�งแวดืล้ี่อม  
ปริะจำาปี 2561 ในพื�นท่่� 5 จังหวัดื ได้ืแก� จังหวัดื
ลี่พบ่ร่ิ สัริะบ่ร่ิ นครินายก ปริาจ่นบ่ร่ิ แลี่ะสัริะแก้ว  
ซ้ึ่�งผลี่ปริากฏว�า แม�นำ�าป่าสัักตอนบน ในพื�นท่่�จังหวัดื
สัริะบ่ร่ิ แลี่ะจังหวัดืลี่พบ่ร่ิท่่�บริิเวณอำาเภอเมือง  
อำาเภอแก�งคอย จังหวัดืสัริะบ่ร่ิ แลี่ะอำาเภอพัฒนานิคม  
อำาเภอชั่ยบาดืาลี่ จังหวัดืลี่พบ่ร่ิ พบว�าค่ณภาพนำ�า 
จัดือยู�ในเกณฑ์์ท่่�พอใช้่ พาริามิเตอร์ิช่่�วัดืค่ณภาพนำ�า 
ท่่� สัำา คัญ่ ท่่� นำา ม า ใช้่ เ ป็ น เกณฑ์์การิพิ จ า ริณา
ค่ณภาพนำ�า ได้ืแก� ปริิมาณออกซิึ่เจนท่่�ลี่ะลี่ายนำ�า  
(DO) ม่ค�าอยู�ริะหว�าง 3.4 - 9.0 มิลี่ลิี่กรัิมต�อลิี่ตริ  
ปริิมาณความสักปริกในรูิปของสัาริอินท่ร่ิย์ (BOD)  
ม่ค�าอยู� ริะหว�าง 1 – 3.1 มิลี่ลิี่กรัิมต�อลิี่ตริ 
ปริิมาณแบคท่่เร่ิยกล่ี่�มโคลิี่ฟอร์ิมทั่�งหมดื (TCB)  
ม่ค�าอยู�ริะหว�าง 78 – 160,000 MPN/100 มิลี่ลิี่ลิี่ตริ  
ปริิมาณแบคท่่เร่ิยกล่ี่�มฟีคัลี่โคลิี่ฟอร์ิม (FCB) ม่ค�าอยู� 
ริะหว�าง 45 – 22,000 MPN/100 มิลี่ลิี่ลิี่ตริ ปริิมาณ
ไนโตริเจนท่่�อยู�ในรูิปของแอมโมเน่ยทั่�งหมดื (NH3) 
ม่ค�าอยู�ริะหว�าง 0.01 – 0.1 มิลี่ลิี่กรัิมต�อลิี่ตริ 
ซ้ึ่�งท่่กพาริามิเตอร์ิอยู�ในเกณฑ์์ค่ณภาพนำ�าแหลี่�งนำ�า
ผิวดิืนปริะเภท่ท่่� 3

 สัำานักงานสัิ�งแวดืลี่้อมภาคท่่� 6 (นนท่บ่ริ่) 
ไดื ้ริวบริวมแลี่ะปริะเมินสัถึานการิณ์ท่างดื้าน 
สัิ�งแวดืลี่้อม ปริะจำาปี 2560 ในพื�นท่่�ริับผิดืช่อบ 
6 จังหวัดื ในลี่่�มนำ�าเจ้าพริะยาตอนลี่�างแลี่ะลี่่�มนำ�า
ภาคกลี่าง โดืยเริิ�มตั�งแต�จังหวัดืสิังห์บ่ร่ิ อ�างท่อง 
พริะนคริศร่ิอย่ธยา ปท่่มธาน่ นนท่บ่ริ่จนถึ้ง 
ปากแม�นำ�าจังหวัดืสัม่ท่ริปริาการิ โดืยได้ืกำาหนดืให้
แม�นำ�าป่าสัักตั�งแต�จ่ดืบริริจบริะหว�างแม�นำ�าป่าสัักกับ
แม�นำ�าเจ้าพริะยาบริิเวณเท่ศบาลี่ตำาบลี่หอริัตนชั่ย  
ตำาบลี่หอรัิตนชั่ย อำาเภอพริะนคริศร่ิอย่ธยา จังหวัดื
พริะนคริศร่ิอยธ่ยา กิโลี่เมตริท่่� 0 จนถึง้แม�นำ�าป่าสััก  

บริิเวณเท่ศบาลี่ตำาบลี่หลี่�มสััก ตำาบลี่หลี่�มสััก อำาเภอ
หลี่�มสััก จังหวัดืเพช่ริบูริณ์กิโลี่เมตริท่่� 568 เป็น
แหลี่�งนำ�าปริะเภท่ท่่� 3 สัามาริถึเป็นปริะโยช่น์เพื�อ
การิอ่ปโภคบริิโภคโดืยต้องผ�านการิฆ่�าเชื่�อโริค 
ตามปกติแลี่ะผ�านกริะบวนการิปริับปร่ิงค่ณภาพนำ�า 
ทั่�วไปก�อน แลี่ะเพื�อการิเกษตริ ผลี่การิปริะเมิน
ค่ณภาพนำ�าปี 2560 เปร่ิยบเท่่ยบกับเกณฑ์์มาตริฐาน
ค่ณภาพนำ�าผิวดิืน พบว�า ค่ณภาพนำ�าอยู�ในเกณฑ์์
แหลี่�งนำ�าผิวดิืนปริะเภท่ท่่� 3 ผลี่การิปริะเมินดัืช่น่
ค่ณภาพนำ�า (WQI) พบว�าค่ณภาพนำ�าอยู�ในเกณฑ์์ด่ื 
-เสืั�อมโท่ริม ตริวจพบพาริามิเตอร์ิท่่�เป็นปัญ่หา
ร่ินแริงคือ แบคท่่เร่ิยกล่ี่�มโคลิี่ฟอร์ิมทั่�งหมดืสูังกว�า 
20,000 MPN/100 mL ร้ิอยลี่ะ 33.33 แบคท่่เร่ิย 
กล่ี่�มฟีคัลี่โคลิี่ฟอร์ิม สูังกว�า 4,000 MPN/100 mL  
ร้ิอยลี่ะ 16.67 สัาเหต่ของปัญ่หาค่ณภาพนำ�า  
คือปัญ่หานำ�าเส่ัยเกษตริกริริม ช่่มช่นแลี่ะนำ�าเส่ัย
อ่ตสัาหกริริม ซ้ึ่�งดัืช่น่ค่ณภาพนำ�าแม�นำ�าป่าสัักเฉล่ี่�ย
อยู�ในเกณฑ์์พอใช้่ แลี่ะม่แนวโน้มเสืั�อมโท่ริมลี่ง 
กว�าปีท่่�ผ�านมา

8 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



1.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน�ที่ดิน

1.2.1 ท่รัิพยากริดิน

จากแผนท่่�ช่ด่ืดิืนของกริมพฒันาท่่�ดิืน มาตริาสั�วน 1:25,000 พบว�า ลี่่�มนำ�าป่าสักัมท่่ั�งหมดื 34 กลี่่�มช่ด่ืดืนิ 
โดืยกลี่่�มช่่ดืดืินท่่�คลี่่มพื�นท่่�มากลี่ำาดืับท่่� 1 – 3 ไดื้แก�

กลุมชุดดินท่ี 28 คือ กล่ี่�มดิืนเหน่ยวล้ี่กมากส่ัดืำาท่่�ม่ริอยแตกริะแหงกว้างแลี่ะล้ี่ก ปฏิกิริิยาดิืน
เป็นกลี่างถ้ึงเป็นดื�าง การิริะบายนำ�าด่ืถ้ึงด่ืปานกลี่าง ความอ่ดืมสัมบูริณ์ปานกลี่างถ้ึงสูัง
คริอบคล่ี่มพื�นท่่� 1,539.55 ตาริางกิโลี่เมตริ หรืิอ 2,873,166 ไริ� คิดืเป็นร้ิอยลี่ะ 11.84 
ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า

กลุมชุดดินท่ี 47 คือ กล่ี่�มดิืนตื�นถ้ึงชั่�นหินพื�น ปฏิกิริิยาดิืนเป็นกริดืถ้ึงเป็นกลี่าง 
ม่การิริะบายนำ�าด่ื ความอ่ดืมสัมบูริณ์ตำ�าคริอบคล่ี่มพื�นท่่� 1,078.38 ตาริางกิโลี่เมตริ หรืิอ 
673,989ไริ� คิดืเป็นร้ิอยลี่ะ 6.91 ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า 

กลุมชุดดินท่ี 15 คือ กล่ี่�มดิืนท่ริายแป้งล้ี่กมากท่่�เกิดืจากตะกอนลี่ำานำ�า ปฏิกิริิยาดิืน
เป็นกลี่างหรืิอเป็นดื�าง การิริะบายนำ�าเลี่วถ้ึงค�อนข้างเลี่ว ความอ่ดืมสัมบูริณ์ตำ�าถ้ึง
ปานกลี่าง คริอบคล่ี่มพื�นท่่� 954.48 ตาริางกิโลี่เมตริ หรืิอ 596,552 ไริ� คิดืเป็นร้ิอยลี่ะ 
6.12 ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า

1

2

3

ริายลี่ะเอ่ยดืกล่ี่�มช่่ดืดิืนดัืงท่่�แสัดืงไว้ในรูิปท่่� 1.2.1-1

9ลุ่มนำ�าป่าสัก
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ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน ้ำป่ำสัก

 รูิปท่ี่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มนำ�าป่าสัก

10 ขอมูลลุ่มนำ�า



1.2.2 การิใชปริะโยชนท่ี่ดิน

จากแผนท่่�การิใช้่ปริะโยช่น์ท่่�ดิืนปี 2559-2560 
ได้ืแสัดืงการิกริะจายตัวของพื�นท่่�การิใช้่ปริะโยช่น์
ท่่�ดิืนแต�ลี่ะปริะเภท่ไว้ในรูิปท่่� 1.2.2-1 สัามาริถึนำามา
วิเคริาะห์หาการิใช้่ปริะโยช่น์ท่่�ดิืนช่นิดืต�างๆ ได้ืดัืง
แสัดืงไว้ในตาริางท่่� 1.2.2-1 โดืยม่พื�นท่่�ท่่�เหมาะสัม
สัำาหรัิบการิพัฒนาเป็นพื�นท่่�ช่ลี่ปริะท่านริวม 1.472 ล้ี่านไริ�

แลี่ะพื�นท่่� ท่่� เหมาะสัมสัำาหรัิบท่ำาการิเกษตริอยู�
ริวมเท่�ากับ 1.836 ล้ี่านไริ� ดัืงแสัดืงพื�นท่่�เหมาะสัม
สัำาหรัิบการิช่ลี่ปริะท่าน แลี่ะท่ำาการิเกษตริไว้ในรูิปท่่� 
1.2.2-2 แลี่ะสัร่ิปตัวเลี่ขพื�นท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบการิ
ช่ลี่ปริะท่านแลี่ะท่ำาการิเกษตริ แลี่ะพื�นท่่�ช่ลี่ปริะท่าน
ไว้ในตาริางท่่� 1.2.2-2

ตาริางท่ี่ 1.2.2-1 การิใชปริะโยชนท่ี่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2560) 
 

 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานและทําการเกษตร และพ้ืนที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 
 

ข้อมูล : กรมกรมชลประทาน 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน

ไร่

หมุน

เวียน

ทุ่งหญ้า

เล้ียงสัตว์

สถานท่ี

เพาะเล้ียง

สัตว์นํ้า

เกษตร

ผสม

ผสาน

957.33 2,273.41 5,581.18 512.07 565.58 20.39 25.84 180.90 20.21 4.43 4,652.24 352.49 457.25 N/A 15,603.33
40.41 107.25 520.96 57.39 66.31 1.41 2.28 0.64 0.13 - 706.25 5.32 22.40 N/A 1,530.73
40.95 146.44 149.72 37.54 47.86 0.45 23.44 0.65 0.43 - 220.90 4.75 14.50 N/A 687.62

139.93 515.41 307.13 62.03 143.50 3.30 0.11 2.80 0.63 1.83 1,149.33 18.18 65.92 N/A 2,410.10
8.93 18.07 23.06 18.37 12.80 - - 1.79 0.24 - 48.22 0.90 0.63 N/A 133.01

172.00 748.17 1,416.49 202.67 121.96 0.26 - 24.22 10.34 0.07 706.84 32.86 65.76 N/A 3,501.64
17.67 13.59 337.66 9.24 3.07 0.08 - 1.55 0.11 0.04 100.87 6.45 4.42 N/A 494.75
27.07 168.90 366.02 19.73 8.51 0.03 - 14.80 0.45 2.22 83.17 10.33 18.28 N/A 719.51
59.53 43.28 610.47 18.21 16.10 1.07 - 36.70 0.25 0.04 477.30 29.68 41.38 N/A 1,334.00

114.69 71.50 1,157.31 38.35 21.71 4.69 - 31.62 2.91 - 359.87 189.48 53.53 N/A 2,045.67
65.82 - 124.87 7.07 70.51 5.68 - 31.98 0.04 0.22 311.18 7.41 30.12 N/A 654.91

270.35 440.79 567.50 41.48 53.26 3.42 - 34.15 4.69 - 488.31 47.11 140.32 N/A 2,091.39

รหัส/ช่ือลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี

ชุมชน

และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีนํ้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1
1210 ห้วยหมวกเหล็ก

1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2

1206 ห้วยเกาะแก้ว

1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2
1208 ลําสนธิ

1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2
1204 คลองห้วยบ่อ

1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก
1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน

1202 ห้วยนํ้าพุง

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ

พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ทําการเกษตร

(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)
12 ลุ่มนํ้าป่าสัก 2,354.64 1.4717 2,937.13 1.8357
1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน 78.06 0.0488 46.80 0.0292
1202 ห้วยนํ้าพุง 104.52 0.0653 90.07 0.0563
1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2 377.85 0.2362 399.43 0.2496
1204 คลองห้วยบ่อ 17.36 0.0109 18.00 0.0112
1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1 712.93 0.4456 511.54 0.3197
1206 ห้วยเกาะแก้ว 50.40 0.0315 58.37 0.0365
1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2 278.15 0.1738 56.74 0.0355
1208 ลําสนธิ 34.93 0.0218 237.56 0.1485
1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1 158.17 0.0989 747.73 0.4673
1210 ห้วยหมวกเหล็ก 1.71 0.0011 129.14 0.0807
1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2 540.57 0.3379 641.76 0.4011

ลุ่มนํ้าสาขา

ข้อมูลี่ : กริมพัฒนาท่่�ดืิน (ปี 2560)

หน�วย : ตริ.กม.

11ลุ่มนำ�าป่าสัก



ตาริางท่ี่ 1.2.2-2 พ้�นท่ี่เหมาะสมสำาหรัิบการิชลปริะท่านและท่ำาการิเกษตริ และพ้�นท่ี่ชลปริะท่าน

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ

 
13 

ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานและทําการเกษตร และพ้ืนที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 
 

ข้อมูล : กรมกรมชลประทาน 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน

ไร่

หมุน

เวียน

ทุ่งหญ้า

เล้ียงสัตว์

สถานท่ี

เพาะเล้ียง

สัตว์นํ้า

เกษตร

ผสม

ผสาน

957.33 2,273.41 5,581.18 512.07 565.58 20.39 25.84 180.90 20.21 4.43 4,652.24 352.49 457.25 N/A 15,603.33
40.41 107.25 520.96 57.39 66.31 1.41 2.28 0.64 0.13 - 706.25 5.32 22.40 N/A 1,530.73
40.95 146.44 149.72 37.54 47.86 0.45 23.44 0.65 0.43 - 220.90 4.75 14.50 N/A 687.62

139.93 515.41 307.13 62.03 143.50 3.30 0.11 2.80 0.63 1.83 1,149.33 18.18 65.92 N/A 2,410.10
8.93 18.07 23.06 18.37 12.80 - - 1.79 0.24 - 48.22 0.90 0.63 N/A 133.01

172.00 748.17 1,416.49 202.67 121.96 0.26 - 24.22 10.34 0.07 706.84 32.86 65.76 N/A 3,501.64
17.67 13.59 337.66 9.24 3.07 0.08 - 1.55 0.11 0.04 100.87 6.45 4.42 N/A 494.75
27.07 168.90 366.02 19.73 8.51 0.03 - 14.80 0.45 2.22 83.17 10.33 18.28 N/A 719.51
59.53 43.28 610.47 18.21 16.10 1.07 - 36.70 0.25 0.04 477.30 29.68 41.38 N/A 1,334.00

114.69 71.50 1,157.31 38.35 21.71 4.69 - 31.62 2.91 - 359.87 189.48 53.53 N/A 2,045.67
65.82 - 124.87 7.07 70.51 5.68 - 31.98 0.04 0.22 311.18 7.41 30.12 N/A 654.91

270.35 440.79 567.50 41.48 53.26 3.42 - 34.15 4.69 - 488.31 47.11 140.32 N/A 2,091.39

รหัส/ช่ือลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี

ชุมชน

และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีนํ้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1
1210 ห้วยหมวกเหล็ก

1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2

1206 ห้วยเกาะแก้ว

1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2
1208 ลําสนธิ

1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2
1204 คลองห้วยบ่อ

1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก
1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน

1202 ห้วยนํ้าพุง

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ

พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ทําการเกษตร

(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)
12 ลุ่มนํ้าป่าสัก 2,354.64 1.4717 2,937.13 1.8357
1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน 78.06 0.0488 46.80 0.0292
1202 ห้วยนํ้าพุง 104.52 0.0653 90.07 0.0563
1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2 377.85 0.2362 399.43 0.2496
1204 คลองห้วยบ่อ 17.36 0.0109 18.00 0.0112
1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1 712.93 0.4456 511.54 0.3197
1206 ห้วยเกาะแก้ว 50.40 0.0315 58.37 0.0365
1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2 278.15 0.1738 56.74 0.0355
1208 ลําสนธิ 34.93 0.0218 237.56 0.1485
1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1 158.17 0.0989 747.73 0.4673
1210 ห้วยหมวกเหล็ก 1.71 0.0011 129.14 0.0807
1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2 540.57 0.3379 641.76 0.4011

ลุ่มนํ้าสาขา

ข้อมูลี่ : กริมช่ลี่ปริะท่าน

หน�วย : ตริ.กม.

12 ขอมูลลุ่มนำ�า



 รูิปท่ี่ 1.2.2-1 แสดงการิกริะจายตัวของพ้�นท่ี่การิใชปริะโยชนท่ี่ดิน ปี 2560

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

12

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงกำรกระจำยตัวของพื นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560

13ลุ่มนำ�าป่าสัก



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

14

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรท้ำกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร
 รูิปท่ี่ 1.2.2-2 พ้�นท่ี่เหมาะสมสำาหรัิบการิชลปริะท่านและท่ำาการิเกษตริ

14 ขอมูลลุ่มนำ�า



1.3  ทรัพยากรป่าäม้และชั้นคุ³ภาพลุ่มน�้า

1.3.1 ท่รัิพยากริป่าไม

จากข้อมูลี่แผนท่่�ท่รัิพยากริป่าไม้ดัืงได้ืแสัดืงไว้
ในรูิปท่่� 1.3.1-1 แลี่ะสัามาริถึสัร่ิปตัวเลี่ขไว้ในตาริางท่่� 
1.3.1-1 พบว�าพื�นท่่�ป่าไม้ในล่ี่�มนำ�าป่าสัักม่เท่�ากับ 
3,937.78 ตาริางกิโลี่เมตริ หรืิอคิดืเป็น 2,461,112 ไริ� 
เท่�ากับร้ิอยลี่ะ 25.24 ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า

หน่วย : ตร.กม.
ตาริางท่ี่ 1.3.1-1 พ้�นท่ี่ป่าไมในลุ่มนำ�าป่าสัก

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ

 
16 

ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

ตารางท่ี 1.3.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ในลุม่นํ้าป่าสัก 
หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี

ประกาศ

เดิม

พ้ืนที่

เตรียมการ

ขยายเขต

พ้ืนที่

ประกาศ

เดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

พ้ืนที่ป่า

ประกาศเดิม

พ้ืนที่

เตรียมการ

ขยายเขต

3,937.78 281.04 0.64 977.65 15.38 937.78 179.31
565.19 - - 216.74 6.83 304.62 38.69
134.61 - - 79.10 0.60 - -
438.93 37.10 - 576.90 2.05 246.41 41.48
86.45 3.20 - - - - -

671.69 - - - - 233.93 47.13
160.61 - - - - - -
78.95 - - - - 9.10 28.80

495.81 6.58 0.55 26.58 - 143.71 23.21
928.27 175.78 0.02 - - - -
230.97 - - 62.76 5.70 - -
146.31 58.37 0.07 15.57 0.22 - -

พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

รหัส/ช่ือลุ่มนํ้าหลัก/สาขา พ้ืนท่ีป่าไม้

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก

1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2
1204 คลองห้วยบ่อ

1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1

1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน

1202 ห้วยนํ้าพุง

1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1
1210 ห้วยหมวกเหล็ก

1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2

1206 ห้วยเกาะแก้ว

1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2
1208 ลําสนธิ

ข้อมูลี่ : กริมป่าไม้ (ปี 2562)

หน�วย : ตริ.กม.

15ลุ่มนำ�าป่าสัก



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

16

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำป่ำสัก

รูิปท่ี่ 1.3.1-1 พ้�นท่ี่ป่าไมในลุ่มนำ�าป่าสัก

16 ขอมูลลุ่มนำ�า



1.3.2 ชั�นคุุณภาพลุ่มนำ�า

ในล่ี่�มนำ�าป่าสัักม่พื�นท่่�ชั่�นค่ณภาพล่ี่�มนำ�า 1A 1B แลี่ะ ชั่�น 2 เท่�ากับ 1,738.75  1,145.12 แลี่ะ 1,246.39 

ตาริางกิโลี่เมตริ ตามลี่ำาดัืบ ริวมเท่�ากับร้ิอยลี่ะ 26.47 ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า ดัืงแสัดืงไว้ในรูิปท่่� 1.3.2-1

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

17

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
ในลุ่มน ้ำป่ำสักมีพื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 1A 1B และ 2 เท่ำกับ 1,738.75  1,145.12 

และ 1,246.39 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ ซึ่งรวมเท่ำกับร้อยละ 26.47 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 1.3.2-1

รูปที่ 1.3.2-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำป่ำสัก
รูิปท่ี่ 1.3.2-1 พ้�นท่ี่ชั�นคุุณภาพลุ่มนำ�าในลุ่มนำ�าป่าสัก

17ลุ่มนำ�าป่าสัก



1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม
 1.4.1 ปริะชากริ

 ข้อมูลี่ปริะช่ากริแลี่ะครัิวเรืิอน ริวบริวมจากสัำานักบริิหาริการิท่ะเบ่ยน กริมการิปกคริอง ปี 2562  
โดืยการินำาข้อมูลี่ปริะช่ากริริายตำาบลี่มาคูณกับสััดืสั�วนพื�นท่่�ตำาบลี่ในล่ี่�มนำ�า ซ้ึ่�งล่ี่�มนำ�าป่าสัักคริอบคล่ี่มพื�นท่่�
สั�วนใหญ่�ใน 7 จังหวัดื 42 อำาเภอ 265 ตำาบลี่ ม่ปริะช่ากริริวมทั่�งสิั�น 1,555,398 คน แยกเป็นปริะช่ากริช่าย 
767,754 คน แลี่ะปริะช่ากริหญิ่ง 787,643 คน ม่ความหนาแน�นของปริะช่ากริ 99.68 คนต�อตาริางกิโลี่เมตริ 
จำานวนครัิวเรืิอนทั่�งสิั�น 606,797 ครัิวเรืิอน เฉล่ี่�ย 2.56 คนต�อครัิวเรืิอน

 1.4.2 เศริษฐกิจและสังคุม

 ข้อมูลี่พื�นฐานด้ืานเศริษฐกิจแลี่ะสัังคม 
ริวบริวมข้อมูลี่จากริายงาน กช่ช่.2ค ซ้ึ่�งเป็นข้อมูลี่
ริะดัืบหมู�บ้านท่่�แสัดืงสัภาพทั่�วไปของหมู�บ้าน  
สัภาพพื�นฐานท่างเศริษฐกิจ ริะดัืบการิศ้กษา  
การิม่สั�วนริ�วมแลี่ะความเข้มแข็งของช่่มช่น ส่ัขภาพ
แลี่ะอนามัย สัภาพแริงงาน แลี่ะยาเสัพติดื ซ้ึ่�งดืำาเนินการิ  
จัดืเก็บท่่กหมู�บ้านในเขตช่นบท่เป็นปริะจำาท่่ก 2 ปี  
ท่ำาให้ท่ริาบว�าปริะช่าช่นในหมู�บ้านม่ค่ณภาพช่่วิต
แลี่ะสัภาพความเป็นอยู�เป็นอย�างไริ แต�ลี่ะหมู�บ้าน 

ม่ปัญ่หาในเรืิ�องใดืบ้างท่่�ควริได้ืรัิบการิแก้ไข ซ้ึ่�งปัญ่หา 
จะบ�งช่่�ได้ืจากตัวช่่�วัดื นอกจากน่�ยงัสัามาริถึจัดืริะดัืบ
การิพัฒนาของหมู�บ้านได้ืเป็น 3 ริะดัืบ คือ หมู�บ้าน
เริ�งรัิดืพัฒนาอันดัืบ 1 (ล้ี่าหลัี่ง) หมู�บ้านเริ�งรัิดืพัฒนา
อันดัืบ 2 (ปานกลี่าง) แลี่ะหมู�บ้านเริ�งรัิดืพัฒนา 
อันดัืบ 3  (ก้าวหน้า) ซ้ึ่�งจากการิริวบริวมข้อมูลี่ กช่ช่.2ค  
ปี  2562 แสัดืงข้อมูลี่ครัิวเรืิอนแลี่ะปริะช่ากริ ริวมถ้ึง
ข้อมูลี่เศริษฐกิจแลี่ะสัังคมของหมู�บ้านท่่�อยู�ในพื�นท่่�
ล่ี่�มนำ�าป่าสัักซ้ึ่�งม่ทั่�งสิั�น 2,018 หมู�บ้าน

พริะนคริศริ่อย่ธยา
ลี่พบ่ริ่
สัริะบ่ริ่
เพช่ริบูริณ์
นคริริาช่สั่มา
ช่ัยภูมิ
เลี่ย

465,972
144,041
330,750
84,058
110,301
63,010
97,903

2,876
2,833
2,767
2,356
2,346
2,354
2,332

71.01
69.05
63.55
63.14
62.71
63.64
64.80

จังหวัดื ผลี่ิตภัณฑ์์มวลี่ริวม
จังหวัดื (GDP)

(บาท่/คน)

เสั้นความยากจน (2561)

(บาท่/คน/เดืือน)

เสั้นความยากจนอัตริาเพิ�ม
เฉลี่่�ยต�อปี (2543 - 2561)

(บาท่/คน/เดืือน)
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 โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าแลี่ะโคริงการิ
ช่ลี่ปริะท่านในปี 2562 ท่่�ก�อสัริ้างแลี่้วเสัร็ิจใน
พื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าป่าสััก แบ�งปริะเภท่โคริงการิตามขนาดื
ความจ่เก็บกัก ไดื้แก� โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�า
ขนาดืใหญ่�ม่ความจ่เก็บกักตั�งแต� 100 ล้ี่าน
ลูี่กบาศก์เมตริข้�นไป โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�า
ขนาดืกลี่างม่ความจ่เ ก็บกักตั� งแต�  2 ล้ี่าน
ลูี่กบาศก์เมตริข้�นไปแต�น ้อยกว�า 100 ลี่้าน
ลี่กูบาศก์เมตริแลี่ะโคริงการิพฒันาแหลี่�งนำ�าขนาดืเล็ี่ก
ม่ความจ่เก็บกักน้อยกว�า 2 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 ลี่่�มนำ�าป่าสักั ม่โคริงการิพฒันาแหลี่�งนำ�าทั่�งสัิ�น 
179 โคริงการิ ปริะกอบไปดื้วย โคริงการิพัฒนา
แหลี่�งนำ�าขนาดืใหญ่� 1 โคริงการิ โคริงการิพัฒนา
แหลี่�งนำ�าขนาดืกลี่าง 20 โคริงการิ แลี่ะโคริงการิ
พัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืเลี่็ก 158 โคริงการิ ริวม
ความจ่เก็บกัก 1,238 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�
ริับปริะโยช่น์ริวม 966,500 ไริ� ตำาแหน�งโคริงการิ
พัฒนาแหลี่�งนำ�าในพื�นท่่�ลี่่�มนำ�าป่าสััก แสัดืงดืังริูปท่่� 
2.1-1

â¤ร§Êร้า§พ้ื้�น°าน
¢Í§ÅØ‹มนí�า

บทท่�

2

19ลุ่มนำ�าป่าสัก



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

20

ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

รูปที่ 2.1-1 ต้ำแหน่งโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบันในลุ่มน ้ำป่ำสัก
รูิปท่ี่ 2.1-1 ตำาแหน่งโคุริงการิพัฒนาแหล่งนำ�าในลุ่มนำ�าป่าสัก

20 ขอมูลลุ่มนำ�า



2.1.2 โคุริงการิพัฒนาแหล่งนำ�าขนาดกลาง

 2.1.1 โคุริงการิพัฒนาแหล่งนำ�าขนาดใหญ่่

 ล่ี่�มนำ�าป่าสัักม่โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืใหญ่�จำานวน 1 โคริงการิ ได้ืแก� เขื�อนป่าสัักช่ลี่สิัท่ธิ� ความจ่ 
อ�างเก็บนำ�า 960 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ช่ลี่ปริะท่าน 144,500 ไริ� แลี่ะพื�นท่่�สั�วนขยาย 30,000 ไริ� แลี่ะ
เป็นแหลี่�งนำ�าเสัริิมสัำาหริับพื�นท่่�โคริงการิช่ลี่ปริะท่านเดิืมในท่่�งเจ้าพริะยาฝั่งตะวันออกตอนลี่�าง ปริะมาณ 
2,200,000 ไริ� ช่�วยบริริเท่าอ่ท่กภัยให้แก�พื�นท่่�สัองฝั่งแม�นำ�าป่าสัักในเขตจังหวัดืลี่พบ่ริ่ แลี่ะจังหวัดืสัริะบ่ริ่ 
แลี่ะยังม่ผลี่ช่�วยบริริเท่าอ่ท่กภัยให้แก�พื�นท่่�ตอนลี่�างลี่งไป ริวมถึ้งเป็นแหลี่�งนำ�าเพื�อการิอ่ตสัาหกริริมในเขต
จังหวัดืลี่พบ่ริ่ แลี่ะจังหวัดืสัริะบ่ริ่

 โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืกลี่างท่่�ก�อสัร้ิางแล้ี่วเสัร็ิจในปี 2562 ม่ทั่�งสิั�น 20 โคริงการิ สัามาริถึ 
เก็บกักนำ�าได้ื 228ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�รัิบปริะโยช่น์ริวม 526,000 ไริ� โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืกลี่าง
ในพื�นท่่� เช่�น

 1) อ�างเก็บนำ�าห้วยขอนแก�น ตำาบลี่ห้วยไริ� 
อำาเภอหลี่�มสััก จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 33.22 
ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 13,364 ไริ�
 2) อ�างเกบ็นำ�าห้วยนำ�าก้อ ตำาบลี่นำ�าก้อ อำาเภอ
หลี่�มสััก จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 20.58 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 10,500 ไริ�
 3) อ �างเก็บนำ� าคลี่องเฉลี่่ยงลัี่บ ตำาบลี่ 
บ้านโคก อำาเภอเมือง จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 
7.85 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 6,059 ไริ�
 4) อ�างเก็บนำ�าคลี่องห้วยนา ตำาบลี่ป่าเลี่า 
อำาเภอเมือง จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ดืความจ่ 5.65 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 3,600 ไริ�
 5) อ �างเก็บนำ� าห ้วยนำ� าช่่นใหญ่ �  ตำาบลี่ 
แคมป์สัน อำาเภอเขาค้อ จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 
7.52 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 3,500 ไริ�
 6) อ�างเก็บนำ�าห้วยใหญ่� ตำาบลี่ห้วยใหญ่� 
อำาเภอเมือง จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 13.25 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 8,278 ไริ�
 7) อ�างเก็บนำ�าห้วยป่าแดืง ตำาบลี่ป่าเลี่า 
อำาเภอเมือง จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 18.74 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 12,937 ไริ�

 8) อ�างเก็บนำ�าห้วยป่าเลี่า ตำาบลี่เป่าเลี่า 
อำาเภอเมือง จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 8.4 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 1,094 ไริ�
 9) อ�างเก็บนำ�าคลี่องลี่ำากง ตำาบลี่วังท่�าดื่ 
อำาเภอหนองไผ� จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ ความจ่ 48.51 
ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 21,000 ไริ�
 10) อ�างเกบ็นำ�ากด่ืตาเพช่ริ ตำาบลี่กด่ืตาเพช่ริ  
อำาเภอลี่ำาสันธิ จังหวัดืลี่พบ่ริ่ ความจ่ 43 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ 
 11) อ�างเก็บนำ�าซัึ่บตะเค่ยน ตำาบลี่ม�วงค�อม 
อำาเภอช่ัยบาดืาลี่ จังหวัดืลี่พบ่ริ่ ความจ่ 8.42 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 7,637 ไริ�
 12) อ�างเก็บนำ�าห้วยหิน ตำาบลี่เขาแหลี่ม 
อำาเภอช่ัยบาดืาลี่ จังหวัดืลี่พบ่ริ่ ความจ่ 2.25 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 825 ไริ�
 13) อ�างเก็บนำ�าบ้านดืง ตำาบลี่ช่ำาผักแพว 
อำาเภอแก�งคอย จังหวัดืสัริะบ่ริ่ ความจ่ 3.18 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 4,924 ไริ�
 14) อ�างเกบ็นำ�าคลี่องเพริย่ว ตำาบลี่ปากเพริย่ว  
อำาเภอเมือง จังหวัดืสัริะบ่ริ่ ความจ่ 7.2 ลี่้าน
ลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์ 181,625 ไริ�
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 โคริงการิพฒันาแหลี่�งนำ�าท่่�มศั่กยภาพในการิพฒันา พบว�า พื�นท่่�ลี่่�มนำ�าป่าสักัม่แผนงานโคริงการิท่่�สัำาคญั่ 
จำานวน 6 โคริงการิ ความจ่เกบ็กกัริวม 37.28 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ แลี่ะพื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ริวมท่ั�งสัิ�น 22,813 ไริ�
ดืงัน่�

2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 1) อ�างเก็บนำ�าห้วยสัะดืวงใหญ่� จังหวัดื
เพช่ริบรูิณ์ ความจ่ 15 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบั
ปริะโยช่น์ 4,500 ไริ�
 2) อ�างเกบ็นำ�าคลี่องนำ�าทิ่น จังหวดัืเพช่ริบรูิณ์ 
ความจ ่13.65 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 
9,000 ไริ�
 3) อ�างเก็บนำ�าช่่นน้อย จังหวัดืเพช่ริบูริณ์  
ความจ ่8.63 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 
6,000 ไริ�
 4) ริะบบป้องกนันำ�าท่�วม พื�นท่่�ช่ม่ช่นวิเช่ย่ริบร่่ิ 
จงัหวัดืเพช่ริบูริณ์ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 1,893.75 ไริ�
 5) ริะบบป้องกันนำ�าท่�วม พื�นท่่�ช่่มช่นเมือง
เพช่ริบูริณ์ (ริะยะท่่� 3) พื�นท่่�รัิบปริะโยช่น์ 1,418.75 ไริ�
 6) โคริงการิปริะตูริะบายนำ�าปากคลี่อง 
ริะพ่พฒัน์ จงัหวดัืพริะนคริศร่ิอยธ่ยา  

2.1.3 โคุริงการิพัฒนาแหล่งนำ�าขนาดเล็ก

 โคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืเล็ี่กซ้ึ่�งเป็นโคริงการิปริะเภท่อ�างเก็บนำ�า คลี่องสั�งนำ�า หนอง บ้ง สัริะนำ�า  
บ�อนำ�าตื�น บ�อนำ�าบาดืาลี่ แลี่ะอื�นๆ ท่่�ใช้่เวลี่าในการิก�อสัร้ิางไม�เกิน 1 ปี ท่่�ได้ืดืำาเนินการิก�อสัร้ิางแล้ี่วเสัร็ิจ  
มจ่ำานวนท่ั�งสัิ�น 158 โคริงการิ มป่ริมิาตริความจเ่ก็บกกั 50 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริ พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ 266,000 ไริ�
 อย�างไริก็ตาม พื�นท่่�ริับปริะโยช่น์จากโคริงการิพัฒนาแหลี่�งนำ�าขนาดืเลี่็กสั�วนใหญ่�จะไม�ม่ริะบบสั�งนำ�า 
ท่ำาให้การินำานำ�าไปใช้่ท่ำาได้ืไม�เต็มปริะสัทิ่ธภิาพมากนกั ซึ่้�งในท่างปฏบัิตจิะสั�งผลี่ให้พื�นท่่�ริบัปริะโยช่น์ท่่�แสัดืงไว้ 
จะลี่ดืลี่งอ่กปริะมาณ 30% ถึ้ง 40%
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 การิปริะเมินความต้องการิใช้่นำ�าของกิจกริริม
การิใช้่นำ�าต�างๆ พิจาริณาจากสัภาพปัจจ่บันของ
กิจกริริมการิใช้่นำ�า ซ้ึ่�งริวบริวมข้อมูลี่จากแหลี่�งข้อมูลี่

3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น�้า
แลี่ะริายงานการิศ้กษาต�างๆ ท่่�เก่�ยวข้อง กริอบ
แนวคิดืการิปริะเมินความต้องการิใช้่นำ�าของล่ี่�มนำ�า 
ดัืงแสัดืงในตาริางท่่� 3.1-1

บทท่�

3 ¤Çามµ้Í§การใª้นí�า

ตาริางท่ี่ 3.1-1 กริอบแนวคิุดการิปริะเมินคุวามตองการิใชนำ�าสำาหรัิบกิจกริริมต่างๆ ของลุ่มนำ�า

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ

 
22 

ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้าํ 

3.1 แนวทางการประเมินความตอ้งการใชน้้ํา 
การประเมินความต้องการใช้น้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ํา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กรอบ
แนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ําของลุ่มน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1 

ตารางที่ 3.1-1กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ําสําหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มนํ้า 

กิจกรรมการใช้น้ํา การศึกษา/ประเมินความต้องการใชน้้ํา 
ข้อมูล การประเมิน/คํานวณ 

การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ําดิบ/กําลังผลิต 
- จํานวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจํานวนประชากร/ปริมาณน้ําผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช
ในพื้นท่ีลุ่มน้ํา ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ํา 
- การขาดแคลนนํ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อ่ืนๆ  

ศึกษาและจําลองปริมาณความตอ้งการ 
ใช้น้ําโดยใช้การสมดุลน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูก
เพ่ือหาปริมาณฝนใช้การ 
และปริมาณความต้องการน้ํา 
เพ่ือการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา 
- การใช้น้ํา/อัตราการใช้น้ํา 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ํา 

การท่องเที่ยว - จํานวนนักท่องเท่ียว/อัตราการใช้น้ํา ประเมินจํานวนนักท่องเที่ยว/ปริมาณน้ํา 
รักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา ปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิด  ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิด 

3.2 น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
ความต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจํานวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ําของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือการท่องเที่ยว  
ก็จะประเมินการจํานวนนักท่องเท่ียวคูณด้วยอัตราความต้องการใช้น้ําเพ่ือการท่องเที่ยว  
ก็จะสามารถประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ําทั้งสองส่วนได้ แต่ในการดําเนินการเนื่องจาก
อัตราความต้องการใช้น้ําในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากจากรูปแบบของกิจกรรม
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 ความต้องการินำ�าเพื�อการิอ่ปโภคบริิโภค 
จะเป็นการิปริะเมินจากจำานวนปริะช่ากริคูณด้ืวย 
อัตริาความต้องการิใช้่นำ�าของปริะช่ากริ สั�วนปริิมาณ 
ความต้องการิใช้่นำ�าเพื�อการิท่�องเท่่�ยว ก็จะปริะเมินจาก 
จำานวนนักท่�องเท่่�ยวคูณด้ืวยอัตริาความต้องการิ 
ใช้่นำ�าเพื�อการิท่�องเท่่�ยว ก็จะสัามาริถึปริะเมินปริิมาณ 
ความต้องการิใช้่นำ�าทั่�งสัองสั�วนได้ื แต�ในการิดืำาเนินการิ 

3.2 น�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

เนื�องจากอัตริาความต้องการิใช้่นำ�าในแต�ลี่ะพื�นท่่� 
จะม่ความแตกต�างกนัเป็นอย�างมากจากริปูแบบของ
กิจกริริมการิใช้่ท่่�แตกต�างกัน ความไม�แน�นอนของ
ข้อมูลี่ในบางปริะเด็ืน เช่�น การิเคลืี่�อนย้ายแริงงาน  
ปริะช่ากริแฝง แหลี่�งนำ�าท่่�นำามาใช้่เพื�อตอบสันอง 
ต�อความต้องการินั�นๆ ว�าเป็นแหลี่�งนำ�าผิวดิืนหรืิอ
แหลี่�งนำ�าบาดืาลี่  

 ความต้องการินำ�าเพื�อการิเกษตริกริริมริวมทั่�งสัิ�น 3,871.71 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริต�อปี โดืยเป็นความ
ต้องการินำ�าเพื�อการิเกษตริในเขตพื�นท่่�ช่ลี่ปริะท่านเท่�ากบั 271.18 ล้ี่านลี่กูบาศก์เมตริต�อปี แลี่ะนอกเขตพื�นท่่�
ช่ลี่ปริะท่านเท่�ากับ 3,546.53 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริต�อปี 

3.3 น�า้ใช้เพ่ือการเกษตร
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3.4 น�า้ใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม
 ความต้องการิใช้่นำ�าเพื�อการิอ่ตสัาหกริริม  
เป็นการิปริะเมินถ้ึงความต้องการินำ�าเพื�อการิ
อ่ตสัาหกริริมของโริงงานปริะเภท่ต�างๆ ซึ่้�งม่ 
ความต้องการิใช้่นำ�าท่่�แตกต�างกันตามปริะเภท่ของ 
โริงงานอ่ตสัาหกริริม ซึ่้�งไดื้จำาแนกไว้เป็น 10 
ปริะเภท่ ไดื้แก� อ่ตสัาหกริริมผลิี่ตชิ่�นสั�วนอ่ปกริณ์ 
อ่ตสัาหกริริมเคม่ภัณฑ์์ อ่ตสัาหกริริมอาหาริ 
เคริื�องดืื�ม อต่สัาหกริริมถึลี่ง่หลี่�อโลี่หะ อต่สัาหกริริม
ท่ั�วไป อต่สัาหกริริมกลี่างแจ้ง อต่สัาหกริริมกริะดืาษ 
อ่ตสัาหกริริมสิั�งท่อฟอกสั่ย้อมสั่ ผลี่ิตภัณฑ์์อโลี่หะ
แลี่ะผลี่ิตภัณฑ์์ไม้เคริื�องเริือน

 ความต้องการิใช้่นำ�าเพื�อการิอ่ตสัาหกริริม  
ปี 2562 ทั่�งในสั�วนของการิปริะปานคริหลี่วง  
แลี่ะการิปริะปาสั�วนภูมิภาค บ�อนำ�าบาดืาลี่เอกช่น  
(เพื�อการิอ่ตสัาหกริริม) โริงงานอ่ตสัาหกริริมขนาดืเล็ี่ก 
นอกเขตปริะปา ทั่�งแหลี่�งนำ�าผิวดิืนแลี่ะใต้ผิวดิืน  
พบว�าล่ี่�มนำ�าป่าสัักม่ความต้องการินำ�าเพื�อการิ
อ่ตสัาหกริริมปริะมาณ 124.95 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ
ต�อปี

3.5 น�้ำใช้เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน�้ำ

 ความต้องการิใช้่นำ�าเพื�อริกัษาสัมด่ืลี่นิเวศวทิ่ยา
ท่้ายนำ�า จะใช่้การิวิเคริาะห์โดืยการิจัดืท่ำาโค้งความ
สััมพันธ์ริะหว�างเวลี่าแลี่ะอัตริาการิไหลี่ของนำ�า 
(Flow duration curve) ท่่�ไหลี่ออกจากลี่่�มนำ�าริายวัน  
โดืยจะวิเคริาะห์หาอัตริาการิไหลี่ท่่�ม่ค�าตำ�าส่ัดืท่่�ท่ำาให้
เกิดืการิไหลี่ไม�น้อยกว�าร้ิอยลี่ะ 90 เปอร์ิเซ็ึ่นต์ของ
เวลี่าท่่�ใช้่ในการิวิเคริาะห์ นอกจากนั�นจะกำาหนดื
ตามค�าความต้องการิใช้่นำ�าด้ืานท้่ายนำ�าสัำาหรัิบ
กริณ่เฉพาะต�างๆ เช่�น การิผลัี่กดัืนนำ�าเค็ม-นำ�าเส่ัย  

การิรัิกษาริะดัืบนำ�าเพื�อการิเดิืนเรืิอ ความต้องการินำ�า 
เพื�อการิอ่ปโภคบริิโภคแลี่ะอ่ตสัาหกริริม เป็นต้น  
ดัืงนั�นปริิมาณนำ�าท่่�ใช้่สัำาหริับการิริักษาริะบบนิเวศ
ท้่ายนำ�าของลี่่�มนำ�าป่าสััก พบว�าม่ต้องม่อตัริาการิไหลี่
อย�างน้อยเท่�ากับ 17.84 ลูี่กบาศก์เมตริต�อวินาท่่  
โดืยม่ความต้องการินำ�าในช่�วงฤดูืแล้ี่งริะหว�างเดืือน 
พฤศจิกายนถ้ึงเ ดืือนเมษายนเฉล่ี่�ย เ ดืือนลี่ะ  
46.49 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริต�อเดืือน ริวมช่�วงฤดูืแล้ี่ง
เท่�ากับ 278.95 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริต�อปี

25ลุ่่�มน้ำำ��ป่่�สััก



จากข้อมูลี่ความต้องการิใช่้นำ�าในดื้านต�างๆ สัามาริถึสัริ่ปปริิมาณความต้องใช่้นำ�าทั่�งลี่่�มนำ�าป่าสััก ไดื้ดืัง
ตาริางท่่� 3.6-1

3.6 ปริมา³ความต้องการใช้น�้าทั้งหมด

ตาริางท่ี่ 3.6-1 สรุิปปริิมาณคุวามตองการิใชนำ�าทั่�งลุ่มนำ�า

หมายเหต่:* - ไม�คิดืปริะสัิท่ธิภาพการิช่ลี่ปริะท่าน
 - การิใช่้นำ�าเพื�อการิเกษตริกริริมเป็นการิใช่้นำ�าผิวดืิน

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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3.6 ปริมาณความต้องการใชน้้ําทั้งหมด 
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ําป่า

สัก ได้ดังตารางท่ี 3.6-1 

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ําท้ังลุ่มนํ้า 

 
หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ําผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการใช้นํ้า ปี 2562 (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
การใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค การใช้นํ้า

บริโภคและ ท่องเท่ียว เพ่ือการอุตสาหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก 1,128.43 2,689.28 3,817.71 43.22 54.43 97.65 17.15 107.80 124.95 3,878.08 162.23 4,040.31
1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน 35.55 175.17 210.72 1.47 3.84 5.31 0.12 0.21 0.33 212.31 4.05 216.36
1202 ห้วยนํ้าพุง 25.84 90.30 116.14 1.26 3.18 4.44 0.13 0.32 0.45 117.53 3.50 121.03
1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนที่ 2 153.21 263.37 416.58 8.59 6.22 14.82 0.60 1.57 2.17 425.77 7.79 433.57
1204 คลองห้วยบ่อ 10.60 19.82 30.42 0.54 0.39 0.93 0.04 0.10 0.14 31.00 0.49 31.49
1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนที่ 3/1 200.63 498.30 698.93 8.53 8.98 17.51 1.66 4.03 5.69 709.12 13.01 722.12
1206 ห้วยเกาะแก้ว 55.70 135.22 190.92 1.91 0.55 2.46 0.07 0.22 0.28 192.89 0.77 193.66
1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนที่ 3/2 41.09 120.25 161.33 1.36 1.44 2.80 0.18 0.44 0.62 162.87 1.88 164.75
1208 ลําสนธิ 78.72 281.24 359.96 1.34 2.83 4.17 0.13 0.83 0.96 361.43 3.66 365.08
1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1 218.33 534.90 753.22 4.85 6.82 11.66 6.05 42.76 48.81 764.12 49.58 813.70
1210 ห้วยหมวกเหล็ก 52.32 109.25 161.56 1.43 4.06 5.48 0.36 2.60 2.95 163.35 6.65 170.00
1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2 256.45 461.48 717.93 11.95 16.13 28.08 7.81 54.73 62.54 737.69 70.86 808.55

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร รวมการใช้นํ้าท้ังหมดรหัส/ช่ือลุ่มนํ้าหลัก/สาขา
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  ปัญ่หาการิขาดืแคลี่นนำ�า ในพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าป่าสัักเป็นปัญ่หาท่่�ม่สัาเหต่มาจากธริริมช่าติ ได้ืแก� สัภาพลี่มฟ้าอากาศ
ท่่�จะท่ำาให้เกิดืฝนตกน้อย สัภาพภูมิปริะเท่ศในบริิเวณล่ี่�มนำ�าท่่�ขาดืท่่�เหมาะสัมสัำาหรัิบท่ำาเป็นแหลี่�งเก็บกัก
นำ�าต้นท่่น นอกจากจะเกิดืข้�นตามธริริมช่าติแล้ี่ว ความแห้งแล้ี่งยังเกิดืจากการิเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภาพแวดืล้ี่อม 
ท่ำาให้เกิดืความเส่ัยสัมด่ืลี่ด้ืานริะบบนิเวศวิท่ยา เช่�น การิบ่กร่ิกพื�นท่่�ป่าไม้ ซ้ึ่�งเป็นแหลี่�งเก็บกักนำ�าตามธริริมช่าติ 
เปล่ี่�ยนเป็นพื�นท่่�เกษตริกริริมท่ำาให้ในช่�วงหน้าฝนนำ�าไหลี่หลี่ากมามากแลี่ะริวดืเร็ิว สั�วนในช่�วงฤดูืแล้ี่งจะม่
นำ�าไหลี่ลี่งสูั�ลี่ำานำ�าน้อยหรืิอไม�ม่เลี่ย นอกจากน่�ยังสั�งผลี่ให้เกิดืช่ะล้ี่างพังท่ะลี่ายของดิืนอย�างร่ินแริง ท่ำาให้เกิดื
ตะกอนสัะสัมในลี่ำานำ�า ท่ำาให้แหลี่�งนำ�าเกิดืการิตื�นเขิน ไม�สัามาริถึเก็บกักนำ�าได้ืเต็มปริะสิัท่ธิภาพ
 กลี่�าวได้ืว�าปัญ่หาการิขาดืแคลี่นนำ�าแลี่ะภัยแล้ี่งท่่�เกิดืข้�นสั�วนหน้�ง สืับเนื�องมาจากปัญ่หาด้ืานสัภาพ
ท่างกายภาพของล่ี่�มนำ�าเอง แลี่ะปัญ่หาจากการิใช้่ท่่�ดิืนท่่�สั�งผลี่ให้เกิดืความเสืั�อมโท่ริมของท่รัิพยากริในล่ี่�มนำ�า 
โดืยสัามาริถึสัร่ิปปัญ่หาด้ืานการิขาดืแคลี่นนำ�า ตามลัี่กษณะเขตพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าได้ื ดัืงน่�

 4.1 สภาพปัญหาด้านการ¢าดแคลนน�า้และภยัแล้ง

 1) พื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตจังหวัดืเพช่ริบูริณ์-เลี่ย 
ถ้ึงแม้ว�า พื�นท่่�ในสั�วนน่�จะม่ปริิมาณฝนเฉล่ี่�ยริายปี
ค�อนข้างสูัง แต�ก็ยังม่สัภาพของการิขาดืแคลี่นนำ�า
เกิดืข้�น ซ้ึ่�งปัญ่หาการิขาดืแคลี่นนำ�าสั�วนใหญ่�จะเกิดื
จากขาดืแคลี่นแหลี่�งเก็บกักนำ�า ริวมถ้ึงแหลี่�งนำ�า
ท่่�ม่อยู�เดิืมเก็บกักนำ�าได้ืน้อย สัาเหต่มาจากลัี่กษณะ
ภูมิปริะเท่ศท่่�สูังชั่น พื�นท่่�ริองรัิบนำ�าฝนม่น้อย เกิดืการิ
ช่ะล้ี่างพังท่ะลี่ายของดิืนไหลี่ลี่งสูั�แหลี่�งนำ�าแลี่ะ
ตกตะกอนทั่บถึม นอกจากน่�แหลี่�งเก็บกักนำ�าท่่�ม่อยู�เดิืม
ขาดืการิดูืแลี่รัิกษาเนื�องจากขาดืผู้รัิบผิดืช่อบ
 2) พื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตจังหวัดืลี่พบ่ร่ิ-ชั่ยภูมิ พื�นท่่�
ในบริิเวณน่�ม่ปัญ่หาการิขาดืแคลี่นนำ�า เนื�องจาก

ขาดืแคลี่นแหลี่�งเก็บกักนำ�า แลี่ะแหลี่�งนำ�าท่่�ม่อยู�เดิืม
ตื�นเขินเช่�นเด่ืยวกับพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตจังหวัดืเพช่ริบูริณ์ 
โดืยท่่�สัาเหต่หลัี่กคือม่พื�นท่่�ท่่�เป็นต้นนำ�าลี่ำาธาริน้อย 
ฝนตกเฉล่ี่�ยต�อปีในพื�นท่่�ค�อนข้างน้อย ภูมิอากาศ
ไม�เหมาะสัมท่่�จะสัร้ิางแหลี่�งเก็บกักนำ�าขนาดืใหญ่�
นอกเหนือจากเขื�อนป่าสัักช่ลี่สิัท่ธิ� แลี่ะสัภาพ
ภูมิปริะเท่ศสั�วนใหญ่�ยังเป็นลัี่กษณะลูี่กคลืี่�นท่ำาให้
พื�นท่่�ท่ำาการิเกษตริอยู� สูั งกว�าแหลี่�งนำ�า ท่่� ม่อยู� 
นอกจากน่�การิใช้่ท่่�ดิืนในบริิเวณน่�สั�วนใหญ่�เป็นพืช่ไริ� 
ซ้ึ่�งสั�วนใหญ่�ปลูี่กบนเนินลูี่กคลืี่�นตามสัภาพพื�นท่่�
โดืยในช่�วงของการิเตร่ิยมแปลี่งหว�านไถึสั�วนใหญ่�ยงั
ขาดืมาตริการิในการิอน่รัิกษ์หน้าดิืน ท่ำาให้ม่การิช่ะล้ี่าง

บทท่�
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พังท่ลี่ายของหน้าดิืนลี่งในแหลี่�งนำ�าเป็นสัาเหต่ให้
ลี่ำานำ�า แลี่ะแหลี่�งนำ�าตื�นเขินไม�สัามาริถึเก็บกักนำ�าไว้
ใช้่ได้ืเพ่ยงพอตลี่อดืปี สั�วนการิพัฒนานำ�าบาดืาลี่ข้�น
มาใช้่งานยังท่ำาได้ืไม�มากเนื�องจากขาดืงบปริะมาณ
สันับสัน่น
 3) พื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตจังหวัดืสัริะบ่ร่ิ นคริริาช่ส่ัมา 
แลี่ะจังหวัดืพริะนคริศร่ิอยธ่ยา ปัญ่หาการิขาดืแคลี่น
นำ�าในพื�นท่่�สั�วนน่� สั�วนใหญ่�เป็นลัี่กษณะท่่�เกิดืจาก
ม่แหลี่�งเก็บกักนำ�าไม�เพ่ยงพอ แลี่ะแหลี่�งนำ�าตื�นเขิน 
เนื�องจากภูมิปริะเท่ศสั�วนใหญ่�ไม�ม่ความเหมาะสัม
ในการิสัร้ิางแหลี่�งเก็บกักนำ�าขนาดืใหญ่� สัภาพดิืนไม�ท้่บ
นำ�าเก็บกักนำ�าไม�อยู� แลี่ะยงัม่การิช่ะล้ี่างพังท่ะลี่ายของ
ดิืนไหลี่ลี่งสูั�แหลี่�งนำ�า พื�นท่่�ท่ำาการิเกษตริสั�วนใหญ่�
ยังอยู�ในริะดัืบท่่�สูังกว�าแหลี่�งนำ�า ริวมถ้ึงริะบบ
ช่ลี่ปริะท่านท่่�ม่อยู�ในพื�นท่่�ขาดืการิบำาร่ิงรัิกษา เป็น
สัาเหต่ให้นำ�า เพื�อการิเกษตริยงัคงขาดืแคลี่นอยู� สั�วน
การิพัฒนานำ�าบาดืาลี่ข้�นมาเป็นนำ�าอ่ปโภคบริิโภค

ยังไม�ม่ปริะสิัท่ธิภาพมากนักเนื�องจากค่ณภาพนำ�า
ม่การิลี่ะลี่ายคาร์ิบอเนตเจือปนอยู�ค�อนข้างสูัง
 การิปริะเมินพื�นท่่�เส่ั�ยงต�อการิเกิดืภัยแล้ี่ง 
ได้ืใช้่ปัจจัยในการิปริะเมินทั่�งหมดื 9 ปัจจัย ดัืงต�อไปน่�  
(1) ปริิมาณนำ�าฝนริายปี (2) จำานวนวันท่่�ฝนตก 
(3) เขตช่ลี่ปริะท่านแลี่ะแหลี่�งนำ�า (4) แหลี่�งนำ�าใต้ดิืน  
(5) พืช่ปกคล่ี่มดิืน (6) สัภาพการิริะบายนำ�า 
(7) ความลี่าดืชั่นของลี่ำานำ�า (8) ความหนาแน�นของ
ลี่ำานำ�าในล่ี่�มนำ�าย�อย แลี่ะ (9) ขนาดืของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าย�อย 
โดืยท่ำาการิจำาแนกริะดัืบความเส่ั�ยงออกเป็น 3 ริะดัืบ 
ได้ืแก� พื�นท่่�เส่ั�ยงมาก พื�นท่่�เส่ั�ยงปานกลี่าง แลี่ะ
พื�นท่่�เส่ั�ยงน้อย โดืยใช้่หลัี่กการิจำาแนกโดืยการิแบ�ง
ช่�วงชั่�นจากการิกริะจายตัวของข้อมูลี่ Standard 
Deviation (SD)
 สัำาหรัิบพื�นท่่�เส่ั�ยงต�อการิเกิดืภัยแล้ี่งในพื�นท่่�
ล่ี่�มนำ�าป่าสััก ได้ืแสัดืงไว้ในรูิปท่่� 4.1-1 แลี่ะแสัดืงพื�นท่่�
เส่ั�ยงภัยริะดัืบต�างๆ ไว้ในตาริางท่่� 4.1-1

ตาริางท่ี่ 4.1-1 พ้�นท่ี่เส่ียงภัยแลงในลุ่มนำ�าป่าสัก

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

ตารางท่ี 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มนํ้าป่าสัก 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีที่เส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เส่ียง แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

8,662.84 6,550.81 61.50 170.75 157.43 N/A 15,603.33
939.05 588.83 1.58 0.04 1.22 N/A 1,530.73
360.59 301.95 14.48 10.60 - N/A 687.62

1,601.33 780.03 - 26.38 2.36 N/A 2,410.10
133.01 - - - - N/A 133.01

2,346.47 1,113.86 20.67 20.12 0.52 N/A 3,501.64
0.41 493.75 - - 0.58 N/A 494.75

202.49 511.66 - 5.12 0.24 N/A 719.51
662.85 583.94 24.77 61.54 0.89 N/A 1,334.00
511.85 1,368.75 - 21.43 143.63 N/A 2,045.67
428.83 205.60 - 20.33 0.15 N/A 654.91

1,475.95 602.43 - 5.19 7.82 N/A 2,091.39

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก

1211แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนที่ 2

1208 ลําสนธิ

1209แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนที่ 1
1210 ห้วยหมวกเหล็ก

1205แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1
1206 ห้วยเกาะแก้ว

1207แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2

1202 ห้วยนํ้าพุง

1203แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2
1204คลองห้วยบ่อ

1201แม่นํ้าป่าสักตอนบน

ลุ่มนํ้าสาขา

หนวย : ตร.กม.

28 ขอมูลลุ่มนำ�า
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ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้ำป่ำสัก
รูิปท่ี่ 4.1-1 พ้�นท่ี่เส่ียงภัยแลงในลุ่มนำ�าป่าสัก

ท่่�มา : กริมพัฒนาท่่�ดิืน (ปี 2562)

29ลุ่มนำ�าป่าสัก



 1) พื�นท่่�ลี่่�มนำ�าป่าสัักดื้านเหนือเขื�อนป่าสััก
ช่ลี่สัิท่ธิ�ปัญ่หาอ่ท่กภัยในบริิเวณพื�นท่่�ลี่่�มนำ�าสั�วนน่�
เป็นปัญ่หาต�อเนื�องมาจากปัญ่หาดื้านสัภาพท่าง
กายภาพของพื�นท่่� ริวมกับปัญ่หาความเสืั�อมโท่ริม
ของท่ริัพยากริท่่�เกิดืจากการิใช่้ท่่�ดืินท่่�ผิดืปริะเภท่ 
กลี่�าวคือ ม่ปัญ่หาดื้านการิบ่กริ่กท่ำาลี่ายป่าไม้สัูง 
เนื�องจากการิขยายพื�นท่่�ท่ำากิน ขาดืการิอน่ริักษ์ป่า
ต้นนำ�า เกดิืการิช่ะล้ี่างพงัท่ะลี่ายของดืนิลี่งในแหลี่�งนำ�า 
ลี่ำาธาริ ท่ำาให้แหลี่�งนำ�าลี่ำาธาริตื�นเขิน ปริะสัิท่ธิภาพ
ในการิริะบายนำ�าลี่ดืน้อยลี่ง นอกจากน่�ยังสั�งผลี่ให้
ดืินขาดืการิย้ดืเกาะถูึกช่ะลี่้างมาพริ้อมกับการิเกิดื
นำ�าหลี่าก ท่ำาให้ความริ่นแริงของนำ�าหลี่ากม่มากข้�น  
ทั่�งน่�จากสัภาพของลี่่�มนำ�าตอนบนในเขตจังหวัดื
เพช่ริบูริณ์-เลี่ย ท่่�ม่ความลี่าดืช่ันสูังปริะกอบกับม่
โคริงสัร้ิางพื�นฐานก่ดืขวางท่างนำ�า แลี่ะปริิมาณฝน 
เฉล่ี่�ยริายปีค�อนข้างสูัง ท่ำาใ ห้ ปัญ่หานำ�าท่�วม 
ในบริิเวณน่�เกิดืค�อนข้างร่ินแริง แลี่ะเกิดือย�าง 
ฉบัพลี่นัในบริเิวณเช่งิเขา สั�วนตอนลี่�างในเขตจังหวดัื
เพช่ริบูริณ์ต�อเนื�องกับจังหวัดืลี่พบ่ร่ิพื�นท่่�ค�อนข้าง
ลี่าดืชั่นน้อย ปริะกอบกบัแม�นำ�าป่าสักัคดืเค่�ยวตื�นเขนิ 
การิริะบายนำ�าเป็นไปไดื้ช่้า การิเกิดือ่ท่กภัยในช่�วงน่� 
จ้งเกิดืข้�นในลี่ักษณะนำ�าท่�วมขัง แลี่ะในบางพื�นท่่� 
ถึนน หรืิอคันกั�นนำ�าท่่�สัร้ิางข้�นยังเป็นอ่ปสัริริคในการิ
ริะบายนำ�าออกจากพื�นท่่� เนื�องจากขาดืริะบบริะบาย
นำ�าท่่�ด่ืพอ นอกจากน่� ยังม่ปัญ่หาท่่�เกิดืต�อเนื�องจาก
ปัญ่หาความเสืั�อมโท่ริมของท่รัิพยากริ เนื�องจาก
การิใช้่ท่่�ดิืนในบริิเวณเขตจังหวัดืลี่พบ่ร่ิ ได้ืแก� ความ
เสืั�อมโท่ริมของป่าไม้ต้นนำ�าลี่ำาธาริ แลี่ะการิช่ะล้ี่าง 
พังท่ะลี่ายของดิืนท่่�ม่สัาเหต่มาจากการิปลูี่กพืช่ไริ�
ท่่�ไม�ม่ริะบบการิอน่ริักษ์ดิืน สั�งผลี่ให้แหลี่�งนำ�าลี่ำานำ�า
ตื�นเขิน ปริะสิัท่ธิภาพการิริะบายนำ�าแลี่ะการิช่ะลี่อ
นำ�าของแหลี่�งนำ�าลี่ำานำ�าลี่ดืลี่ง 

4.2 สภาพปัญหาด้านน�้าท่วม

 ลัี่กษณะของการิเกิดือ่ท่กภัยเป็นลัี่กษณะนำ�า
ท่�วมขังในบริิเวณท่่�เป็นแอ�งกริะท่ะท่างตอนกลี่าง
ของพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�า แลี่ะบริิเวณลี่ำานำ�าป่าสัักช่�วงริอยต�อ 
จังหวัดืเพช่ริบูริณ์แลี่ะลี่พบ่ร่ิ บริิเวณตามแนว 
ริิมแม�นำ�าป่าสััก ซ้ึ่�งสั�วนใหญ่�จะเป็นผลี่กริะท่บ 
สืับเนื�องมาจากอ่ท่กภัย ในพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตจังหวัดื
เพช่ริบูริณ์-เลี่ย ท่่�ริะบายนำ�าจากตอนบนลี่งมา  
ปริะกอบกับ สัภาพแม�นำ�าป่าสัักม่ความลี่าดืชั่น 
ค�อนข้างริาบกว�าตอนบน ท่ำาให้ริะดัืบนำ�าจะเอ�อท่้น
ข้�นเนื�องจากความเริ็วของนำ�าหลี่ากลี่ดืลี่งในสัภาพ
ภายหลี่งัจากมก่าริเกบ็กกันำ�าของเขื�อนป่าสักัช่ลี่สัทิ่ธิ� 
ริะดืบันำ�าเกบ็กกัในอ�างเกบ็นำ�าเขื�อนป่าสักัช่ลี่สัทิ่ธิ�จะ
สั�งผลี่กริะท่บต�อริะดัืบนำ�าท่�วมขังในบริิเวณตอนบน
ของลี่่�มนำ�าเขตลี่พบ่ริ่มากข้�น หากการิควบค่มการิ
เก็บกักนำ�าในอ�างเก็บนำ�าไดื้ไม�ดื่พอ
 2) พื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าป่าสัักด้ืานท้่ายนำ�าของเขื�อน
ป่าสัักช่ลี่สัิท่ธิ� ลัี่กษณะของอ่ท่กภัยท่่�เกิดืข้�นใน
บริิเวณพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าเขตน่� สืับเนื�องจากลัี่กษณะท่าง
กายภาพของแม�นำ�า แลี่ะสัภาพความเสืั�อมโท่ริมของ
ท่รัิพยากริในลี่่�มนำ�า โดืยสัภาพปัญ่หาของอ่ท่กภัย
ตามแนวริิมแม�นำ�าป่าสัักลี่ดืลี่งไปอย�างมาก ภายหลัี่ง 
จากม่เขื�อนป่าสัักช่ลี่สิัท่ธิ� ยกเว้นบริิเวณบริริจบ
ริะหว�างแม�นำ�าเจ้าพริะยาแลี่ะแม�นำ�าป่าสััก บริิเวณ
จังหวัดืพริะนคริศร่ิอย่ธยา แต�สัภาพของแม�นำ�า
ป่าสัักในบางช่�วงค�อนข้างแคบม่ความสัามาริถึใน 
การิริะบายนำ�าตำ�า ซ้ึ่�งจะเกดิืปัญ่หานำ�าเอ�อท้่นเมื�อเกิดื
กริณ่ท่่�ม่เขื�อนป่าสัักช่ลี่สิัท่ธิ�ริะบายนำ�าในปริิมาณท่่�
มากเกินกว�า 600 ลูี่กบาศก์เมตริต�อวินาท่่ สั�วนปัญ่หา 
อ่ท่กภัยท่่�ม่ลี่ักษณะเป็นนำ�าป่าไหลี่หลี่ากบริิเวณ 
ท่่�ริาบเชิ่งเขาท่่�เกิดืข้�นในพื�นท่่�ล่ี่�มนำ�าบริิเวณน่�เป็น 
ปัญ่หาต�อเนื�องจากความเสืั�อมโท่ริมของสัภาพ
แหลี่�งต้นนำ�า ปริะกอบกับปริิมาณฝนเฉล่ี่�ยริายปี

30 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



ท่่�ค�อนข้างสูัง สัำาหรัิบอ่ท่กภัยท่่�เกิดืการิท่�วมขัง 
ในพื�นท่่�บางแห�งสั�วนใหญ่�เกิดืจากสัภาพการิตื�นเขิน
ของคลี่องริะบายท่่�ขาดืการิดูืแลี่รัิกษา การิขยายตัว
ของช่่มช่นท่ำาให้พื�นท่่�ช่ะลี่อนำ�าลี่ดืลี่งปริิมาณนำ�าท่�า
ท่่�เกิดืจากฝนท่่�ตกจ้งม่มากข้�น ริวมถ้ึงการิพัฒนา
โคริงสัร้ิางพื�นฐานก่ดืขวางท่างริะบายนำ�า แลี่ะขนาดื
โคริงสัร้ิางท่่�ใช้่ริะบายนำ�าไม�เหมาะสัม
 การิปริะเมินพื�นท่่�เส่ั�ยงต�อการิเกิดือ่ท่กภัย ได้ืใช้่ 
ปัจจัยในการิปริะเมินทั่�งหมดื 9 ปัจจัย ดัืงต�อไปน่� 
(1) ปริิมาณนำ�าฝนในช่�วงฤดูืฝนริาย 3 วัน (2) ความ
ลี่าดืชั่นของลี่ำานำ�า (3) ความสูังจากริะดัืบนำ�าท่ะเลี่  
(4 )  ความหนาแน�นของลี่ำานำ�า ในลี่่� มนำ�าย� อย  

(5) ความหนาแน�นของสิั�งก่ดืขวาง (เส้ันท่างคมนาคม)  
(6) ขนาดืของพื�นท่่�ลี่่�มนำ�าย�อย (7) สัิ�งปกคลี่่มดืิน  
(8) สัภาพการิริะบายนำ�า แลี่ะ (9) สััดืสั�วนพื�นท่่�
ริองริับนำ�า โดืยท่ำาการิจำาแนกริะดืับความเส่ั�ยง 
ออกเป็น 3 ริะดัืบ ได้ืแก� พื�นท่่�เส่ั�ยงมาก พื�นท่่�เส่ั�ยง 
ปานกลี่าง แลี่ะพื�นท่่�เสั่�ยงน้อย โดืยใช่้หลี่ักการิ
จำาแนกโดืยการิแบ�งช่�วงชั่�นจากการิกริะจายตัวของ
ข้อมูลี่ Standard Deviation (SD)
 สัำาหริับพื�นท่่�เสั่�ยงต�อการิเกิดือ่ท่กภัยในพื�นท่่�
ลี่่�มนำ�าป่าสักั ได้ืแสัดืงไว้ในรูิปท่่� 4.2-1 แลี่ะแสัดืงพื�นท่่�
เสั่�ยงภัยริะดืับต�างๆ ริายลี่่�มนำ�าสัาขา ไว้ในตาริางท่่� 
4.2-1

ตาริางท่ี่ 4.2-1 พ้�นท่ี่เส่ียงอุท่กภยัริายลุ่มนำ�าสาขาในลุ่มนำ�าป่าสกั

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

ตารางท่ี 4.2-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าป่าสัก 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ท่ีลาดชัน

เชิงซ้อน
แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

6,403.75 3,939.49 513.24 4,573.71 173.14 N/A 15,603.33
429.23 128.10 8.64 964.51 0.24 N/A 1,530.73
227.48 190.74 - 269.00 0.40 N/A 687.62
627.59 476.74 128.72 1,174.37 2.68 N/A 2,410.10
33.15 23.34 - 76.51 - N/A 133.01

1,298.07 1,233.44 253.59 715.49 1.05 N/A 3,501.64
308.27 116.56 0.77 69.15 - N/A 494.75
289.59 312.34 75.69 41.89 - N/A 719.51
822.98 232.07 2.24 275.45 1.28 N/A 1,334.00

1,270.71 275.90 43.58 298.20 157.28 N/A 2,045.67
335.71 61.20 - 257.53 0.46 N/A 654.91
760.96 889.06 - 431.61 9.75 N/A 2,091.39

ลุ่มนํ้าสาขา

1206 ห้วยเกาะแก้ว

1207 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/2

12 ลุ่มนํ้าป่าสัก

1203 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 2
1204 คลองห้วยบ่อ

1205 แม่นํ้าป่าสักส่วนท่ี 3/1

1201 แม่นํ้าป่าสักตอนบน

1202 ห้วยนํ้าพุง

1208 ลําสนธิ

1209 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 1
1210 ห้วยหมวกเหล็ก

1211 แม่นํ้าป่าสักตอนล่างส่วนท่ี 2

หน�วย : ตริ.กม.
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ
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ลุ่มน ้ำป่ำสัก (12)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.2-1 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน ้ำป่ำสัก

รูิปท่ี่ 4.2-1 พ้�นท่ี่เส่ียงอุท่กภัยในลุ่มนำ�าป่าสัก

ท่่�มา : กริมพัฒนาท่่�ดิืน (ปี 2562)

32 ขอมูลลุ่มนำ�า



 Area Based ล่ี่�มนำ�าป่าสััก เป็นพื�นท่่�เส่ั�ยงภัย 
นำ�าท่�วมแลี่ะภัยแลี่้ง คริอบคล่ี่มพื�นท่่� 105 ตำาบลี่  
13 อำาเภอ ใน 3 จังหวัดืคือ จังหวัดืเพช่ริบูริณ์  
ลี่พบ่ ร่ิ  แลี่ะสัริะบ่ ร่ิ  ม่ พื�น ท่่� เ ส่ั� ยง ภัยนำ�าท่� วม  
159,600 ไริ� พื�นท่่�เส่ั�ยงภัยแลี่้ง 1,647,800 ไริ�  
พื�นท่่�เส่ั�ยงภัยนำ�าท่�วมแลี่ะนำ�าแลี่้ง 165,800 ไริ�  
ริวมพื�นท่่�เส่ั�ยงภัย 1,973,200 ไริ� ปริิมาณนำ�า
ขาดืแคลี่นดื้านการิเกษตริในพื�นท่่�เส่ั�ยงภัยแลี่้ง 
ปริะมาณ 1,627 ล้ี่านลูี่กบาศก์เมตริ ม่ปริิมาณนำ�า 
สั�วนเกินท่่�ท่ำาให้เกิดืปัญ่หานำ�าท่�วมขัง 260 ลี่้าน 
ลูี่กบาศก์เมตริ ความล้ี่กนำ�าท่�วม 0.50 – 0.75 เมตริ  
ริะยะเวลี่านำ�าท่�วม 5 วัน ม่ค รัิวเรืิอนไดื้ รัิบ 
ผลี่กริะท่บ 141,000 ครัิวเรืิอน ลัี่กษณะภูมิปริะเท่ศ  
Area Based ล่ี่�มนำ�าป่าสััก เป็นแนวยาวจาก 

5.1 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-10 ลุ่มน�้าป่าสัก

เหนือลี่งใต้  พื�นท่่�ตอนบนเป็นท่่�ริาบริะหว�าง 
เทื่อกเขาเพช่ริบูริณ์ 1 (เทื่อกเขาดืงพญ่าเย็น)  
แลี่ะเทื่อกเขาเพช่ริบูริณ์ 2 อยู� ในเขตอำาเภอ 
หลี่�มสััก อำาเภอหลี่�มเก�า แลี่ะอำาเภอเมืองเพช่ริบูริณ์  
จั งห วัดืเพช่ริบูริณ์  พื�น ท่่� ตอนกลี่าง ลัี่กษณะ 
เป็นพื�นท่่�ริาบสัลัี่บเนินเขาแลี่ะภูเขา ลี่าดืเท่ลี่งมา 
ท่างทิ่ศใต้  อยู� ในเขตอำาเภอเมืองเพช่ริบูริณ์ 
อำาเภอบ้งสัามพัน อำาเภอวิเช่่ยริบ่ร่ิ แลี่ะอำาเภอ
ศร่ิเท่พ จังหวัดืเพช่ริบูริณ์ พื�นท่่�ตอนลี่�างเป็นพื�นท่่� 
ค�อนข้างริาบสัลี่ับเนิน โดืยพื�นท่่�ตอนลี่�างจะอยู�ใน
แนวเท่ือกเขาดืงพญ่าเย็นในเขต อำาเภอช่ัยบาดืาลี่  
อำาเภอท่�าหลี่วง แลี่ะอำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดื
ลี่พบ่ร่ิ อำาเภอวังม�วง แลี่ะอำาเภอมวกเหล็ี่ก จังหวัดื
สัริะบ่ร่ิ 

บทท่� 5
การแก้ปััญหาในพื้้�นที่่�เปั้าหมาย
(Area-Based)
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 โคริงการิจากหน�วยงานต�างๆ สัามาริถึสัริ่ปแผนงานแลี่ะโคริงการิสัำาคัญ่ปี 2562-2566 ม่จำานวน 
7 โคริงการิ ความจ่ 37 ลี่้านลีู่กบาศก์เมตริ พื�นท่่�รัิบปริะโยช่น์ 76,513 ไริ� วงเงินก�อสัริ้าง 1,927 ลี่้านบาท่ 
ดืังแสัดืงในตาริางท่่� 5.1-1

ตารางท่ี 5.1-1 แผนงานและโครงการสาํคัญ Area Based ลุ่มน้ําป่าสกั

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

บทท่ี 5 
การแก้ปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Area – Based) 

5.1 พื้นทีเ่ปา้หมาย (Area Based) C-10 ลุ่มน้ําปา่สัก 
Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่105ตําบล 

13อําเภอ ใน 3 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรี มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม 159,600 ไร่ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 1,647,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมและนํ้าแล้ง 165,800 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
1,973,200 ไร่ ปริมาณนํ้าขาดแคลนด้านการเกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 1,627 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนํ้าส่วนเกินที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 260 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึก 
น้ําท่วม 0.50 – 0.75 เมตรระยะเวลาน้ําท่วม5 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 141,000 ครัวเรือน
ลักษณะภูมิประเทศ Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก เป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ พ้ืนที่ตอนบนเป็นที่ราบ
ระหว่างเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 (เทือกเขาดงพญาเย็น) และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 อยู่ในเขตอําเภอ
หล่มสัก อําเภอหล่มเก่า และอําเภอเมืองเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ตอนกลางลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา ลาดเทลงมาทางทิศใต้ อยู่ในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอบึง
สามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้าง 
ราบสลับเนิน โดยพ้ืนที่ตอนล่างจะอยู่ในแนวเทือกเขาดงพญาเย็นในเขต อําเภอชัยบาดาล อําเภอท่าหลวง 
และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อําเภอวังม่วง และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสําคัญปี 2562-2566  
มีจํานวน7โครงการความจุ37ล้านลูกบาศก์เมตรพ้ืนที่รับประโยชน์76,513 ไร่วงเงินก่อสร้าง1,927
ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 

ตารางท่ี 5.1-1แผนงานและโครงการสําคัญ Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก 

 
 

โคร
งกา

ร / 
กลุ่ม

โคร
งกา

ร

อําเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงา

นรับ
ผิดช

อบ

พ้ืน
ท่ีรับ

ประ
โยช

น์

ควา
มจุ

ค่าก่
อสร้

าง           แผนงานโครงการ (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมายเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหา

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จํานวนโครงการ   7  โครงการ 76,513     37            1,927        
อ่างเก็บนํ้า ชุนน้อย หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชป. 6,000       8.63           436           

67
เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บนํ้าคลองลํากง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชป. 50,000      8.00           140           

อ่างเก็บนํ้าบ้านนาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ ชป. 6,000       4.80           351           

อ่างเก็บนํ้า คลองนํ้าทิน เมือง เพชรบูรณ์ ชป. 9,000       13.65         450           
67

แก้มลิงบ้านท่าเสา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชป. 2,200       2.20           100           

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 3 เมือง เพชรบูรณ์ ยผ. 1,419       - 250           
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ลุ่มน้ําป่าสัก (12) 

บทท่ี 5 
การแก้ปัญหาในพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Area – Based) 

5.1 พื้นทีเ่ปา้หมาย (Area Based) C-10 ลุ่มน้ําปา่สัก 
Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่105ตําบล 

13อําเภอ ใน 3 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรี มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม 159,600 ไร่ 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 1,647,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมและนํ้าแล้ง 165,800 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
1,973,200 ไร่ ปริมาณน้ําขาดแคลนด้านการเกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 1,627 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนํ้าส่วนเกินที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 260 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึก 
น้ําท่วม 0.50 – 0.75 เมตรระยะเวลาน้ําท่วม5 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 141,000 ครัวเรือน
ลักษณะภูมิประเทศ Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก เป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ พ้ืนที่ตอนบนเป็นที่ราบ
ระหว่างเทือกเขาเพชรบูรณ์ 1 (เทือกเขาดงพญาเย็น) และเทือกเขาเพชรบูรณ์ 2 อยู่ในเขตอําเภอ
หล่มสัก อําเภอหล่มเก่า และอําเภอเมืองเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ตอนกลางลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา ลาดเทลงมาทางทิศใต้ อยู่ในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ อําเภอบึง
สามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้าง 
ราบสลับเนิน โดยพ้ืนที่ตอนล่างจะอยู่ในแนวเทือกเขาดงพญาเย็นในเขต อําเภอชัยบาดาล อําเภอท่าหลวง 
และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อําเภอวังม่วง และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสําคัญปี 2562-2566  
มีจํานวน7โครงการความจุ37ล้านลูกบาศก์เมตรพ้ืนที่รับประโยชน์76,513 ไร่วงเงินก่อสร้าง1,927
ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 

ตารางท่ี 5.1-1แผนงานและโครงการสําคัญ Area Based ลุ่มนํ้าป่าสัก 
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าง           แผนงานโครงการ (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมายเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหา

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จํานวนโครงการ   7  โครงการ 76,513     37            1,927        
อ่างเก็บนํ้า ชุนน้อย หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชป. 6,000       8.63           436           

67
เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บนํ้าคลองลํากง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชป. 50,000      8.00           140           

อ่างเก็บนํ้าบ้านนาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ ชป. 6,000       4.80           351           

อ่างเก็บนํ้า คลองนํ้าทิน เมือง เพชรบูรณ์ ชป. 9,000       13.65         450           
67

แก้มลิงบ้านท่าเสา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ชป. 2,200       2.20           100           

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 3 เมือง เพชรบูรณ์ ยผ. 1,419       - 250           

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชนวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ยผ. 1,894       - 200           
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