
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
กันยายน 2563

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จํากัด 

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จํากัด  

เอกสารประกอบการประชุมผังน้ํา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
ณ ห้องจามจุรี โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รสีอรท์ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

ลุ่มน้ําป่าสัก 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน 

จัดทําโดย 



การประชุมผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ลุ่มนํ้าป่าสัก 
โครงการจัดทําผังน้ํา ลุ่มน้ําสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจนี 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
ณ ห้องจามจุร ีโรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอรท์ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําผังนํ้าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ในการจัดทําผังนํ้า    

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่ ม เ ป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่ม นํ้า  คณะอนุกรรมการทรัพยากร นํ้าจั งหวัด  

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชน และสื่อมวลชน 
กําหนดการ 
    

    หมายเหตุ เสิร์ฟอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในห้องประชุมเวลา 10.00 น. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ผู้ประสานงานโครงการ : 1. คุณนันทา เจริญผล โทรศัพท์  081-685-2677 อีเมล : nanta_c@team.co.th 
   2. คุณอริยะ ฟกัทอง  โทรศัพท์  096-539-5982  อีเมล : ariyawb2002@yahoo.com

08.30 น.- 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 น.- 09.15 น. 
 

- กล่าวรายงานโดยผู้แทน สาํนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
- เปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน 

09.15 น.- 09.20 น. ชมวีดีทัศน์โครงการ 
09.20 น.- 10.00 น. ที่ปรึกษานําเสนอข้อมูลโครงการ 

10.00 น.- 11.45 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

11.45 น.- 12.00 น. สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ดาวน์โหลดเอกสาร 
ประกอบการประชุม 

ไลน์กลุ่มลุ่มน้าํป่าสัก เว็บไซต์โครงการ 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -ก-    
 

โครงการจัดทําผังนํ้า ลุมนํ้าสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน 
ลุมนํ้าปาสัก 

 

สารบัญ 

   หนา 

สารบัญ  ก 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูป ค 
 

บทท่ี 1 บทนํา  
 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1 
 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 2 
 1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
 1.4 ผูดําเนินการศึกษา   3 
 1.5 ระยะเวลาดําเนินการ  3 
 1.6 พ้ืนท่ีศึกษา   3 
 1.7 ขอบเขตของการดําเนินงาน 3 
 1.8 ผลประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 7 
 

บทท่ี 2 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 
 2.1 สภาพภูมิประเทศ   8 
 2.2 สภาพลุมน้ําและการแบงลุมน้ําสาขา 8 
 2.3 ขอบเขตการปกครอง  8 
 2.4 จํานวนประชากร   9 
 2.5 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 9 
 2.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 13 
 2.7 เกษตร ดิน และการใชประโยชนท่ีดิน 13 
 2.8 ปริมาณความตองการใชน้ํา 17 

 2.9 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 18 
 2.10 ระบบคมนาคม   19 
 2.11 สภาพปญหา   19 
 

  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -ข-    
 

สารบัญ (ตอ) 

   หนา 

บทท่ี 3 ผังน้ําและรายการประกอบผัง 
 3.1 กรอบแนวคิดการจัดทําผังน้ํา 24 

   3.1.1 คําจํากัดความของผังน้ํา 24 
   3.1.2 แนวคิดและแนวทางการจัดทําผังน้ําท่ีดีและเหมาะสม 25 
 3.2 องคประกอบของผังน้ํา 26 
   3.2.1 องคประกอบหลัก 26 
   3.2.2 องคประกอบเสริม 29 

 3.3 ข้ันตอนการจัดทําผังน้ํา 30 
 3.4 แนวคิดและแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัย 32 

3.5 แนวคิดและแนวทางการแกไขปญหาภัยแลง 34 
 

บทท่ี 4 การดําเนินงานในชวงถัดไป 36 
  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -ค-    
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 
1.4-1 บุคลากรหลักของโครงการ 4 
 

2.2-1 รายละเอียดลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 9 
2.7-1 การใชประโยชนท่ีดินในลุมน้ําปาสัก ป พ.ศ.2562 14 
2.8-1 ความตองการใชน้ําผิวดินจําแนกรายกิจกรรมกรณีปจจุบันของลุมน้ําปาสัก 17 
2.8-2 เปรียบเทียบความตองการใชน้ําผิวดินกรณีปจจุบันและอนาคตในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 18 
2.11-1 พ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากท่ีระดับความรุนแรงตางๆ ในลุมน้ําปาสัก 20 
2.11-2 สิ่งกีดขวางในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 20 
2.11-3 พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากท่ีระดับความรุนแรงตางๆ ในลุมน้ําปาสัก 21 
 

 
 

สารบัญรูป 

รูปท่ี   หนา 
1.6-1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 5 
1.7-1 ขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน 6 
 

2.1-1 สภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 10 
2.2-1 การแบงขอบเขตลุมน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 11 
2.3-1 เขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 12 
2.6-1 พ้ืนท่ีปาไมประเภทตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 15 
2.7-1 การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 16 
2.11-1 พ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากในลุมน้ําปาสัก 22 
2.11-2 พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากในลุมน้ําปาสัก 23 
 
 

3.2-1 ตัวอยางองคประกอบของผังน้ําหมายเลข 6, 7 และ 8 29 
3.4-1 (ก) ทางน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ําของสภาพปจจุบัน 33 
3.4-1 (ข) ทางน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ําของสภาพปจจุบัน 34 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -1-    
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาของโครงการ 
 ระบบเสนทางน้ํา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเปนเสนการกระจายน้ํา 
ไปยังสวนตาง ๆ ของพ้ืนท่ี เพ่ือเปนตนทุนสําหรับการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม เปนแหลงอาหาร 
แบบพอเพียงตามวิถีธรรมชาติ และแหลงผลิตพลังงานทดแทน รวมท้ังเปนเสนทางการระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก
และเสนทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรทางน้ํา ระบบเสนทางน้ําตอเนื่องตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ซ่ึงหมายรวมถึง
พ้ืนท่ีลําน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก และพ้ืนท่ีลุมตํ่าสองฝงลําน้ํา แตเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การพัฒนา 
ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทําใหมีความตองการใชพ้ืนท่ีเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ิมสูงข้ึน ท้ังการอยูอาศัย การ
ทองเท่ียว อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สงผลใหเกิดการรุกล้ําพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีลําน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลากและ
พ้ืนท่ีลุมต่ําสองฝงลําน้ําในลักษณะท่ีไมเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาโครงการหรือระบบโครงสรางพ้ืนฐานตาง 
ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชนในลักษณะกีดขวางการไหลของน้ํา จนเกิดปญหาน้ําทวมและอุทกภัย 
ในชวงฤดูฝน สงผลใหเกิดความเสียหายตอพ้ืนท่ีและทรัพยสินของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีทางน้ํา  

 จากปญหาอุทกภัยซํ้าซากและปญหาภัยแลงในประเทศไทย ซ่ึงมีแนวโนมความถ่ีมากข้ึนและ 
ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน จึงตองมีการจัดการระบบเสนทางน้ํา เพ่ือกําหนดขอบเขตเสนทางน้ํา อนุรักษลําน้ํา  
และแจงใหประชาชนทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดอุทกภัยระดับตาง ๆ และการใชประโยชนท่ีดินในระบบทางน้ํา 
เพ่ือไมใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ําหรือ
สิ่งกีดขวางการไหลของน้ําในระบบทางน้ํา อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง 
และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม โดยระบบเสนทางน้ํานี้เรียกวา “ผังน้ํา” 

 ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช เม่ือ 27 มกราคม พ.ศ.2562 เปนตนไป โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา 103  
ไดบัญญัติไววา “ในวาระเริ่มแรก ใหสํานักงานจัดทําผังน้ําและรายการประกอบผังน้ํา เสนอ กนช. เพ่ือพิจารณา
ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ” หมายความวา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
จะตองดําเนินการจัดทําผังน้ําใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2564 สําหรับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ไดกลาวในสวนท่ีเก่ียวของกับผังน้ํา ดังนี้ 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ผังน้ํา” หมายความวา แผนท่ีหรือแผนผังแสดงระบบทางน้ํา 
ท่ีมีน้ําไหลผาน ซ่ึงเชื่อมโยงกันตั้งแตตนน้ําจนถึงทางออกสู พ้ืนท่ีแหลงน้ํา ทะเล หรือทางออกทางน้ํา 
ระหวางประเทศ ซ่ึงระบบทางน้ําดังกลาวครอบคลุมท้ังแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง กุด ปาบุง ปาทาม  
พ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีแหลงกักเก็บน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ํา ทางน้ําหรือพ้ืนท่ีอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันไมวาจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน โดยทางน้ําดังกลาวอาจมีน้ําไหลผานตลอดท้ังป
หรือบางชวงเวลาก็ได 

 มาตรา 17 กนช. มีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ในการบูรณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ รวมท้ังใหมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 
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 (5 )  พิจารณาและใหความเห็นชอบผั งน้ํ า ท่ีสํ านั กงานเสนอ และประกาศกําหนดผั งน้ํ า 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา 23 ใหสํานักงานทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมีหนาท่ีและอํานาจ
ดังตอไปนี ้

 (3) จัดทําผังน้ําเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) 

 การจัดทําผังน้ําตาม (3) ตองจัดใหมีรายการประกอบผังน้ําเพ่ืออธิบายวัตถุประสงคของผังน้ํา และ
รายละเอียดท่ีปรากฏอยูในผังน้ํา ท้ังนี้ การจัดทําผังน้ําตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ํา 
หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม  

 มาตรา 56 เม่ือมีการประกาศผังน้ําในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 17 (5) แลว การใชประโยชนท่ีดิน
ท่ีอยูในระบบทางน้ําตามผังน้ําจะตองไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ําหรือกระแสน้ําหรือสิ่งกีดขวาง 
การไหลของน้ําในระบบทางน้ํา อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง  
และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม 

 ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดทําผังน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก ทาจีน และ 
จัดทํารายการประกอบผังน้ํา ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) พิจารณาภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือจัดทําผังน้ําลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  

พ.ศ. 2561  
2) เ พ่ือใหมีขอมูลผังน้ําลุมน้ํ าเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน ประกอบเปนขอมูล 

ในการพิจารณาการใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในระบบทางน้ําตามท่ีกําหนดในผังน้ําใหเปนไปตามมาตรา 56  
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

3) เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุง ฟนฟูทางน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงกับทางน้ําสายหลัก  
รวมท้ังเสนอแนะขนาดของชองเปดของอาคารในลําน้ําของลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน 

4) เพ่ือจัดทําแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํ าเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน  
ท้ังฤดูน้ําหลากและฤดูแลง 

5) เพ่ือใชเปนมาตรฐานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชขอมูลผังน้ําท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกัน 

  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ การวิเคราะห และการจัดทําผังน้ําลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และ

ทาจีน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
2) เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในระบบทางน้ําตามผังน้ํา 
3) เพ่ือใชขอมูลผังน้ําประกอบการสนับสนุนแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง แผนปองกันและ

แกไขภาวะน้ําทวม รวมถึงการจัดสรร การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟูและ 
การอนุรักษทรัพยากรน้ําในเขตลุมน้ํา 

4) เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับผังน้ํา ใหทุกภาคสวนสามารถ
เขาถึงและใชประโยชนรวมกันได 

1.4 ผูดําเนินการศึกษา 
 ประกอบดวย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร 
ดีเว็ลลัฟเม็นท คอนซัลแท็นส กรุป และ บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท จํากัด โดยมีบุคลากรหลัก 
ดังตารางท่ี 1.4-1 

1.5 ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการระหวางวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 
480 วัน 

1.6 พ้ืนที่ศึกษา 
 พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมต ิ
เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 รายละเอียด 
ดังแสดงในรูปท่ี 1.6-1  

1.7 ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 การศึกษาเพ่ือจัดทําผังน้ําลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน ท่ีปรึกษาจะดําเนินการสํารวจ
รวบรวม และทบทวนขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา สภาพปญหาและสาเหตุ
การเกิดอุทกภัยและภัยแลง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา  
อุทกวิทยา และชลศาสตร ศึกษาสถานการณน้ําทวมและจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตรของลุมน้ําหลัก 
และลุมน้ําสาขา ศึกษาศักยภาพของแหลงน้ําและปริมาณความตองการใชน้ํา จัดทําทะเบียนแหลงน้ําและ 
ขอมูลแหลงน้ํา ในดานการสํารวจ ประกอบดวย งานสํารวจวางหมุดหลักฐาน งานจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ
โครงการ งานสํารวจลําน้ํา สิ่งปลูกสรางหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกอสรางในทางน้ํา งานสํารวจคาระดับน้ําทวม 
ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต (Flood Mark) และงานสํารวจความลึกแหลงน้ํา  

 ท้ังนี้ เพ่ือจัดทําผังน้ําและรายการประกอบผังน้ํา ซ่ึงประกอบดวย ผังน้ําในรูปแบบแผนท่ี แผนผัง 
รายการประกอบผัง และระบบฐานขอมูล จัดทําแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําท้ังฤดูน้ําหลากและ 
ฤดูแลง และดําเนินงานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือใหเ กิดความเขาใจ 
ตอการดําเนินโครงการอยางถูกตองและตอเนื่อง ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากองคกรตางๆ และ
ประชาชนในทุกระดับ ดังแสดงขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงานในรูปท่ี 1.7-1 
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ตารางท่ี 1.4-1 บุคลากรหลักของโครงการ 
ลําดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 ดร.จงกล จงวิไลเกษม ผูจัดการโครงการ 

2 นางสาวปริยกร สาตารมณ รองผูจัดการโครงการ (1) 

3 นายสุรชัย ศรีสมบูรณ รองผูจัดการโครงการ (2) 

4 นายเอกพงษ เกตุทอง  ผูเชี่ยวชาญดานอุทกวิทยา 

5 นายอวิรุทธ สุขสมอรรถ ผูเชี่ยวชาญดานสมดลุน้าํ และระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ (1) 

6 นางสาวอุทุมพร นติยาคม ผูเชี่ยวชาญดานสมดลุน้าํ และระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ (2) 

7 นายธิพรหม อาวปรียา ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการอุทกภัยและการปองกันน้ําทวม (1) 

8 นายพงศนริศย ผลสีนธ ิ ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการอุทกภัยและการปองกันน้ําทวม (2) 

9 นายชุณหเดช พรหมเศรณี ผูเชี่ยวชาญดานการวางผังเมือง (1) 

10 นางสาวธนสรณ กมลรัตนโยธนิ ผูเชี่ยวชาญดานการวางผังเมือง (2) 

11 นางสาวกัลยา รัตนสุทธิพงษ ผูเชี่ยวชาญดานสิง่แวดลอม  

12 นางสาวเยาวภา ชวูงษ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ สังคม และองคกร 

13 นายเปลี่ยน มณียะ ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร และการใชที่ดิน 

14 นายกิตติโชติ บัวใจบุญ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 

15 นายวิวฒัน เมฆอรุณ ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน 

16 วาที่รอยตรี วรวุฒ ิไชยวงษา ผูเชี่ยวชาญดานสาํรวจ (1) 

17 วาที่รอยตรี พล รักษทอง ผูเชี่ยวชาญดานสาํรวจ (2) 

18 นางสาวปวีณา วัฒนนาถ ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) (1) 

19 นายพุทธพล ผลฉาย ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) (2) 

20 นางสาวนันทา เจริญผล ผูเชี่ยวชาญดานประชาสัมพนัธและการมีสวนรวม (1) 

21 นายอาริยะ ฟกทอง ผูเชี่ยวชาญดานประชาสัมพนัธและการมีสวนรวม (2) 
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รูปที่ 1.6-1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 1.7-1 ขอบเขตและขั้นตอนการดําเนินงาน 

การจัดทําผังน้ํา

(องคประกอบหลักและองคประกอบเสริม)

แนวทางการศึกษาและดําเนินงาน

โครงการจัดทําผังนํ้า ลุมนํ้าสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา และทาจีน

2. การรวบรวมและสอบทานขอมูลพ้ืนฐาน

 ผังเมือง การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ

 โครงขายระบบระบายน้าํและระบบปองกันน้ําทวมปจจุบนั

 ขอมูลทะเบียนแหลงน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ํา

 แผนการบริหารจัดการอุทกภยั 

 ปริมาณน้ําตนทุน/ความตองการน้ํา ปจจุบัน/อนาคต

 การบริหารจดัการน้าํ /การจัดสรรน้ํา 

 เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมเบื้องตน

 การใชประโยชนทีด่นิ

 การเกษตร ปจจุบัน/อนาคต

 แบบจําลองการบริหารจัดการน้ํา

 ภาพถายทางอากาศและดาวเทียม

4. การศึกษาดานอุตุ-อุทกวิทยา และชลศาสตร

วิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

วิเคราะหขอมูลฝน

วิเคราะหปริมาณนํ้าทา 

ปริมาณนํ้าหลาก

ปริมาณตะกอน

3.  การวิเคราะหทิศทางการเปลี่ยนแปลงลุมนํ้า

ยุทธศาสตรและนโยบายที่เก่ียวของ

การศึกษาทิศทางการบริหารทรัพยากรนํ้า 

วิเคราะหความเช่ือมโยง สอดคลองแผนลุมนํ้า ปจจุบัน/อนาคต

6. การศึกษาศักยภาพของแหลงนํ้าและปริมาณ

ความตองการใชนํ้า

การศึกษาปริมาณความตองการใชนํ้า และผูใชนํ้า

 จัดทําทะเบียนผูใชนํ้ารายหลัก

การวิเคราะหศักยภาพของระบบอางเก็บนํ้า 

 กําหนดปริมาณนํ้าต่ําสุดในลํานํ้าตางๆ เพ่ือรักษาระบบนิเวศและ

เพ่ืออุปโภคบริโภค

8. งานสํารวจพ้ืนท่ีฐานภูมิประเทศ 

การสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า

การสํารวจ อาคาร สิ่งปลูกสราง สิ่งตัดขวางลํานํ้า จุดตัดลํานํ้า 

คาระดับพ้ืนดินอ่ืนๆ ใชขอมูล DEM 

คาระดับนํ้าทวมที่เคยเกิดข้ึนในอดีต (Flood Mark) 

การบันทึกภาพมุมสูงเพ่ือใหเห็นสภาพโดยรอบของจุดสํารวจ

1. ศึกษาทบทวนขอมูลและรายงานที่เก่ียวของ

การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ

5. การศึกษาดานนํ้าทวม

การวิเคราะหสถานการณนํ้าทวมในปจจุบัน

การจัดทําแบบจําลองชลศาสตร

การศึกษาเพ่ือประกอบการจัดทําผังนํ้าและรายการประกอบผังนํ้า

7. การจัดทําทะเบียนแหลงนํ้า

ขอมูลทะเบียนแหลงนํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้า

หลักเกณฑการใชนํ้าของแหลงนํ้าในลุมนํ้า

9. การจัดทําผังนํ้าและรายการประกอบผังนํ้า

 ผังนํ้าในรูปแบบแผนที่ 

 ผังนํ้าในรูปแบบแผนผัง

รายการประกอบผัง

10. การจัดทําแนวทางการบริหารจัดการนํ้าในลุม

นํ้าทั้งฤดูนํ้าหลากและฤดูแลง

ผังนํ้าและรายการประกอบ ฉบับราง 1

ผังนํ้าและรายการประกอบ ฉบับราง 2

(ที่ปรับปรุง)

ผังนํ้าและรายการประกอบ ฉบับราง 3

(ที่ปรับปรุงเพ่ิมเตมิ)

ผังนํ้าและรายการประกอบ สําหรับ

นําไปใชในราชกิจจานุเบกษาและขอมลู

สนับสนุนผังนํ้า

ผังนํ้าในรูปแบบแผนท่ี/ แผนผัง 

รายการประกอบผัง

ทะเบียนแหลงนํ้าพรอมรายการประกอบ เชน ความจุ อัตรา

การไหล ขนาด (ความยาวลํานํ้า ขนาดพ้ืนที่แหลงนํ้า) และ

อ่ืนๆ

ขอบเขตพ้ืนที่แหลงนํ้าและขอบเขตพ้ืนที่นํ้าทวมทั้งลุมนํ้า และ

ภาพแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ตลอดแนวผังนํ้าและพ้ืนที่นํ้า

ทวมทั้งลุมนํ้าชุมชนหรือพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 

ผลการศึกษาพ้ืนที่นํ้าทวมในลุมนํ้า ในรอบปตางๆ 

หลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขตตางๆ และขอเสนอแนะ

ผลการศึกษาศักยภาพแหลงนํ้า

หลักเกณฑการใชนํ้าของแหลงนํ้าในลุมนํ้า

ฐานขอมูล

ประกอบผังนํ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ

อุทกภัยและภัยแลง

ผลลัพธ >>>  ผังนํ้าและรายการประกอบ สําหรับนําไปใชในราชกิจจานุเบกษาและขอมลูสนับสนุนผังนํ้า

การศึกษาลักษณะโครงการ/กําหนดพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย

การเขาพบหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ

การประชุมกลุมยอยคร้ังท่ี 1

การประชุมกลุมยอยคร้ังท่ี 2

การจัดส่ือมวลชนสัญจรคร้ังท่ี 1

12. การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และ

การมีสวนรวม

การจัดส่ือมวลชนสัญจรคร้ังท่ี 2

รายงานปดโครงการ

480 วัน

รายงานเร่ิมงาน

45 วัน

รายงาน PG#1

150 วัน

รายงาน PG#2

330 วัน

รายงาน Interim

240 วัน

11. การจัดทําฐานขอมูล

งานออกแบบโครงสรางของ

ระบบฐานขอมูล GIS

งานจัดทําระบบฐานขอมูล 

GIS

งานจัดทําระบบฐานขอมูล 

MIS

การรวบรวมและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

ขอมูลGIS

ขอมูลรูปแบบตาราง

งานออกแบบโครงสราง

ของระบบฐานขอมูล MIS

รายงาน Draft Final

420 วัน

รายงาน Final

480 วัน

รายงาน PG#1

150 วัน

รายงานเร่ิมงาน

45 วัน

รายงาน Interim

240 วัน

รายงาน PG#2

330 วัน

รายงาน Draft Final

420 วัน

รายงาน Final

480 วัน
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1.8 ผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 
 เม่ือดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ จะไดขอบเขตเสนทางนํ้า มีขอมูลในการพิจารณาการใชประโยชนท่ีดิน
ในระบบทางนํ้า เพ่ือไมใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนการดําเนินกิจกรรม 
ท่ีไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางนํ้า หรือสิ่งกีดขวางการไหลของนํ้าในระบบทางนํ้า รวมถึงการแจงเตือน 
ใหประชาชนไดทราบถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงเกิดอุทกภัยระดับตางๆ ตลอดจนการฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ 
ในเขตผังน้ํา  
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บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษา 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุมน้ําปาสัก พ้ืนท่ีสวนใหญตั้งอยูในเขตภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีลุมน้ํา 15,603.33 ตร.กม. 
หรือ 9.75 ลานไร ทิศเหนือของพ้ืนท่ีลุมน้ํามีอาณาเขตติดตอกับลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก
ติดกับลุมน้ําชีและลุมน้ํามูล ทิศใตติดกับลุมน้ําบางปะกง ทิศตะวันตกติดกับลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ํานาน 
สภาพภูมิประเทศตอนบนลอมรอบดวยเทือกเขาเพชรบูรณเปนเทือกเขาสูงอยูดานทิศเหนือ ทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก พ้ืนท่ีตอนกลางเปนท่ีราบสลับเนินเขาและภูเขา ลาดเทไปยังทิศใต ตอนลางของลุมน้ํา 
ดานทิศตะวันออกเปนเทือกเขาและภูเขาสลับเนินเขา ในเขตจังหวัดสระบุรี นครนายก ลพบุรี และนครราชสีมา 
สภาพภูมิประเทศในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักดังแสดงในรูปท่ี 2.1-1 

2.2 สภาพลุมน้ําและการแบงลุมน้ําสาขา 

 ลุมน้ําปาสัก ประกอบดวย 11 ลุมน้ําสาขา ไดแก ลุมน้ําสาขาแมน้ําปาสักตอนบน หวยน้ําพุง 
แมน้ําปาสักสวนท่ี 2 คลองหวยบอ แมน้ําปาสักสวนท่ี 3/1 หวยเกาะแกว แมน้ําปาสักสวนท่ี 3/2 ลําสนธิ  
แมน้ําปาสักตอนลางสวนท่ี 1 หวยหมวกเหล็ก แมน้ําปาสักตอนลางสวนท่ี 2 โดยแมน้ําปาสักเปนแมน้ําสายหลัก
ของลุมน้ํามีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงทิศใต มีลําน้ําสายสั้นๆ ไหลลง เชน ลําน้ําพุง ไหลผาน อ.หลมเกา  
ไปลงแมน้ําปาสักท่ี อ.หลมสัก ลําสนธิ ไหลจาก อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี ผานอางเก็บน้ํากุดตาเพชร แลวไหลไปลง
เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ท่ี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ไหลผานสระบุรีผานเข่ือนทดน้ําพระราม 6 แลวไปบรรจบ 
กับแมน้ําเจาพระยา ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา รวมความยาวแมน้ําปาสักประมาณ 751 กม. รายละเอียด 
ขนาดพ้ืนท่ีรายลุมน้ําสาขาแสดงในตารางท่ี 2.2-1 และแสดงการแบงขอบเขตลุมน้ําสาขาดังรูปท่ี 2.2-1  

2.3 ขอบเขตการปกครอง 

 ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของ 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครนายก 
นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย นครสวรรค และเพชรบูรณ ในพ้ืนท่ี 49 อําเภอ 288 ตําบล ดังแสดงการแบงขอบเขต
การปกครองในลุมน้ําสาขาดังรูปท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.2-1 รายละเอียดลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 

รหัสลุมน้ําสาขา ลุมน้ําสาขา พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) 

1202 แมน้ําปาสักตอนบน 1,530.73 956,705 
1203 หวยน้ําพุง 687.62 429,762 
1204 แมน้ําปาสักสวนที่ 2 2,410.10 1,506,314 
1205 คลองหวยบอ 133.01 83,131 
1206 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/1 3,501.64 2,188,527 
1207 หวยเกาะแกว 494.75 309,217 
1208 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/2 719.51 449,696 
1209 ลําสนธ ิ 1,334.00 833,751 
1210 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 1 2,045.67 1,278,543 
1211 หวยหมวกเหล็ก 654.91 409,320 
1212 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 2 2,091.39 1,307,116 

รวมลุมน้ําปาสกั 15,603.33 9,752,080 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, พ.ศ. 2563 

2.4 จํานวนประชากร 

 จากขอมูลจํานวนประชากรรายจังหวัด สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
พบวา ในป พ.ศ.2561 ลุมน้ําปาสัก มีจํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 1,541,628 คน แบงเปนชาย 761,658 คน 
และหญิง 779,970 คน มีจํานวนครัวเรือนรวมท้ังลุมน้ํา 590,525 ครัวเรือน จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน 
เทากับ 2.61 คน/ครัวเรือน ความหนาแนนประชากรของลุมน้ําปาสัก เทากับ 98.80 คน/ตร.กม. 

2.5 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา 

 สภาพภูมิอากาศท่ัวไปของลุมน้ําปาสัก สรุปไดดังนี้ 

ตัวแปรภูมิอากาศ คาเฉลี่ยรายป หนวย 

อุณหภูม ิ 27.34 องศาเซลเซยีส 

ความช้ืนสัมพัทธ 73.38 เปอรเซ็น 

เมฆปกคลุม 5.38 0-10 

ความเร็วลม 2.26 น็อต 

ปริมาณการระเหย 1,690.68 มิลลเิมตร 

 ลุมน้ําปาสัก มีปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 1,186.6 มิลลิเมตรตอป คิดเปนฤดูฝน 1,011.7 มิลลิเมตรตอป 
และฤดูแลง 174.9 มิลลิเมตรตอป ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยของลุมน้ําปาสักตอนบน (เหนือเข่ือนปาสักชลสิทธิ์)
เทากับ 3,915.69 ลานลูกบาศก เมตรตอป  และปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยของลุมน้ําปาสักตอนลาง  
(ทายเข่ือนปาสักชลสิทธิ์) เทากับ 808.77 ลานลูกบาศกเมตรตอป 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -10-   
  

 

 
รูปท่ี 2.1-1 สภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก  

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, พ.ศ. 2563 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -11-   
  

 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 2.2-1 การแบงขอบเขตลุมน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -12-   
  

 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ, พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 2.3-1 เขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -13-   
  

2.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ทรัพยากรแรธาตุ : ทรัพยากรแรธาตุท่ีสําคัญหลายชนิดกระจายตัวในพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน หินปูน หินประดับ 
ทองคํา เหล็ก ทองแดง บอลเคลย แบไรต เปนตน และกลุมแรเพ่ือการเกษตร เชน โพแทซ โดโลไมต และดินมารล 
เปนตน กลุมแรพลังงาน ไดแก ถานหินและปโตรเลียม และพบกลุมแรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจจํานวนมาก
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี เชน หินปูน หินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมซีเมนตและกอสราง หินออน ซ่ึงเปนกลุมแรเพ่ือ
การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หินแอนดีไซต บอลเคลย และดินมารล 

 คุณภาพน้ําผิวดิน : แมน้ําปาสักจัดอยูในแหลงน้ําประเภทท่ี 3 คุณภาพน้ําพอใช 

 ปาไม : จากขอมูลพ้ืนท่ีปาไมของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ป พ.ศ.2562 พบวาในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําปาสักประกอบดวย อุทยานแหงชาติ 690.94 ตร.กม. วนอุทยาน 36.88 ตร.กม. เขตรักษาพันธุสัตวปา 
788.73 ตร.กม. และเขตหามลาสัตวปา 100.74 ตร.กม. ดังแสดงในรูปท่ี 2.6-1 

 พ้ืนท่ีชุมน้ํา : ลุมน้ําปาสักมีพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมน้ํา 2 ประเภท ประกอบดวย 1) พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
ท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ จํานวน 1 แหง ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ําเขตหามลาสัตวปาเข่ือนปาสักชลสิทธิ์  
และ 2) พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติ จํานวน 2 แหง ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีราบลุมภาคกลางตอนลาง 
และพ้ืนท่ีชุมน้ําแมน้ําปาสัก 

2.7 เกษตร ดิน และการใชประโยชนที่ดิน 

 ทรัพยากรดิน : มีกลุมชุดดินในพ้ืนท่ีจํานวน 34 กลุมชุดดิน สามารถแบงกลุมชุดดินออกเปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมชุดดินท่ีพบในสภาพพ้ืนท่ีราบลุม และกลุมชุดดินท่ีพบในสภาพพ้ืนท่ีดอน จากการวิเคราะห 
ชั้นความเหมาะสมดินสําหรับปลูกพืชในระบบชลประทานในลุมน้ําปาสัก พบวา กลุมชุดดินในท่ีลุมสวนใหญ 
เปนดินท่ีเหมาะสมดีสําหรับปลูกขาว (1-R) สําหรับกลุมชุดดินในท่ีดอนสวนใหญเปนดินท่ีเหมาะสมนอย 
สําหรับปลูกพืช (5-C) 

 การใชประโยชนท่ีดินปจจุบัน : จากขอมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน ป พ.ศ.2562 สามารถแบงกลุมการใช
ท่ีดินออกเปน 6 ประเภท ไดแก พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอยูอาศัยและสิ่งปลูกสราง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีปาไม 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และพ้ืนท่ีแหลงน้ํา การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักสวนใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร 
รองลงมาเปนพ้ืนท่ีปาไม รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.7-1 และรูปท่ี 2.7-1 

 การเกษตรปจจุบัน : พ้ืนท่ีการเกษตรในลุมน้ําปาสัก แบงออกเปน 2 พ้ืนท่ี คือ 1) การเกษตรในพ้ืนท่ี
อาศัยน้ําฝน มีท้ังการปลูกขาวนาป ขาวนาปรัง พืชไรอายุสั้น พืชไรอายุยาว ไมยืนตน พืชผัก และฟารมปศุสัตว 
2) การเกษตรในเขตชลประทาน ชวงฤดูฝนเกษตรกรจะปลูกขาวนาป พืชไรอายุสั้น พืชไรอายุยาว  
ไมยืนตนอายุยาว ไมผล และพืชผัก เปนตน สวนในชวงฤดูแลงจะปลูกขาวนาปรัง พืชไรอายุสั้น และพืชผัก 

  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -14-   
  

 
ท่ีมา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, พ.ศ.2562 

รูปท่ี 2.6-1 พ้ืนท่ีปาไมประเภทตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -15-   
  

  

ที่ม
า 

: ก
รม

พัฒ
นา

ที่ดิ
น,

 ป
 พ

.ศ
.2

56
2 

ตา
รา

งที่
 2

.7
-1

 ก
าร

ใช
ปร

ะโ
ยช

นที่
ดิน

ใน
ลุม

น้ํา
ปา

สัก
 ป

 พ
.ศ

.2
56

2 

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

พื้น
ที่ก

าร
เก

ษต
ร

47
4,

66
8

49
.6

1
25

2,
10

3
58

.6
6

64
0,

25
9

42
.5

1
42

,3
84

50
.9

8
1,

57
9,

95
4

72
.1

9
22

1,
09

5
71

.5
0

พื้น
ที่อ

ยูอ
าศ

ัยแ
ละ

สิ่ง
ปล

ูกส
รา

ง
25

,8
26

2.
70

25
,4

90
5.

93
87

,5
84

5.
81

5,
34

8
6.

43
10

1,
62

5
4.

64
10

,2
85

3.
33

พื้น
ที่อ

ุตส
าห

กร
รม

18
9

0.
02

1,
10

8
0.

26
2,

13
5

0.
14

24
1

0.
29

9,
69

4
0.

44
64

9
0.

21

พื้น
ที่ป

าไ
ม

43
8,

04
0

45
.7

9
13

7,
49

9
31

.9
9

72
1,

10
6

47
.8

7
34

,1
67

41
.1

0
43

8,
51

8
20

.0
4

70
,0

81
22

.6
6

พื้น
ที่เ

บ็ด
เต

ล็ด
12

,9
87

1.
36

9,
34

7
2.

17
38

,1
04

2.
53

41
4

0.
50

36
,7

19
1.

68
2,

48
5

0.
80

พื้น
ที่แ

หล
งน

้ํา
4,

99
5

0.
52

4,
21

5
0.

98
17

,1
26

1.
14

57
7

0.
69

22
,0

16
1.

01
4,

62
2

1.
49

รว
มท

ั้งห
มด

95
6,

70
5

10
0.

00
42

9,
76

2
10

0.
00

1,
50

6,
31

4
10

0.
00

83
,1

31
10

0.
00

2,
18

8,
52

7
10

0.
00

30
9,

21
7

10
0.

00

12
07

12
06

คล
อง

หว
ยบ

อ
แม

น้ํา
ปา

สัก
สว

นท
ี่ 2

12
05

12
04

หว
ยเ

กา
ะแ

กว
แม

น้ํา
ปา

สัก
สว

นท
ี่ 3/

1
กา

รใ
ชป

ระ
โย

ชน
ที่ด

ินป
 25

62

12
02

12
03

แม
น้ํา

ปา
สัก

ตอ
นบ

น
หว

ยน
้ําพ

ุง

ตา
รา

งที่
 2

.7
-1

 ก
าร

ใช
ปร

ะโ
ยช

นที่
ดิน

ใน
ลุม

น้ํา
ปา

สัก
 ป

 พ
.ศ

.2
56

2 
(ต

อ)
 

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

ไร


รอ
ยล

ะ
ไร


รอ

ยล
ะ

พื้น
ที่ก

าร
เก

ษต
ร

36
4,

09
5

80
.9

6
44

7,
44

2
53

.6
7

82
4,

82
0

64
.5

1
15

7,
26

7
38

.4
2

72
2,

73
1

55
.2

9
5,

72
6,

81
8

58
.7

2

พื้น
ที่อ

ยูอ
าศ

ัยแ
ละ

สิ่ง
ปล

ูกส
รา

ง
13

,7
69

3.
06

34
,4

55
4.

13
58

,0
22

4.
54

32
,7

57
8.

00
12

4,
59

8
9.

53
51

9,
76

0
5.

33

พื้น
ที่อ

ุตส
าห

กร
รม

3,
65

4
0.

81
86

9
0.

10
5,

78
6

0.
45

4,
13

1
1.

01
34

,6
48

2.
65

63
,1

04
0.

65

พื้น
ที่ป

าไ
ม

51
,1

43
11

.3
7

30
4,

29
3

36
.5

0
23

3,
66

8
18

.2
8

19
6,

60
3

48
.0

3
30

5,
01

5
23

.3
3

2,
93

0,
13

2
30

.0
5

พื้น
ที่เ

บ็ด
เต

ล็ด
8,

96
1

1.
99

27
,9

36
3.

35
37

,2
33

2.
91

16
,4

27
4.

01
90

,8
15

6.
95

28
1,

42
8

2.
89

พื้น
ที่แ

หล
งน

้ํา
8,

07
3

1.
80

18
,7

56
2.

25
11

9,
01

5
9.

31
2,

13
4

0.
52

29
,3

08
2.

24
23

0,
83

8
2.

37

รว
มท

ั้งห
มด

44
9,

69
6

10
0.

00
83

3,
75

1
10

0.
00

1,
27

8,
54

3
10

0.
00

40
9,

32
0

10
0.

00
1,

30
7,

11
6

10
0.

00
9,

75
2,

08
0

10
0.

00

รว
มพ

ื้นท
ี่

12
08

แม
น้ํา

ปา
สัก

ตอ
นล

าง
สว

นท
ี่ 2

หว
ยห

มว
กเ

หล
็ก

แม
น้ํา

ปา
สัก

ตอ
นล

าง
สว

นท
ี่ 1

12
12

12
11

12
10

ลํา
สน

ธิ
แม

น้ํา
ปา

สัก
สว

นท
ี่ 3/

2

12
09

กา
รใ

ชป
ระ

โย
ชน

ที่ด
ินป

 25
62



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -16-   
  

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2562 

รูปท่ี 2.7-1 การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -17-   
  

2.8 ปริมาณความตองการใชน้ํา 

 ปริมาณความตองการใชน้ําปจจุบัน : ลุมน้ําปาสักมีปริมาณความตองการใชน้ําผิวดินรวมทุกกิจกรรม
ในกรณีปจจุบันเทากับ 7,904.71 ลาน ลบ.ม./ป และมีปริมาณความตองการใชน้ําจําแนกรายกิจกรรม 
สรุปไดดังตารางท่ี 2.8-1 สําหรับความตองการใชน้ําใตดินปจจุบันมีปริมาณ 72.09 ลาน ลบ.ม./ป 

 ปริมาณความตองการใชน้ําตามแผนงานจากหนวยงานตางๆ : จากผลการศึกษาในรายงาน 
ฉบับสุดทาย โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กลุมลุมน้ําเจาพระยาใหญ  
ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2563 สามารถสรุปเปรียบทียบความตองการใชน้ํ าผิวดิน 
รวมทุกกิจกรรมในพ้ืน ท่ีลุ มน้ํ าป าสั กกรณีป จจุบันและอนาคตตามแผนพัฒนา  10 ป  และ 20 ป   
ไดดังตารางท่ี 2.8-2 
 ความตองการใชน้ําใตดินในอนาคต พิจารณาจากขอมูลศักยภาพน้ําบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล พ.ศ. 2559 และจากรายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา กลุมลุมน้ําเจาพระยาใหญ ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2563 ซ่ึงไดทําการคาดการณ
ความตองการน้ําใตดินรายปลวงหนา 10 ป และ 20 ป พบวาปริมาณความตองการใชน้ําใตดินมีแนวโนมสูงข้ึนมี
คา 83.04 ลาน ลบ.ม./ป และ 95.65 ลาน ลบ.ม./ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2.8-1 ความตองการใชน้ําผิวดินจําแนกรายกิจกรรมกรณีปจจุบันของลุมน้ําปาสัก 

รหัส 
ลุมนํ้า 
สาขา 

ชื่อลุมนํ้าสาขา 

ความตองการใชนํ้าแยกรายกิจกรรม (ลาน ลบ.ม./ป) 

เกษตร 
อุปโภค
บริโภค 

ทองเที่ยว อุตสาหกรรม ปศุสัตว 
รักษาสมดุล 

ของระบบนิเวศ
ทายนํ้า 

ความตองการใชนํ้า
รวมทั้งหมด 

1202 แมน้ําปาสักตอนบน 540.49  2.87  0.26  0.25  0.75  60.39  605.01  

1203 หวยน้าํพุง 315.03  2.06  0.12  0.41  0.34  21.06  339.01  

1204 แมน้ําปาสักสวนที่ 2 899.68  8.81  0.40  3.09  1.34  4.71  918.03  

1205 คลองหวยบอ 49.70  0.53  0.02  0.11  0.07  0.87  51.30  

1206 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/1 1,203.07  13.26  0.58  15.06  3.17  12.26  1,247.40  

1207 หวยเกาะแกว 172.46  1.81  0.16  1.06  1.08  2.51  179.07  

1208 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/2 270.67  0.95  0.17  3.87  0.97  3.40  280.03  

1209 ลําสนธ ิ 739.83  1.93  0.69  1.45  4.89  5.61  754.40  

1210 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 1 1,418.16  5.90  1.23  13.35  7.75  439.72  1,886.10  

1211 หวยหมวกเหล็ก 240.69  3.28  0.44  7.99  1.49  14.37  268.26  

1212 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 2 1,212.86  30.55  2.22  96.67  7.25  26.54  1,376.09  

รวม 7,062.64  71.93  6.30  143.31  29.10  591.44  7,904.71  

ท่ีมา : รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กลุมลุมนํ้าเจาพระยาใหญ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ.2563 

  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -18-   
  

ตารางท่ี 2.8-2 เปรียบเทียบความตองการใชน้ําผิวดินกรณีปจจุบันและอนาคตในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 

รหัสลุมนํ้าสาขา ชื่อลุมนํ้าสาขา 
ความตองการใชนํ้าผิวดินรวมทุกกิจกรรม (ลาน ลบ.ม./ป) 

กรณีปจจุบัน  
(พ.ศ.2560) 

แผนงานระยะ 10 ป 
 (พ.ศ.2570) 

แผนงานระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2580) 

1202 แมน้ําปาสักตอนบน 605.01  582.76  583.32  

1203 หวยน้าํพุง 339.01  309.47  309.88  

1204 แมน้ําปาสักสวนที่ 2 918.03  892.02  896.68  

1205 คลองหวยบอ 51.30  54.19  54.26  

1206 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/1 1,247.40  1,253.19  1,266.02  

1207 หวยเกาะแกว 179.07  179.84  180.80  

1208 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/2 280.03  263.21  270.36  

1209 ลําสนธ ิ 754.40  654.95  657.54  

1210 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 1 1,886.10  1,674.44  1,684.43  

1211 หวยหมวกเหล็ก 268.26  255.40  258.91  

1212 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 2 1,376.09  1,251.19  1,282.65  

รวม 7,904.71 7,370.66 7,444.85 

ท่ีมา : รายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กลุมลุมนํ้าเจาพระยาใหญ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ.2563 

2.9 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําในปจจุบัน : จากการรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการ
ชลประทานในปจจุบันในลุมน้ําปาสัก โดยอางอิงขอมูลจากผลการศึกษาในรายงานฉบับสุดทาย โครงการศึกษา
เพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กลุมลุมน้ําเจาพระยาใหญ ของสํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ พ.ศ.2563  สามารถสรุปไดดังนี้ 

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าในปจจบุัน 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบนํ้าดวยไฟฟา 

จํานวน 
(แหง) 

ความจุเก็บกัก  
(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

(ไร) 

จํานวน 
(แหง) 

ความจุเก็บกัก 
(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่
ชลประทาน

(ไร) 

จํานวน 
(แหง) 

ความจุเก็บกัก 
(ลาน ลบ.ม.) 

พ้ืนที่รับ
ประโยชน  

(ไร) 

จํานวน 
(แหง) 

พ้ืนที่รับ
ประโยชน 

(ไร) 

1 960 174,500 23 198 278,517 471 4 498,700 48 22,458 

 แหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติประเภทหนอง บึง และพ้ืนท่ีลุมต่ํา : จากฐานขอมูลระเบียนแหลงเก็บกักน้ํา
ธรรมชาติประเภทหนอง บึง ของกรมทรัพยากรน้ําป พ.ศ.2552 รวมถึงขอมูลพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีสาธารณประโยชน
และมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.) ของกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย โดยพิจารณารวมกับขอมูล
ดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google Earth พบวาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักมีแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติประเภท
หนอง บึง ขนาดพ้ืนท่ีนอยกวา 50 ไร จํานวน 3,351 แหง และมีแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติประเภทหนอง บึง 
ขนาดพ้ืนท่ีมากกวา 50 ไร จํานวน 28 แหง สําหรับพ้ืนท่ีลุมต่ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักมีความสําคัญในการบรรเทา
อุทกภัยโดยการใชเปนพ้ืนท่ีชะลอน้ํา เพ่ือแบงปริมาณน้ําหลากเขาพ้ืนท่ี ไดแก ทุงบางกุม  

 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -19-   
  

2.10 ระบบคมนาคม 

 ระบบถนน : ลุมน้ําปาสักมีทางหลวงท่ีสําคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดินสายประธาน หมายเลข 1 และ 2 
ทางหลวงแผนดินสายประธานตามภาคตาง ๆ เชน 12 21 32 33 ทางหลวงแผนดินสายรอง เชน หมายเลข 
113 234 205 362 เปนตน ทางหลวงแผนดินท่ีเชื่อมระหวางจังหวัดกับอําเภอ หรือสถานท่ีสําคัญ เชน 2005 
2089 2244 2271 2302 2326 3004 3188 3225 3333 3467 เปนตน 

 ระบบราง : มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางรถไฟสายตะวันออก และสายเหนือ ผานในพ้ืนท่ี
ลุมน้ํา 

 ทางอากาศ : มีทาอากาศยานเพชรบูรณ หรือสนามบินเพชรบูรณ ตั้งอยูท่ีตําบลลานบา อําเภอหลมสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ อยูหางจากตัวอําเภอหลมสัก ประมาณ 16 กิโลเมตร และหางจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ
ประมาณ 31 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 4,100 ไร เปนสนามบินท่ีมีพ้ืนท่ีใหญเปนลําดับท่ีสอง 
ในประเทศไทย (รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ) ทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2543 เปนทาอากาศยาน 
ในสังกัดกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

 ทางน้ํา : มีเสนทางการเดินเรือท่ีใชขนสงสินคาอยูชวงบริเวณ อําเภอทาเรือ อําเภอนครหลวง และ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา 

2.11 สภาพปญหา 

 สภาพปญหาอุทกภัย : ปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักดานเหนือเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ มีปญหาอุทกภัย
ตอเนื่องจากปญหาสภาพทางกายภาพรวมกับปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีเกิดจากการใชท่ีดิน 
ท่ีผิดประเภท ไดแก ปญหาดานการบุกรุกทําลายปาไม เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทํากิน ขาดการอนุรักษปาตนน้ํา  
การชะลางพังทะลายของดิน ทําใหแหลงน้ําลําธารตื้นเขิน ประสิทธิภาพในการระบายน้ําลดนอยลง และยังสงผล
ใหดินขาดการยึดเกาะถูกชะลางมาพรอมกับการเกิดปริมาณน้ําหลากทําใหความรุนแรงของปริมาณน้ําหลาก 
มีมากข้ึน โดยเฉพาะสภาพลุมน้ําตอนบนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ-เลย ท่ีมีความลาดชันสูง ประกอบกับ 
มีโครงสรางพ้ืนฐานกีดขวางทางน้ําและปริมาณฝนเฉลี่ยรายปสูง (1,067-1,630 มม./ป) จึงเกิดปญหาน้ําทวม
คอนขางรุนแรง และเกิดอยางฉับพลัน สวนปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสักดานทายน้ําของเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ 
มีปญหาอุทกภัยเกิดข้ึนมาจากลักษณะทางกายภาพของแมน้ําปาสักและสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ในลุมน้ํา โดยสภาพปญหาอุทกภัยตามแนวริมแมน้ําปาสักลดลงมากภายหลังจากมีเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ยกเวน 
ตามจุดบรรจบระหวางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสักบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตสภาพแมน้ําปาสัก
บางชวงคอนขางแคบและมีความสามารถในการระบายน้ําต่ํา และบางพ้ืนท่ีมีปญหาอุทกภัยจากการตื้นเขิน 
ของคลองระบายน้ําท่ีขาดการดูแลรักษา การขยายตัวของชุมชนทําใหพ้ืนท่ีชะลอน้ําลดลง  
 จากการรวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากของกรมพัฒนาท่ีดิน ป พ.ศ.2562 ซ่ึงไดกําหนดระดับความ
รุนแรงของปญหาน้ําทวมซํ้าซากเปน 3 ระดับ คือ พ้ืนท่ีมีความรุนแรงนอย คือ มีปญหาไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 
10 ป พ้ืนท่ีมีความรุนแรงปานกลาง คือ มีปญหา 4-7 ครั้ง ในรอบ 10 ป และพ้ืนท่ีมีความรุนแรงมาก คือ มี
ปญหา 8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป ท้ังนี้พบวา ลุมน้ําปาสักมีพ้ืนท่ีมีความรุนแรงนอย คิดเปน 0.20 ลานไร พ้ืนท่ีมี 
ความรุนแรงปานกลาง คิดเปน 0.40 ลานไร และไมมีพ้ืนท่ีมีความรุนแรงมาก โดยคิดเปนพ้ืนท่ีประสบปญหา 
น้ําทวมซํ้าซากท้ังหมดประมาณ 0.60 ลานไร รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2.11-1 และรูปท่ี 2.11-1  
จากสภาพปญหาน้ําทวม สาเหตุท่ีสําคัญสวนหนึ่งเกิดจากสิ่งกีดขวางทางน้ํา ท้ังนี้สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ไดรวบรวมขอมูลสิ่งกีดขวางในลําน้ํา และเรงดําเนินการติดตามเพ่ือแกไขสิ่งกีดขวางในลําน้ําดังกลาว โดยสรุปไดดัง
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ตารางท่ี 2.11-2 และจะทําการรวบรวมขอมูลสิ่งปลูกสรางหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกอสรางในทางน้ําเพ่ือใช
ประกอบการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ีน้ําทวมดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรตอไป 

ตารางท่ี 2.11-1 พ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากท่ีระดับความรุนแรงตางๆ ในลุมน้ําปาสัก 

รหัสลุมนํ้า 
สาขา 

ชื่อลุมนํ้าสาขา 

พ้ืนทีป่ระสบปญหานํ้าทวมซํ้าซาก (ไร) 
รวมทั้งหมด 

(ไร) 
พ้ืนที่มีความรุนแรงนอย 
มีปญหาไมเกิน 3 ครั้ง  

ในรอบ 10 ป 

พ้ืนที่มีความรุนแรงปานกลาง 
มีปญหา 4-7 ครั้ง 

ในรอบ 10 ป 

พ้ืนที่มีความรุนแรงมาก 
มีปญหา 8-10 ครั้ง  

ในรอบ 10 ป 
1202 แมน้ําปาสักตอนบน 4,296 921 - 5,217 
1203 หวยน้าํพุง 2,188 1,837 - 4,024 
1204 แมน้ําปาสักสวนที่ 2 25,215 58,584 - 83,800 
1205 คลองหวยบอ 428 778 - 1,207 
1206 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/1 59,711 213,116 - 272,827 
1207 หวยเกาะแกว 386 2,220 - 2,606 
1208 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/2 17,538 47,747 - 65,285 
1209 ลําสนธ ิ 2,769 981 - 3,749 
1210 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 1 13,920 3,904 - 17,824 
1211 หวยหมวกเหล็ก - - - - 
1212 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 2 75,912 65,630 - 141,542 

รวม 202,363 395,719 - 598,082 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2562 
 

ตารางท่ี 2.11-2 ส่ิงกีดขวางในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําปาสัก 

ลําดับที ่ ชื่อแผนงาน ตําบล อําเภอ จังหวัด หนวยงานดาํเนินการ 

1 สะพานคอนกรีต ถนนสาย บึงสามพัน - หนองบัวระเหว กันจ ุ บึงสามพัน เพชรบูรณ กรมทางหลวง 

2 สะพานคอนกรีต ถนนสายสระบุรี - หลมสัก หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ กรมทางหลวง 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ , พ.ศ.2563 

 สภาพปญหาภัยแลง : จากขอมูลพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากของกรมพัฒนาท่ีดิน ป พ.ศ.2562 
ไดกําหนดระดับความรุนแรงของปญหาภัยแลงเปน 3 ระดับ คือ พ้ืนท่ีมีความรุนแรงนอย เกิดสภาวะภัยแลงไม
เกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป พ้ืนท่ีมีความรุนแรงปานกลาง เกิดสภาวะภัยแลง 4-5 ครั้ง ในรอบ 10 ป และพ้ืนท่ีมี
ความรุนแรงมาก เกิดสภาวะภัยแลง 6-10 ครั้งในรอบ 10 ป ท้ังนี้พบวา ลุมน้ําปาสักมีพ้ืนท่ีมีความรุนแรงนอย คิด
เปน 0.83 ลานไร พ้ืนท่ีมีความรุนแรงปานกลาง คิดเปน 0.53 ลานไร และพ้ืนท่ีมีความรุนแรงมาก คิดเปน 0.07 
ลานไร โดยคิดเปนพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากท้ังหมดประมาณ 1.43 ลานไร รายละเอียดแสดงใน 
ตารางท่ี 2.11-3 แสดงดังรูปท่ี 2.11-2  
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ตารางท่ี 2.11-3 พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากท่ีระดับความรุนแรงตางๆ ในลุมน้ําปาสัก 

รหัสลุมนํ้า 
สาขา 

ชื่อลุมนํ้าสาขา 

พ้ืนทีป่ระสบปญหาภัยแลงซํ้าซาก (ไร) 
รวมทั้งหมด 

(ไร) 
พ้ืนที่มีความรุนแรงนอย 
มีปญหาไมเกิน 3 ครั้ง  

ในรอบ 10 ป 

พ้ืนที่มีความรุนแรงปานกลาง 
มีปญหา 4-5 ครั้ง 

ในรอบ 10 ป 

พ้ืนที่มีความรุนแรงมาก 
มีปญหา 6-10 ครั้ง  

ในรอบ 10 ป 
1202 แมน้ําปาสักตอนบน 70,441 17,487 545 88,473 
1203 หวยน้าํพุง 42,961 5,659 1,096 49,716 
1204 แมน้ําปาสักสวนที่ 2 123,014 45,912 2,507 171,433 
1205 คลองหวยบอ 7,947 3,054 - 11,001 
1206 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/1 164,407 196,999 61,268 422,674 
1207 หวยเกาะแกว 29,765 58,821 65 88,651 
1208 แมน้ําปาสักสวนที่ 3/2 71,047 61,336 115 132,498 
1209 ลําสนธ ิ 49,876 35,473 - 85,349 
1210 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 1 147,143 78,148 - 225,292 
1211 หวยหมวกเหล็ก 7,518 5,849 - 13,366 
1212 แมน้ําปาสักตอนลางสวนที่ 2 120,258 16,493 - 136,752 

รวม 834,378 525,233 65,595 1,425,205 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2562 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2562 

รูปท่ี 2.11-1  พ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากในลุมน้ําปาสัก 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, พ.ศ. 2562 

รูปท่ี 2.11-2 พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงซํ้าซากในลุมน้ําปาสัก 
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บทท่ี 3 

ผังนํ้าและรายการประกอบผัง 

3.1 กรอบแนวคิดการจัดทําผังน้ํา  

 3.1.1 คําจํากัดความของ “ผังน้ํา” 

  ตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 ไดใหคําจํากัดความของผังน้ํา และ
กลาวถึงสวนท่ีเก่ียวของกับผังน้ํา ดังนี้ 

  มาตรา 4“ผังน้ํา” หมายความวา แผนท่ีหรือแผนผังแสดงระบบทางน้ําท่ีมีน้ําไหลผาน 
ซ่ึงเชื่อมโยงกันตั้งแตตนน้ําจนถึงทางออกสู พ้ืนท่ีแหลงน้ํา ทะเล หรือทางออกทางน้ําระหวางประเทศ 
ซ่ึงระบบทางน้ําดังกลาวครอบคลุมท้ังแมน้ํ า ลําคลอง หวย หนอง บึง กุด ปาบุง ปาทาม พ้ืนท่ีชุมน้ํ า 
พ้ืนท่ีแหลงกักเก็บน้ํา พ้ืนท่ีทางน้ําหลากพ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ํา ทางน้ําหรือพ้ืนท่ีอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน
ไมวาจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยสราง ข้ึน โดยทางน้ําดังกลาวอาจมีน้ําไหลผานตลอดท้ังป 
หรือบางชวงเวลาก็ได 

 

  มาตรา 17 กนช. มีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรน้ําเ พ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการบูรณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู และ 
การอนุรักษทรัพยากรน้ําใหเกิดความเปนเอกภาพ รวมท้ังใหมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (5) พิจารณาและใหความเห็นชอบผังน้ํา ท่ีสํานักงานเสนอ และประกาศกําหนดผังน้ํา 
ในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา 23 ใหสํานักงานทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของ กนช. โดยใหมีหนาท่ีและ
อํานาจดังตอไปนี้ 

  (3) จัดทําผังน้ําเสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 17(5) การจัดทําผังน้ํา
ตาม (3) ตองจัดใหมีรายการประกอบผังน้ําเพ่ืออธิบายวัตถุประสงคของผังน้ําและรายละเอียดท่ีปรากฏ 
อยูในผังน้ําท้ังนี้การจัดทําผังน้ําตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานของรัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 

 

  มาตรา 56 เ ม่ือมีการประกาศผั งน้ํ า ในราชกิจจานุ เบกษาตามมาตรา 17 (5) แลว  
การใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในระบบทางน้ําตามผังน้ําจะตองไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ําหรือกระแสน้ําหรือ
สิ่งกีดขวางการไหลของน้ําในระบบทางน้ํา อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําแลง 
และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม 
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 3.1.2 แนวคิดและแนวทางการจัดทําผังน้ําท่ีดีและเหมาะสม  
 

  1) คําจํากัดความของผังน้ําท่ีดีและเหมาะสม 
 

 ผังน้ําท่ีดีและเหมาะสม หมายถึง ผังน้ําท่ีมีความชัดเจน สอดคลองกับธรรมชาติและ 
การใชประโยชนท่ีดินของลุมน้ํามากท่ีสุด สอดคลองกับหลักวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร และสอดคลองกับ
ความคาดหวังหรือความตองการของประชาสังคมของลุมน้ํา รวมท้ังจะตองสอดคลองกับเจตนารมณของผังน้ํา 
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 และสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
ท่ีตองการผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศอยางมีเอกภาพ เกิดการบูรณาการ 
ในทุกระดับ อยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดทําผังน้ําท่ีดีและเหมาะสมควรคํานึงถึงเง่ือนไข
โดยสังเขปดังนี้ 

1.1) เ พื ่อส ง เ สร ิมและสนับสนุนให เ กิดการบริหารทรัพยากรน้ํ าของประเทศ 
อยางมีเอกภาพและเปนระบบ จึงจําเปนตองมีการวางผังทางน้ําและทิศทางการไหลของน้ําท้ังระบบข้ึนมากอน 
ซ่ึงการวางผังน้ําดังกลาวจะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนยุทธศาสตรเก่ียวกับ 
การบริหารทรัพยากรน้ํา อีกท้ังผังน้ําดังกลาวจะนําไปเชื่อมโยงกับผังเมืองตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
เพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนด“การใชประโยชนท่ีดินและการใชประโยชนแหลงน้ํา” ในภาพรวมของประเทศ
ใหเกิดการประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบตอไปได โดยการใชประโยชนท่ีดินท่ีอยูในระบบทางน้ํา 
ตามผังน้ําจะตองไมกอใหเกิด (หรือกอใหเกิดนอยท่ีสุด) การเบี่ยงเบนทางน้ําหรือกระแสน้ําหรือกีดขวางการไหล 
ของน้ําในระบบทางน้ํา อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไขภาวะการขาดแคลนน้ํา  
(ภัยแลง) และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ําทวม (อุทกภัย) 

1.2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารการใชประโยชนท่ีดินมีกลไกหรือเครื่องมือ
เพ่ือเชื่อมโยง “การบริหารจัดการน้ําและการใชประโยชนท่ีดิน” ใหสอดคลองกัน และเพ่ือใหมีกระบวนการ 
หรือระบบเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนการใชท่ีดินใหครบตามวัตถุประสงค 

1.3)  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการระบบเสนทางน้ํา จะตองมีแผนท่ีเสนทางน้ํา 
ท่ีแสดงลําดับศักยและขนาดของเสนทางน้ําท่ีชัดเจนเขาใจงาย สาธารณะชนเขาถึงไดสะดวก (อาทิเชน  
เสนทางน้ําลําดับศักย  1, 2, 3, 4) มีผังระบบปองกันน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัยและระบบแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ําและการบรรเทาภัยแลง ท่ีมีขนาดกํากับสอดคลองตามเกณฑ ท่ี กําหนด ควบคู กับ 
ผังการใชประโยชนท่ีดินท่ีประกาศใชแลว (อาทิเชน ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมลุมน้ํา ฯลฯ) มีคูมือ 
การดําเนินการและการปฏิบัติการทางน้ําและระบบเสนทางน้ําท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ มีองคกร 
ท่ีทําหนาท่ี Regulator และ Operator พรอมท้ังมีกฎหมาย กฎระเบียบและมีแผนงานและงบประมาณ
สนับสนุนท่ีชัดเจน มีระบบสารสนเทศทางน้ําและระบบเสนทางน้ําท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศและ 
มีการถายทอดองคความรูและการประเมินผลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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  2) คุณสมบัติของผังน้ําท่ีดีและเหมาะสมท่ีคาดวาจะดําเนินการในการศึกษานี้ 
 

 ผังน้ําท่ีดีและเหมาะสม ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

2.1) เปนแผนท่ีหรือแผนผังแสดงระบบทางน้ําท่ีมีน้ําไหลผานซ่ึงเชื่อมโยงกันตั้งแตตนน้ํา
จนถึงทางออกสูพ้ืนท่ีแหลงน้ํา ทะเล หรือทางออกทางน้ําระหวางประเทศท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงระบบทางน้ํา
ดังกลาวจะครอบคลุมท้ังแมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึงน้ํา กุด ปาบุง ปาทาม พ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีแหลงเก็บกักน้ํา 
พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ํา เปนตน  

2.2) ตอบสนองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป เพ่ือเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ําและแกไขปญหาน้ําทวมและอุทกภัย รวมถึงการขาดแคลนน้ําและภัยแลง  

2.3) สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดและประสานความรวมมือไดอยางเหมาะสม
ระหวางคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ (กนช.) สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) (พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561) ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการจัดทําผังน้ําและจะประกาศผังน้ําในราชกิจจานุเบกษา 
ในป พ.ศ.........  และคณะกรรมการการผังเมือง (พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562) คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแหงชาติ (พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ.ศ.2562) ในการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัด ฯลฯ (ท่ีมีการประกาศใชครบทุกจังหวัดแลว)  และการท่ีจะบรรจุผังน้ําลงในผังเมืองรวมจังหวัด 

2.4) สามารถตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของประชาคม และยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ของรัฐบาล เชน  

  (1) ตองการใหมีระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้ําเพ่ือลดความเสียหาย 
จากน้ําทวมและอุทกภัย  

  (2) ตองการใหมีระบบน้ําเพ่ือลดความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 
  (3) ตองการใหมีมาตรการชวยเหลือเม่ือเกิดความเสียหายจาก “น้ําทวมและอุทกภัย

และการขาดแคลนน้ําและภัยแลง” อยางเหมาะสม 
  (4) ตองการใหมีการชดเชยเยียวยาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม 
  (5) ตองการอนุรักษวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคน (ประชาสังคม) ในลุมน้ํา  
  (6) ตองการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ ชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม และตองการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชนบทเพ่ือเพ่ิมรายไดและความอยูดีมีสุขของคน 
(ประชาสังคม) ในลุมน้ํา  

  (7) ตองการมีระบบขนสงและระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัยจากน้ําทวมและ
อุทกภัย 

3.2 องคประกอบของผังน้ํา  

องคประกอบของผังน้ําตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 จําแนกไดเปน  
2 ประเภท คือ 1.องคประกอบหลัก และ 2.องคประกอบเสริม เพ่ือใหผังน้ํามีความชัดเจนข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.2.1 องคประกอบหลัก 

 องคประกอบหลักของผังน้ํา เบื้องตนมี 8 รายการ ประกอบดวย 

 1) แมน้ํา ลําคลอง หวย รวมท้ังลําน้ําธรรมชาติตาง ๆ หมายถึง “แมน้ํา ลําคลอง หวย รวมถึงลําน้ํา
ธรรมชาติ และลํารางสาธารณะทุกขนาดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี  
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พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินและประมวลกฎหมายท่ีดินตามขอบเขตท่ีแสดงไวตามหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดิน” 
 2) ลําน้ําท่ีสรางข้ึน หมายถึง “คลองชลประทานและระบบคลองของหนวยงานราชการท่ีใช 
ในการสงน้ํา ระบายน้ํา ผานพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน คลองประปา คลองผันน้ํา (ไมรวมคลองในพ้ืนท่ีจํากัด เชน  
รองน้ําในแปลงเกษตรทดลองของทางราชการ)” โดยในการแสดงขอมูลสวนนี้ในตัวผังน้ํา ใหระบุชื่อหรือ 
อยางนอยตองระบุ ประเภทของลําน้ํา ท่ีสรางข้ึน ยกตัวอยางเชน ในแผนท่ีผังน้ําอาจระบุชื่อ “คลอง
ชลประทาน” หรือ “คลองชลประทาน 1L” หรือ “คลอง ร.1” หรือ “คลองประปาฝงตะวันตก” เปนตน  
กํากับไวท่ีเสนลําน้ําท่ีแสดงในแผนท่ี สวนท่ีสัญลักษณในแผนท่ีใหระบุคําวา ลําน้ําท่ีสรางข้ึน เชน คลองชลประทาน 
คลองประปา ฯลฯ 
 3) หวย หนอง บึง กุด รวมท้ังแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ หมายถึง “หวย หนอง บึง กุด ทะเลสาบ 
และแหล งน้ํ า ธรรมชาติ ทุ กประ เภท ตาม พ.ร .บ .การ เดิน เรื อ ในน านน้ํ า ไทย  พ .ร .บ .ลั กษณะ 
การปกครองทองท่ี พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามขอบเขตท่ีแสดงไว 
ตามหนังสือแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน” 
 4) ปาบุง ปาทาม พ้ืนท่ีชุมน้ํา ปาชายเลน หมายถึง “พ้ืนท่ีปาบุง ปาทาม ปาพรุ ปาชายเลน ตาม
ขอมูลของกรมปาไม รหัส 115 116 และ 117 และพ้ืนท่ีชุมน้ํา ตามขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม” 
 5) พ้ืนท่ีแหลงเก็บกักน้ํา หมายถึง “อางเก็บน้ําและแหลงน้ําตางๆ ท่ีสรางข้ึน” 
 6) พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก ท่ีมาของพ้ืนท่ีทางน้ําหลากท่ีจะประกาศในผังน้ําจะไดมาจากกระบวนการ
รวบรวมทบทวนวิเคราะหขอมูล ประกอบกับกระบวนการมีสวนรวม โดยมีนิยามคือ ทางน้ําธรรมชาติหรือ 
ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับน้ําหลากหรือน้ําข้ึนน้ําลง และใหน้ําสามารถระบายหรือไหลผานได พ้ืนท่ีริมตลิ่งท่ีออกแบบ
ไวใหเปนทางระบายน้ําทวมและพ้ืนท่ีราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ําซ่ึงสามารถเกิดน้ําทวมได 
  โดยในข้ันตนพ้ืนท่ีทางน้ําหลากบริเวณริมแมน้ําและลําน้ํา (ลม.) สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท
คือ  
  (1) พ้ืนท่ีทางน้ําหลากบริเวณริมแมน้ําและลําน้ําประเภทท่ี 1 (ลม.1) มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาพ้ืนท่ี
บริเวณริมน้ําไวเพ่ือรองรับน้ําหลาก รองรับมาตรการปองกันบรรเทาสถานการณเก่ียวกับทรัพยากรน้ําในกรณี
ฉุกเฉิน และรองรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําของลําน้ํ า ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 
โดยกําหนดใหมีท่ีวางหางจากริมแมน้ําในระยะ 15 เมตร ยกเวนในเขตชุมชนตามท่ีกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด
ใหมีท่ีวางไมนอยกวา 6 เมตร และสําหรับพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเดิมใหจัดทําระบบปองกัน 
น้ําทวมหางจากริมแมน้ําตามความเหมาะสม 
  (2) พ้ืนท่ีทางน้ําหลากริมแมน้ําและลําน้ําประเภทท่ี 2 (ลม.2) ไดแก พ้ืนท่ีจากระยะรนถอยทางน้ํา
หลากริ มแมน้ํ า  ลํ าน้ํ า  (Channel) คันดิ นชลประทาน  คันทางหลวง  คันทางหลวงชนบท และ 
คันทางหลวงทองถ่ิน (Levee) ซ่ึงสรางขนานทางน้ําเปน บริเวณทางน้ําหลาก (Floodway) ท่ีประสบอุทกภัย
จากน้ําลนตลิ่งบอยครั้ง สวนใหญใชประโยชนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรม 
ท่ีมีอยูเดิมแทรกอยูบาง ควรควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสรางในเขตนี้ เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการระบายน้ํา
ของน้ําหลาก เวนแตเขตท่ีกําหนดไวเปนพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด 
ซ่ึงควรมีระบบปองกันน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัยใหสอดคลองกับความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวม 
  สวนพ้ืนท่ีทางน้ําหลาก/พ้ืนท่ีน้ํ านอง เ พ่ือสงวนรักษาการระบายน้ํา  (ลร. )  จําแนกได   
2 ประเภทคือ 
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  (1) พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก/พ้ืนท่ีน้ํานอง เพ่ือสงวนรักษาการระบายน้ําประเภทท่ี 1 (ลร.1) ไดแก พ้ืนท่ี
ระหวางทางน้ําหลาก (Floodway) กับชายเขตท่ีราบน้ําทวม (Floodplain Fringe) เปนพ้ืนท่ีมีโอกาส 
เกิดน้ําทวมแตไมบอยนัก (ท่ีคาบอุบัติ (Tr) มากกวา 10 ป) มักเปนพ้ืนท่ีในเขตโครงการชลประทานแรงโนมถวง 
(Gravitational Irrigation System) มี คันดินและอาคารบัง คับน้ํ า  สวนใหญใช เปน พ้ืนท่ี เกษตรกรรม  
มีพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเดิมแทรกอยูบาง พ้ืนท่ีนี้บางสวนยามเกิดภัยพิบัติน้ําทวมอาจถูกใช 
เปนอางชะลอน้ํา (River/Rural/Retarding Basin) ควรควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสราง และการใชประโยชนท่ีดิน
ในเขตชลประทานและเขตท่ีกําหนดไวใชเปนอางชะลอน้ําใหเปนพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทเกษตรกรรม เวนแต 
เขตท่ีกําหนดไวใหเปนพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมตามท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด ซ่ึงควรมีระบบ
ปองกันน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัยใหสอดคลองกับความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวม 

  (2) พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก/พ้ืนท่ีน้ํานอง เพ่ือสงวนรักษาการระบายน้ําประเภทท่ี 2 (ลร.2) ไดแก พ้ืนท่ี
ร ะห ว า งท า งน้ํ า ห ล า ก  ( Floodway) กั บ ช าย เ ขต ท่ี ร าบน้ํ า ท ว ม  ( Floodplain Fringe) เ ป น พ้ื น ท่ี 
มีโอกาสเกิดน้ําทวมแตไมบอยนัก (ท่ีคาบอุบัติ (Tr) มากกวา 25 ป) เปนพ้ืนท่ีในเขตโครงการชลประทานน้ํานอง 
( Inundational Irrigation System) มี คันดินและอาคารบัง คับน้ํ า  สวนใหญใช เปน พ้ืนท่ี เกษตรกรรม 
แตปจจุบันมีพ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมกําลังขยายตัวเปนภาคมหานคร ซ่ึงรัฐมุงพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม 
พ้ืนท่ีนี้บางสวนอาจถูกใชเปนอางชะลอน้ํา (Suburban Retarding Basin) และทางน้ําหลาก ควรควบคุมการ
พัฒนาสิ่งปลูกสราง และการใชประโยชนท่ีดินในเขตชลประทานน้ํานอง เขตท่ีกําหนดไวใชเปนอางชะลอน้ํา  
เขตท่ีกําหนดไวเปนทางน้ําหลาก เปนพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทเกษตรกรรม ท้ังนี้เขตท่ีกําหนดไวเปนมหานคร ชุมชน 
และอุตสาหกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัด ควรมีระบบปองกันน้ําทวม และการบรรเทาอุทกภัยใหสอดคลอง 
กับความเสี่ยงในการเกิดน้ําทวม นอกจากนั้นในเขตท่ีกําหนดไวเปนมหานคร ชุมชน (เมือง) และอุตสาหกรรม 
ควรจัดให มีอ างชะลอน้ํ าภายในเ มือง (Urban Retention Area) และทางระบายน้ํ าระหว าง เ มือง  
(Intercity Drain) เพ่ือชวยในการระบายน้ําฝน และระบายน้ําเหนือหลาก 

 7) พ้ืนท่ีน้ํานอง องคประกอบสวนนี้ใชนิยามตามกรมชลประทานท่ีระบุวา “พ้ืนท่ีน้ํานอง” หมายถึง 
“พ้ืนท่ีท่ีบริหารจัดการน้ําเขาออก เพ่ือใชเปนท่ีชะลอน้ํา” ประกอบดวย 

  - พ้ืนท่ีชลประทานตามท่ีกรมชลประทานมีแผนใชเปนพ้ืนท่ีชะลอน้ํา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช 
เปนพ้ืนท่ีชะลอน้ําในชวงเก็บเก่ียวแลวเสร็จ แตโดยปกติจะเปนพ้ืนท่ีปองกันน้ําทวม 
  - พ้ื น ท่ีแก มลิ ง  ตามโครงการของหน วยง านต า งๆ  พ้ืน ท่ีส วนนี้ มี ขอบ เขตชั ด เ จน 
จากกรมชลประทานเปนหลัก โดยบางสวนอาจดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

    พ้ืนท่ีน้ํานอง (น.) เชน ทุงมะขามหยอง/บึงพระราม 9 (ทุง) หนองอีเติ่ง ฯลฯ 

 8) พ้ืนท่ีลุมต่ําหมายถึง “พ้ืนท่ี ท่ี มีการบริหารจัดการน้ําให เพาะปลูกกอนฤดูน้ํ าหลากปกติ  
โดยในชวงน้ําหลาก พ้ืนท่ีสวนนี้จะถูกน้ําทวม” 

  โดยในข้ันตนพ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีมีคันดินและอาคารบังคับน้ํา (ต.) จําแนกได 2 ประเภทคือ 

  (1) พ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีมีคันดินและอาคารบังคับน้ํา (ต.1) ไดแก พ้ืนท่ีชุมน้ําชายฝงทะเล ซ่ึงตามปกติมีน้ํา
ทวมขังหรือเปนพ้ืนท่ีชุมน้ํา ไดรับอิทธิพลจากการข้ึนลงของน้ําทะเล เปนพ้ืนท่ีในเขตโครงการชลประทานน้ํานอง 
(Inundational Irrigation System) ดานทายน้ําท่ีเปนชายฝงทะเล มีคันปองกันน้ําเค็มและอาคารบังคับน้ํา  
สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงชายฝง นาเกลือ และปาชายเลน มีพ้ืนท่ีนี้บางสวนถูกกําหนดไวเปนแกมลิงปากแมน้ํา  
เพ่ือรองรับน้ําเหนือหลาก กอนจะระบายลงสูทะเล แตปจจุบันมีพ้ืนท่ีบางสวนถูกพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีเมืองและ
อุตสาหกรรมแทรกอยูบาง ควรควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสราง และการใชประโยชนท่ีดินในเขตชลประทานน้ํานอง
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และเขตท่ีกําหนดไวเปนทางน้ําหลาก ใหเปนพ้ืนท่ีอนุรักษชนบทเกษตรกรรม พ้ืนท่ีแกมลิงกําหนดใหเปนท่ีโลง  
สวนพ้ืนท่ีชุมน้ําปาชายเลนกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ สวนเขตท่ีกําหนดไวเปนชุมชนและอุตสาหกรรม 
ตามผังเมืองรวมจังหวัด ควรมีระบบปองกันน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัยใหสอดคลองกับความเสี่ยง 
ในการเกิดน้ําทวม 

  (2) พ้ืนท่ีลุมต่ําท่ีมีไมคันดินและอาคารบังคับน้ํา (ต.2) 

องคประกอบของผังน้ํารายการท่ี 6, 7 และ 8 ไดแก พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง และพ้ืนท่ีลุมต่ํา  
(ดูรูปท่ี 3.2-1 ประกอบ) นั้นสามารถใชแบบจําลองคณิตศาสตรทําการจําลองพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมท่ีคาบอุบัติตางๆ 
ตั้งแต 2 ป 5 ป 10 ป 25 ป 50 ป และ 100 ป มาเปนเครื่องมือชวยวิเคราะหรวมกับขอมูลจดบันทึกอ่ืน ๆ ได  

 

 

รูปท่ี 3.2-1 ตัวอยางองคประกอบของผังน้ําหมายเลข 6, 7 และ 8 
 

3.2.2 องคประกอบเสริม  

 เพ่ือใหผังน้ํามีความชัดเจนข้ึน จึงไดกําหนดองคประกอบเสริม 7 รายการ ประกอบดวย 

 1) ขอบเขตพ้ืนท่ีปาไม ใหแสดงขอบเขตปาไมท้ังหมด ท่ีไมใชปาบุง ปาทาม ฯลฯ ตามขอ 4) ของ
องคประกอบหลัก เนื่องจากไมสนับสนุนใหมีการตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีปา ดังนั้นจึงชวยในการกําหนดขอบเขตดาน
ตนน้ําของลําน้ําได โดยลําน้ําในพ้ืนท่ีปาอาจไมจําเปนตองมีการตรวจสอบแนวอยางชัดเจนเนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีท่ี
ตองอนุรักษไวอยูแลว 
 2) พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําปาไหลหลากดิน
โคลนถลม จากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือเปนขอมูลใชประกอบการวางผังเมือง และใหผูเก่ียวของ 
ไดรับทราบถึงขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง 
 3) พ้ืนท่ีน้ําทวมตามคาบอุบัติ ไดแกพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีไดจากการวิเคราะห เพ่ือใชพิจารณากําหนดพ้ืนท่ี
ทางน้ําหลาก เปนประโยชนในการใชประกอบการวางผังเมืองโดยผูจัดทําผังเมือง 

คัน/ถนนปองกันน้าํทวม

พ้ืนท่ีน้ํานอง/ลุมตํ่า

(องคประกอบหมายเลข 7,8)

พ้ืนท่ีน้ํานอง/ลุมตํ่า

(องคประกอบหมายเลข 7,8)

ระดับนํ้าสูงสุดป พ.ศ.2554

พ้ืนท่ีแมน้ํา/ลําคลอง

พ้ืนท่ีน้ําหลาก (องคประกอบหมายเลข 6)

ระดับนํ้าสูงสุดป พ.ศ.2538

คัน/ถนนปองกันน้าํทวม
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 4) ความจุ ลําน้ํ า  เปนขอมูล ท่ีไดจากการวิ เคราะห  เ พ่ือใช เปนประโยชนตอผู รับผิดชอบ 
เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีอาจใชเปนขอมูลประกอบการเตือนภัยควบคูกับขอมูลตรวจวัดน้ํา
แบบ Real Time หรือ Near Real Time ได 
 5) กิโลเมตรของลําน้ํา แสดง กิโลเมตรของลําน้ําตามขอมูลของกรมเจาทาเพ่ือใชในการอางอิง 
ชวงของลําน้ําใหชัดเจนข้ึน ท้ังนี้ใหพิจารณาแสดงกิโลเมตร โดยใชคําวา “กม.” ท่ีจุดท่ีลําน้ําลงสูแหลงรับน้ําหรือ
ทายน้ํา จุดท่ีเปนสถานีวัดน้ําท่ีสําคัญ และจุดท่ีเปนจุดท่ีมีสะพานของถนนสายหลักขามลําน้ําโดยอาจมีการปรับ
เพ่ิมจุดท่ีแสดง กม.ไดตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการอานผัง 
 6) ผังระบบระบายน้ําในรูปแบบของไดอะแกรม จะชวยลดความซับซอนของผังในลักษณะแผนท่ีลง  
โดยแสดงโครงขายลําน้ํา แหลงน้ํา และขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ รวมท้ังอาจแสดงขอกําหนดบางประเภท เชน  
ระยะท่ีวางริมน้ํา และขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําหลาก เปนตน  
 7) ผังแสดงขอมูลการบริหารจัดการน้ําชวงน้ําแลง จะจัดแสดงในรูปแบบไดอะแกรมเพ่ือชวยลด
ความซับซอนของผั ง ในลักษณะแผน ท่ีลง โดยแสดงตํ าแหน งและขอมูลปริมาตรความจุ เ ก็บ กัก 
ของแหลงเก็บกักน้ําท่ีสําคัญ ตําแหนงสถานีวัดน้ําทาท่ีใชเปนสถานีดัชนีในการติดตามสถานการณน้ํา ตําแหนง 
การใชน้ําท่ีสําคัญและปริมาณความตองการใชน้ํา เปนตน 

 

3.3 ข้ันตอนการจัดทําผังน้ํา 

 การศึกษาเพ่ือจัดทําผังน้ําลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง ปาสัก และทาจีน ประกอบดวยข้ันตอน 
การดําเนินงานดังนี้ 

1) การศึกษาทบทวนขอมูลและรายงานการท่ีเ ก่ียวของ โดยทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ   
วิธีการวิเคราะห เง่ือนไขประกอบการศึกษา และกรอบความคิดการจัดทําผังน้ําจากการศึกษาท่ีผานมา รวบรวม
ขอมูล ขอเสนอแนะ กฎหมาย และมาตรการตาง ๆ เพ่ือไปประยุกตใชงานในทางปฏิบัติ 

2) การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี การใชประโยชนท่ีดินในอดีต 
ถึงปจจุบัน โครงขายระบบระบายน้ําในปจจุบัน วิเคราะหสภาพและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแลง 
ระบบปองกันน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัย การบริหารจัดการอุทกภัย มูลคาความเสียหายและวิเคราะห 
การแกไขปญหาท่ีผานมา จุดประกาศภัยแลง การบริหารจัดการภัยแลง มูลคาความเสียหาย และวิเคราะห 
การแกไขปญหาท่ีผานมา แผนท่ีแสดงสิ่งปลูกสรางและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกีดขวางทางน้ํา ขอมูลทะเบียนแหลงน้ํา 
แผนการบริหารจัดการน้ําชวงฤดูน้ํ าหลาก แผนบริหารจัดการอุทกภัย และระบบปองกันน้ําทวม  
ขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือความตองการใชน้ําดานตาง ๆ ขอมูลองคประกอบผังน้ําท่ีมีคําจํากัด
ความชัดเจน ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง กุด ปาบุง ปาทาม พ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีแหลงกักเก็บน้ํา  
จากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) การศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงของลุมน้ํา โดยทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป และแผนการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหเชื่อมโยงแผน
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของลุมน้ํา ท้ังปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

4) การศึกษาดานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และชลศาสตร ประกอบดวย ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ขอมูล
ปริมาณน้ําฝน อัตราการไหล ระดับน้ํา และตะกอนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําฝน 
ระดับน้ํา อัตราการไหล และวิเคราะหปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําหลาก และปริมาณตะกอนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

5) การศึกษาดานน้ําทวม ศึกษาสถานการณน้ําทวม ท้ังสภาพปญหาและสาเหตุของน้ําทวม  
จัดทําแบบจําลองคณิตศาสตรของลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขา วิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ 2 5 10 25 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -31-   
  

50 และ 100 ป เพ่ือกําหนดขอบเขตผังน้ํา โดยมีกรณีศึกษา อยางนอย 5 กรณี ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 กําหนดขอบเขตผังน้ําจากสภาพพ้ืนท่ีและระบบสาธารณูปโภค (โครงขายถนน และ 
ชองเปดตาง ๆ) ในสภาพปจจุบัน 

 กรณีท่ี 2 กําหนดขอบเขตผังน้ําโดยมีการปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตาง ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีผังน้ํา
ไมใหเกิดการกีดขวางทางน้ํา 

 กรณีท่ี 3 กําหนดขอบเขตผังน้ําโดยมีการพัฒนาโครงการท่ีอยูในแผนของหนวยงานตาง ๆ 
ท่ีมีความชัดเจนในการดําเนินการ 

 กรณีท่ี 4 กําหนดขอบเขตผังน้ําโดยมีการปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีผังน้ํา
รวมกับการพัฒนาโครงการท่ีอยูในแผนของหนวยงานตาง ๆ และการเสนอเพ่ิมเติมโดยท่ีปรึกษา 

 กรณีท่ี 5 กําหนดขอบเขตผังน้ําโดยมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินตั้งแตตนน้ํา 
ถึงปลายน้ํา การพัฒนาเมืองหรือพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญในลุมน้ํา ท่ีอาจจะสงผลกระทบในพ้ืนท่ีผังน้ํา 
รวมกับการพัฒนาโครงการท่ีอยูในแผนของหนวยงานตาง ๆ และการเสนอเพ่ิมเติมโดยท่ีปรึกษา 

  จากขอมูลอุทกภัยท่ีคาบอุบัติตาง ๆ ระดับน้ําทวม และขอบเขตน้ําทวม จะใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับจัดทําขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน โดยตองผานการพิจารณาตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็น  
ในประเด็นดังนี้ 

  (1) การจัดทําเกณฑการกําหนดรหัสโซนพ้ืนท่ีตามระดับน้ําทวมและความเสียหาย 
  (2) การควบคุมการใช พ้ืน ท่ีผั งน้ํ า โดยใช รหัส โซนพ้ืน ท่ี  เ พ่ือ กําหนดเกณฑการพัฒนา 
หรือการกอสรางใหหางจากพ้ืนท่ีอันตรายหรือพ้ืนท่ีธรรมชาติท่ีสมควรไดรับการอนุรักษตามธรรมชาติ  
ซ่ึงในการพิจารณาอนุญาตกอสรางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
  (3) การกําหนดนโยบายการพัฒนาและและออกแบบ การกอสรางในพ้ืนท่ีตามรหัสโซนพ้ืนท่ี 
ท่ีกําหนด 
  (4) การจัดทําขอเสนอแนะกรณีท่ีตองเวนคืนท่ีดินหรือการยายถ่ินฐานในเขตผังน้ําเพ่ือรักษาพ้ืนท่ีผังน้ํา 
  (5) การจัดทําขอเสนอแนะในการกอสรางอาคารปองกันน้ําทวมและการปรับปรุงโครงการเดิม 

 

  และการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นดังนี้ จัดทําขอเสนอแนะในดานเกณฑการเตือนภัย จัดทํา
ขอเสนอแนะการฟนฟูและบํารุงรักษาผังน้ํา จัดทําคูมือการใชงานผังน้ําและขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน
ในระบบทางน้ําตามผังน้ํา และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

 

6) การศึกษาศักยภาพของแหลงน้ําและปริมาณความตองการใชน้ํา ประกอบดวยการศึกษา 
ความตองการใชน้ํา วิเคราะหศักยภาพของระบบอางเก็บน้ํา แหลงน้ํา กําหนดปริมาณน้ําต่ําสุดในลําน้ําตาง ๆ ท่ี
ตองมีเพ่ือรักษาระบบนิเวศ เปนตน 

7) การจัดทําทะเบียนแหลงน้ํา และขอมูลแหลงน้ํา ไดแก ชื่อแหลงน้ํา พิกัด ชนิด ขนาด (ความยาว 
หรือพ้ืนท่ี) ความจุหรือศักยภาพหรือความสามารถในการไหล เปนตน  

8) การสํารวจภูมิประเทศ ประกอบดวย งานสํารวจวางหมุดหลักฐาน งานจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ
โครงการ งานสํารวจลําน้ํา สิ่งปลูกสรางหรือโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกอสรางในทางน้ํา งานสํารวจคาระดับน้ําทวม 
ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต (Flood Mark) งานสํารวจความลึกแหลงน้ํา ท้ังนี้เพ่ือใชในการจัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร 
และประกอบการกําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนท่ีดิน 

9) การจัดทําผังน้ําและรายการประกอบผัง ประกอบดวย ผังน้ําในรูปแบบแผนท่ี ผังน้ําในรูปแบบแผนผัง 
(Schematic diagram) รายการประกอบผัง และการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -32-   
  

Information System: GIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems: MIS) 
10) แนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําท้ังฤดูน้ําหลากและฤดูแลง โดยเสนอแนวทางการบริหาร

จัดการน้ําในลุมน้ําใหครอบคลุมท้ังฤดูน้ําหลากและฤดูแลง จัดทําแผนปรับปรุง ฟนฟูทางน้ําและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และเสนอแนะขนาดของชองเปดของอาคารในลําน้ําของลุมน้ํา และขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน 

11) การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  จัดทําแผนงานและดําเนินงาน 
ดานประชาสัมพันธในเชิงรุก เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการไดรับความรวมมือและไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรตาง ๆ และประชาชนในทุกระดับ  ท้ังนี้ การจัดทําผังน้ําตองผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
จากคณะกรรมการลุมน้ํา หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีเก่ียวของ 
ตามความเหมาะสม โดยใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ีศึกษา โดยใหมีการจัดประชุมในระดับลุมน้ํา 
ภูมิภาค กลุมจังหวัดหรือจังหวัด รวมอยางนอย 4 ครั้ง ดังนี้ 

(1) การจัดประชุมผังน้ํ าครั้ ง ท่ี  1 (การประชุมปฐมนิเทศ) เปนการประชุมระดับลุมน้ํ า   
เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําผังน้ําใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม 
ในการจัดทําผังน้ํา โดยกลุมเปาหมายครอบคลุมผูมีสวนไดเสียของโครงการ 

(2) การจัดประชุมผังน้ําครั้งท่ี 2 เปนการประชุมระดับกลุมจังหวัดหรือจังหวัด เพ่ือนําเสนอรางผังน้ํา
ใหผูมีสวนไดเสียพิจารณา และสํารวจความคิดเห็น 

(3) การจัดประชุมผังน้ําครั้งท่ี 3 เปนการประชุมระดับกลุมจังหวัดหรือจังหวัด เพ่ือนําเสนอรางผังน้ํา
ท่ีดําเนินการหลังจากผานการพิจารณาและใหความคิดเห็นจากการประชุมผังน้ําครั้งท่ี 2 

(4) การจัดประชุมผังน้ําครั้งท่ี 4 (การประชุมปจฉิมนิเทศ) เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี 
รวมตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของขอมูล มีการเตรียมความพรอมในดานการใชประโยชนท่ีดินใน
ระบบทางน้ําของผังน้ํา เพ่ือชวยลดความเสียหายของชีวิตและทรัพยสินจากภาวะน้ําทวม และเพ่ือชี้แจงผังน้ํา
และขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินแกหนวยงานผูมีอํานาจอนุญาตใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

3.4 แนวคิดและแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัย 

 ในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัย มีปจจัยในการพิจารณา 4 ดาน ประกอบดวย  
ดานวิศวกรรม ดานเศรษฐกิจสังคมและการใชประโยชนท่ีดิน ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมี
รายละเอียดปจจัยในการพิจารณาแตละดานดังนี้ 
 

ปจจัยหลัก ปจจัยรอง 
ดานวิศวกรรม - พ้ืนท่ีนํ้าทวมท่ีลดลง 

- ความลึกนํ้าทวมท่ีลดลง 
- ระยะเวลานํ้าทวมท่ีลดลง 

ดานเศรษฐกิจสังคมและการใชประโยชนท่ีดิน - จํานวนครัวเรือนไดรับประโยชน 
- จํานวนพ้ืนท่ีไดรับประโยชน (ท่ีทํากิน ท่ีอยูอาศัย) 
- ประเภทชุมชนท่ีไดรับประโยชน 

ดานเศรษฐศาสตร - คาลงทุนตอพ้ืนท่ีนํ้าทวมท่ีลดลง 
- คาลงทุนตอครัวเรือนไดรับประโยชน 

ดานสิ่งแวดลอม - พ้ืนท่ีออนไหวและแหลงทองเท่ียว 
- ผลกระทบตอสมดุลระบบนิเวศ 
- ผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพนํ้า 

 

 



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -33-   
  

 โดยมีเปาหมายของการแกไขปญหาอุทกภัยสรุปไดดังนี้ (ดูรูปท่ี 3.4-1) 

 - ปกปองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชุมชนชนบทนอกเขตชลประทานในพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีคาบอุบัติ 10 ป 
และบรรเทาอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ 100 ป กลาวคือจะลดความเสียหายเม่ือเกิดอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ 100 ป  
(ความลึกน้ําทวมและระยะเวลาน้ําทวมขังลดลง) 
 - ปกปองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชลประทานและชุมชนชนบทในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ท่ีคาบอุบัติ 25 ป และ
บรรเทาอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ 100 ป กลาวคือจะลดความเสียหายเม่ือเกิดอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ 100 ป (ความลึก 
น้ําทวมและระยะเวลาน้ําทวมขังลดลง) 
 - ปกปองพ้ืนท่ีชุมชน (พ้ืนท่ีสีชมพู) ตามผังเมืองรวมจังหวัดและพ้ืนท่ีชุมชนตามผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน และพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีปรากฏ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ 
ท่ีไมไดกําหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด (เง่ือนไขใหมของการใชท่ีดิน) ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ท่ีคาบอุบัติ100 ป 

 - สงเสริมโอกาสการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และรับประกันความสามารถในการสัญจร/
ขนสงระหวางเกิดอุทกภัย ดวยการปกปองระบบคมนาคมขนสง (โครงขายถนนสายหลักรวมทางรถไฟ และ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสําคัญ) ใหปลอดภัยจากน้ําทวม 

 
 

 
รูปท่ี 3.4-1 (ก) ทางน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ําของสภาพปจจุบัน 

 

~แ
มน

้ํา~

ระยะรน

 

ระยะรน

ถนน/คันปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ี

ชลประทานท่ี Tr = 10-25 ป
พ้ืนท่ี

ชุมชน

ชนบท

ปจจุบัน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญ

และชุมชนเมือง

ปจจุบัน

พ้ืนท่ีชุมชนชนบทขนาดเล็ก

ปจจุบันจะเกิดน้ําทวมเมื่อเกิด

น้ําหลากท่ี Tr = 10-25 ป 

แกไขโดย 1) ยกบาน หรือ

2) สนับสนุนใหมี

การยายออกไป

ขอ
บต

ลิ่ง
เดิ

ม 
(ป

จจ
ุบัน

)

ขอ
บต

ลิ่ง
เดิ

ม 
(ป

จจ
ุบัน

)

ปรับปรุง

ทางน้ํา

Tr ≈ 2-7 ป ถนนริมทางน้ํา (ถนน อบต.)

ท่ี Tr = 2-7 ป

คันปองกันน้ําหลาก

ท่ี Tr = ± 100 ป

เขื่อนริมตล่ิง (กรมโยธาฯ)

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบท

พื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง

Tr = 10-25 ป

~แมน้ํา~

ระยะรน

เมือง

~แมน้ํา~

ถนน/คัน ชป.

Tr = 10-25 ป
Tr = 100 ป

Tr = 100 ป

ถนน
อบต.

Tr = 2-7 ป

Tr = 2-7 ป

ภาพแสดง ทางนํ้าธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางนํ้าหลาก พ้ืนท่ีนํ้านอง พ้ืนท่ีลุมตํ่าของระบบนํ้าสภาพปจจุบัน

พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก

เมือง

ขยาย

พ้ืนท่ีเมือง

ปจจุบัน

ระบบปองกันชุมชน

ปจจุบัน Tr = ± 100 ป

ระบบปองกันชุมชน

ตามผังเมืองรวมจังหวัด

Tr = ± 100 ป

ทางน้ําธรรมชาติ

พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก

ทา
งน

้ําธ
รร

มช
าติ

พื้
นที่

ทา
งน

้ําห
ลา

ก

พื้
นที่

ทา
งน

้ําห
ลา

ก

ไปสูพ้ืนท่ีน้ํานอง/พ้ืนท่ีลุมตํ่า ไปสูพ้ืนท่ีน้ํานอง/พ้ืนท่ีลุมตํ่า

ถนน/คัน ชป.ถนน
อบต.

ถนน/คัน ชป.



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 

 

โครงการจัดทําผังน้ํา ลุมน้ําสะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทาจีน -34-   
  

 
รูปท่ี 3.4-1 (ข) ทางน้ําธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก พ้ืนท่ีน้ํานอง พ้ืนท่ีลุมต่ําของสภาพปจจุบัน 

 

3.5 แนวคิดและแนวทางการแกไขปญหาภัยแลง 

 ปจจุบันแนวทางการบริหารจัดการน้ําสําหรับชวงฤดูแลงข้ึนกับสภาพน้ําตนทุนเม่ือสิ้นฤดูฝน  
โดยใหความสําคัญของการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค การประปา การรักษาระบบนิเวศและการบรรเทาสาธารณภัย 
เปนลําดับแรก จากนั้นจึงเปนการสํารองน้ําเ พ่ือการเพาะปลูกขาวนาป ในชวงตนฤดูฝน การใชน้ํ า 
เพ่ือเกษตรกรรม และการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยบริหารจัดการดานอุปสงค (Water Demand Side 
Management) และบริหารจัดการด าน อุปทานของน้ํ าตน ทุน  (Water Supply Side Management)  
ใหตอบสนองกับอุปสงคน้ําตามชวงเวลาตางๆ ได 
 จากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 ไดใหแนวทางเก่ียวกับการจัดสรรน้ํา มาตรา 40 ไววา  
การจัดสรรน้ําของประเทศพึงคํานึงถึงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี 
การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ท้ังนี้ 
การจัดลําดับความสําคัญใหเปนไปตามท่ี กนช. กําหนด 
 จากรายงานการศึกษาจัดทําแผนหลักการจัดทําผังน้ํา ฉบับสมบูรณ “โครงการจัดทําแผนหลักการจัดทําผัง
น้ํา” ของสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ.2563 ใหนิยามชวงน้ําแลง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณน้ํานอย  
และอาจนอยกวาปริมาณความตองการใชน้ําท่ีมีอยู และใหนิยามการบริหารจัดการ หมายถึง สิ่งท่ีภาครัฐ 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะสามารถดําเนินการได ท้ังในสวนของแหลงน้ําและลําน้ําตางๆ ซ่ึงจะสามารถใชประโยชน
จากผังน้ําเปนขอมูลประกอบ และเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการน้ําในชวงน้ําแลง  
 ดังนั้น แนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกปญหาภัยแลง ประกอบดวย 

1) ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ําปจจุบันในชวงฤดูแลง ในพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา สะแกกรัง  
ปาสัก และทาจีน รวมถึงลุมน้ําใกลเคียงท่ีมีผลตอการบริหารจัดการน้ําของพ้ืนท่ีศึกษา เชน ลุมน้ําปง วัง ยม 
และนาน และศึกษาวิเคราะหความเชื่อมโยงสอดคลองกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 และ 

เขื่อนริมตล่ิง (กรมโยธาฯ)

พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบท

พื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง

Tr = 10-25 ป

~แมน้ํา~

ระยะรน

เมือง

~แมน้ํา~

ถนน/คัน ชป.

Tr = 10-25 ป
Tr = 100 ป

Tr = 100 ป

ถนน
อบต.

Tr = 2-7 ป

Tr = 2-7 ป

ทางน้ําธรรมชาติ

พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก

ไปสูพ้ืนท่ีน้ํานอง/พ้ืนท่ีลุมตํ่า ไปสูพ้ืนท่ีน้ํานอง/พ้ืนท่ีลุมตํ่า

ถนน/คัน ชป.ถนน
อบต.

ถนน/คัน ชป.

คันท่ี 1 

ถนน/คันปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชลประทาน

ท่ี Tr 10-25 ป

พ้ืนท่ี

แกมลิง

พ้ืนท่ี

แกมลิง

พ้ืนท่ี

แกมลิง

พ้ืนท่ี

แกมลิง

ขอบเขตพ้ืนท่ีน้ําทวม

ท่ีคาบอุบัติ 100 ป 

ตามธรรมชาติ

พื้นที่

เมือง

ระยะรน

ระยะรน 1 

ระบบปองกันพ้ืนท่ีชุมชน

Tr = ± 100 ป

ระบบปองกันพ้ืนท่ีชุมชน
พื้นที่

เมือง

พ้ืนท่ีน้ํานอง

พ้ืนท่ีลุมตํ่า

พ้ืนท่ีน้ําหลาก

พ้ืนท่ีน้ํานอง

พ้ืนท่ีลุมตํ่า

ภาพแสดง ทางนํ้าธรรมชาติ พ้ืนท่ีทางนํ้าหลาก พ้ืนท่ีนํ้านอง พ้ืนท่ีลุมตํ่าของระบบนํ้าสภาพปจจุบัน



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 
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กรอบแนวคิดการจัดทําแผนหลักการจัดทําผังน้ํา 
2) ศึกษาศักยภาพของแหลงน้ํา ปริมาตรความจุเก็บกัก ปริมาตรน้ําในปจจุบัน ของแหลงเก็บกักน้ํา

ตางๆ อันไดแก อางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา สระเก็บน้ําสาธารณะ หรือ แหลงน้ําอ่ืนใด ท่ีสามารถนํามาใช 
เปนแหลงน้ําตนทุนได เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา 

3) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณน้ํา ไดแก ปริมาณน้ําฝน และคาดการณแนวโนมปริมาณฝน
ในพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงพ้ืนท่ีดานเหนือน้ํา (ลุมน้ําปง วัง ยม และนาน)  

4) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลปริมาณการระบายน้ํา ระดับน้ําในลําน้ํา ณ จุดพิจารณาท่ีสําคัญ  
ซ่ึงจะสงผลตอการนําน้ําไปใช ท้ังในประเด็นของปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา 

5) ศึกษาและวิเคราะหสถานการณน้ํา จากตําแหนงของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทาท่ีอยูในพ้ืนท่ีลุม
น้ํา โดยจะตองเปนสถานีท่ีมีความสําคัญ สามารถใชเปนดัชนีในการติดตามสถานการณน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําได 
นอกจากนี้จะพิจารณาจากดัชนีอ่ืนเพ่ิมเติมในสถานการณน้ําตางๆ เชน กรณีน้ํานอยกวาปกติ กรณีน้ํามากกวาปกติ  
เพ่ือกําหนดการจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับสถานการณน้ํา 
 6) ศึกษาปริมาณความตองการใชน้ําในปจจุบันโดยแบงไดตามกิจกรรมของการใชน้ํา รวมถึงปริมาณน้ํา
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ ประเภทผูใชน้ํา ปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ํา ชวงระยะเวลาการใชน้ํา ตําแหนง 
ท่ีดึงน้ําไปใช และคาดการณความตองการใชน้ําในอนาคต โดยจะจัดทําทะเบียนผูใชน้ํารายหลักในแหลงน้ําเก็บกัก
ให ชั ด เ จน  เ พ่ื อ ให มี ข อ มู ล เ พี ย งพอต อ กา ร วิ เ ค ร าะห และ ศึกษาสมดุ ลน้ํ า และร ะบบแหล ง น้ํ า 
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ํา  



   

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  

เอกสารประกอบการประชมุผังนํ้า ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลุมนํ้าปาสัก 
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บทท่ี 4 

การดําเนินงานในชวงถัดไป 

 ท่ีปรึกษาจะจัดการประชุมผังน้ํา ครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนมกราคม 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ
รางผังน้ําใหผูมีสวนไดเสียพิจารณา และสํารวจความคิดเห็น โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี ้

1) นําเสนอแผนท่ีแสดงขอบเขตน้ําทวมและระดับน้ําทวม ตามผลการวิเคราะหดวยแบบจําลองคณิตศาสตร 

2) นําเสนอรางผังน้ําลุมน้ํา 

3) นําเสนอรางขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีผังน้ําลุมน้ํา 
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