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การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า จัดท าขึ้นเพื่อจ าแนกสถานภาพลุ่มน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าว่ามี

สถานภาพเป็นอย่างไร โดยใช้วิธีการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับการใช้
เทคนิควิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) เพื่อค านวณหาค่า
น ้าหนกัของปัจจยัและค่าคะแนนของแต่ละระดบัของปัจจยั และเสนอแนวทางและมาตรการในการ
จดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า ประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
สถานภาพลุ่มน ้ า 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างลุ่มน ้ า ดา้นหนา้ท่ีลุ่มน ้ า ดา้นการใชป้ระโยชน์
ลุ่มน ้า ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในลุ่มน ้ า เพื่อเสนอแนะการวางแผนพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสมยัง่ยืน โดยพื้นท่ีศึกษาเป็นพื้นท่ีตน้น ้ าของประเทศ ประกอบด้วย ลุ่มน ้ าปิง  
ลุ่มน ้าวงั ลุ่มน ้ายม และลุ่มน ้าน่าน  

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัความส าคญัท่ีมีผลต่อสถานภาพของลุ่มน ้า คือ ดา้นโครงสร้างลุ่ม
น ้า มีค่าน ้าหนกั 0.309 ดา้นหนา้ท่ีลุ่มน ้า มีค่าน ้าหนกั 0.342 ดา้นการใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้า มีค่าน ้าหนกั 
0.177 ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าน ้ าหนกั 0.173 และผลการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน พบว่า ลุ่มน ้ าน่าน อยู่ในระดบัสมดุล และลุ่มน ้ าปิง วงั และยม 
อยู่ในระดบัเตือนภยั  ซ่ึงไดเ้สนอแนะแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไม้
อยา่งย ัง่ยนื เช่น จดัท าฐานขอ้มูลท่ีดินและแผนท่ีขอบเขตท่ีดิน เร่งรัดการปัญหาความขดัแยง้และการ
บุกรุกท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้จดัตั้งเครือข่ายอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าล าธาร และการดูแลคุณภาพน ้ าใน
พื้นท่ีเมือง ส่งเสริม สนบัสนุน การวางแผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของเมืองใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี เป็นตน้ 
ค าส าคัญ สถานภาพลุ่มน ้า ลุ่มน ้า การประเมิน



 

ABSTRACT 

Title of Independent Study Status assessment of Four Major watersheds and Its 
Management Guidelines: Ping, Wang, Yom and Nan 
Watersheds 
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Watershed status assessment was completed to classify the watershed status in study area 
with GIS. Techniques of Analytical Hierarchy Process (AHP) was applied to attain factor scores 
and weights and then to propose watershed management guideline relating to the study results. 
Concerned factors to assess watershed status included structure, function, use and natural resource 
management of watershed and study area covered main watersheds in the north of Thailand; Ping, 
Wand, Yom and Nan watershed. 

The study found that the significance weight of watershed status were structure, function, 
use and natural management of watershed which are 0.309, 0.342, 0.177 and 0.173 respectively. 
The status of these watersheds found that Nan watershed was in equilibrium stage, but the status of 
Ping, Wang and Yom watershed were in warning stage. The study recommended conservation and 
rehabilitation for these watershed management including establishing a soil and land ownership 
database; expediting the resolution of conflicts and forest encroachment; building of water resource 
and water quality network during the community; good urban planning; city good environment planning. 
Keywords status of major watersheds, watersheds, Assessing
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
  ประเทศไทยน าหลกัการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ีตามระบบลุ่มน ้ ามาใช้ เพื่อบูรณาการการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ทั้ งในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัของดินและสมรรถนะท่ีดิน การอนุรักษ์ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการควบคุมมลพิษ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบกบัการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2538 โดยจ าแนก
พื้นท่ีลุ่มน ้ าออกเป็น 5 ระดบัชั้นคุณภาพ พร้อมก าหนดมาตรการการใชท่ี้ดินในแต่ละชั้นให้ถูกตอ้ง
เหมาะสมตามหลกัวิชาการและศกัยภาพของพื้นท่ี ซ่ึงตลอด 3 ทศวรรษท่ีผา่นมา การด าเนินนโยบาย
ก าหนดชั้ นคุณภาพลุ่มน ้ าประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัมีปัจจยัท่ีเร่งให้เกิดความเปล่ียนแปลง อาทิ 
การเร่งรัดพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดบัภูมิภาค 
ท าให้มีการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าอยา่งไม่เหมาะสม เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน ้ า ป่าไม้
ในระบบนิเวศตน้น ้ าถูกท าลาย ปราศจากส่ิงปกคลุม มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยไม่ค  านึงถึงการ
อนุรักษดิ์นและน ้ า และสมรรถนะของท่ีดิน มีการขยายพื้นท่ีชุมชนไปยงับริเวณท่ีควรจะคงไวเ้ป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม ตลอดจนบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ ์จนส่งผลกระทบต่อปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา
การไหลของน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภยัอย่างฉับพลนั มีน ้ าไหลหลากในฤดูฝน แต่
เกิดการขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้ง อีกทั้ งยงัมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและการด ารงชีวิตของชุมชนในระบบนิเวศลุ่มน ้ า (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559) 
  ดว้ยเหตุผลขา้งตนท าให้การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าจึงมีความส าคญัต่อการรักษาสมดุล
ของระบบลุ่มน ้ า เพื่อการวางแผนพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม ย ัง่ยืน สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้พฒันาร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พื้นท่ีลุ่มน ้ าน้ีท่ีเป็น
พื้นท่ีตน้น ้าของประเทศ คือ ลุ่มน ้าปิง ลุ่มน ้าวงั ลุ่มน ้ายม และลุ่มน ้าน่านเป็นแหล่งตน้ทางของแม่น ้ า
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เจา้พระยา แม่น ้ าสายหลกัของประเทศ ซ่ึงหมายถึงว่าการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าทั้ง 4 เป็นการ
ประเมินซ่ึงสถานภาพของลุ่มน ้ าหลกัของประเทศดว้ย อีกทั้งในระยะท่ีผ่านมาปรากฎว่ามีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน ้ าในลุ่มน ้ าอย่างกวา้งขวาง ทั้งเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอุปโภค
บริโภค แต่เน่ืองจากการใชท้รัพยากรน ้าเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงักล่าวเกิดจากความตอ้งการท่ีเพิ่ม
มากขึ้น อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรสภาพทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมไป
ถึงการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง เป็นการใชท่ี้มิไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระยะยาว จึงเป็น
ผลให้ลุ่มน ้ าประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ปัญหาคุณภาพน ้ าท่ีเส่ือม
โทรมลง ปัญหาการน าน ้ าบาดาลมาใช้โดยการสูบน ้ าโดยไม่ควบคุม ท าให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด 
ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนเน่ืองจากการระบายน ้าไม่ทนั รวมไปถึงปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ในการ
ใช้น ้ า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสถานภาพลุ่มน ้ า ปลายน ้ า ซ่ึงปัจจุบนัได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆมา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและติดตามต่าง ๆ ซ่ึงท่ีผ่านมาหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนต่าง
ดูแลพื้นท่ีตามภาระหนา้ท่ีของตนเอง ทัง่ระดบัจงัหวดั อ าเภอ หรือ ระดบัพื้นท่ี ซ่ึงขาดการบูรณาการ
ในหลายภาคส่วนในการติดตามในระดบัภาพรวมใหญ่ในระดบัลุ่มน ้ า โดยในการศึกษาน้ีได้มีการ
น าเคร่ืองมือทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาประเมินตรวจสอบติดตามปัญหา และน าขอ้มูลจา
หลายภาคส่วนมาใชป้ระกอบการประเมินเพื่อหาสถานภาพของลุ่มน ้ าในแต่ละลุ่ม เพื่อให้เกิดความ
การตระหนกัถึงผลกระทบต่อสถานภาพลุ่มน ้ าในปัจจุบนั จากกิจกรรมการใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ใน
ขา้งตน้ 
  ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจการศึกษาเพื่อประเมินสถานภาพ ลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ซ่ึงเป็น
ลุ่มน ้ าหลกัของประเทศ และเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าตามล าดบั 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
1.2.1 สถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน เป็นอยา่งไร 
1.2.2 แนวทางและมาตรการในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน อยา่งเหมาะสม

เป็นอยา่งไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อประเมินสถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.3.2 เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน อยา่ง

เหมาะสมและยัง่ยนื 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ไดท้ราบถึงสถานภาพของลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน  
1.4.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตาม สถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน ใหห้น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการ 
1.4.3 เพื่อน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นการตรวจสอบ ติดตาม 

สถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเน้ือหา : ประเมินสถานภาพลุ่มน ้า ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างลุ่ม

น ้ า ด้านหน้าท่ีลุ่มน ้ า ด้านการใช้ประโยชน์ลุ่มน ้ า ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในลุ่มน ้า เฉพาะพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี : พื้นท่ีลุ่มน ้ าหลกั ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ ายม และลุ่มน ้ าน่าน 
ครอบคลุมบางส่วนของจงัหวดัดงัน้ี 

ลุ่มน ้ าปิง มีพื้นท่ีลุ่มน ้ ารวม 34,487.53 ตร.กม. โดยมีพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขต 5 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ล าพูน ตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค ์

ลุ่มน ้ าวงั มีพื้นท่ีลุ่มน ้ ารวม 10,773.74 ตร.กม. โดยมีพื้นท่ีครอบคลุมอยู่ในเขตจงัหวดัตาก
และล าปาง 

ลุ่มน ้ ายม มีพื้นท่ีลุ่มน ้ ารวม 24,000 ตร.กม. โดยมีพื้นท่ีครอบคลุมเขตการปกครอง 11 
จงัหวดั ไดแ้ก่ พะเยา น่าน ล าปาง แพร่ ตาก ก าแพงเพชร สุโขทยั อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และ
นครสวรรค ์

ลุ่มน ้าน่าน มีพื้นท่ีลุ่มน ้ารวม 34,838.68 ตร.กม. โดยมีพื้นท่ีครอบคลุม 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ น่าน 
อุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ 

ขอบเขตด้านเวลา : เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ลุ่มน ้าหลกั หมายถึง ลุ่มน ้าในพื้นท่ีศึกษา คือ ลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
สถานภาพลุ่มน ้า หมายถึง สถานะลกัษณะทางกายภาพ ทางชีวภาพและกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นในลุ่มน ้ าท่ีมีผลกระทบมาจากการท าหน้าท่ีของน ้ าและดินในการสนับสนุนระบบนิเวศ
ส่ิงมีชีวิตในน ้า ซ่ึงสถานภาพลุ่มน ้าจะบอกถึงประสิทธิภาพของลุ่มน ้าในการท าหนา้ท่ีของพื้นท่ีลุ่มน ้า 

โครงสร้างลุ่มน ้า หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของลุ่มน ้า เช่น พื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่ม
น ้ าเพื่อใช้ในการกักเก็บน ้ าในลุ่มน ้ า และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้ ง
แผน่ดินไหว ดินถล่ม น ้าท่วม ภยัแลง้ 

การจัดการพื้นท่ีลุ่มน ้า หมายถึง การจดัการพื้นท่ีให้ไดน้น ้ าปริมาณมากพอ มีคุณภาพ การ
ไหลสม ่าเสมอ พร้อมทั้งความคุมเสถียรภาพของดิน ลดความเสียหายจากน ้ าท่วม และจดัการใช้
ทรัพยากรลุ่มน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) หมายถึง เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อแบ่งโครงสร้างของปัญหา
ออกเป็นชั้น ๆ ชั้นแรก คือ การก าหนดเป้าหมาย แลว้จึงก าหนดปัจจยัหลกั ปัจจยัย่อย และทางเลือก
(Alternatives) แลว้จึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เกณฑ์ในการ
คดัเลือกทางเลือกทีละคู่เพื่อใหง้่ายต่อการตดัสินใจวา่เกณฑไ์หนส าคญักวา่กนั 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษา เร่ือง การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าหลกัเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ
จดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ผูศึ้กษาไดท้ าการคน้ควา้
ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปสาระส าคญัแบ่งออกเป็น 6 
หวัขอ้ ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัลุ่มน ้า 
2.2 แนวทางปัจจยั และเกณฑก์ารประเมินสถานภาพลุ่มน ้าของไทย 
2.3 การบริหารจดัการและสถานภาพลุ่มน ้าในประเทศไทย 
2.4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
2.5 การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์(Multi-Criteria decision making ; MCDM) 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัลุ่มน ้า 
2.1.1 นิยามของลุ่มน ้า 

 ลุ่มน ้า หมายถึง หน่วยของพื้นท่ีหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการน ้าโดยเฉพาะ มีขนาด
ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลและประเภทของการศึกษา (เกษม จนัทร์แกว้ และคณะ , ม.ป.ป.) 
โดยท่ีหน่วยพื้นท่ีหน่ึงท่ีประกอบดว้ย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรท่ีมนุษยส์ร้าง
ขึ้นเนน้คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และทรัพยากรคุณภาพชีวิต ดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช, ม.ป.ป.) และยงัหมายถึง พื้นท่ีรองรับน ้าฝนทั้งหมดท่ีอยู่เหนือ
จุดท่ีก าหนดให้ โดยน ้ าฝนท่ีตกลงมาในพื้นท่ีนั้นจะพากันระบายไหลรวมไปสู่จุดออก (Outlet) 
เดียวกนั ณ จุดท่ีก าหนดให้น้ีเท่ากนั (U.S.D., 1957 อา้งใน เกษม จนัทร์แกว้, 2539) ซ่ึงมีความหมาย
คลา้ยคลึงกบัค าวา่ “Drainage basin” และค าวา่ “Catchments area” 

Hewlett และ Nutter (1969) ไดอ้ธิบายว่า “Drainage basin” คือ พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีรองรับ
น ้ าและระบายน ้ าจากเส้นสันปันน ้ า (Divide) ให้ไหลลงไปสู่ทอ้งล าธารอย่างน้อยสองแห่งหรือ
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มากกวา่นั้น หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ลุ่มน ้า คือ พื้นท่ีท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสันปันน ้านัน่เอง เส้นแบ่ง
เขตลุ่มน ้ าหรือเส้นสันปันน ้ าน้ีอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ สันปันน ้ าผิวดิน (Topographic or 
surface divide) และสันปันน ้ าใต้ดิน (Paretic or subsurface divide) (เกษม จันทร์แก้ว , 2539) ซ่ึง
สามารถกล่าวโดยรวมไดว้่า ลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีซ่ึงลอ้มรอบดว้ยสันปันน ้ า เป็นพื้นท่ีรับน ้ าฝนทั้งหมด
ของแม่น ้ าสายหลกัในลุ่มน ้ านั้น ๆ และจะไหลออกปากน ้ าในท่ีสุด (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) ซ่ึงเส้นสันปันน ้ า (Topographic divide) หมายถึง เส้น
แบ่งเขตแดน การไหลของน ้ าลงสู่ลุ่มน ้ าเส้นน้ีจะแบ่งน ้ าฝนท่ีตกลงมาให้ไหลลงสู่น ้ าต่างลุ่มน ้ ากนั 
เส้นน้ี ไดแ้ก่ สันเขาท่ีอยู่รอบนอกของลุ่มน ้ า ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบลุ่มน ้ าเป็นกระทะ พื้นท่ีลุ่มน ้ า
อยู่ติดกนัก็เสมือนกบัเอากระทะมาเรียงให้ชิดแนบติดกัน โดยบีบขอบกระทะให้เป็นสันเดียวกัน 
ส่วนท่ีเป็นขอบกระทะจะเป็นจุดแบ่งน ้ าฝนท่ีตกลงมาให้ไหลลงสู่แอ่งกระทะคนละแอ่งขอบน้ีคือ 
เส้นสันปันน ้า และบริเวณของแอ่งกระทะแต่ละใบก็คือ พื้นท่ีลุ่มน ้าหน่ึง (กรมทรัพยากรน ้า, 2552) 

2.1.2 ความหมายและความส าคัญของการจัดการลุ่มน ้า 
 การจดัการลุ่มน ้ า เป็นการด าเนินการในการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นท่ีนั้น ๆ 

เพื่อให้ไดน้ ้ าท่ีมีปริมาณ และคุณภาพท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ มีอตัราการไหลสม ่าเสมอ ซ่ึงรวม
ไปถึงการจดัการทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้านั้นดว้ย นอกเหนือจากค าจ ากดัความน้ีแลว้ ยงัมีท่าน
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  านิยามท่ีมีความชดัเจน และมีผูนิ้ยมน าไปใชป้ระกอบงานวิจยั ดงัน้ี 

การจดัการลุ่มน ้ า หมายถึง การจดัพื้นท่ีเพื่อให้ไดน้ ้ าท่ีมีปริมาณมากพอ คุณภาพดี มี
การไหลสม ่าเสมอ พร้อมทั้งควบคุมเสถียรภาพของดิน และการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
นั้นดว้ย (เกษม, 2526) 

การจดัการลุ่มน ้ า หมายถึง การด าเนินการจดัการทรัพยากรทุกรูปแบบบนลุ่มน ้ า ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตของน ้ าท่า (Water 
Yield) ในดา้นปริมาณ คุณภาพ และช่วงระยะเวลาท่ีไหล (Flow timing) ให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
(นิพนธ์, 2533) 

การจดัการลุ่มน ้า หมายถึง การจดัการพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีขอบเขตพื้นท่ีแน่ชดั โดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดน้ ้ าท่ีมีปริมาณเหมาะสม (Quantity) มีคุณภาพดี (Quality) มีระยะเวลาการ
ไหล (Timing) ตลอดปีสม ่าเสมอ รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใช้ทรัพยากร 
อ่ืน ๆ ในพื้นท่ีนั้นดว้ย (ส่วนอนุรักษต์น้น ้า, 2536) 

จากนิยามข้างต้น การจัดการลุ่มน ้ า คือ การจัดการพื้นท่ีใด ๆ ท่ีมีขอบเขตแน่ชัด 
เพื่อใหส้ามารถเอ้ืออ านวยน ้าท่ีดี คือมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพดี มีการไหลสม ่าเสมอตลอดปี ตลอด
ถึงการป้องกนั ควบคุมการชะลา้งพงัทลายของดิน และการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีดว้ย ซ่ึงจะ
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เห็นไดว้่า การจดัการลุ่มน ้ า เป็นการจดัการแหล่งน ้ า การรับน ้ า การเก็บกกัน ้ า ดูดซับน ้ าเอาไวแ้ลว้
ไหลลงสู่พื้นท่ีตอนล่างไปตามแม่น ้ าล าธารได้อย่างสม ่าเสมอตลอดปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี (เกษม, 
2551) ไดอ้ธิบายไวว้า่ 

การจดัการลุ่มน ้าจะตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีส าคญัต่อไปน้ี 
1) ลดการสูญเสียน ้ าใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อให้ไดน้ ้ าท่ีมีปริมาณมากพอ

ตามความตอ้งการ 
2) ตอ้งให้มีน ้ าไหลอยู่ในล าน ้ าตลอดเวลา โดยปกติแลว้ปริมาณน ้ า มกัจะมากในฤดู

ฝนและลดลงในฤดูแลง้ ตอ้งจดัการลุ่มน ้ า เพื่อให้มีปริมาณ และช่วงเวลาการไหลของน ้ าสม ่าเสมอ
ตลอดปี 

3) การใช้ทรัพยากรภายในลุ่มน ้ า จะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการและไม่ฟุ่ มเฟือย เพราะการไหลของน ้าลงสู่ท่ีต ่าจะพดัพาส่ิงเจือปนต่าง ๆ ไปดว้ย ถา้เกิด
ความเส่ือมโทรมขึ้นบนพื้นท่ีลุ่มน ้า ยอ่มส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบของน ้าดว้ย 

4) การควบคุมมลพิษ ในลุ่มน ้ าท่ีมีมนุษยอ์าศยัอยู่ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในลุ่มน ้ า
ยอ่มมีมลพิษ หรือของเสียเกิดขึ้น เช่น การพงัทลายของดินเพิ่มมากขึ้น ปัญหาน ้าเสีย เป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง
มีการควบคุมมลพิษ เช่น ปลูกหญา้แฝก การท าบ่อดักตะกอน เป็นตน้ เพื่อลดปัญหามลพิษท่ีจะ
เกิดขึ้น 

2.1.3 หลกัการจัดการลุ่มน ้า 
 หลกัการจดัการลุ่มน ้ าเป็นแนวความคิดด าเนินการ (Operational concept) ในการ

จดัการทรัพยากรลุ่มน ้ าทุกประเภทในพื้นท่ีแบบผสมผสาน ทั้งการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีย ัง่ยืนถาวร (Sustained yield) หลกัการการจดัการลุ่มน ้ า มีการด าเนินการเป็น
ขั้นตอน ดงัน้ี (นิพนธ์, 2540)  

 หลกัการท่ี 1 การวางแผนการใช้ท่ีดิน (Land use planning)  
 ธรรมชาติพื้นท่ีดินของผิวโลก มีความแตกต่างทางสมบติัของดินทั้งทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพ จึงใหค้วามเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแตกต่างกนั จึงตอ้งแบ่งประเภทท่ีดิน
ทั้งลุ่มน ้ าตามสมรรถนะการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยพิจารณาลกัษณะภูมิประเทศและความเหมาะสม
ตามสมบติัของดิน สภาพเศรษฐกิจสังคม ควบคู่กบัการสร้างกฎและมาตรการใชท่ี้ดินท่ีระบุไว  ้

หลกัการท่ี 2 การใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ (Resources utilization and conservation) 
ภายหลงัการแบ่งพื้นท่ีดินออกเป็นเขตพื้นท่ีแลว้ เน่ืองจากไม่สามารถหลีกเล่ียงการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในลุ่มน ้ าได ้การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท ตอ้งค านึงถึงประเภทและ
ท่ีมาของทรัพยากรแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตามหลกัการและวิธีการอนุรักษวิทยา ซ่ึงจะช่วยป้องกนั
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มลพิษส่ิงแวดลอ้มในลุ่มน ้ าได ้เป็นการรักษาชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มในลุ่มน ้า ท าใหเ้กิดดุลยภาพในการฟ้ืนฟูทรัพยากรตลอดไป 

หลกัการท่ี 3 การควบคุมของเสียและมลพษิ 
การน าเทคโนโลยีใดมาใช้กบัทรัพยากรธรรมชาติย่อมมีของเสียและมลพิษเกิดขึ้น

เสมอ เพราะไม่มีเทคโนโลยีใดมีประสิทธิภาพไดเ้ต็มร้อย ดงันั้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติในเขต
การใชท่ี้ดินใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมบ าบดัและก าจดัของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือ
เหลือน้อยในขั้นท่ีไม่เป็นพิษภยัต่อส่ิงมีชีวิต ทั้งน้ี เพื่อให้การเพิ่มและรักษาชนิด ปริมาณ สัดส่วน 
และการกระจายของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มใหผ้ลผลิตท่ีย ัง่ยนืและต่อเน่ืองตลอดไป 

ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า ในการจัดการลุ่มน ้ าจะเน้นท่ีความต้องการท่ีจะให้ได้น ้ าท่ี
ค  านึงถึงทั้งทางดา้นปริมาณ คุณภาพและความสม ่าเสมอของการไหลของน ้ าแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึง
ระบบส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มน ้ านั้น ซ่ึงหมายถึงการรักษาสมดุลของธรรมชาติ เพื่อการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแบบยัง่ยืน การจดัการลุ่มน ้าท่ีนอกจากจะเป็นงานหลกัของการจดัการทรัพยากร
น ้ าและทรัพยากรต่าง ๆ ในเชิงบูรณาการในพื้นท่ีลุ่มน ้ าเดียวกนัแลว้ ยงัจะตอ้งค านึงถึงแนวทางการ
จดัการและการปฏิบติัในการน าทรัพยากรมาใช้อีกดว้ย ดงันั้น ในการบริหารจดัการลุ่มน ้ า จึงเป็น
ศิลปะของการก ากบั ดูแล การปฏิบติังานอยา่งผสมผสานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.4 หลกัเกณฑ์การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน ้า 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า ก าหนดจากปัจจัยด้าน

กายภาพ ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการทางอุทกวิทยา และมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก รวม 6 ประการ 
(เกษม จนัทร์แกว้ และคณะ, 2525) คือ 

1) สภาพภูมิประเทศ ใชล้กัษณะแผ่นดิน (Landform) ว่าเป็นบริเวณแนวสันเขา ยอด
เขาแหลม ยอดเขามนหุบเหว หนา้ผา เชิงเขาบริเวณรอยกดัลึกร่องเขา ท่ีราบขั้นบนัได ท่ีราบหรือท่ี
ลุ่มซ่ึงมีผลต่อการก าหนดการใชท่ี้ดิน 

2) ระดบัความลาดชนั (Slope) ใช้ค่าเฉล่ียความลาดชนัของพื้นท่ีเป็นเปอร์เซ็นต์ซ่ึง
นบัและค านวณไดจ้ากพื้นท่ีท่ีก าหนดขึ้น 

3) ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล (Elevation) ใชค้่าเฉล่ียความสูงจากน ้ าทะเลเป็นเมตร 
ท่ีปรากฏในแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ 

4) ลกัษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ใชช้นิดของหินและอายุทางธรณีรวมทั้งสมบติั
ท่ีจะแปรสภาพเป็นดินท่ีมีความยากง่ายต่อการถูกชะลา้งพงัทลายท่ีปรากฏเป็นส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 

5) ลักษณะทางปฐพีวิทยา (Soil) ใช้สมบัติของดินท่ีเก่ียวกับความลึกความอุดม
สมบูรณ์และความยากง่ายต่อการชะลา้งพงัทลายของชนิดดินท่ีปรากฏเป็นส่วนใหญ่ในพื้นท่ี 
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ในการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทยนั้นได้ก าหนดค่าปัจจยัต่าง ๆ 5 
ปัจจยัน้ีก าหนดจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 แผนท่ีดินและแผนท่ีธรณีวิทยา
ประกอบการตรวจสอบภาคสนาม และปรับสภาพของแนวเส้นชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าตามท่ีควรเป็นจริง 
เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน ้าในปัจจุบนั 

2.1.5 ช้ันคุณภาพลุ่มน ้าและมาตรการควบคุมการใช้ท่ีดิน 
  การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าจ าแนกตามมติคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น 5 ระดบั ภาพท่ี 

2-1 สรุปได ้ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2-1 ภาพมโนทศัน์ของลกัษณะชั้นคุณภาพลุ่มน ้าต่าง ๆ ตามการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้าท่ี

ส าคญัของประเทศไทย 
ท่ีมา: เกษม จนัทร์แกว้ และคณะ, 2525 

1) พื้นท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 เป็นพื้นท่ีภูเผขาตอนบนมีความลาดชนัมาก (Very steep slope) 
ดินมีสมรรถนะการพงัทลายสูง เป็นพื้นท่ีท่ีควรเก็บสงวนไว ้(Protective forest) เพื่อเป็นแหล่งตน้น ้ า 
ล าธาร อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะ เน่ืองจากว่าอาจมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินไดง้่ายและรุนแรง ทั้งน้ี พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 
มีการแบ่งออกเป็น 2 ระดบัชั้น ไดแ้ก่ 

(1) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1A เป็นพื้นท่ีตน้น ้ าล าธารท่ียงัมีสภาพป่าสมบูรณ์ในช่วงต่าง ๆ 
โดยเป็นการก าหนดจากสภาพป่าไมป้กคลุมในปี พ.ศ. 2525 ส าหรับลุ่มน ้าปิง วงั ยม น่าน ชี มูล และ
ลุ่มน ้ าภาคใต ้สภาพป่าปกคลุมในปี พ.ศ. 2528 ส าหรับลุ่มน ้ าภาคตะวนัออก และสภาพป่าปกคลุม
ในปี  พ.ศ. 2531 ส าหรับลุ่มน ้ าภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุ่มน ้ าป่าสัก ลุ่มน ้ าภาคเหนือ และ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และลุ่มน ้าส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน ้าชายแดน) 
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(2) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1B  พื้นท่ีท่ีสภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกท าลาย ดัดแปลง หรือ
เปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันา หรือการใชท่ี้ดินรูปแบบอ่ืนก่อนปี พ.ศ. 2525 

2) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 2 เป็นพื้นท่ีไหล่เขา มีความลาดชนัสูง (Steep slope) ถึงสูงมาก 
(Very steep slope) ดินมีสมรรถนะการพงัทลายน้อยกว่าพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 เป็นพื้นท่ีท่ี
ควรเก็บรักษาไวเ้พื่อเป็นป่าเศรษฐกิจ (Commercial forest) แหล่งตน้น ้ าล าธาร อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพนัธ์สัตวป่์า และเพื่อการอ่ืนทางดา้นป่าไม ้

3) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้ นท่ี  3 เป็นพื้นท่ี เชิงเขามีความลาดชันสูง (Steep slope) ดินมี
สมรรถนะการพงัทลายปานกลาง พื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นป่าเศรษฐกิจ ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ปลูก
ผลไม ้การปลูกพืชยนืตน้ (ไมผ้ล) แต่ตอ้งมีมาตรการการอนุรักษดิ์นและน ้าควบคู่อยา่งเขม้งวด 

4) พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 4 เป็นพื้นท่ีเนินราบ มีความลาดชันปานกลาง (Gentle slope) 
เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ (Agronomy) ไมผ้ล ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการพงัทลาย
ของดิน 

5) พื้นท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 5 พื้นท่ีน้ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบหรือท่ีลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กนอ้ย 
เหมาะส าหรับการท านา (Paddy field) โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน หรือเหมาะส าหรับท าพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีลุ่ม (Lowland cropping) และพื้นท่ีชุมชน 

มาตรการการใชท่ี้ดินในเขตลุ่มน ้า สรุปไดด้งัน้ี 
1) พื้นท่ีชั้นลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1A  มติคณะรัฐมนตรีก าหนดห้ามมิให้มีการเปล่ียนแปลง

ลกัษณะพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นรูปแบบอ่ืนอยา่งเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งน้ี เพื่อรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้น ้า 
2) พื้นท่ีชั้นลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1B มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ในกรณีท่ีตอ้งมีการก่อสร้าง

ถนนผา่น หรือการท าเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะตอ้งควบคุมการชะลา้งพงัทลายของดิน และ
กรณีส่วนราชการใดมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชท่ี้ดินอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

3) พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 2 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใชพ้ื้นท่ีในกิจกรรมป่า
ไม ้เหมืองแร่ แต่ตอ้งควบคุมวิธีการปฏิบติัในการใชท่ี้ดินอย่างเขม้งวดกวดขนั และการใชท่ี้ดินเพื่อ
กิจกรรมทางดา้น การเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอยา่งเด็ดขาด 

4) พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 3 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใชพ้ื้นท่ีในกิจกรรมป่า
ไม ้เหมืองแร่ กสิกรรม หรือกิจการอ่ืน ๆ แต่ตอ้งมีการควบคุมวิธีการปฏิบติัอย่างเขม้งวดให้เป็นไป
ตามหลกัอนุรักษดิ์นและน ้า 
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5) พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 4 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีทุกกิจกรรม แต่
หากใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ตอ้งเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชนัไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต ์และตอ้งมี
การวางแผนใชท่ี้ดินตามมาตรการการอนุรักษดิ์นและน ้า 

6) พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 5 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีไดทุ้กกิจกรรม 
 

2.2 แนวทางปัจจัย และเกณฑ์การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าของไทย 
แนวทางการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า เป็นการศึกษาเพื่อใชก้ าหนดมาตรฐานและแนวทาง

จดัการและเพื่อบริหารจดัการลุ่มน ้ าตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผูป้ระเมินสถานภาพลุ่ม
น ้า จึงตอ้งศึกษารายละเอียดเฉพาะดา้นของลุ่มน ้าท่ีศึกษา รายละเอียดดงัน้ี 

1) แหล่งน ้ าและการใชน้ ้ า ไดแ้ก่ ปริมาณและคุณภาพแหล่งน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ตลอดจนการ
ใชน้ ้าทั้งในและนอกพื้นท่ี 

2) ดินและการชะลา้งพงัทลาย ไดแ้ก่ คุณสมบติัของดินส าหรับการใชท่ี้ดินต่าง ๆ ผลกระทบ
การชะลา้งพงัทลายของดินทั้งในและนอกพื้นท่ี 

3) ป่าไม้ สัตว์ป่า และพื้นท่ีอนุรักษ์ ได้แก่ ปริมาณและประเภทของป่าไม้และสัตว์ป่า 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์/การสูญเสียป่าไมแ้ละสัตวป่์า การบุกรุกพื้นท่ีอนุรักษ ์กิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษแ์ละการทดแทนทรัพยากรในพื้นท่ี 

4) การใชท่ี้ดินและการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ประเภทและความเหมาะสมของการ
ใชแ้ละการจดัการท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ตลอดจนกิจกรรมส าคญัดา้นการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์เช่น 
การท่องเท่ียว การเกษตรและการจดัการมลพิษ 

5) คุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ การตั้งถ่ินฐานและประชากร ตลอดจนมาตรฐานการด ารงชีพ ซ่ึงอาจ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมจากภายนอก เช่น การท่องเท่ียว การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ 

นอกจากการประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ าเพื่อก าหนดมาตรฐานและประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการลุ่มน ้ าแลว้ แนวทางในการประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ าเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการจดัการลุ่มน ้ าดา้นส่ิงแวดลอ้ม และระบุถึงความส าคญัขององคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ลุ่มน ้ า การประเมินสภาพปัจจุบันขององค์ประกอบต่าง ๆ และการประเมินความอ่อนไหวของ
องคป์ระกอบเหล่านั้น และจ าแนกสถานภาพเป็น 4 ระดบั (สามคัคี, 2549) รายละเอียดดงัน้ี 

1) ระดบัสมดุลตามธรรมชาติ (Nature stage) คือ ลุ่มน ้ ามีองค์ประกอบ/โครงสร้าง (Structure) 
ทั้งชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ในภาวะธรรมชาติ และสามารถ
ท าหนา้ท่ี (Function) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ ใหผ้ลผลิตน ้า (Water yield) ท่ีดีในทุก ๆ ดา้น 



12 
 

2) ประดบัเตือนภยั (Warning stage) คือ ลุ่มน ้ ามีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ/โครงสร้าง 
ไปจากเดิมเลก็นอ้ย แต่เป็นการเปล่ียนแปลงไปในระยะสั้น จึงสามารถฟ้ืนคืนสภาพธรรมชาติเดิมได้
ในเวลาไม่นาน ระบบยงัสามารถท าหน้าท่ีไดเ้ป็นปกติ แต่มีผลท าให้ดินพงัทลายมากขึ้น และมีผล
ต่อคุณภาพน ้าในบางช่วงเวลา เป็นตน้ 

3) ระดบัเส่ียงภยั (Risky stage) คือ ลุ่มน ้ามีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ/โครงสร้างไปจาก
เดิมมาก ตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนคืนสภาพของทรัพยากร ท าใหร้ะบบไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดเ้ป็นปกติ
และมีผลท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาการพงัทลายของดิน ปัญหาคุณภาพน ้ า  
เป็นตน้ ตลอดจนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของน ้ าท่าในช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้ ท าให้เกิด 
น ้าท่วมหรือภยัแลง้ได ้

4) ระดบัวิกฤต (Critical stage) คือ ลุ่มน ้ ามีการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบไปจากเดิมมาก 
จนไม่สามารถฟ้ืนคืนสภาพเดิมได ้ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วย จึงจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพเดิมไดแ้ละ
ตอ้งใช้เวลานานมาก ท าให้ระบบลุ่มน ้ าไม่สามารถท าหน้าท่ีให้ผลผลิตน ้ าได้เป็นปกติ และอาจ
ก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติอยา่งรุนแรง เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ และดินถล่มเป็นประจ า เป็นตน้ 

จากการประเมินดงักล่าวขา้งตน้ ถา้พบวา่องคป์ระกอบใดอยูใ่นระดบัวิกฤต เกิดความเส่ือม
ถอยสูง ซ่ึงจะตอ้งมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการเป็นอยา่งมาก และเป็นองคป์ระกอบส าหรับลุ่มน ้าท่ี
ควรให้ความส าคญัในขั้นตอนของการก าหนดมาตรการและแนวทางการพฒันา นอกจากน้ี ผลการ
ประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าปัจจุบนัจะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 

ส าหรับประเทศไทย เกษม (2539) ได้ท าการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า โดยแบ่งกลุ่ม
ทรัพยากรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ สภาพอากาศ อุทกวิทยา น ้ าผิวดิน และทรัพยากรน ้ า 
คุณภาพน ้ า น ้ าใตดิ้น และคุณภาพธรณีวิทยาและแร่ ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน การชะลา้ง
พงัทลายของดินและตะกอน คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และขยะ 

2) กลุ่มทรัพยากรชีวภาพ ไดแ้ก่ ป่าไม ้สัตวป่์า ประมง นิเวศวิทยาทางน ้า 
3) กลุ่มคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ไดแ้ก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การตั้งถ่ินฐาน 

น ้ าใช้ การชลประทาน อุทกภัย ความแห้งแล้ง พลังงาน การใช้ท่ีดิน การคมนาคมขนส่ง การ
คมนาคมส่ือสาร สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

4) กลุ่มคุณค่าคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ ประชากร การศึกษา สาธารณสุข/อนามยั ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน วฒันธรรม โบราณสถาน/สถานท่ีประวติัศาสตร์/ศาสนสถาน เศรษฐกิจ  
แหล่งธรรมชาติและการท่องเท่ียว มลพิษทางทศันียภาพ 
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ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทยนั้น สามารถจ าแนกได้ตามขอบเขต
ทรัพยากรท่ีประเมินในพื้นท่ีลุ่มน ้าไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะ (ศ.ดร.เกษม จนัทร์แกว้ ,2551) ดงัน้ี 

1) การประเมินสถานภาพโดยรวมของลุ่มน ้า ท าไดโ้ดยใหน้ ้าหนกัดชันีของแต่ละทรัพยากร
ตามความส าคญั ซ่ึงพิจารณาจากผลกระทบจากแต่ละชนิดทรัพยากร แลว้ท าการประเมินสถาน
ภาพรวมของลุ่มน ้ าจากสถานภาพของทรัพยากรแต่ละชนิด แลว้คิดคะแนนรวมเฉล่ียตามน ้ าหนัก
ของทรัพยากร  

2) การประเมินสถานภาพของแต่ละทรัพยากร โดยเลือกดชันีช้ีวดัท่ีส าคญั พร้อมทั้งก าหนด
เกณฑใ์นแต่ละระดบั โดยการเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของแต่ละทรัพยากร ท่ีจะก่อให้เกิดผลดีหรือ
ผลกระทบต่อภาวะแวดลอ้มว่าอยู่ในระดับใด โดยการพิจารณาจากสภาพลกัษณะทางธรรมชาติ 
ปริมาณ การกระจาย ความหนาแน่น ความอุดมสมบูรณ์ คุณภาพของทรัพยากรนั้น ๆ ว่ามีความ
สมบูรณ์มากเพียงใด และอาจพิจารณาเปรียบเทียบจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะทางธรรมชาติ
คลา้ยคลึงกนั ตลอดจนความคงทนของทรัพยากรจากอดีตถึงปัจจุบนัวา่มีความมัน่คงมากเพียงใด 

ดชันีคุณภาพลุ่มน ้ าเป็นดชันีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพลุ่มน ้ า โดยการก าหนดดชันี
คุณภาพลุ่มน ้ า (Watershed quality indicator) ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรลุ่มน ้ า กลุ่มกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิต อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทุก ๆ ทรัพยากรก็ได ้โดย
ตอ้งเป็นตวับ่งช้ีว่าสภาพลุ่มน ้ าอยู่ในสภาพธรรมชาติ/สมบูรณ์ ถูกท าลาย เส่ือมโทรม หรืออยู่ในขั้น
วิกฤต ทั้งน้ี ตวัดัชนีท่ีน ามาใช้ในการประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ าในประเทศไทย ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2-1 
ตารางท่ี 2-1 ดชันีเฉพาะ และดชันีรวมของทรัพยากรลุ่มน ้าท่ีสามารถบ่งช้ีปริมาณและทิศทางการ
เปล่ียนแปลงได ้

ล าดับ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ดัชนีรวม ดัชนีเฉพาะ 
1 สภาพอากาศ สภาพอากาศ อุณหภูมิ/ฝน/ความช้ืน ลม น ้า การระเหย  

ความกดดนั ช่วงมีแสง 
2 ป่าไม ้ เศรษฐกิจ ปริมาตรไม ้มูลค่าไม ้
  นิเวศวิทยา ความหนาแน่น การสืบพนัธุ์ อาย/ุขนาด 
  ความเส่ือมโทรม จ านวนตน้ไม ้
  ความสมบูรณ์ จ านวนตน้ไม ้
3 ปริมาณน ้า ปริมาณ ปริมาณ 
  ระบบการไหล เวลาการไหล 
4 คุณภาพน ้า กายภาพ ความขุ่น pH อุณหภูมิ สารแขวนลอย DO สี กล่ิน 

ความโปร่งแสง 
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ล าดับ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ดัชนีรวม ดัชนีเฉพาะ 

  เคมี COD, NO3, PO9, Heavy Metals, Pesticides etc. 
  ชีววิทยา BOD, nematodes, bacteria 
5 การพงัทลายของดิน การสูญเสียดิน ตะกอน ความหนาของการชะลา้ง 
6 การคมนาคม การคล่องตวัของคมนาคม อตัราความเร็ว จ านวนรถต่อเวลา 
7 คุณภาพชีวิต ประชากร ความหนาแน่น ปริมาณ การเกิด การตาย ยา้ยถ่ิน 
  อนามยั โรคต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล จ านวนคนท่ีเป็นโรค 
  การศึกษา ระดบัการศึกษา  
  ความปลอดภยั อาชญากรรม 
  เศรษฐกิจ รายได ้เงินออม หน้ี อาชีพ 
  วฒันธรรม ประพฤติปฏิบติั พิธีกรรม 

ท่ีมา: เกษม จนัทร์แกว้, 2539 
 

นอกจากน้ี ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้
ท าการศึกษาและประเมินสถานภาพลุ ่มน ้ าย ่อยในประเทศไทย โดยศึกษาสถานภาพของ
ทรัพยากรและดัชนีด้านต่าง ๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าครอบคลุมทุกลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบ
ลุ่มน ้ า โดยก าหนดดชันีคุณภาพลุ่มน ้ า (Watershed quality indicator) ดงัแสดงในตารางท่ี 2-2 แยก
อธิบายในแต่ละกลุ่มทรัพยากร และดชันีท่ีใชใ้นการประเมินไดด้งัน้ี  
 

ตารางท่ี 2-2 ทรัพยากร และดชันีท่ีใชใ้นการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 

ล าดับ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ดัชนีช้ีวัด 
1 ลกัษณะภูมิศาสตร์กายภาพ ความลาดชันเฉล่ีย ความหนาแน่นในการระบายน ้ า ความ

หนาแน่นของล าธาร ความสอดคลอ้งในการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้า 

2 ลกัษณะภูมิอากาศ ปริมาณน ้าฝน การระเหยน ้า ความช้ืนสัมพทัธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย ช่วง
น ้าหลากและช่วงแลง้ฝน  

3 ลกัษณะทางธรณีและปฐพีวิทยา ความคงทนต่อการสึกกร่อนของหิน คุณสมบติัของดิน อตัรา
การสูญเสียหนา้ดิน  

4 ทรัพยากรป่าไม ้ ปริมาตรไม ้ความหนาแน่นของไมใ้หญ่ ลูกไม ้และกลา้ไม ้ 
 ทรัพยากรสัตวป่์า ความหลากชนิด ความชุกชุม พ้ืนท่ีป่าไม้ปกคลุม ความอุดม

สมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ สถานภาพของสัตวป่์า
ตาม พรบ. สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข) 

5 ลกัษณะทางอุทกวิทยา ปริมาณน ้าท่า ช่วงระยะเวลาการไหล คุณภาพน ้า 
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ล าดับ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ดัชนีช้ีวัด 
6 ลักษณะทาง เศรษฐ กิจและ

สังคม 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดท่ีดินถือ
ครอง ลักษณะท่ีดินถือครอง อาชีพรอง รายได้รวมของ
ครัวเรือน ภาระหน้ีสิน เงินออม วิธีการก าจัดขยะ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา, 2559 
 

1) ลกัษณะทางกายภาพ 
 

การศึกษาลกัษณะทางกายภาพของลุ่มน ้า ซ่ึงได้แก่ ความสูง รูปร่าง ความลาดชัน ความ
ลาดเทและลกัษณะการระบายน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความส าคญัอย่างมากต่อนัก
จดัการลุ่มน ้า เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพจะเป็นตวัก าหนดทรัพยากรต่าง ๆ ในลุ่มน ้า เช่น ลกัษณะ
ดิน อากาศ พืชพรรณ และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในลุ่มน ้ าเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีผลต่อพฤติกรรมทาง
อุทกวิทยา (Hydrologic phenomena) เช่น ลกัษณะการไหลของน ้ าท่า การระเหยของน ้ า การกกัเก็บน ้ า
และศกัยภาพการให้น ้ าของลุ่มน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเก่ียวโยงถึงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้ า 
เช่น ลกัษณะทางธรณี ลกัษณะปฐพี พืชพรรณ และน ้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมทาง
อุทกวิทยา 

(1) ลกัษณะทางภูมิกายภาพ (Physiography) 
ลกัษณะภูมิกายภาพของลุ่มน ้า ไดแ้ก่ 

ก)  รูปร่างของลุ่มน ้า (Watershed shape) 
 เป็นตวัควบคุมอตัราไหลของน ้ าที่จะส่งไปยงัล าห้วยล าธาร กล่าวคือ น ้ าจะไหลจาก

แหล่งก าเนิดสู่ปากลุ่มน ้ า ทั้งน้ีขึ้นกับลกัษณะรูปร่างอย่างมีนัยส าคญั อีกทั้งรูปร่างจะควบคุม
ประสิทธิภาพของลุ่มน ้า และมีอิทธิพลต่อขนาดของอุทกภยัสูงสุดอยา่งมาก 

 ข)  ความสูงของลุ่มน ้า (Watershed elevation) 
มีอิทธิพลส าคญัทางอุทกวิทยาลุ่มน ้าท่ีส าคญัหลายประการ ดงัน้ี  
(ก)  ความสูงเพิ่มขึ้นท าให้การคายระเหยน ้ าลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิและความดัน 

อากาศลดลง  
(ข)  ความสูงเพิ่มขึ้นโดยปกติแลว้จะมีผลท าให้เกิดฝนมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ฝนภูเขา ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่มีความเยน็และมีผลท าใหเ้กิดการควบแน่นไดง้่าย  
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(ค)  ในท่ีสูงดินมกัเจริญไดช้า้ ท าใหดิ้นต้ืน ยากต่อการเก็บกกัน ้าไวแ้ละอาจมีผลท าให้
เกิดน ้าไหลบ่าหนา้ดินมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มีฝนตกหนกัหรือป่าถูกท าลาย  

(ง)  ความสูงท าให้สภาพป่าเปล่ียนไป โดยทัว่ไปมกัพบป่าท่ีเป็นป่าดงดิบในท่ีสูง 
ส่วนป่าดิบแลง้หรือเตง็รังในท่ีต ่า  
 ค)  ความลาดชัน (Slope) 

ความลาดชนัมีอิทธิพลต่อการก่อก าเนิดดินชนิดต่าง ๆ อย่างมาก ซ่ึงมีผลต่อการขึ้น
ของพืชพรรณและการเก็บน ้ าในดิน รวมถึงความสามารถในการซึมน ้ าผ่านผิวดิน อตัราการ
พงัทลายของดินและการไหลของน ้ าท่ีผ่านหนา้ผิวดินและใตผ้ิวดิน ความลาดชนัสามารถทราบจาก
ค่า Relief ratio (RR) และค่าความลาดชนัเฉล่ีย (Mean slope, S) 

ง) ทิศด้านลาด (Aspect or orientation) 
  ดา้นลาดชนัมีอิทธิพลต่อการรับพลงัรังสีดวงอาทิตย์ และมีอิทธิพลต่อการคายระเหย

และลกัษณะพืชพรรณ  
จ)  ลกัษณะการระบายน ้า (Drainage characteristics)  

  การศึกษาการระบายน ้ าก็เพื่อท่ีจะป้องกนัภยัธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ความแห้งแลง้ และ
การระบายน ้า การศึกษาถึงประสิทธิภาพของการระบายน ้าในลุ่มน ้า อาจศึกษาไดจ้าก  

(ก)  ความหนาแน่นของการระบายน ้า (Drainage density, Dd) หมายถึง ความยาวของ
ล าธารทั้งหมดต่อพื้นท่ี  

(ข) ความหนาแน่นของล าธาร (Stream density, Ds) หมายถึง จ านวนล าธารต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า  
ค่า Drainage density และ Stream density แสดงให้เห็นการระบายน ้ าในลุ่มน ้ า ถา้มีค่า

มากแสดงวา่มีการระบายน ้าดี  
(2) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พื้นที่ที่เป็นภูเขาควรปกคลุมดว้ยป่าไมเ้พื่อเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร การเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ท่ีดิน และการด าเนินกิจกรรมภายในลุ่มน ้ าย่อมมีผลกระทบถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ภายในลุ่มน ้ าและ
พื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเน่ืองต่อลกัษณะทางอุทกวิทยาของลุ่มน ้ า เช่น การใช้
ท่ีดินเพื่อการเกษตร การใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค การคมนาคมและขนส่ง ดังนั้นการใช้
ประโยชน์ท่ีดินภายในลุ่มน ้ าควรค านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อลกัษณะทางอุทกวิทยาและทรัพยากร
อ่ืน ๆ ดว้ย 

(3) ช้ันคุณภาพลุ่มน ้า 
การก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้า เป็นหลกัการจ าแนกความส าคญัของพื้นท่ีในเขตลุ่มน ้ า อนัจะ

น าไปสู่การก าหนดเขต และแนวทางการใชท้รัพยากรธรรมชาติในแต่ละเขตของพื้นท่ีใหเ้ป็นไปตาม
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หลักการอนุรักษ์และการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ และสะดวกในทางปฏิบัติ ซ่ึงโดย
ธรรมชาติแลว้ในลุ่มน ้ าหน่ึง ๆ  มีลกัษณะและศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่าง
กันไปตามสภาพความสูง ความลาดชัน ลกัษณะพื้นท่ี ลกัษณะหิน ลกัษณะดินและสภาพอากาศ 
ดงันั้น การก าหนดชั้นคุณภาพลุ ่มน ้ าจึงเป็นการก าหนดลกัษณะทางกายภาพและศกัยภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ปรากฏขอบเขตไดแ้น่ชดัตามลกัษณะดงักล่าว อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการแบ่งเขตหรือกลุ่มของทรัพยากรตามลักษณะของกายภาพของพื้นท่ี และศักยภาพของ
ทรัพยากรเอง เพื่อช่วยในการก าหนด การใช้ทรัพยากร การควบคุมมลภาวะ เป็นแนวทางในการวาง
แผนการใช้ท่ีดิน ฉะนั้นการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าจึงเป็นวิถีทางหน่ึงในการป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร อันจะเป็นพื้นฐานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้ถูกต้องปลอดภัยจากกระบวนการใช้นั้ นอย่างดี ซ่ึงหลักการน้ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการจดัการทรัพยากรแหล่งน ้า และแม่น ้าขนาดใหญ่ไดอี้กดว้ย 

ดัชนีและเกณฑ์ท่ีใช้การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าตามลกัษณะกายภาพ 
การประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ า จ าเป็นตอ้งมีดชันีตวัแปรท่ีสามารถช้ีหรือแสดงผลท่ีได้

จากลกัษณะทางกายภาพอยา่งชดัเจน ดงัน้ีคือ 
ก)  ความลาดชนัเฉล่ีย ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการซึมน ้ าผ่านผิวดิน (Infiltration) การไหลบ่าของน ้ า

ผา่นผิวดิน (Surface runoff) การพงัทลายของดิน (Soil erosion) ความช้ืนในดิน และการไหลของ
น ้าในดินสู่ล าหว้ย ล าธาร ความลาดชนัมีอิทธิพลต่อการก่อก าเนิดดินชนิดต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อชนิดพืช
ท่ีขึ้นปกคลุมพื้นท่ี ยิง่มีค่าความลาดชนัสูงก็ท าใหอ้ตัราการพงัทลายดินสูง 

ข)  ความหนาแน่นของการระบายน ้ า เป็นค่าท่ีแสดงถึงความสามารถในการระบายน ้ า
ขึ้นอยู่กบัปริมาณทางระบายน ้ าเป็นระยะทางเท่าใดต่อพื้นท่ีระบาย หากค่า Drainage density มาก 
การระบายของน ้าก็มากขึ้น 

ค) การใช้ประโยชน์พื้นที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นที่ 1 และชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นที่ 2 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การเป็นตน้น ้ าล าธาร หากมีการใช้ท่ีดินไม่ถูกตอ้งในพื้นท่ีน้ีมากเท่าใด 
พื้นท่ีลุ่มน ้าก็มีความเหมาะสมแก่การเป็นตน้น ้าล าธารนอ้ยลง 

ทั้งน้ีได้ก าหนดเกณฑ์ของดัชนีและให้ค่าน ้ าหนักของแต่ละดัชนีออกเป็น 4 ระดับ ตาม
สถานภาพของการประเมิน คือ สมดุล เตือนภยั เส่ียงภยั และวิกฤต ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2-3 
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ตารางท่ี 2-3 เกณฑแ์ละน ้าหนกัในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นภูมิกายภาพ 

สถานภาพ 
ระดับ
คะแนน 

ดัชนีท่ีใช้ในการประเมนิ 

ความลาดชันเฉลี่ย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความหนาแน่น     
การระบายน ้า 
(กม./ตร.กม.) 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ไม่ถูกต้องในพื้นท่ีลุ่มน ้าช้ัน
ที่ 1 และช้ันที่ 2 (เปอร์เซ็นต์) 

สมดุล 4 <15 >3 0 
เตือนภยั 3 15 – 35 2 - 3 1-10 
เส่ียงภยั 2 36 - 60 1 – 2 11-20 
วิกฤต 1 >60 <1 >20 
ค่าน ้าหนกั  1 1 2 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
 

2)  ลกัษณะอากาศ 
ลกัษณะอากาศในแต่ละภูมิภาคของโลก มีความแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็น

ตวัก าหนดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความช้ืนบรรยากาศ ลม ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ Atmospheric 
parameter  ท่ีมีความส าคญัต่อการแปรผนัของลกัษณะอากาศ ปัจจยัเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะ
อากาศประจ าถ่ิน เรียกว่า ภูมิอากาศ (Climate) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตในเขต
อากาศนั้น ๆ เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนในโลก ประเทศไทยก็ย่อมมีลกัษณะอากาศเฉพาะของพื้นท่ี 
กล่ า วคื อ  ประ เทศไทยได้ รับ อิท ธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เ ฉี ย ง ใต้  และลมมร สุ ม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าใหป้ระเทศไทยมี 3 ฤดูกาล ยกเวน้ภาคใตซ่ึ้งมี 2 ฤดูกาล ดงันั้น จึงควรน า
ขอ้มูลอากาศจากสถานีตรวจอากาศต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอากาศ มาท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอากาศท่ีได้ดังกล่าวข้างต้น เพื่อประเมินหาสถานภาพโดยมีเกณฑ์ตามความ
เหมาะสมของลกัษณะอากาศ 

ดัชนีท่ีใช้การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าตามลกัษณะอากาศ 
 ภาควิชาอนุรักษวิทยา (2559) ได้ใช้ดัชนีและเกณฑ์ของลกัษณะอากาศในการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้า ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2-4 อธิบายไดด้งัน้ี 

(1) ปริมาณน ้าฝน 
ปริมาณน ้ าฝนเป็นท่ีมาของน ้ าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า การท่ีส่ิงมีชีวิตสามารถท ากิจกรรมหรือ

ด ารงชีวิตอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ านั้นตอ้งมีปริมาณน ้ าท่าท่ีพอเหมาะไม่น้อยไปจนขาดแคลน และไม่มาก
ไปจนเกิดน ้าท่วม ดงันั้นดชันีการประเมินสถานภาพจึงใชป้ริมาณน ้าฝนในการประเมิน 
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(2) อุณหภูมิ 
ประกอบไปดว้ยอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย ต ่าสุดเฉล่ีย และอุณหภูมิเฉล่ีย เน่ืองจากอุณหภูมิเฉล่ีย 

เป็นดัชนีท่ีก าหนดกิจกรรมของส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กสุดอย่างแบคทีเรียไปจนถึง
กิจกรรมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าของมนุษย ์ซ่ึงสามารถบอกไดว้่าพื้นท่ีลุ่มน ้ านั้นมีสถานภาพอย่างไร จึงได้
น ามาเป็นดชันีในการประเมินสถานภาพ 

 
ตารางท่ี 2-4 ดชันีและเกณฑใ์นการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นลกัษณะอากาศ 

ระดับในการประเมิน ปริมาณน ้าฝน (มม.) 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

สูงสุดเฉลี่ย ต ่าสุดเฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดบัสมดุล (4) 
ระดบัเตือนภยั (3) 
ระดบัเส่ียงภยั (2) 
 
ระดบัวิกฤต (1) 
 

1,500 – 2,100 
1,200 – 1,499 
800 – 1,199 
2,101 – 2,500 
นอ้ยกว่า 800 
มากกว่า 2,500 

25 – 30 
29.1 – 35 
35.1 – 40 

 
มากกว่า 40 

 

10 –15 
5 - 9.9 
0 – 5 

 
นอ้ยกว่า 0 

 

20 – 25 
25.1 – 30 
30.1 – 35 
15 – 19.9 
นอ้ยกว่า 15 
มากกว่า 35 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
 

3)  ลกัษณะทางปฐพวีิทยา 
ในการจดัการลุ่มน ้ าจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะทางปฐพีวิทยา ซ่ึงลกัษณะทาง

ปฐพีวิทยาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความยากง่ายต่อการชะลา้งพงัทลาย การซึมน ้ า
ผ่านผิวดิน (Infiltration) ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัการลุ่มน ้ าท่ีประกอบไปดว้ย ปริมาณ
น ้าท่ีพอเพียง คุณภาพน ้าท่ีดี มีช่วงเวลาการไหลท่ีสม ่าเสมอ และมีปริมาณการชะลา้งพงัทลายของดินนอ้ย  

ในการวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน ้ า ไดท้ าการศึกษาถึงลกัษณะทางธรณีวิทยาท่ีเช่ือมโยง
ไปสู่สัณฐานวิทยาของลุ่มน ้า และลกัษณะทางปฐพีวิทยาทั้งดา้นกายภาพ และเคมี  

ดัชนีและเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าด้านลกัษณะทางปฐพวีิทยา 
 ดชันีทางปฐพีวิทยาท่ีน ามาใชใ้นการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า ไดแ้ก่ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน คุณสมบติัของดินทางกายภาพ เช่น การซึมน ้ าผ่านผิวดิน เน้ือดิน (Soil texture) คุณสมบติัทาง
เคมี เช่น ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน แต่เน่ืองจากลกัษณะทางปฐพีวิทยามีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ดงันั้นเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพจึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตาม
ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2-5 ถึงตารางท่ี 2-8 
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ตารางท่ี 2-5 เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ีป่าเตง็รัง 
 ดัชนี \ สถานภาพ สมดุลธรรมชาต ิ เตือนภัย เส่ียงภัย วิกฤต 
% Organic matter > 0.4 0.2 – 0.4 0.1 – 0.2 < 0.1 
Available P. (ppm.) > 0.1 0.06 – 0.1 0.02 – 0.06 < 0.02 
Available K. (ppm.) > 35 20 - 35 15 - 20 < 15 
pH 4.5 – 6.0 4.0 – 4.5 

6.0 – 6.5 
– 4.0 

6.5 – 7.0 
< 3.5 
> 7.0 

Ca. (ppm.) > 90 70 – 90 50 - 70 < 50 
Mg. (ppm.) > 50 30 - 50 15 - 30 0 – 15 
Texture Sandy loam 

Clay loam 
Sandy clay loam 
Silty clay loam 

Loamy sand 
Sandy clay 
Silty clay 

Loam 
Silt loam 

Silt 

Sand 
Clay 

Bulk density (g/cm3) 1.30 – 1.50 1.20 – 1.30 
1.50 – 1.60 

1.00 – 1.20 
1.60 – 1.80 

< 1.00 
> 1.80 

Infiltration rate (cm./hr.) > 70 50 - 70 30 – 50 < 30 
ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 
 

 

ตารางท่ี 2-6 เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ีป่าดิบเขา 

ดัชนี \ สถานภาพ สมดุลธรรมชาต ิ เตือนภัย เส่ียงภัย วิกฤต 
% Organic matter > 2.0 1.0 – 2.0 0.5 – 1.0 < 0.5 
Available P. (ppm.) > 5 3.5 – 5.0 1.5 – 3.5 < 1.5 
Available K. (ppm.) > 35 20 - 35 15 – 20 < 15 
pH 5.0 – 7.0 4.0 – 5.0 

7.0 – 7.5 
4.0 – 4.5 
6.5 – 7.0 

< 4.0 
> 8.0 

Ca. (ppm.) > 90 70 – 90 50 – 70 < 50 
Mg. (ppm.) > 50 30 - 50 15 - 30 0 – 15 
Texture Loam 

Silt loam 
Silt 

Sandy loam 
Clay loam 

Sandy clay loam 
Silty clay loam 

Loamy sand 
Sandy clay 
Silty clay 

Sand 
Clay 

Bulk density (g/cm3) 1.30 – 1.50 1.20 – 1.30 
1.50 – 1.60 

1.10 – 1.20 
1.60 – 1.70 

< 1.10 
> 1.70 

Infiltration rate (cm./hr.) > 250 150 –  250 100 – 150 < 100 
ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 
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ตารางท่ี 2-7 เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ีป่าปลูก 

ดัชนี \ สถานภาพ สมดุลธรรมชาติ เตือนภัย เส่ียงภัย วิกฤต 

% Organic matter > 2.0 1.0 – 2.0 0.5 – 1.0 < 0.5 
Available P (ppm.) > 5 3.5 – 5.0 1.5 – 3.5 < 1.5 
Available K (ppm.) > 35 20 - 35 15 – 20 < 15 
pH 5.0 – 7.0 4.0 – 5.0 

7.0 – 7.5 
4.0 – 4.5 
6.5 – 7.0 

< 4.0 
> 8.0 

Ca (ppm.) > 90 70 – 90 50 – 70 < 50 
Mg (ppm.) > 50 30 - 50 15 - 30 0 – 15 
Texture Loam 

Silt loam 
Silt 

Sandy loam 
Clay loam 

Sandy clay loam 
Silty clay loam 

Loamy sand 
Sandy clay 
Silty clay 

Sand 
Clay 

Bulk density (g/cm3) 1.25 – 1.35 1.2 – 1.25 
1.35 – 1.40 

1.0 – 1.2 
1.4 – 1.6 

< 1.0 
> 1.6 

Infiltration rate (cm./hr.) > 20 10 - 20 5 - 10 < 5 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 

ตารางท่ี 2-8 เกณฑใ์นการประเมินสถานภาพในพื้นท่ีท าการเกษตร 

ดัชนี \ สถานภาพ สมดุลธรรมชาติ เตือนภัย เส่ียงภัย วิกฤต 
% Organic matter > 1.5 1.0 – 1.5 0.55 – 1.0 < 0.5 
Available P. (ppm.) > 10 7.0 – 10.0 4.0 – 7.0 < 4.0 
Available K. (ppm.) > 35 20 - 35 15 - 20 < 15 
pH 5.5 – 7.5 4.5 – 5.5 

7.5 – 8.0 
4.0 – 4.5 
8.0 – 8.5 

< 4.0 
> 8.5 

Ca. (ppm.) > 1000 500 - 1000 50 - 500 < 50 
Mg. (ppm.) > 50 45 - 50 40 - 45 < 40 
Texture Loam 

Silt loam 
Silt 

Sandy loam 
Clay loam 

Sandy clay loam 
Silty clay loam 

Loamy sand 
Sandy clay 
Silty clay 

Sand 
Clay 

Bulk density (g/cm3) 1.25 – 1.35 1.2 – 1.25 
1.35 – 1.40 

1.0 – 1.2 
1.4 – 1.6 

< 1.0 
> 1.6 

Infiltration rate  
(cm./hr.) 

> 1.25 0.75 – 1.25 0.25 – 0.75 < 0.25 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 
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4)  ทรัพยากรป่าไม้ 
ในพื้นท่ีลุ่มน ้าประกอบด้วยทรัพยากรต่าง ๆ และแต่ละทรัพยากรก็จะส่งผลต่อลุ่มน ้ า

ในลักษณะท่ีแตกต่างกนั ทรัพยากรแต่ละอย่างก็มีความส าคญัในตวัเอง ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัมากในพื้นท่ีลุ่มน ้ า เพราะป่าไม ้ตน้ไมช่้วยในการกกัเก็บน ้ า มีส่วนในการท าให้เกิด 
วฏัจกัรของน ้ า ช่วยอุม้น ้ า ให้ความชุ่มช้ืนแก่พื้นดินท าใหเ้กิดฝนตกตอ้งตามฤดูกาล มีน ้ าไหลในล า
ธารหล่อเล้ียงทุกชีวิตในพื้นที่ลุ่มน ้ านั้น ป่าแต่ละชนิดมีความสามารถในการกกัเก็บน ้ าไดแ้ตกต่าง
กนัไปในแต่ละชนิดป่า การเปล่ียนแปลงสภาพของป่าจะส่งผลใหส้ถานภาพลุ่มน ้าเปล่ียนไปดว้ย  

ดัชนีและเกณฑ์ท่ีใช้การประเมินสถานภาพของลุ่มน ้าด้านทรัพยากรป่าไม้ 
ดัชนีท่ีเลือกใช้สามารถช้ีเฉพาะเจาะจงถึงสภาพของการเป็นป่าตามธรรมชาติ (Virgin 

forest) ท่ีไม่มีการบุกรุก หรือมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย ์ทั้งน้ีสภาพป่าธรรมชาติท าหนา้ท่ี
ส าคญัในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศพื้นท่ีตน้น ้ า ดงันั้นจึงเป็นดชันีท่ีแสดงถึงลกัษณะนิเวศวิทยา
ของป่า ดงัรายละเอียดตารางท่ี 2-9 สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

(1)  ปริมาตรไม ้แสดงถึงปริมาตรไมต้น้ทุนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีป่า หากมีปริมาตรไมม้ากสภาพป่า
มีสภาพความสมบูรณ์มาก จึงก าหนดเป็นดชันีท่ีส าคญัอนัหน่ึงของการประเมินสถานภาพ แต่ทั้งน้ี 
สภาพแตกต่างกนัไปตามชนิดป่า และส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ี 

(2)  การปกคลุมของพื้นท่ีป่า ควรมีพื้นท่ีป่าปกคลุมในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีตามหลกัการของการจดัการลุ่มน ้ า พื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีมีสภาพ
สมดุลตอ้งมีพื้นท่ีป่าปกคลุมไม่นอ้ยกวา่ 70 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งไม่ต ่ากวา่ 1 
ใน 3 ของพื้นท่ี ทั้งน้ีพิจารณาตามหลกัเกณฑใ์นการก าหนดการใชท่ี้ดินท่ีเหมาะสม (สามคัคี , 2535) 
โดยสัดส่วนการใชท่ี้ดินควรมีพื้นท่ีป่าไมป้กคลุมประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นท่ี ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดี
ที่สุดที่สามารถมีได ้หรือถา้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวก็ควรมีพื้นท่ีอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของ
พื้นที่ทั้งหมดซ่ึงนับว่าดีพอสมควร แต่ถา้จ าเป็นจนหลีกเลี่ยงไม่ไดก้็ควรให้มีพื้นท่ีป่าไม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 3 ของพื้นท่ี เพราะถา้มีสัดส่วนต ่ากว่าน้ีย่อมก่อให้เกิดสภาพการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ 
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ทั้งน้ีหากพิจารณาตามแนวทางส าหรับการจดัการพื้นที่ตน้
น ้ าล าธาร บริเวณพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร (พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 และ 2) ตอ้งปกคลุมดว้ยสภาพป่า
ธรรมชาติ 

(3)  ความหนาแน่นของไมใ้หญ่ แสดงถึงจ านวนไมใ้หญ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นตวัช้ีสภาพ
โครงสร้างป่า ถา้มีความหนาแน่นมากถือเป็นสภาพป่าท่ีสมบูรณ์ 

(4)  ความหนาแน่นของลูกไมแ้ละกลา้ไม ้แสดงถึงสภาพของไมช้ั้นรองของป่าว่ามีความ
สมบูรณ์มากนอ้ยเพียงใด ถา้มีจ านวนมากแสดงว่าระบบนิเวศของป่ายงัสมบูรณ์ เน่ืองจากมีลูกไม้
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และกลา้ไมม้าก ท าให้เกิดการทดแทนตามธรรมชาติ และความหนาแน่นของกล้าไม้ยงัแสดง
ถึงความสามารถในการสืบต่อพนัธุ์ตามธรรมชาติ 

 
ตารางท่ี 2-9 เกณฑก์ารประเมินสถานภาพดา้นทรัพยากรป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่มน ้า 

ระดับสถานภาพ  

เกณฑ์การประเมนิสถานภาพ 

ความหนาแน่น (ต้นต่อไร่) ปริมาตรไม้ 

ไม้ใหญ่ ลูกไม้ กล้าไม้ (ลูกบาศก์เมตรต่อไร่) 

ป่าดิบเขา      
สมดุลธรรมชาติ  >45 >350 >6,000 >23.00 
เตือนภยั  31-45 251-350 4,501-6,000 19.01-23.00 
เสียงภยั  16-30 150-250 3,000-4,500 15.00-19.00 
วิกฤต  <16 <150 <3,000 <15.00 
ป่าเบญจพรรณ      
สมดุล  >55 >550 >3,500 >13.00 
เตือนภยั  36-55 351-550 2,001-3,500 11.01-13.00 
เสียงภยั  16-35 150-350 500-2,000 9.00-11.00 
วิกฤต  <16 <150 <500 <9.00 
ป่าเต็งรัง     

สมดุลธรรมชาติ  >50 >400 >5,000 >8.00 

เตือนภยั  41-50 301-400 4,001-5,000 6.01-8.00 

เสียงภยั  30-40 200-300 3,000-4,000 4.00-6.00 

วิกฤต  <30 <200 <3,000 <4.00 

สถานภาพรวม 
พ้ืนท่ีป่าปกคลุม  

(ร้อยละ) 
    

สมดุล > 70 > 45 >550 >5,400 >21.00 

เตือนภยั 50-70 31-45 351-550 3,001-5,400 15.00-21.00 

เสียงภยั 35-50 16-30 150-350 600-3,000 9.00-15.00 

วิกฤต < 35 <16 <150 <600 <9.00 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 
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5) ทรัพยากรสัตว์ป่า 
“สัตวป่์า” ตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หมายถึง สัตวท์ุกชนิด  

ไม่ว่าสัตวบ์ก สัตวน์ ้ า สัตวปี์ก แมลงหรือแมง ซ่ึงโดยสภาพธรรมชาติ ย่อมเกิดและด ารงชีวิตอยู่ในป่า
หรือในน ้ าและใหห้มายความรวมถึง ไข่ของสัตวป่์าเหล่านั้นทุกชนิดดว้ยแต่ ไม่หมายความรวมถึง
สัตวพ์าหนะที่ไดจ้ดทะเบียน ท าตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายว่าดว้ยสัตวพ์าหนะและสัตวพ์าหนะที่
ไดจ้ดัการสืบพนัธุ์ของสัตวพ์าหนะดงักล่าว ในการศึกษาสถานภาพของทรัพยากรสัตว์ป่า เน้น
เฉพาะสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลงั แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า 
สัตว์เล้ือยคลาน และนก สัตว์ป่าเหล่าน้ีจัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศลุ่มน ้ า คือท าหน้าท่ี
ผูบ้ริโภค และควบคุมวงจรชีวิตของพืชและสัตวใ์นลุ่มน ้าใหอ้ยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

การประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
 สถานภาพของสัตวป่์าทางนิเวศวิทยา แบ่งได ้4 สถานภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(1)  สถานภาพสมดุล (Nature) หมายถึง สัตวป่์ามีการด ารงชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติโดย
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อยู่ในสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขไม่มีการถูกรบกวน
หรือรบกวนนอ้ยมากจากกิจกรรมต่าง  ๆท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นจึงอาจพบสัตวป่์าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธุ์หรือหายาก 

(2)  สถานภาพเตือนภยั (Warning) หมายถึง สัตวป่์ามีการด ารงชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติโดย
ส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงบา้งแต่สามารถฟ้ืนฟูให้กลบัสู่สภาวะสมดุลได ้การรบกวนจากกิจกรรมของ
มนุษยมี์บา้งเป็นคร้ังคราว และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในระดับที่สัตว์ป่า
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจึ้งยงัสามารถพบเห็นสัตวป่์าท่ีใกลสู้ญพนัธุ์ 

(3)  สถานภาพเส่ียงภยั (Risky) หมายถึง สัตวป่์ามีการด ารงชีวิตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ตอ้งด้ินรนต่อสู้และปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการหลีกหนีกิจกรรรมต่าง ๆ ท่ี
มนุษยก่์อขึ้น ซ่ึงแทบจะไม่พบเห็นสัตวท่ี์หายากและใกลจ้ะสูญพนัธุ์ 

(4)  สถานภาพวิกฤติ (Crisis) หมายถึง สัตวป่์ามีการด ารงชีวิตอยู่อยา่งยากล าบากส่ิงแวดลอ้ม
ถูกเปล่ียนแปลงไปจนยากท่ีจะฟ้ืนฟูได้ และไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต มีการถูกรบกวนจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยม์าก จึงไม่สามารถพบเห็นสัตวป่์าหายาก 

ดัชนีและเกณฑ์ท่ีใช้การประเมินสถานภาพของลุ่มน ้าด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
ดัชนีและเกณฑ์ดา้นทรัพยากรสัตวป่์าท่ีใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า มีดงัรายละเอียด

ตารางท่ี 2-10  
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ตารางท่ี 2-10 เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพของสัตวป่์า 

สถานภาพลุ่มน ้า 

ดัชนี 

พ้ืนที่ป่าปก
คลุม 

(ร้อยละ ) 

ความรุนแรงของ
กิจกรรม 

ความอุดม
สมบูรณ์ 

ของแหล่งอาหาร 

สถานภาพของสัตว์ป่าตาม  
พรบ. สงวนและคุ้มครองสัต์ป่า  

ปี พ.ศ. 2535 
สมดุล >75 ไม่มี มาก พบสัตวป่์าสงวน + คุม้ครองมาก 
ระวงัภยั 50   - 75 มีนอ้ย ปานกลาง พบสัตวป่์าสงวน + 

คุม้ครองปานกลาง 

เส่ียงภยั 25  - 50 ปานกลาง นอ้ย พบสัตวป่์าสงวน + คุม้ครองนอ้ย 
วิกฤติ <25 มาก ไม่มี ไม่พบสัตวป่์าสงวน + คุม้ครอง 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2552 
 

6) อุทกวิทยา 
น ้ าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการด ารงชีวิตของมนุษย์และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ใน

ขณะเดียวกนัน ้ าก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐาน 
เช่น เพื่อการชลประทาน การประมง การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การพลงังาน การคมนาคม 
และการพกัผ่อนหย่อนใจ แต่ในปัจจุบนัสาเหตุของความเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้ าผิวดินนั้น เกิด
จากการระบายน ้ าทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีระบบบ าบดั หรือปรับปรุงคุณภาพน ้ าทิ้งก่อนการ
ระบายลงสู่แหล่งน ้ า จึงท าให้แหล่งน ้ าดังกล่าวมีปริมาณท่ีลดลงและมีสภาพท่ีเส่ือมโทรม และมี
แนวโน้มจะทวีความรุนแรง รวมทั้งขยายพื้นท่ีขึ้นเร่ือย ๆ นั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มของจ านวน
ประชากร การขยายตวัของอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาค โดยขาดการจดัการและควบคุมมลพิษ
ทางน ้ าท่ีไดม้าตรฐาน การเล้ียงสัตว์และบ่อเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าเสียท่ีมีความ
เขม้ขน้สูง ขาดระบบการจดัการน ้ าเสียท่ีเหมาะสม รวมทั้งปริมาณน ้ าจากธรรมชาติลดลง อนัเป็นผล
สืบเน่ืองจากการตดัไมท้ าลายป่าและประการส าคญั คือ การบริหารและการจดัการในปัจจุบนัยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการขาดเอกภาพ ในการด าเนินการและการประสานงานท่ีดี ขาดกฎหมาย
และมาตรการท่ีชดัเจนในการติดตามตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางน ้ าจากแหล่งก าเนิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าโดยแยกตามดชันีช้ีวดั คือ ดา้นปริมาณน ้ า ระยะเวลาการไหล 
และคุณภาพน ้า (กายภาพ-เคมี-ชีวภาพ) สามารถแบ่งได ้4 สถานภาพ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2-11  
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ตารางท่ี 2-11 การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นทรัพยากรน ้า 

สถานภาพ ลักษณะของสถานภาพ 
สมดุล 

(4) 
-  ปริมาณน ้ามีพอเพียงและไม่มากเกินไปในฤดูฝน และไม่นอ้ยเกินไปในฤดูแลง้ 
-  ช่วงเวลาการไหล มีน ้าไหลตลอดปี 
-  คุณภาพน ้าทุกดา้นยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของน ้าผิวดินประเภทท่ี 1 

เตือนภยั 
(3) 

-  ปริมาณน ้ามีปริมาณลดลง แต่ยงัมีเพียงพอ หรือมีไม่มากเกิน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
-  ช่วงเวลาการไหลเกือบตลอดปี อาจขาดน ้ าบ้างในฤดูแล้ง แต่เป็นระยะส้ัน  ๆ  มีน ้ าท่วม
เลก็นอ้ยในช่วงฤดูฝนในบางปี 

-  คุณภาพน ้ า ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้ าผิวดินประเภทท่ี 2 มีเพียงบางดชันีท่ีแตกต่าง
จากเกณฑเ์ลก็นอ้ย  

เส่ียงภยั 
(2) 

-  ปริมาณน ้าลดลงมาก มีน ้าไม่เพียงพอในฤดูแลง้ ส่วนในฤดูฝนมีน ้ามากเกินไปอาจเกิดน ้าท่วม 
-  ช่วงเวลาการไหล มีน ้าในล าธารไม่ตลอดปี ไม่มีน ้าไหลในช่วงฤดูแลง้ 
-  คุณภาพน ้า ส่วนใหญ่ต ่าหรือสูงเกินกว่าเกณฑม์าตรฐานน ้าผิวดินประเภทท่ี 3   

วิกฤติ 
(1) 

-  ปริมาณน ้า มีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ฤดูฝนเกิดน ้าท่วม และเกิดภยัแลง้ในฤดูแลง้ 
-  ช่วงเวลาการไหล มีน ้าไหลในล าธารช่วงฤดูฝน 
-  คุณภาพน ้าทุกดชันีต ่ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานน ้าผิวดินประเภทท่ี 4 และ 5   

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา, 2542 อา้งใน ภาควิชาอนุรักษวิทยา (2559) 

 
ดัชนีและเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสถานภาพด้านอุทกวิทยา 
ดชันีและเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพดา้นอุทกวิทยาของลุ่มน ้า มีรายละเอียดดงัน้ี  
(1)  ปริมาณน ้ าท่า ลุ่มน ้ าท่ีมีสถานภาพท่ีดีดา้นอุทกวิทยา ตอ้งมีปริมาณน ้ าท่ีพอเพียง ไม่

มากเกินความตอ้งการหรือน้อยเกินไปจนขาดแคลนในฤดูแลง้ โดยการให้น ้ าท่านั้นตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัพื้นท่ีรับน ้า รวมทั้งช่วงเวลาการไหลก็ตอ้งเหมาะสมดว้ยซ่ึงควรค านึงถึงเวลาและความ
ตอ้งการน ้าเป็นหลกั ใช ้2 ดชันี ดงัน้ี  
 ก)  ร้อยละของปริมาณน ้ าท่าต่อปริมาณน ้ าฝน ดชันีแสดงถึงศกัยภาพของลุ่มน ้ าในการ
ใหป้ริมาณน ้าท่า ลุ่มน ้าท่ีดีใหส้ัดส่วนปริมาณน ้าท่าสูงกวา่ลุ่มน ้าท่ีเส่ือมโทรม 
 ข)  สัดส่วนปริมาณน ้ าท่าท่ีไหลในช่วงฤดูแลง้และฤดูฝน ลุ่มน ้ าท่ีดีมีสัดส่วนปริมาณ
น ้าท่าท่ีไหลในช่วงฤดูฝนสูงกว่าฤดูแลง้ไม่มากนกั ส่วนในลุ่มน ้าท่ีเส่ือมโทรม สัดส่วนน้ีจะแตกต่าง
กนัมากขึ้น 

(2) ช่วงเวลาการไหลของน ้ า ลุ่มน ้ าท่ีมีระบบนิเวศไม่ถูกรบกวน ล าน ้ าสายหลักมักมี
ปริมาณน ้ าไหลตลอดทั้งปี ส่วนลุ่มน ้ าท่ีเส่ือมโทรมถูกรบกวนมกัมีน ้ าไหลในล าน ้ าสายหลักไม่
ตลอดทั้งปี 
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เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินสถานภาพดา้นปริมาณน ้าของแต่ละดชันี แสดงดงัตารางท่ี 2-12 
 

ตารางท่ี 2-12 เกณฑก์ารประเมินสถานภาพดา้นอุทกวิทยาของแต่ละดชันี 

สถานภาพ คะแนน 
ปริมาณ 

ช่วงเวลาการไหล 
(เดือน) 

ร้อยละปริมาณน ้าท่า
ต่อน ้าฝน 

สัดส่วนน ้าท่า 
ในช่วงฝนต่อช่วงแล้ง 

สมดุล 4 >40 50-60/40-50 12 
เตือนภยั 3 31-40 60-70/30-40 10-11 
เส่ียงภยั 2 20-30 70-80/20-30 8-9 
วิกฤต 1 <20 >80/<20 <8 

ท่ีมา: ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
 

(3)  คุณภาพน ้า บ่งบอกถึงความเหมาะสมของน ้าเพื่อใชใ้นกิจกรรมของมนุษยโ์ดยเฉพาะ จึง
จ าเป็นตอ้งค านึงถึงคุณภาพน ้า 3 ดา้น คือ คุณภาพน ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ลุ่มน ้าท่ีดีควรอยูใ่น
สถานภาพท่ีสมดุล ควรมีคุณภาพน ้าทุก ๆ ดา้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ซ่ึงมีดชันีช้ีวดัดงัน้ี 

ก)  คุณภาพน ้ าทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น การน าไฟฟ้า การส่องผ่านของ
แสง ปริมาณของแขง็แขวนลอย เป็นตน้ 

ข)  คุณภาพน ้ าทางเคมี เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้ า 
ค่า BOD ไนเตรท เป็นตน้ 

ค)  คุณภาพน ้ าทางชีวภาพ เช่น ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และปริมาณ 
ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นตน้ 
 ส าหรับการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าด้านคุณภาพน ้ าผิวดิน ไดก้ าหนดเกณฑ์คะแนนใน
การประเมินโดยประยุกต์จากค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ าผิวดิน และเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีก าหนดขึ้น โดยแบ่ง
ประเภทของแหล่งน ้ าผิวดินออกเป็น 5 ประเภท ซ่ึงเมื่อน ามาพิจารณาเพื่อการประเมินสถานภาพ
ลุ่มน ้า โดยดชันีท่ีใช้ประเมินคุณภาพน ้าผิวดิน ดงัตารางท่ี 2-13 
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ตารางท่ี 2-13 ค่าน ้าหนกัคุณภาพน ้าแต่ละดา้น เกณฑค์ะแนนและค่าคะแนนของแต่ละดชันีท่ีใชใ้นการประเมินสถานภาพทางดา้นคุณภาพน ้าผิวดิน 

สถานภาพ คะแนน 

ดัชนีและเกณฑ์การประเมินสถานภาพ 

ด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ 

ของแข็ง
ท้ังหมด       
(มก./ล.) 

ตะกอน
แขวนลอย    
(มก./ล.) 

ของแข็งท่ีละลาย
ในน ้าท้ังหมด  

(มก./ล.) 

การน าไฟฟ้า 
(us/cm) 

กรด–ด่าง 
ออกซิเจน
ละลายน ้า
(มก./ล.) 

บีโอดี    
(มก./ล.) 

แอมโมเนีย-
ไนเตรเจน 
(มก./ล.) 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ท้ังหมด (MPN/100 

ml) 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

(MPN/100 ml) 
สมดุล 4 < 300 <30 < 100 < 150 5.0 – 9.0 > 6.0 < 1.5 < 1.0 0 - 2,500 0 – 500 

เตือนภยั 3 300 - 500 30-50 100-125 150 – 300 4.0 – 4.9, 9.1–
10.0 

4.0 – 5.9 1.5 – 2.0 1.0 – 1.25 2,501 – 5,000 501 – 1,000 

เส่ียงภยั 2 500-700 50-70 125-150 301 – 600 
 

3.0–3.9, 10.1– 
11.0 

2.0 – 3.9 
 

2.1 – 4.0 1.26 – 1.5 5,001 – 10,000 1,001 – 2,000 

วิกฤต 1 > 700 >70 > 150 > 600 < 3.0 , > 11 < 2.0 > 4.0 > 1.5 > 10,000 > 2,000 
  ค่าน ้าหนัก 4 3 3 

มา
ตร

ฐา
น*

 ประเภทท่ี 2 500 50   5.0-9.0 6.0 1.5 0.5 5,000 1,000 
ประเภทท่ี 3 500 50   5.0-9.0 4.0 2.0 0.5 20,000 4,000 
ประเภทท่ี 4 500 50   5.0-9.0 2.0 4.0 0.5 - - 

มาตรฐานเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค** 

- - - - 7.0-8.5 - - < 45 < 2.2 ไม่มีเลย 

แหล่งที่มา : * ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2537 

 **  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกนั ดา้นสาธารณสุขและการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ  
   พ.ศ. 2551 ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2552 
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7) ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม 
ลุ่มน ้ าเป็นระบบนิเวศ/ระบบส่ิงแวดลอ้ม มีขอบเขต/อาณาเขตท่ีชดัเจน ท่ีส าคญัยิ่งก็คือ มีความ

หลากหลายของทรัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมไปถึงทรัพยากรทางสังคมดว้ย
ความหลากหลายของส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีต่างก็มีหนา้ท่ี/การท างานเป็นเอกเทศอยา่งโดดเด่ียว กบัทั้งมี
การท างานกนัเป็นกลุ่ม ตั้งแต่เล็กจนถึงกลุ่มใหญ่หรือทั้งระบบลุ่มน ้ า ดังนั้น การวิเคราะห์ลุ่มน ้ า
หน่ึง ๆ จ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มูลหลายด้านมาประกอบกนั ซ่ึงถือเป็นปัจจยั ส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในระบบลุ่มน ้าทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่ถือว่า มีความส าคัญต่อการจัดการ
ลุ่มน ้า ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั้งในแง่บวกและลบ มีผลท าใหศ้กัยภาพของลุ่มน ้าเปล่ียนแปลง
ไปดว้ย ไม่วา่จะเป็นอาชีพ รายได ้เงินออม หน้ีสินและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการลุ่ม
น ้ า ดังนั้น จึงความจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ระบบลุ่มน ้ าเพื่อประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ าในขณะใด
ขณะหน่ึง เพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพของระบบลุ่มน ้าในขณะนั้น ๆ พร้อมทั้งหาแนวทางแกไ้ข และน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการจดัการลุ่มน ้ า เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการต่อไป ทรัพยากร
ภายในระบบลุ ่มน ้ าจะมีเสถียรภาพและความยัง่ย ืนหรือไม่นั้ น  ขึ้นอยู ่ก ับการทดแทนท่ี
เหมาะสม การเกิดใหม่กบัการสูญเสียในอดีตเป็นการทดแทนท่ีควบคุมโดยระบบธรรมชาติ แต่ใน
สภาวะการณ์ปัจจุบนั เม่ือมนุษยมี์วิวฒันาการในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้นประกอบกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การสูญเสียและการทดแทนเร่ิมเกิด
ความไม่สมดุล ดว้ยความตอ้งการบริโภคอย่างไร้ขอบเขตตามศกัยภาพการพฒันาดา้นต่าง  ๆ ของ
มนุษย ์จึงท าให้ธรรมชาติขาดสมดุลเกิดเป็นปัญหาขึ้นในดา้นการจดัการลุ่มน ้ า คือ น ้ า ซ่ึงพบว่าหลาย
ทอ้งท่ีเร่ิมเกิดขอ้โตแ้ยง้ในการใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้าสาธารณะ และมีท่าทีวา่จะลุกลามเป็นปัญหา
ระดบัประเทศ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าตวัการส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและต่อความสมดุล
ของระบบลุ่มน ้ า จนก่อให้เกิดปัญหาต่อน ้า ก็คือ มนุษยซ่ึ์งเป็นทั้งผูจ้ดัการและผูใ้ชท่ี้ส าคญั ดงันั้น
การจดัการควรมุ่งให้ความส าคญัไปท่ีทรัพยากรมนุษยโ์ดยเฉพาะประชากรท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีมี
กิจกรรมท่ีส่งผลต่อทรัพยากรลุ่มน ้า 

ดงันั้น การประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นเศรษฐสังคม จึงเป็นการด าเนินการวิเคราะห์ลุ่มน ้าใด
ลุ่มน ้ าหน่ึง ณ ขณะเวลาหน่ึง ๆ เพื่อให้ทราบถึงศกัยภาพของลุ่มน ้ าในดา้นเศรษฐกิจสังคมว่ามี
ผลกระทบต่อระบบลุ่มน ้ าในปัจจุบนัเช่นไร มีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบา้ง  เพื่อใช้เป็น
ขอ้มูลและเป็นแนวทางในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าต่อไป การศึกษาลกัษณะของชุมชนแต่ละลุ่มน ้ า
จึงมีความส าคญัยิ ่ง ขอ้มูลประชากรที่อาศยัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าสามารถน ามาใช้ในการประเมิน
สถานภาพของชุมชนในดา้นเศรษฐกิจสังคมได ้
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การประเมินสถานภาพทางลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
          ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ (2554) ได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการประเมิน
ระดบัสถานภาพตามโครงการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ต้นน ้ าล าธารใน
การบริหารจัดการลุ่มน ้ า  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช จ าเป็นอย่างตอ้งทราบ
สถานะและสภาวะปัจจุบนัของทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มน ้ า แนวโน้มผลกระทบต่อมนุษยที์่
อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของทรัพยากรมีความ รุนแรงมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถด าเนินการบริหารจดัการทรัพยากรในพื้นท่ีลุ่มน ้าอยา่งเหมาะสมต่อไป 

โดยดชันีและเกณฑก์ารประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ าจากลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคม โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2-14 อธิบายไดด้งัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา ซ่ึงจะเป็นตวัท่ีบอกถึงระดบั
การอ่านออกเขียนได้ของประชาชน รองลงมาเป็นจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงถ้ามีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนมากก็จะส่งผลต่อการใชท้รัพยากรในพื้นท่ี และความตอ้งการการยา้ยถ่ินฐาน
ในอนาคต ซ่ึงอาจช้ีวดัไดถึ้งความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นท่ี  

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ประกอบดว้ย อาชีพหลกั รายได ้หน้ีสิน 
เงินออม การถือครองที่ดิน ปริมาณผลผลิต เอกสารสิทธ์ิ คุณภาพชีวิตและสุขอนามยั การใช้
ปุ๋ ยเคมีและสารเคมี ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การเขา้เป็นสมาชิก 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการใช้ประโยชน์และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้การใชท้รัพยากรน ้าไวใ้ชอุ้ปโภค บริโภค  

ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการ
มีส่วนร่วมและการเขา้ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวบา้น ท าให้เกิดความ
ตระหนักถึงผลเสียและผลท่ีได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงดชันีดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ทั้งใน
ดา้นโครงสร้างและหน ้า ที ่ ประกอบด้วย การได้รับข่าวสารและความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเข้า รับฝึกอบรม ดูงาน การสาธิตการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และความตอ้งการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

ส่วนท่ี 5 ความรู้ความเขา้ใจ และคิดเห็น/ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการตน้น ้า แสดงใหเ้ห็นถึงการ
ท่ีชาวบา้นมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ
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ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากร    
  1.1 ระดบัการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 100 ตามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัเดิม คือตอ้งเรียนไม่ต ่ากว่าชั้น

ประถมศึกษา  ไม่ไดรั้บการศึกษา: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  1.2 จ าวนสมาชิกในครัวเรือน ครอบครัวขนาดเลก็ (1 - 4 คน): ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ตามเกณฑก์ารวางแผนครอบครัว ก าหนดให้มีบุตรไดไ้ม่เกิน 2 คนตอ่

ครอบครัว เน่ืองจากประชากรท่ีมาก ความตอ้งการใชท้รัพยากรจะเพ่ิม
มากขึ้นดว้ย 

 ครอบครัวขนาดใหญ ่(> 4 คน): ไม่ผา่นเกณฑ ์  

  1.3 การยา้ยถ่ินฐาน ไม่มีความตอ้งการยา้ย: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ถา้ชุมชนใดมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี จะท าให้คนในชุมชนไม่มี
ความตอ้งการยา้ยถ่ิน  มีความตอ้งการยา้ย: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

ส่วนที ่2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข  
  2.1 อาชีพหลกั มีอาชีพหลกั: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 95 ตามเกณฑ ์จปฐ ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

:ซ่ึงการมีอาชีพบง่บอกถึงการมีรายไดใ้นการเล้ียงครอบครัว  ไม่มีอาชีพหลกั: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  2.2 รายได ้ มากกว่า 2,000 บาท/เดือน: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 70 ตามเกณฑ ์จปฐ ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

คือตอ้งมีรายไดม้ากกว่า 23,000 บาท/คน/ปี  นอ้ยกว่า 2,000 บาท/เดือน: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  2.3 หน้ีสิน ไม่มีหน้ีสิน: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 70 หน้ีสินบ่งช้ีถึงสถานภาพอยา่งหน่ึงทางเศรษฐกิจและฐานะของคนใน

ชุมชน  มีหน้ีสิน: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  2.4 เงินออม มีเงินออม : ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ตามเกณฑ ์จปฐ 1 ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

คือควรมีเงินออมมากกว่า 80% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด   ไม่มีเงินออม: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
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  2.5 การถือครองท่ีดิน นอกเขตพ้ืนท่ีป่า: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ในเขตพ้ืนท่ีป่าไม่ควรมีการจบัจองท่ีดินเพ่ือ
ท ากิน ถา้มีการถือครองแสดงว่ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า  ในเขตพ้ืนท่ีป่า: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

  2.6 ปริมาณผลผลิตในรอบปีท่ีผา่นมา ปริมาณผลผลิตคุม้ทุน: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ความคุม้ทุนในการลงทุน แสดงถึงการมีมีเศรษฐกิจท่ีดี 
 ปริมาณผลผลิตไม่คุม้ทุน: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  2.7 เอกสารสิทธ์ิ มีเอกสารสิทธ์ิ: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 แสดงถึงการถือครองท่ีดิน ท่ีท ากิน โดยถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  2.8 คุณภาพชีวิตและสุขอนามยั    

- การรับการรักษาพยาบาลและ
การบริการทางการแพทย ์

เขา้รับบริการรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย:์ 
ผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 80 การไดรั้บการรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย ์
ท่ีเขา้ถึงง่ายแสดงถึงการไดรั้บบริการขั้นพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพ
อนามยัท่ีดี  ไม่เขา้รักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย:์  

ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

- การมีส้วม มีส้วม: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 การมีส้วมช้ีถึงการมีสุขอนามยัเบ้ืองตน้ท่ีดี ลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดิน และน ้า  ไม่มีส้วม: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

- การก าจดัน ้าทิง้ มีวิธีการหรือกระบวนการจดัการน ้าทิ้ง: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ถา้มีการก าจดัน ้าทิง้ท่ีไม่ถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน ้า 
และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเททิ้งลงพ้ืนให่แหง้เอง หรือการทิ้งลงแหล่งน ้า  ไม่มีวิธีการหรือกระบวนการจดัการน ้าทิง้: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

- การก าจดัขยะ มีวิธีการหรือกระบวนการจดัการขยะ: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ถา้มีการก าจดัขยะท่ีไม่ถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน ้า และ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเผา การทิ้งตามชายป่า  ไม่มีวิธีการหรือกระบวนการจดัการขยะ: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
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       - การใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมี ไม่ใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมี: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 การใชส้ารเคมีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดิน น ้า 
และมนุษย ์เป็นตน้  ใชปุ้๋ ยเคมีและสารเคมี: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การด าเนิน
ชีวิตท่ีปกติสุขของคนในชุมชน  ไม่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

- การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เขา้ร่วมกลุ่มทางสังคม: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 เป็นการบ่งช้ีการท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกบัผูอ้ื่น รวมถึงกิจกรรม
ทางดา้นการอนุรักษด์ว้ย  ไม่เขา้ร่วมกลุ่มทางสังคม: ไม่ผา่นเกณฑ ์  

ส่วนที่ 3 การใช้ประโยชน์ และการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ  
  3.1 การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรป่าไม ้ ใชถู้กหลกัทางวิชาการ: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไม ้ควรใชใ้ห้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เช่น 

ใชเ้ป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร  ใชไ้ม่ถูกหลกัทางวิชาการ: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
  3.2 การใชท้รัพยากรน ้า    
      - การมีน ้าส าหรับบริโภค มีน ้าส าหรับบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 95 ตามเกณฑ ์จปฐ ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

คือควรมีน ้าส าหรับบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ร้อยละ 95  มีน ้าส าหรับบริโภคเพียงไม่พอตลอดทั้งปี: ไม่ผา่นเกณฑ ์  
     - การมีน ้าส าหรับอปุโภค มีน ้าส าหรับอุปโภคเพียงพอตลอดทั้งปี: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 95 ตามเกณฑ ์จปฐ ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 

คือควรมีน ้าส าหรับอุปโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ร้อยละ 95  มีน ้าส าหรับอุปโภคเพียงไม่พอตลอดทั้งปี:  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 

 

    - การมีน ้าส าหรับการเกษตร มีน ้าส าหรับการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี: ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ 80 ควรมีน ้าส าหรับการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
 มีน ้าส าหรับการเกษตรเพียงไม่พอ ๆ ตลอดทั้งปี:  

ไม่ผา่นเกณฑ์ 
 

ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
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ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  4.1 การไดรั้บข่าวสารและความรู้ดา้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ไดรั้บข่าวสารและความรู้: ผา่นเกณฑ ์
ไม่ไดรั้บข่าวสารและความรู้: ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

ร้อยละ 80 การไดรั้บข่าวสารและความรู้ จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์
ทรัพยากรมากย่ิงขึ้น 

  4.2 การเขา้รับฝึกอบรม ดูงาน การสาธิตการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

เคยเขา้รับการฝึกอบรม ดูงาน การสาธิตการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ: ผา่นเกณฑ์ 

ร้อยละ 50 การไดรั้บการอบรม จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ 
และตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษท์รัพยากรมากย่ิงขึ้น 

 
ไม่เคยเขา้รับฝึกอบรม ดูงาน การสาธิตการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ: ไม่ผา่นเกณฑ ์

 

  4.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

       - การมีส่วนร่วมในดา้นการเขา้ร่วมประชุม 
- การมีส่วนร่วมในดา้นการแสดงความ
คิดเห็น 

- การมีส่วนร่วมในดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- การมีส่วนร่วมในดา้นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ไม่มีส่วนร่วม (ค่าคะแนน 0.0): ไม่ผา่นเกณฑ ์
มีส่วนร่วมนอ้ย (ค่าคะแนน 0.1 – 1.0):  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 
มีส่วนร่วมปานกลาง (ค่าคะแนน 1.1 – 2.0):  
ผา่นเกณฑ ์
มีส่วนร่วมมาก (ค่าคะแนน 2.1 – 3.0):  
ผา่นเกณฑ ์

ค่าคะแนน 
มากกว่า 1.0 

ในปัจจุบนันโยบายของชาติไดใ้ห้ความส าคญักบัการเขา้มา 
มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน 

ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
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  4.4 ความตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการรับฟังขอ้มูล
ข่าวสาร 

- ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
- ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล 

- ความตอ้งการมีส่วนร่วมในการในการรับ
ผลประโยชน์จากโครงการ 

ไม่มีความตอ้งการ (ค่าคะแนน 0.0): ไม่ผา่น
เกณฑ ์
มีความตอ้งการนอ้ย (ค่าคะแนน 0.1 – 1.0):  
ไม่ผา่นเกณฑ์ 
มีความตอ้งการปานกลาง (ค่าคะแนน 1.1 – 2.0):  
ผา่นเกณฑ ์
มีความตอ้งการมาก (ค่าคะแนน 2.1 – 3.0):  
ผา่นเกณฑ ์

ค่าคะแนน 
มากว่า 1.0 

ในปัจจุบนันโยบายของชาติไดใ้ห้ความส าคญักบัการเขา้มา 
มีบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน  

ส่วนที่ 5 ความรู้ความเข้าใจ และความคิดเห็น/ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.1 การมีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็น/ทศันคติ

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็น 
(ค่าคะแนน 0.00): ไม่ผา่นเกณฑ ์
มีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็นนอ้ย 
(ค่าคะแนน 0.01 – 0.30): ไม่ผา่นเกณฑ ์
มีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็นปานกลาง 
(ค่าคะแนน 0.31 – 0.60): ผา่นเกณฑ ์
มีความรู้ความเขา้ใจ และความคิดเห็น/มาก 
(ค่าคะแนน 0.61 – 1.0): ผา่นเกณฑ ์

ค่าคะแนน 
มากว่า 0.31 

การท่ีชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงเร่ืองทรัพยากร 
ธรรมชาตินั้น มีผลต่อการใชแ้ละพ่ึงพิงทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 
 

ท่ีมา : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์, 2554 
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2.3 การบริหารจัดการและสถานภาพลุ่มน ้าในประเทศไทย 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินโครงการจดัท าระบบ

จ าแนกสถานภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทย (Watershed Condition Classification) ในปี 2559 โดยมี
วตัถุประสงค ์

1) เพื่อจดัท าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจ าแนกสถานภาพลุ่มน ้าของประเทศไทย 
2) พฒันาระบบการรวบรวม สังเคราะห์ จดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลตามตวับ่งช้ีสถานภาพ

ลุ่มน ้า 
3)  จัดท าคู่ มือเทคนิคการจ าแนกสถานภาพลุ่มน ้ า (Watershed Condition Framework) ซ่ึง

ประกอบดว้ยรายละเอียดปัจจยัและเกณฑส์ าหรับการจ าแนกสถานภาพพื้นท่ีลุ่มน ้ าของประเทศไทย
ท่ีครอบคลุมทุกดา้นขั้นตอนการจ าแนกสถานภาพลุ่มน ้ า แนวทางการจดัล าดบัความส าคญัของ
พื้นที่ลุ่มน ้ าที่ควรไดร้ับการฟ้ืนฟูเป็นล าดบัแรก แนวทางและมาตรการฟ้ืนฟูลุ่มน ้ าแต่ละสถานภาพ 
แนวทางการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการ 

เพื่อตรวจสอบโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบนิเวศลุ่มน ้ า ให้มีองคป์ระกอบท่ีสามารถท า
หน้าท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามสมรรถนะของระบบนิเวศลุ่มน ้ า ให้มีองค์ประกอบท่ีสามารถท าหนา้ท่ี
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามสมรรถนะของระบบนิเวศลุ่มน ้ า และป้องกนัไม่ให้เกิดการพฒันาท่ีไม่สมดุล
ในระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อพฒันาเคร่ืองมือ
ประกอบการตดัสินใจ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของพื้นท่ีลุ่มน ้ า เพื่อให้ผูบ้ริหาร ตลอดจนภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบการตดัสินใจและวางแผน การจดัการและแกไ้ขปัญหา
ความวิกฤตของพื้นท่ีลุ่มน ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามสถานการณ์และเป็นระบบ โดยครอบคลุมลุ่มน ้าหลกั
ทัว่ประเทศ 

ซ่ึงสามารถทบทวนสาระส าคญัของระบบจ าแนกสถานภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทยท่ีจดัท า
ในปี 2559 ไดด้งัน้ี 

2.3.1 การพฒันาแบบจ าลองเพ่ือประเมินสถานภาพลุ่มน ้าของประเทศไทย 
  การพฒันาแบบจ าลองเพื่อการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทยไดม้าจาก
การทบทวนเอกสาร ทางด้านการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าของประเทศไทย กรอบการจ าแนก
สถานภาพลุ่มน ้ าของสหรัฐอเมริกา (FS, USDA, 2011) การประเมินความยัง่ยืนน ้ าโดยใชวิ้ธี Water 
Poverty Index (WPI), Crop Water Stress Index (CWSI), Water Scarcity Index (WSI)  และ  West 
Java Water Sustainability Index (WJWSI) (Juwana et al., 2012) แบบจ าลอง DPSIR (ขอ้มูลท่ีอา้งอิง
จากการวดัแรงกดดนัดา้นส่ิงแวดลอ้มสถานะของส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อระบบนิเวศ) โดยท่ี 
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D = Drivers, P = Pressures, S = State, I = Impact, R = Response (UNCSD, 2001) การประ เ มิน
สถานภาพลุ่มน ้ าในประเทศไทย (เกษม, 2539; ภาควิชาอนุรักษวิทยา, 2552; นิวตัิ, 2557) และจาก
หัวขอ้ขา้งตน้ในบทน้ี ทางดา้นแบบจ าลองคุณภาพน ้ าในสหรัฐอเมริกา (Parajuli and Ouyang, 
2013) แบบจ าลองส าหรับประเมินค่าสภาวะวิกฤตของลุ่มน ้ าในประเทศไทย (พงษ์ศกัด์ิ, 1997) 
กรอบตวัช้ีวดัเพื่อการวิเคราะห์สถานภาพลุ่มน ้ าในระดบัประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
(OECD, 1994)  ดัชนีความยั่งยืนลุ่มน ้ า  (Sood, 2010)  และแบบจ าลองที่ใช้ในการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้าของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา (EPA, 2012) 
  บนพื้นฐานของการทบทวนการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าดงักล่าว ภายใตก้รอบการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน (UNCSD, 2001) รวมทั้ง ขอ้เสนอแนะที่ได้รับจากผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ จาก
การประชุมทุกคร้ัง ทั้งในกรุงเทพฯ และตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ (ภาคเหนือ กลาง ใต ้ตะวนัออก 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัตก) จะเห็นไดว้่า การใช้ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของระบบนิเวศไม่เพียงพอที่จะอธิบายสถานภาพรวมของระบบไดท้ั้งหมด ยกตวัอย่างเช่น 
เพียงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้ าไม่สามารถบ่งช้ีสถานภาพทางชีวภาพได้ หรือการ
เปล่ียนแปลงองค์ประกอบของระบบนิเวศบางด้าน เช่น อุทกวิทยาและสภาพภูมิทศัน์ ก็ไม่เพียง
พอที่จะสะทอ้นถึงสถานภาพทางดา้นชีวภาพได ้ดว้ยเหตุน้ี ดชันีลุ่มน ้ าจึงตอ้งอาศยัตวัช้ีวดัท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของระบบนิเวศหลาย ๆ ดา้น เพื่อบ่งช้ีถึงสถานภาพลุ่มน ้า ทา้ยท่ีสุด ไดป้รับกรอบ
การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบนิเวศ (USEPA, 2002: SiX Essential 
Ecological Attributes) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ 

1) ดา้นโครงสร้าง (Patterns/Structures: สภาพภูมิทศัน์ สภาพทางชีวภาพ และสมบติั
ทางกายภาพและทางเคมี-ดิน น ้า อากาศ) และ 

2) ดา้นหนา้ท่ี (Processes/Functions: อุทกวิทยา/ธรณีสัณฐาน กระบวนการดา้นนิเวศ-
การหมุนเวียนธาตุอาหาร การถ่ายทอดพลงังาน และภยัธรรมชาติ) 

ทั้งน้ี ไดแ้บ่งตวัช้ีวดัออกเป็น 2 กลุ่ม ตามหลกัการขา้งตน้ คือ กลุ่มแรกเป็นตวัช้ีวดั
ด้านหน้าท่ีใช้ในการประเมินสถานภาพรวมของพื้นท่ีลุ่มน ้ าของลุ่มน ้ าหลกั และกลุ่มท่ีสอง เป็น
ตัวช้ีวดัทางด้านโครงสร้าง (สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการจัดการ) ใช้ในการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้าบริเวณพื้นท่ีตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ในขณะเดียวกนัผลกระทบของตวัช้ีวดัดา้น
น้ีจะแปลงค่าให้เป็นแรงกดดัน (Sterssors) ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานภาพลุ ่มน ้ า  (ภาพที่ 2-2) ใน
ขณะเดียวกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพลุ่มน ้าและแรงกดดนัท่ีเกิดขึ้น จะใชเ้ป็นขอ้พิจารณา
ในการจดัล าดบัความส าคญัของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีลุ่มน ้า  
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2.3.2 กรอบในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าในประเทศไทย 
ปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจ าแนกพื้นท่ีออกเป็นพื้นท่ีตน้น ้ า 

กลางน ้า และปลายน ้า และการพิจารณาปัจจยัท่ีใชใ้หส้ามารถเป็นตวัแทนการประเมินความสมบูรณ์
เชิงนิเวศและตามหลกัการวิชาการของระบบลุ่มน ้ า และขอ้ก าหนดมาตรการการใชป้ระโยชน์ลุ่ม
น ้ าที่เป็นขอ้พิจารณาในเชิงนโยบายควบคู่กนักบัการก าหนดหมวดหมู่ตามแนวทางภายใตก้รอบการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืของสหประชาชาติ (2001) ไดท้ าการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าขา้งตน้  

โดยการประเมิน แบ่งเป็น 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  
ดา้นท่ี 1 บทบาทและหนา้ท่ีของลุ่มน ้า  
ด้านท่ี 2 โครงสร้างของลุ่มน ้ า โดยใช้ตัวช้ีวดัหลักใน 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการจดัการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-2 กรอบในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าในประเทศไทย 
ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559 

 

2.3.3 ปัจจัยในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าด้านบทบาทและหน้าท่ีของลุ่มน ้า 
  ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าในบทบาทและหน้าท่ีของลุ่มน ้ า เป็นการประเมิน
ภาพรวมของลุ่มน ้ าหลกัทั้ง 22 ลุ่มน ้ า โดยใช้ปัจจยัในการประเมิน ดังตารางท่ี 2.9-1 โดยผลการ
ประเมินจ าแนกออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ (1) สมดุล (2) เตือนภยั (3) เส่ียงภยั (4) วิกฤติ 
 
 
 
 
 

การประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 

บทบาทและหนา้ท่ีของลุ่มน ้า โครงสร้างของลุ่มน ้า 

พ้ืนท่ีตน้น ้า 

พ้ืนท่ีกลางน ้า 

พ้ืนท่ีปลายน ้า 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นสังคม 
- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นการจดัการ 
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ภาพท่ี 2-3 ปัจจยัในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นบทบาทและหนา้ท่ี 
ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559 

 

เกณฑใ์นการประเมินสถานภาพของลุ่มน ้ า อา้งอิงตามที่แสดงในตารางที่ 2-15 ซ่ึง
มีการให้ค่าน ้ าหนกัโดยพิจารณาตามหลกัการจดัการลุ่มน ้ า คือ การจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ในลุ่มน ้ า 
เพื่อใหไ้ดน้ ้าในปริมาณท่ีพอเหมาะ ไม่มากเกินไปในฤดูฝนจนเกิดน ้าท่วม และไม่น้อยเกินไปใน
ฤดูแลง้จนขาดแคลนน ้ า และมีคุณภาพน ้ าท่ีดี สามารถน ามาใช้เพื่อกิจการต่าง  ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนมีการไหลของน ้าตลอดทั้งปี จะเห็นไดว้า่ใหค้วามส าคญักบัปริมาณน ้าเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ คุณภาพน ้า และทา้ยสุดคือ ระยะเวลาการไหลของน ้า  

ดงันั้น จึงไดใ้ห้น ้ าหนกัคะแนนของปริมาณน ้ าสูง 0.5 ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั โดยแบ่ง
น ้าหนกัใหเ้ท่ากนั ปัจจยัละ 0.25 ส่วนคุณภาพน ้าใหน้ ้าหนกัคะแนน 0.4 และใหค้่าน ้าหนกัระยะเวลา
การไหลของน ้ าต ่า คือ 0.1 เน่ืองจากไม่มีความแตกต่างกนัทั้ง 22 ลุ่มน ้ าหลกั เพราะใช้ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน ้าในแต่ละเดือนท่ีเก็บรวบรวมมากวา่ 20 ปี จึงพบวา่มีน ้าไหลในล าน ้าสายหลกัท่ีจุดวดัน ้ า 
(Outlet) ตลอดทั้งปี (12 เดือน) ทุกลุ่มน ้า 
 

 
 
 
 

บทบาทและหนา้ท่ีของลุ่มนน ้า 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมิน 

1. ร้อยละน ้าท่า/น ้าฝน 
2. ร้อยละปริมาณน ้าไหลในช่วงฤดูน ้าหลาก (wet flow)/ 
ปริมาณน ้าไหลในช่วงฤดูน ้าแลง้ (dry flow) 
3. คุณภาพน ้าผิวดินท่ีจดุ outlet ของลุ่มน ้า 
4. ระยะเวลาการไหลของน ้า 
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ตารางท่ี 2-15 ปัจจยัในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าในดา้นบทบาทและหนา้ท่ี 

ปัจจัย การพิจารณา การก าหนดค่าคะแนน 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

ที่มาของการ
พิจารณาค่า
คะแนน 

ท่ีมาของข้อมูล 

1. ร้อยละน ้าท่า/
น ้าฝน 

พิจารณาปริมาณ
ของน ้าท่า 
เปรียบเทียบกบั
ปริมาณน ้าฝน  

พิจารณาปริมาณของ
น ้าท่า เปรียบเทียบกบั
ปริมาณน ้าฝน  
โดยค่าการประเมิน 
อยูร่ะหว่าง >40 – <20 

0.25 
 
 
 

ภาควิชาอนุ
รักษวิทยา, 
2552, 2559 

กรมทรัพยากรน ้า 

2. ร้อยละปริมาณ
น ้าไหลในช่วงฤดู
น ้าหลาก (Wet 
flow) / ปริมาณน ้า
ไหลในช่วงฤดูน ้า
แลง้ (Dry flow) 

พิจารณาปริมาณ
น ้าไหลในช่วงฤดู
น ้าหลาก (Wet 
flow) เปรียบเทียบ
ปริมาณน ้าไหล
ในช่วงฤดูน ้าแลง้ 
(Dry flow) 

ร้อยละปริมาณน ้าไหล
ในช่วงฤดูน ้าหลาก 
(Wet flow) / ปริมาณน ้า
ไหลในช่วงฤดูน ้าแลง้ 
(Dry flow) จะมีสถานะ
สมดุลท่ีร้อยละ 60/40 

0.25 ภาควิชาอนุ
รักษวิทยา, 
2552, 2559 

ขอ้มูลปริมาณน ้าท่า 
ปริมาณน ้าฝน และ
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา
จาก กรมชลประทาน 
และกรม
อุตุนิยมวิทยา  
(ปี พ.ศ. 2558) 

3.  คุณภาพน ้าผิว
ดินที่จุด outlet 
ของลุ่มน ้า 

พิจารณาระดบั
การประเมิน
คุณภาพของล าน ้า
โดย ดชันีคุณภาพ
น ้าแหล่งน ้าผิวดิน 
(WQI) ของกรม
ควบคุมมลพิษ 

พิจารณาเกณฑข์อง
คุณภาพน ้าจะมีคุณภาพ
ดีมากเม่ือ 
ค่า WQI >90 และเส่ือม
โทรมมากเม่ือ 
ค่า WQI <30 

0.40 ภาควิชาอนุ
รักษวิทยา, 
2552, 2559 

มาตรฐานน ้าผิวดิน  
กรมควบคุมมลพิษ, 
2558 

4. ระยะเวลาการ
ไหลของน ้า 

ระยะเวลาการ
ไหลของน ้าท่าใน
ล าน ้าสายหลกั 

ระยะเวลาการไหลของ
น ้าท่าในล าน ้าสายหลกั 
จะมีความสมดุลในกรณี
ไหลตลอดปี (12 เดือน) 

0.10 ภาควิชาอนุ
รักษวิทยา, 
2552, 2559 

กรมชลประทาน, 
2556 

 
2.3.4 ปัจจัยในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าด้านโครงสร้าง 

การประเมินสถานภาพด้านโครงสร้างของลุ่มน ้ า ได้แบ่งปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการจ าแนกพื้นท่ีออกเป็นพื้นท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า โดยใชต้วัช้ีวดัหลกั
ใน 4 ด้านย่อย คือ ด้านสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการจดัการ โดยผลการ
ประเมินจะจ าแนกออกเป็น 4 ระดบั ในช่วงค่าดชันี 76-100, 51-75, 26-50 และ 0-25 คือ สมดุล 
เตือนภยั เส่ียงภยั และวิกฤต ตามล าดบั
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ภาพท่ี 2-4 ปัจจยัในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นโครงสร้าง 

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559 
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2.4 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นกระบวนการท างานเก่ียวกบัขอ้มูลในเชิงพื้นท่ีดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ ท่ีใชก้  าหนดขอ้มูลและสารสนเทศ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งในเชิงพื้นท่ี
กับต าแหน่งในแผนท่ี และเช่ือมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ในรูปแบบของ
ตารางข้อมูล และฐานข้อมูลท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) (ศูนย์วิจัยภูมิ
สารสนเทศเพื่อประเทศไทย) เป็นระบบท่ีสามารถน าเขา้ขอ้มูลมาจดัเก็บ ดดัแปลง แกไ้ขขอ้มูล และ
วิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ตามจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ี ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปล่ียนแปลงของการใช้พื้นท่ี การแพร่ขยายของโรคระบาด 
ฯลฯ โดยสามารถจดัเก็บขอ้มูลไดท้ั้ง แบบปฐมภูมิ  (primary data) หรือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) 

2.4.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบท่ีส าคญัรวม 5 ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูล (Data) กระบวนการวิเคราะห์ (Application procedure) และ
บุคลากร (People ware) ดงัภาพท่ี 2-5 
 

 
ภาพท่ี 2-5 องคป์ระกอบของระบบภูมิสารสนเทศ 
ท่ีมา : ศูนยวิ์จยัภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, ม.ป.ป. 
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1)  ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ/หรือส่วนเช่ือมต่อ ซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกั 
2 ประการ คือ  

(1) การน าเขา้ขอ้มูล (Data Input) และ  
(2) การแสดงผลลพัธ์ (Data Output) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้เพื่อการน าเข้าสู่ข้อมูลท่ีส าคัญ ได้แก่ เคร่ืองกราดภาพ (Scanner) 
เคร่ืองดิจิไทซ์ (Digitizer) หรือเคร่ืองอ่านพิกัด และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Keyboard) ส่วน
ฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เคร่ืองพิมพ ์(Printer) เคร่ืองวาด (Plotter) และส่ือ
ส าหรับจดัเก็บหรือบนัทึกขอ้มูลเชิงเลข (Digital data) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ซ่ึงมีทั้งแบบท่ีใช้
ภายในและภายนอกคอมพิวเตอร์ และซีดีรอม (CD-ROM) หรือดีวีดีรอม (DVD-ROM) 

2)  ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงท าหนา้ท่ีออกค าสั่ง
เพื่อจดัการควบคุมการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

(1) ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ (Operating software)   
(2) ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application software) 

ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยท่ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่ม  จะใช้ระบบปฏิบัติการท่ีแตกต่างกัน เ ช่น 
ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ (Windows) ระบบปฏิบติัการยูนิกซ์ (UNIX) หรือระบบปฏิบติัการลินุกซ์ 
(Linux) 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ควบคุมการท างานด้านการ
ประยุกต์เฉพาะเร่ือง เช่น ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical Package for Social Science: SPSS) 
ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ขอ้มูลจากระยะไกล (Remote Sensing Software) และซอฟต์แวร์การวิเคราะห์
ขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Software) ซอฟต์แวร์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น 
ArcMap MapInfo QGIS เป็นตน้ 

3) ข้อมูล เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
ขอ้มูลเหล่าน้ีไดรั้บการรวบรวม จดัเก็บ ปรับปรุง แกไ้ข และจดัการไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อให้พร้อมท่ี
จะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ หรือท าแบบจ าลองต่าง ๆ โดยจดัเก็บอยา่งเป็นระบบตามวตัถุประสงคท่ี์
ตอ้งการ   

แหล่งของขอ้มูล มาจากขอ้มูลในอดีตและจดัเก็บจริงจากสนาม ไดแ้ก่ แผนท่ีประเภท
ต่าง ๆ ท่ีไดท้ าไวแ้ลว้ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม เอกสาร ภาพ การจดัเก็บขอ้มูลดว้ย
เคร่ืองวดัพิกดัจากดาวเทียมในพื้นท่ี และมีขอ้มูลท่ีรายงานต่อเน่ือง ทุกช่วงเวลา เช่น ขอ้มูลสภาพ
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ภูมิอากาศ การรายงานต าแหน่งอุบัติเหตุและการจราจร การเดินทางขนส่งท่ีติดเคร่ืองวดัพิกัด  
จากดาวเทียม 

องค์ประกอบของขอ้มูลภูมิศาสตร์ ขอ้มูลภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

• ลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีศึกษา เช่น ป่าไม ้แม่น ้ า พื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมี
การบอกลกัษณะต่าง ๆ ได ้เช่น ขนาดพื้นท่ี ความยาม ชนิด และรายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็น 

• ต าแหน่งหรือพิกดัทางภูมิศาสตร์ของส่ิงท่ีศึกษา 
• เวลาท่ีเกิดขึ้นของส่ิงท่ีศึกษา ปัจจุบนัเวลามีส่วนส าคญัต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ของส่ิงท่ีศึกษานั้น 
ประเภทของขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดรั้บการแปลงเขา้สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) และขอ้มูลเชิงลกัษณะ (Attribute data) 
(1) ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี คือ ขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่

บนโลก โดยสามารถถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบการแสดงผลบนแผนท่ี ได้จากการวิเคราะห์ใน
ลกัษณะของสัญลกัษณ์ อนัประกอบดว้ย จุด เส้น และพื้นท่ี ซ่ึงขอ้มูลพื้นท่ีดงักล่าว ตอ้งสามารถ
อา้งอิงกบัค่าพิกดัทางภูมิศาสตร์ได ้ขอ้มูลเชิงพื้นท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยงัสามารถจ าแนก
ออกไดเ้ป็น 2 แบบยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

ก)  แรสเตอร์ (Raster) ขอ้มูลแบบแรสเตอร์เป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการกราดภาพ (Scan) 
แผนท่ีชนิดต่าง ๆ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ขอ้มูลระดบัความสูงเชิงเลข (DEM) 
เม่ือขยายภาพจนเห็นโครงสร้างของภาพเป็นช่องส่ีเหล่ียม ท่ีเรียกว่า จุดภาพ หรือกริดเซลล์ (grid 
cell) เรียงต่อเน่ืองกันเป็นแนวราบและแนวด่ิง ซ่ึงจุดภาพท่ีเรียงตัวตามแนวราบและแนวด่ิงคือ
ลกัษณะของขอ้มูลแบบแรสเตอร์ ทั้งน้ี แต่ละจุดภาพมีค่าได ้1 ค่า ท่ีอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัได ้
และสามารถน ามาใชใ้นการจดักลุ่มจ าแนกวตัถุท่ีปรากฏบนภาพ ดงัภาพท่ี 2-6 
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ภาพท่ี 2-6 ขอ้มูลแบบแรสเตอร์ (Raster) 

ท่ีมา : ESRI, 2016 

ข) เวกเตอร์ (Vector) ขอ้มูลแบบเวกเตอร์เป็นขอ้มูลท่ีสร้างขึ้นโดยการอา้งอิงกับ
ขอ้มูลแบบแรสเตอร์ หรือเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบเคร่ืองวดัพิกดัจากดาวเทียม หรือจากการสร้าง
ขึ้นมา เพื่อใชเ้ป็นตวัแทนของส่ิงท่ีปรากฏอยู่บนพื้นท่ีจริง โดยแสดงในรูปแบบของจุด (Point) เส้น 
(Line) และพื้นท่ี (Area) ดงัภาพท่ี 2-7 

 

 
ภาพท่ี 2-7 ขอ้มูลแบบเวกเตอร์ (Vector) 

ท่ีมา : GIS Data Models, 2002 

(2) ขอ้มูลเชิงลกัษณะ คือ ขอ้มูลท่ีบอกถึงรายละเอียดเก่ียวกับส่ิงต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น 
ประเภทของหิน ชนิดของดิน ระบบการระบายน ้ า ชนิดของแหล่งน ้ า ลักษณะของป่า เส้นทาง
คมนาคม จ านวนประชากรในเขตการปกครอง วฒันธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่สามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี  
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ก)  Nominal Level เป็นระดับท่ีมีการวดัขอ้มูลอย่างหยาบ ๆ โดยจะก าหนดตวัเลข
หรือ สัญลกัษณ์เพื่อจ าแนกลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ เท่านั้น เช่น การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นหน่ึง
จ าแนกไดเ้ป็นป่าไมแ้หล่งน ้ า ทุ่งหญา้ ฯลฯ เป็นตน้ ลกัษณะเหล่าน้ีอาจจะแทนค่าโดยตวัเลขเช่น 1 = 
ป่าไม ้2 = พื้นท่ีเกษตรกรรม 3 = แหล่งน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงค่าเหล่าน้ีไม่สามารถท าการเปรียบเทียบกนัไดว้่า 1 
มากกวา่ 2 หรือ มากกวา่ 3 ในแง่ของค่าตวัเลข  

ข)  Ordinal Level หรือ Renking Level เป็นการเปรียบเทียบลกัษณะในแต่ละปัจจยัว่า
มี ขนาดเลก็กวา่ เท่ากนั หรือ ใหญ่กวา่ เช่น พื้นท่ีป่าไม่มีขนาดใหญ่กวา่พื้นท่ีแหล่งน ้าหรือ 1>2 หรือ
การก าหนดสัญลกัษณ์แทนลกัษณะของถนน เช่น ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน =  1 และถนนทาง
หลวงชนบท 4 เลน = 2 ถนนหมู่บา้น = 3 อาจจะบ่ง บอกถึงความส าคญัว่า 1 ส าคญักว่า 2 แต่บอก
ไม่ไดว้า่ส าคญักวา่เป็นปริมาณเท่าใด  

ค)  Interval - Ratio Level เป็นการพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ในระหว่างแต่ละปัจจยั
ของ Ordinal Level ว่ามีความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด เช่น พื้นท่ีแหล่งน ้ ามีพื้นท่ีมากกว่าพื้นท่ี
ทุ่งหญา้ จ านวน 3 เท่า หรือเส้นชั้นความสูงท่ีระดบั 500 เมตร สูงกวา่ท่ีระดบั 300 เมตรอยู ่200 เมตร 
เป็นตน้  

4) กระบวนการวิเคราะห์ เป็นส่วนส าคัญของระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย
กระบวนการวิเคราะห์สามารถน าขอ้มูลเชิงพื้นท่ี และขอ้มูลเชิงลกัษณะมารวมเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการ
ผนวกชั้นขอ้มูล (Data layer) เช่น การน าแผนท่ีดินมาซ้อนทบักบัแผนท่ีธรณีวิทยา และชั้นความสูงท่ี
แปลงค่าเป็นความลาดชัน เม่ือน ามารวมกัน ท าให้ทราบว่า ดินบริเวณท่ีศึกษานั้นอยู่บนชั้นหินอะไร 
สภาพความลาดชนัและความคงทนของพื้นท่ีมีภูมิประเทศอย่างไร โดยสามารถสร้างเป็น 3 มิติได ้ใน
การวิเคราะห์ขั้นสูงจ าแนกขอ้มูลเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ เวลาและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือน ามาผสมผสานกนั ท าให้สามารถท านายสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์น ้าท่วม การจราจร โรคระบาด 

5) บุคลากร ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบุคลากรท่ีแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึงไดผ้ลลพัธ์ออกมา บุคลากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผูส้ร้าง
ขอ้มูล และกลุ่มผูใ้ชข้อ้มูล กลุ่มผูส้ร้างขอ้มูลเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท า รวบรวมขอ้มูล น าเขา้ขอ้มูล จดัเก็บ
ขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัท่ีสุดส าหรับการวิเคราะห์ในดา้นต่าง ๆ โดยมีนกั
ออกแบบระบบฐานขอ้มูลท าหน้าท่ีออกแบบฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี เพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีนักพฒันาโปรแกรมเป็นผูส้ร้างรูปแบบการท างาน เพื่อให้กลุ่มผูใ้ช้ขอ้มูลท่ีมี
ความช านาญงานแต่ละประเภท ไดน้ าขอ้มูลท่ีกลุ่มผูส้ร้างขอ้มูลท าไวน้ั้นไปวิเคราะห์และสร้างแผน
ท่ีในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มผูส้ร้างขอ้มูลอาจไม่มีความช านาญ ในการสร้างขอ้มูลใหม่ แต่กลุ่มผูใ้ช้
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สามารถบอกว่าตอ้งการวิเคราะห์อะไร หรืออธิบายความตอ้งการสุดทา้ยให้ผูส้ร้างขอ้มูลจดัสร้าง 
ตามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ เช่น ถา้ตอ้งการแผนท่ีภยัพิบติั ตอ้งใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศพื้นฐาน ร่วมกบัแผนท่ีแสดงรอยเล่ือนของแผ่นดิน และพื้นท่ีท่ีเกิดแผ่นดินไหวเป็นประจ า 
การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มผูส้ร้างข้อมูลและผูใ้ช้ข้อมูลต้องท างานร่วมกัน 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลแผนท่ี (Map data) ท่ีถูกตอ้งตามวตัถุประสงคต่์อการวางแผน และส่ิงท่ีส าคญัของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ บุคลากรผูส้ร้างขอ้มูลท่ีตอ้งสามารถปรับเปล่ียนขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั
มากท่ีสุด เพราะขอ้มูลท่ีไดม้าถา้ไม่มีการรายงานจากสนามท่ีเป็นปัจจุบนั หากส่งขอ้มูลเขา้มารวมกัน 
ขอ้มูลท่ีติดตามอยู่ อาจเกิดความผิดพลาดได ้เช่น แผนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงภาวะน ้ าท่วม แผนท่ีการ
ระบาดของโรค ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล ท่ีมีการเคล่ือนไหว และรายงานผลทุกช่วงเวลา 

จากขอ้มูลในขา้งตน้การประยุกต์น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า คือการน าขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศ มาใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี 
ทั้งขอ้มูล แบบ Raster และ Vector ทั้งการแยกพื้นท่ีแต่ละลุ่มน ้ า การให้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจยั 
การการหาร้อยละของพื้นท่ี แต่ละลุ่มน ้า ตามปัจจยัท่ีไดก้ าหนดในการประเมินสถานภาพภาพลุ่มน ้ า 
ซ่ึงมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเจา้ของขอ้มูลหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีมีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าและน่าเช่ือถือท่ีสุดน ามาวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน ้า
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2.5 การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria decision making ; MCDM) 
การตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ ์หรือท่ีเรียกวา่ Multi-Criteria Decision Making: MCDM 

นั้น เป็นวิธีการหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาท่ีนิยมน าไปใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยเป็น
การน าทางเลือกท่ีตรงตามหลักเกณฑ์ (Criteria) มาเรียงล าดับ เพื่อให้ผูใ้ช้ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับการแกไ้ขปัญหา 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมนั้น มีกรอบแนวคิดตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาจนถึงการเสนอทางเลือก โดยเร่ิมตน้จากขั้นตอนแรกซ่ึงเป็นการก าหนดปัญหาหรือ
การระบุปัญหา เพื่อให้ทราบขอ้มูลพื้นฐานของปัญหา ไดแ้ก่ สาเหตุท่ีตอ้งมีการตดัสินใจ ระดบัของ
การตดัสินใจ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของปัญหา ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะน าไปสู่การเลือกขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ หรือเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ ทั้งน้ีขอ้มูลบางประเภทอาจมี
ขอ้จ ากดับางประการ เช่น ไม่สามารถน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ร่วมกนัไดไ้ม่สามารถลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล
ได ้เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้จ ากดัในการวิเคราะห์ ส่งผลใหท้างเลือกส าหรับน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ลด
น้อยลง หลงัจากนั้นจึงน าาขอ้มูลต่าง ๆ ไปสร้างตารางเมทริกซ์ของการตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลหรือ
เกณฑต่์าง ๆ ท่ีน าไปใชน้ั้นมีความส าคญัไม่เท่ากนั จึงตอ้งมีการให้ค่าถ่วงน ้ าหนกัของขอ้มูลแต่ละ
เร่ืองก่อนท่ีจะน าไปวิเคราะห์ทางเลือก อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีความทนัสมยัไม่
เพียงพอ หรือมีหน่วยวดัท่ีแตกต่างกนั หรือช่วงเวลาของขอ้มูลแตกต่างกนั ท าให้ผลการวิเคราะห์ท่ี
ไดใ้นแต่ละคร้ังไม่เหมือนกนั ซ่ึงถือวา่เป็นความอ่อนไหวท่ีเกิดจากขอ้มูลท าให้ตอ้งกลบัไปพิจารณา
ขอ้มูลท่ีน าาไปใชใ้หม่อีกคร้ัง จึงจะน าาทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงวิเคราะห์ไดไ้ปใช้ในการตดัสินใจ
นอกจากน้ี ถา้ทางเลือกหรือข้อแนะน าาทุกทางเลือกยงัไม่ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีต้องการก็ต้อง
กลบัไปในขั้นตอนท่ี 1 คือการระบุปัญหาอีกคร้ังแลว้ถึงท ากระบวนการใหม่อีกคร้ังจนกว่าจะได้
ทางเลือกท่ีสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุด (สถาพร โอภาสานนท,์ 2556) 

โดยทั่วไปข้อมูลท่ีน าไปใช้ในการจัดการและตัดสินใจนั้ น ข้อมูลกว่าร้อยละ 80 มี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลภูมิศาสตร์ (Worrall, 1991) ขอ้มูลภูมิศาสตร์ นอกจากจะให้สารสนเทศใน
เร่ืองต่าง ๆ แลว้ยงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัต าาแหน่งท่ีตั้ง หรือพิกดัของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นโลก โดยอยู่
ในรูปแบบของขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) ท่ีมีขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะเช่ือมโยงอยูก่ารตดัสินใจแบบ
หลายหลกัเกณฑ์สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ การตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะ  (Multi-
Attribute Decision Making: MADM) และการตดัสินใจแบบหลายวตัถุประสงค์ (Multi-Objective 
DecisionMaking: MODM) ขอ้มูลคุณลกัษณะเป็นขอ้มูลท่ีจ าลองมาจากส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลก
และสามารถวดัในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณได ้การตดัสินใจตามวตัถุประสงค์เป็นการวิเคราะห์
โดยใชข้อ้มูลคุณลกัษณะมากกว่าหน่ึงขอ้มูลขึ้นไป กล่าวอีกนยัหน่ึง ความแตกต่างกนัระหว่างการ
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ตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะกบัการตดัสินใจแบบหลายวตัถุประสงคค์ือการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ 
โดยการตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะก าหนดตามคุณลกัษณะ ในขณะท่ีการตดัสินใจแบบหลาย
วตัถุประสงคก์ าหนดตามวตัถุประสงค ์(Malczewski, 1999) โดยในการทบวรรณกรรมน้ีผูเ้ขียนได้
การทบทวน ในส่วนของการตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะ (Multi-Attribute Decision Making: 
MADM) เพราะเป็นวิธีการทบทวนท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาออกมาเป็นรูปแบบของ
ตวัเลขไดง้่าย เพื่อน าเขา้วิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพื้นท่ี (potential surface analysis, PSA) และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบของแผนท่ีได ้โดยการตดัสินใจแบบหลายคุณลกัษณะ (Multi-Attribute Decision 
Making: MADM) แบ่งออกเป็น 3 วิธีการไดแ้ก่ 

2.5.1 การรวมแบบถ่วงน ้าหนักอย่างง่าย (The Simple Additive Weighting : SAW) 
เป็นวิธีการท่ีไม่ซับซ้อนและนิยมใชม้ากท่ีสุดในการวิเคราะห์การตดัสินใจพิจารณา

แบบหลายกฎเกณฑ ์โดยใชแ้นวคิดการรวมค่าน ้าหนกัเชิงเส้นตรงซ่ึงอยูบ่นหลกัการพื้นฐานของการ
ให้ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย และจะถ่วงน ้ าหนักท่ีแตกต่างกนัตามความส าคญั วิธีการรวมแบบถ่วงน ้ าหนกั
อยา่งง่ายโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (อภิรดี สรวิสูตร, 2559) 

โดยใชส้มการของFishburn, 1967 ในการค านวณ 
A =  XiYij    (1) 

  เม่ือ A  คือ  ระดบัค่าคะแนนรวมแสดงศกัยภาพของพื้นท่ี 
  Xi คือ  ค่าถ่วงน ้าหนกัท่ีขอ้มูลท่ี i 
  Yij  คือ  ค่าคะแนนของขอ้มูล i ในลกัษณะท่ี j 
  ค่าท่ีค  านวณไดม้าท าการซอ้นทบัขอ้มูลและท าการจดัเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

2.5.2 เทคนิคเรียงล าดับตามอุดมคติ (The Technique for Order Preference by 
Similarity to the Ideal Solution : TOPSIS) 
 เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดของแนวคิดอุดมคติ (Ideal  point  methods) (Hwang  
&  Yoon,  1981) โดยการวิเคราะห์จะมีการก าาหนดเป้าหมายในอุดมคติไว ้ และทางเลือกไหนมีค่า
เขา้ใกลเ้ป้าหมายในอุดมคติมากท่ีสุด  และไกลจากจุดอุดมคติเชิงลบมากท่ีสุด ถือเป็นทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุด 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ TOPSIS โดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีดงัน้ี  
1) ก าาหนดทางกลุ่มของทางเลือกท่ีเป็นไปได ้
2) ท าขอ้มูลคุณลกัษณะแต่ละชั้นขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐาน (Standardize)  
3)  ก าาหนดค่าถ่วงน ้ าหนักของแต่ละขอ้มูลให้อยู่ในช่วง  0-1 โดยเม่ือรวมค่าถ่วง

น ้าหนกัของทุกขอ้มูลแลว้ ตอ้งมีค่าเท่ากบั 1 
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4) คูณค่าถ่วงน ้าหนกัของแต่ละชั้นขอ้มูลกบัขอ้มูลเร่ืองนั้น ๆ 
5) ก าาหนดค่าสูงสุดท่ีเป็นค่าในอุดมคติเชิงบวกใหแ้ต่ละชั้นขอ้มูล 
6) ก าาหนดค่าต ่าสุดท่ีเป็นค่าในอุดมคติเชิงลบใหแ้ต่ละชั้นขอ้มูล 
7) ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชิงบวกกบัขอ้มูลแต่ละชั้นขอ้มูลโดยใชสู้ตร 
8) ค านวณระยะทางระหว่างจุดในอุดมคติเชิงลบกบัขอ้มูลแต่ละชั้นขอ้มูลโดยใชสู้ตร 
ตวัอยา่งงานท่ีใช ้ TOPSIS ในการศึกษาเช่น งานของ Lee, Jun & Chung (2013) ท่ีใช ้

TOPSIS ศึกษาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้าประเทศเกาหลีใต ้เป็นตน้ 
2.5.3 การตัดสินใจด้วยวิธีเชิงล าดับช้ัน (AHP: Analytic Hierarchical Process) 

ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์  (Analytical Hierarchy Process, AHP) ถูก 

พฒันาขึ้นโดย Thomas L. Saaty ในปี 1970 โดยมีหลกัการ คือแบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นแต่

ละชั้น ชั้นแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub-criteria) 

และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty, 1980) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดย

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑใ์นการคดัเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อใหง้่ายต่อการ 

ตดัสินใจ ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของเกณฑแต่ละเกณฑ์ โดยการให้คะแนนตามความส าคัญ 

หลงัจากให้คะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ์ จึงพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดไวที้ละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถา้การให้คะแนนความส าคญัหรือความชอบนั้น

สมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจดัล าดบัทางเลือกเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได ้(วราวุธ วุฒิ

วณิชย ,2553) ปัจจุบนั AHP เป็นทฤษฎีทางด้าน MCDM ท่ีนิยมใช้แพร่มากท่ีสุดในกระบวนการ

ตดัสินใจประเมินโครงการ (Hamg-Mo, 1991) และเป็นทฤษฎีท่ีจดัไดว้่ามีความแม่นย  ามากท่ีสุดใน

การให้น ้ าหนักคะแนนต่อเกณฑ์การตดัสินใจในการเปรียบเทียบทางเลือก (Hagquist, 1993) ซ่ึง 

AHP ไดรั้บความนิยม เน่ืองจากไม่ซับซ้อน มีความน่าเช่ือถือในหลกัการ สามารถขจดัความโน้ม

เอียงในการให้อตัราส่วนตวัเลขและสามารถวดัความไม่สอดคลอ้งของการลงความเห็นไดโ้ดยตรง 

(Klungboonklong, 1995) 

  ธิติรัถย ์(2553) ไดอ้ธิบายว่า AHP ใช้หาเหตุผลช่วยตดัสินใจในประเด็นปัญหาท่ี

ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น โดยแบ่งองคป์ระกอบของปัญหาทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมออกเป็นแต่ละ

ส่วน สร้างรูปแบบโครงสร้างของปัญหาในรูปแผนภูมิล าดับชั้น จากนั้นน าขอ้มูลท่ีได้จากความ

คิดเห็นของผูต้ดัสินใจมาก าหนดเป็นค่าวินิจฉัยเพื่อเปรียบเทียบหาค่าความส าคญัของแต่ละปัจจยั 

และวิเคราะห์ค านวณ ล าดบัความส าคญัของปัจจยั เพื่อหาบทสรุปและเลือกทางเลือก 



51 
 

โดยการพิจารณาองคป์ระกอบในการตดัสินใจสามารถจะแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

1) ปัญหาหรือเป้าหมาย 

ปัญหาหรือเป้าหมายเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

พิจารณา และการประเมินทางเลือก ดงันั้นการวางต าแหน่งของปัญหาหรือเป้าหมายอย่างถูกตอ้งจะ

เป็น การควบคุมองค์ประกอบและปัจจยัต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง โดยเร่ิมตน้ดว้ยการ

ก าหนดประเด็นของ ปัญหาอยา่งคร่าวๆ แลว้จึงตั้งค  าถาม ทดสอบ และขดัเกลาตามล าดบัต่อจากนั้น

ก็น าปัญหาหรือ เป้าหมายไปใส่ไวใ้นกระบวนการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2) เกณฑห์ลกัหรือวตัถุประสงคห์ลกั (Major Criteria) และเกณฑร์อง 

เกณฑ์ในการตดัสินใจช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีมีความละเอียดซับซ้อน โดยผูต้ดัสินใจควรมองปัญหา

ในมุม กวา้ง และในมุมกลบัให้สมดุลระหว่างเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม มองผลจากการ  

ตดัสินใจในระยะยาว รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัผูอ่ื้น และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

โดยปราศจากอคติ 

3) ทางเลือก (Alternative)  

การพิจารณาทางเลือก เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการตดัสินใจ เพราะการ

แกปั้ญหาท่ีจะให้ไดส้ าเร็จผลตามท่ีตอ้งการนั้นขึ้นอยู่กบัว่ามีทางเลือกท่ีถูกตอ้งหรือไม่ นอกจากน้ี 

ยงัส่งผลต่อความสามารถในการวินิจฉัยด้วย ดังนั้ นผูต้ ัดสินใจต้องใช่เหตุผล ใคร่ครวญ และ 

ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ รวมถึงแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีสร้างสรรคต์ลอดเวลา โดยเร่ิมตน้ตั้ง ค าถาม

วา่ อยา่งไร ท าไม เป็นตน้ 

4) ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการพิจารณาองคป์ระกอบ 

ในการตัดสินใจ ผูต้ัดสินใจต้องเผชิญกับความเส่ียงและความไม่แน่นอนอันมี

ผลกระทบต่อ การตัดสินใจ กระบวนการของ AHP น าเอาความเส่ียงและความไม่แน่นอนมา

สนบัสนุนการ ตดัสินใจไดโ้ดยพิจารณาจาก 3 กรณีดงัน้ี  

(1) ก าหนดความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนให้เป็นปัจจยัหน่ึงเกณฑห์ลกั หรือเกณฑ์

รอง เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีค่อนขา้งจะมีความเส่ียงหรือความไม่แน่นอน  และมีความซบัซอ้นนอ้ย  
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(2) ก าหนดความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนออกมาในรูปของสถานการณ์  แสดงไว้

เป็นระดบัชั้นของแผนภูมิเช่น สถานการณ์ดีท่ีสุด สถานการณ์ท่ีเป็นกลาง และสถานการณ์ท่ีแย่ท่ีสุด 

เป็นตน้ โดยอาจอยูร่ะหวา่งปัญหาและเกณฑห์ลกั หรืออยู่ ระหวา่งเกณฑห์ลกัและเกณฑร์อง  

(3) การสร้างแผนภูมิใหม่ขึ้นมาส าหรับพิจารณาความเส่ียงหรือความไม่ แน่นอน

โดยเฉพาะ กรณีน้ีเหมาะส าหรับการตดัสินใจท่ีมีความซับซ้อน ซ่ึงจะเป็นการยากท่ีจะน าเอาความ

เส่ียงเขา้มาพิจารณาร่วมกบัเกณฑห์รือปัจจยัส่วนอ่ืน 

  ล าดบัขั้นในการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น มีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี 
1) ก าหนดปัญหาและแยกองคป์ระกอบของปัจจยั ให้ค  าจ ากดัความของปัญหาอย่าง

ตรงประเด็นและสร้างสรรค ์รวมถึงหาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
ทั้งส่วนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 

2) สร้างแผนภูมิล าดบัชั้น น ารายละเอียดของปัจจยัทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา มา
จดัหมวดหมู่ในรูปของแผนภูมิตามล าชั้นของลกัษณะองค์ประกอบ โดยระดบัขั้นท่ีสูงท่ีสุดจะเป็น
เป้าหมายรวมของปัญหา และระดบัชั้นล่างสุดจะเป็นทางเลือกของปัญหาดงัแสดงภาพท่ี 2-8 ซ่ึง
โครงสร้างของแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของปัญหา ท าให้
ผูต้ดัสินใจสามารถมองปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและชดัเจน 

 
ภาพท่ี 2-8 โครงสร้างของแผนภูมิ AHP 
ท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/291974 
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3) การวินิจฉยัหาล าดบัความส าคญั ท าการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ โดย
การวินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจยัต่าง ๆ เป็นรายคู่ ภายใตเ้กณฑ์การตดัสินใจแต่ละเกณฑ์ เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมในการเปรียบเทียบเป็น รายคู่ (Pair Wise Comparison) คือ ตารางเมตริกซ์ นอกจากจะช่วย
อธิบายเก่ียวกบัการ เปรียบเทียบแลว้ ตารางเมตริกซ์ยงัสามารถทดสอบความสอดคลอ้งกนัของการ
วินิจฉัย และสามารถวิเคราะห์ถึงความอ่อนไหวของล าดบัความส าคญั เม่ือการวินิจฉัยเปล่ียนแปลง
ไดอี้กดว้ย โดยขั้นตอนในการวินิจฉยัจะเร่ิมตน้จากระดบัชั้นบนสุดของแผนภูมิเพื่อท่ีจะเลือกเกณฑ์
ในการ ตดัสินใจ ต่อจากนั้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยู่ระดบัชั้นถดัลงมาจะถูกน ามาเปรียบเทียบกนัต่อไป
เร่ือย ๆ จนถึงระดบัชั้นล่างสุดตามล าดบั โดยผา่นมาตราส่วนในการวินิจฉยัเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดงั
ตารางท่ี 2-16 และสรุปผลเป็นตารางเมตริกซ์ท่ีใชเ้ปรียบเทียบเป็นรายคู่ ดงัตารางท่ี 2-17 

 
ตารางท่ี 2-16 มาตราส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

ระดับ
ความส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจยัทั้งสองดา้นมีค่าความส าคญัเท่ากนั 
3 มีความส าคญัระดบันอ้ย ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงเลก็นอ้ยไปดา้นหน่ึงมากกว่าอีก

ดา้นหน่ึง 
5 ส าคญัระดบัปานกลาง ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงมากไปดา้นหน่ึงมากกว่าอีก

ดา้นหน่ึง 
7 มีความส าคญัระดบัมาก ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงมากกว่ามากไปดา้นหน่ึง

มากกว่าอีกดา้นหน่ึง 
9 มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ประสบการณ์และการตดัสินใจชดัเจนว่าดา้นหน่ึงมากกว่าอีกดา้น

หน่ึงแน่นอน 
2,4,6,8 ความส าคญัระหว่างกลางของ

แต่ละช่วงคะแนน 
ใชใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งการใหเ้ป็นกลาง (ระหว่างเลขคี่แต่ละคู่) 

ท่ีมา : Saaty’s rating scale, 1980 
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ตารางท่ี 2-17 ตารางท่ีใชแ้สดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ 

เกณฑต์ดัสินใจ ปัจจยั 
C1, C2, C3,…. ,Cn A1 A2 A3 .. An 

ปัจจยั 

A1 1 a12 a12 .. A1n 
A2 1/a12 1 a23 .. A2n 
A3 1/a1n 1/a2n 1 .. A3n 
.. .. .. .. .. .. 
An 1/a1n 1/a2n 1/a3n .. 1 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=k7KbnhvNokc 
 

หลงัจากท่ีมีการไดท้ดสอบเปรียบเทียบรายคู่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพื่อเป็นการทดสอบ
ว่าผลของการเปรียบเทียบรายคู่ท่ีได้ด าเนินมาในส่วนท่ีแลว้นั้น มีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล
หรือไม่เราจะท าการค านวณค่าความสอดคลอ้งของเหตุผล โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การค านวณค่า λmax ซ่ึงก็คือค่าท่ีค  านวณไดจ้ากการน าเอาผลรวมของ
ค่าวินิจฉยัของแต่ละปัจจยัในแถวตั้งแต่ละแถว มาคูณดว้ยผลรวมค่าเฉล่ียในแถวนอนแต่ละแถวแลว้
น าเอาผลคูณท่ีไดม้ารวมกนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเท่ากบัจ านวนปัจจยัทั้งหมดท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบซ่ึงใน
กรณีท่ีการวินิจฉยัในปัจจยันั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์จะท าใหค้่า λmax = n 

ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณหาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง (Consistency Index : C.I.) หาไดจ้ากสูตร  
C.I. = (λmax - n) / (n-1)      …(1) 

ขั้นตอนท่ี 3 หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งเชิงสุ่ม (Random Consistency Index : R.I.) 
โดย ท่ีค่า R.I. ได้จากการรวบรวมของ Oak Ridge National Laboratory และคณะท างาน โดยเป็น
ค่าท่ี ขึ้นอยูก่บัขนาดของเมตริกซ์ ตั้งแต่ 1x1 จนถึง 15x15 ผลของค่า R.I. ดงัตารางท่ี 2-18 

 
ตารางท่ี 2-18 ค่าของดชันีความสอดคลอ้งตามขนาดของเมตริกซ์ 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

ท่ีมา : Golden and Wang 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k7KbnhvNokc
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ขั้นตอนท่ี 4 ค านวณหาค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล คือ การหาอัตราส่วน  
เปรียบเทียบระหว่างค่า C.I. ท่ีค  านวณไดจ้ากตารางเมตริกซ์กบัค่า R.I. ท่ีไดจ้ากการสุ่ม ตวัอย่างจาก
ตาราง ค่า C.R. หาไดจ้ากสูตรดงัน้ี 

C.R. = C.I./R.I.       …(2) 
ถา้ผลจากการค านวณไดค้่า C.R. ≤ 0.10 หรือ 10% ถือว่าการเปรียบเทียบรายคู่นั้น

มีความสอดคล้องกันของเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ แต่หากค่า C.R. > 0.10 จะถือว่าอยู่ใน
เกณฑท่ี์ไม่สามารถยอมรับได ้ผูต้ดัสินใจจะตอ้งทบทวนการวินิจฉยัและการจดัล าดบัความส าคญัใน
การเปรียบเทียบรายคู่ใหม่อีกคร้ัง 

จากการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบพบว่าวิธีการ การตดัสินใจดว้ยวิธีเชิงล าดบัชั้น (AHP: 
Analytic Hierarchical Process) มีจุดเด่น คือ ใช้หลักการคิดท่ีเป็นระบบ สามารถตัดสินใจบน
หลกัเกณฑเ์ชิงคุณภาพและมีการวิเคราะห์ถึงความสอดคลอ้งของขอ้มูล ท าให้การตดัสินใจมีความ
ถูกตอ้งมากขึ้น เป็นวิธีการท่ีมีการประยุกต์ใช้กบัการตดัสินใจต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง  และอาศยั
ความช านาญและความเช่ียวชาญของผูใ้ห้ข้อมูล ซ่ึงท าให้การตดัสินใจด้วยวิธีเชิงล าดับชั้น (AHP: 
Analytic Hierarchical Process) มีความเหมาะสมต่อการหาปัจจยัในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ามาก
ท่ีสุด ซ่ึงการศึกษา AHP เป็นวิธีการท่ีได้มาซ่ึงค่าน ้ าหนักของแต่ละปัจจยัในแต่ละด้านของการ
ประเมินสถานภาพลุ่มน ้ ามาร่วมในการวิเคราะห์ดว้ยระบบสาสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสามารถ
สรุปสถานภาพลุ่มน ้าแต่ละลุ่มออกมาในเชิงปริมาณได ้

 

2.6 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ถาวร อ่อนประไพ และคณะ (2552) ไดศึ้กษาการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าย่อย กรณีศึกษา ; 

ลุ่มน ้ าแม่ทา จ.เชียงใหม่ - จ.ล าพูน การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินสถานภาพลุ่มน ้ายอ่ย 
ใช้เป็นข้อมูลในการเตือนความเ ส่ือมโทรมของลุ่มน ้ า  และใช้เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุ่มน ้ า โดยใช้วิธีจดัล าดบัความส าคญั
และประเมินหลกัเกณฑ์ท่ีมีผลต่อทรัพยากรในระดบัลุ่มน ้ าย่อย โดยหลกัเกณฑ์ทางดา้นนิเวศการ
ผลิตทางเกษตรและเศรษฐกิจ-สังคมไดถู้กน ามาวิเคราะห์และพฒันาเป็นชั้นขอ้มูลเชิงพื้นท่ีจ านวน   
12 หลกัเกณฑย์อ่ย โดยชั้นขอ้มูลของหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีไดผ้า่นกระบวนการก าหนดค่าความส าคญัท่ี
มีผลกระทบต่อลุ่มน ้ าท่ีแตกต่างกันด้วยโปรแกรมร่วมตัดสินใจ (รตส.) และท าการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้ ายอ้ยดว้ยโปรแกรมระบบตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑเ์ชิงพื้นท่ี ผลการประเมิน
สถานภาพของลุ่มน ้ายอ่ยในลุ่มน ้าแม่ทาสามารถแสดงดว้ยแผนท่ีก าหนดช่วงชั้นค่าดชันีความส าคญั 
5 ระดบั (ค่า  0-1)  ซ่ึงเป็นมุมมองของชุมชนและเกษตรกรผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในลุ่มน ้ าโดย
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สามารถน าผลไปใชเ้ป็นสารสนเทศให้เกิดประโยชน์เพื่อการบริหารจดัการลุ่มน ้ าย่อยตลอดจนการ
วางแผนและการก าหนดนโยบายการจดัการลุ่มน ้าแม่ทาได ้

วนิดา เผ่าพนัธุ์ (2552) ไดศึ้กษาการประเมินศกัยภาพทรัพยากรและสถานภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ าห้วยกระบอก ต าบลไทยสามคัคี อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา การศึกษาวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สถานภาพส่ิงแวดล้อมส าหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างย ัง่ยืน โดยการประเมิน
ศกัยภาพทรัพยากรและสถานภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยากรภูมิอากาศ ทรัพยากรน ้า และทรัพยากรดิน  

สุภาพร นากา (2557) ได้ศึกษาการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมลุ่มน ้ าป่าสัก
ตอนบน อ าภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วม ประเมินผลกระทบ
และหาแนวทางในการป้องกนัจากการเกิดน ้ าท่วม โดยประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขา้
มาช่วยในการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดน ้ าท่วม ผลการศึกษาพบว่ามี 7 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝน ความหนาแน่นของลุ่มน ้ าป่าสักตอนบน ความหนาแน่นของ
ล าห้วยความลาดชนั ลกัษณะพื้นท่ีและความสูง การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และชุดดิน พบว่าบริเวณแม่
น ้าป่าสักตอนบนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมสูงมาก และจากการสอบถาม พบวา่พื้นท่ี
เส่ียงต่อการเกิดน ้ าท่วมมีผลกระทบในเร่ืองเกษตรกรรมมากท่ีสุด เน่ืองจากในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั และแนวทางในการป้องกันประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งแนว
กระสอบทราย สร้างก าแพงขา้งล าน ้ า ขดุลอกล าน ้า เพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้และอ่ืน ๆ คือ การสร้างเขื่อนเพิ่ม 

ทบัทิม วงศท์ะด า (2558) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมโดยกระบวนการล าดบัชั้น
เชิงวิเคราะห์ บริเวณลุ่มน ้ ายมตอนล่าง จงัหวดัสุโขทยั เพื่อวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงน ้ าท่วมในจงัหวดั
สุโขทยั ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พิจารณาจากปัจจยั 
6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย 2552 - 2558 ความหนาแน่นทางน ้ า การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ความ
ลาดชนั ความสูง และการระบายน ้ าของดิน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัทั้ง 6 มีการก าหนดค่าน ้ าหนกั
โดยการใช้กระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิ เคราะห์ เพื่อวัดค่าระดับของการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใหผ้ลการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งตรงกบัเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบความส าคญัในการ
ตดัสินใจเพื่อหาค่าน ้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ และน าทางเลือกท่ีมีทั้งหมดมาประเมินและจดัล าดับ
ความส าคญัของแต่ละทางเลือกในการหาค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั เพื่อน ามาวิเคราะห์หาพื้นท่ีน ้ า
ท่วมร่วมกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยจ าแนกพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
เส่ียงน ้ าท่วมต ่าท่ีสุด เส่ียงน ้ าท่วมปานกลาง เส่ียงน ้ าท่วมสูง และเส่ียงน ้ าท่วมสูงมากซ่ึงพบว่าพื้นท่ี
บริเวณ อ.เมือง อ.ศรีส าโรง อ.คีรีมาศ และ อ.กงไกรลาศ มีพื้นท่ีเส่ียงน ้าท่วมมากและมากท่ีสุด 
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ผศ.ดร.ฆนิศา รุ่งแจง้ และ กลวชัร หย  ่าวิไล (2563) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ปัจจยัความยัง่ยืน
ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นแหล่งน ้ าในประเทศไทย  มีวตัถุประสงค์เพื่อ รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์และพฒันาสมการความสัมพนัธ์ ของปัจจยัความยัง่ยนืท่ีมีต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นแหล่งน ้ าในประเทศไทยแต่ละทางเลือก โดยรวบรวมขอ้มูลจากผู ้เช่ียวชาญการบริหารจดัการ
และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานโยธาและท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะดา้นแหล่งน ้ า ในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และวิเคราะห์โดยวิธีกระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process, AHP)  โดยก าหนดปัจจยัความยัง่ยืนในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน ้ าในประเทศไทย ประกอบด้วย 7 ปัจจยั และทางเลือกโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นแหล่งน ้ าในประเทศไทยทั้งส้ิน 5 ทางเลือก ผลงานวิจยัพบว่า ล าดบัความส าคญัของ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยัง่ยืน คือ การตระหนักถึงสิทธิส่วนรวม และความส าคัญของการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานดา้นแหล่งน ้าในประเทศไทย คือ การพฒันาแหล่งเก็บกกัน ้าขนาดใหญ่
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บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
การศึกษาเร่ืองการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าหลักเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ

จดัการพื้นท่ีลุ่มน ้าอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน มีกระบวนการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 2 ส่วน คือ 1) เอกสารรายงานและการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 2) ข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจยัส าหรับประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าปิง 
วงั ยม และน่าน โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจยัส าหรับ
ประเมินสถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
• ดา้นโครงสร้าง 
• ดา้นหนา้ท่ี 

• ดา้นการใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้า 
• ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 

การก าหนดค่าน ้าหนกัใชแ้ต่ละตวัช้ีวดั (AHP) 

การวิเคราะห์สถานภาพลุ่มน ้าบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แนวทางและมาตรการในการจดัการพ้ืนท่ีลุ่มน ้าอยา่งเหมาะสม 

ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

• พ้ืนท่ีอนุรักษ ์ไดแ้ก่ ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ 

• พ้ืนท่ีเส่ียงภยัในลุ่มน ้า ไดแ้ก่ ดิน
ถล่ม น ้าท่วม ภยัแลง้ 

• การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ปี 2559-
2563 

• ปริมาณน ้าและคุณภาพน ้า 
• ขอบเขตหมู่บา้น 

• เขตชลประทาน 

• เขตผงัเมืองและเขตควบคุมมลพิษ 

• ขอบเขตประกาศเขตอนุรักษ ์

 

เอกสารรายงานและ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาน้ี จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าหลกั การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี และการรวบรวม GIS 
file เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพของแต่ละลุ่มน ้ า ขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ขอ้มูล
จากหลายแหล่งขอ้มูล แสดงดงัตาราง 3-1 

 

ตารางท่ี 3-1 ตารางแสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

ข้อมูล แหล่งที่มา 
ป่าสงวนแห่งชาติ  
อุทยานแห่งชาติ 
 

ฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใชท่ี้ดินท่ีจดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 
50,000 หรือ การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA ขอ้มูลป่าสงวนแห่งชาติของ
กรมป่าไม ้

พ้ืนท่ีเส่ียงดินถล่ม 
พ้ืนท่ีเส่ียงน ้าท่วม 
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ 

- จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสไดรั้บความเสียหาย
จากการเกิดดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี 
- จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้าซาก กรมพฒันาท่ีดิน 
- จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ซ ้ าซาก กรมพฒันา
ท่ีดิน 

ปริมาณน ้าลุ่มน ้า การวิเคราะห์ปริมาณลุ่มน ้ าย่อยของแต่ละลุ่มน ้ า ของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพน ้าลุ่มน ้า - กรมควบคุมมลพิษ 
การตั้งถ่ินฐานของชุมชน - จากฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ท่ีดินท่ีจดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตรา

ส่วน 1 : 50,000  
- การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA เปรียบเทียบกบัขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้าชั้น
ท่ี 1 และ 2 โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2528-2538 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากฐานขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใชท่ี้ดินท่ีจดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตราส่วน 
1 : 50,000 หรือ การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA 

อุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
เขตรักษาพนัธ์ุสัตว ์ พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
เขตห้ามล่าสัตวป่์า พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
วนอุทยาน พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช 
เขตควบคุมมลพิษ เขตควบคุมมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ 
ขอ้มูลผงัเมืองรวม เขตผงัเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 2561 
พ้ืนท่ีเขตชลประทาน พ้ืนท่ีชลประทานของกรมชลประทาน 2563 
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2) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การใช้แบบสอบถามกระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอน 
(Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะห์ล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยั 
โดยแบ่งเป็นปัจจยัหลักและปัจจยัรอง โดยเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีได้ท างานหรือการศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการลุ่มน ้า 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา

จากเอกสารวิชาการ รายงานผลการวิจยั ตวัเลขสถิติต่าง ๆ ท่ีหน่วยราชการจดัเก็บไว ้รวมถึงเอกสาร
อ่ืน ๆ และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2) แบบสอบถามการประเมินค่าน ้ าหนักตามกระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอน (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) 

3) โปรแกรมวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การในวิเคราะห์ขอ้มูล
แต่ละปัจจยัท ามาค านวณเป็นค่าคะแนนเชิงพื้นท่ี และแสดงการศึกษาออกมาในรูปแบบของแผนท่ี 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) เพื่อคดัเลือกปัจจยัและตวัช้ีวดั ทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีใช้ในการประเมิน

สถานภาพลุ่มน ้ าเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างของลุ่มน ้ า (2) หนา้ท่ีของลุ่มน ้ า (3) การ
ใช้ประโยชน์ และ (4) การจัดการ เพื่อก าหนดเกณฑ์ในการก าหนดสถานภาพลุ่มน ้ าส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินใหค้่าน ้าหนกัแต่ละปัจจยั 
 2) การก าหนดค่าน ้ าหนักใช้แต่ละตวัช้ีวดั กระบวนการวิเคราะห์ตามขั้นตอน (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) ซ่ึงจะท าให้การจัดล าดับความส าคัญของแต่ละตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานภาพลุ่มน ้ าทั้ งทางวิชาการ โดยผูศึ้กษาจะด าเนินการหาผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 5 คน โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญก าหนดความส าคญัแบบเทียบทีละคู่ โดยในการก าหนดค่าเพื่อการวิเคราะห์ตามล าดบัขั้น 
โดยแบ่งเป็น 2 ล าดบัขั้น คือ (1) การจดัล าดบัความส าคญัในแต่ละปัจจยัหลกั และ (2) การจดัล าดบั
ความส าคญัของปัจจยัรอง และวิเคราะห์ผลออกมาเป็นค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัโดยแบ่งปัจจยัได ้
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ภาพท่ี 3-1 ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าเป็น 4 องคป์ระกอบ 

3) การวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Potential Surface Analysis ; PSA) เป็น
การน าข้อมูลท่ีได้ศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูมิและการก าหนดค่าน ้ าหนักใช้แต่ละตัวช้ีว ัดมา
วิเคราะห์ร่วมกนัด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงท าให้สามารถแบ่งค่าคะแนนของแต่ละ
ปัจจยัออกมาแยกตามลุ่มน ้ า และสามารถก าหนดสถานภาพของแต่ละลุ่มน ้ าได ้ซ่ึงค่าคะแนนและ
หลกัพิจารณาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นไปตามตารางท่ี 3-2 
 

การใช้ประโยชน์ 
(Landuse) 

การจัดการ 
(Management) 

การตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัการและควบคุม 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

การบริหารจดัการน ้า 

การประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 

พ้ืนท่ีป่าไม ้

โครงสร้าง 
(Structure) 

หน้าที ่
(Function) 

ปริมาณน ้า พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
(ดินถล่ม,น ้าท่วม,แลง้) 

คุณภาพน ้า 
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ตารางท่ี 3-2 ค่าคะแนนและหลกัพิจารณาท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

ปัจจัย หลักการวิเคราะห์ ค่าคะแนน ท่ีมาของข้อมูล 

โครงสร้าง (Structure) 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม ้เป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้มีใน

พ้ืนท่ีลุ่มน ้า ซ่ึงบ่งบอกถึงมาตรการในการอนุรักษสั์งคมพืช
หรือพ้ืนท่ีป่าไม ้ท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้า 
ซ่ึงป่าไม้จะเป็นตัวควบคุม ระบบนิเวศลุ่มน ้ า ให้ระบบ
สามารถด าเนินไปตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมดควรมี
ป่าปกคลุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ตามหลกัการจดัการลุ่มน ้ า  
(ภาควิชาอนุรักษวิ์ทยา, 2559) 

ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไมป้กคลุมในลุ่มน ้า 
> 65 ให้คะแนน 100 คะแนน 

55-65 ให้คะแนน 75-99 คะแนน 
45-55 ให้คะแนน 50-75 คะแนน 
35-45 ให้คะแนน 25-50 คะแนน 

<35 ให้คะแนน 0-25 คะแนน 

- จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ท่ีดินท่ี
จดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA ขอ้มูล
ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม ้

พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
(ดินถล่ม,น ้าท่วม,ภยัแลง้) 

ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไม่เส่ียงภยัความเสียหายจากดินถล่ม น ้ า
ท่วม ภยัแลง้ พิจารณาระดบัตั้งแต่ร้อยละ 0-100 

1-100 - จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืน
ท่ีดินถล่มกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 
- จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พ้ืนท่ีน ้าท่วมซ ้าซาก กรมพฒันาท่ีดิน, 2556 
- จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
พ้ืนท่ีเส่ียงภยัแลง้ซ ้าซาก กรมพฒันาท่ีดิน, 2556 

หน้าที่ (Function) 

ปริมาณน ้า พิจารณาปริมาณของน ้ าท่า เปรียบเทียบกบัปริมาณน ้ าฝน 
โดยค่าการประเมินปริมาณน ้ าท่าอยู่ระหว่าง มากกว่า 
มากกว่าร้อยละ 40  

> 40 ให้คะแนน 100 คะแนน 
35-40 ให้คะแนน 75-99 คะแนน 
30-35 ให้คะแนน 50-75 คะแนน 
25-30 ให้คะแนน 25-50 คะแนน 

กรมทรัพยากรน ้า 
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ปัจจัย หลักการวิเคราะห์ ค่าคะแนน ท่ีมาของข้อมูล 
<25 ให้คะแนน 0-25 คะแนน 

คุณภาพน ้า ค่า WQI ตามมาตรฐาน ของจุด Outlet ของลุ่มน ้า  1-100 - มาตรฐานน ้าผิวดิน  
- กรมควบคุมมลพิษ, 2563 

การใช้ประโยชน์ (Landuse) 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชน ร้อยละของพ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างในพ้ืนท่ีชั้ น
คุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 คือ ร้อยละ 0 ของพ้ืนท่ีตน้น ้า พิจารณา
ระดบัตั้งแต่ร้อยละ 0-100 

1-100 - จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ท่ีดินท่ี
จดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือ  
- การวิ เคราะห์ข้อ มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA
เปรียบเทียบกบัขอบเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 และ 2 โดย
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2528-2538 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมกบั
และมาตรการท่ีก าหนดในชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า พิจารณาระดบั
ตั้งแต่ร้อยละ 0-100 

1-100 - จากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ท่ีดินท่ี
จดัท าโดยกรมพฒันาท่ีดิน มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพดาวเทียมจาก GISTDA 
- ขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน ้าตามประกาศคณะรัฐมนตรี 

การจัดการ (Management) 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ร้อยละ ประกาศเขตอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพนัธ์ุสัตว ์เขตห้ามล่าสัตวป่์า วนอุทยาน ในพ้ืนท่ีลุ่ม
น ้ า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพ้ืนท่ีป่าไมท่ี้มีการจดัการ คุม้ครอง 
ดูแล ซ่ึงในพ้ืนท่ีตน้น ้า  

1-100 ขอบเขตการประกาศพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษแ์ละคุม้ครอง
สภาพแวดลอ้มโดยกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
- พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและ
พนัธุ์พืช 

การจดัการและควบคุม 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

พ้ืนท่ีท่ีมีการก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงไดแ้ก่ พ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเขตควบคุม

1-100 - เขตควบคุมมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ, 2559 
- เขตผงัเมืองรวม ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2559 
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ปัจจัย หลักการวิเคราะห์ ค่าคะแนน ท่ีมาของข้อมูล 
มลพิษ และเขตผงัเมืองรวม โดยในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าใดมีการ
ก าหนดเขตมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม 
แสดงให้เห็นว่ามีการจดัการในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินท่ีเหมาะสม 

- เขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ ์(โซน C), พ้ืนท่ี
ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อ
การเกษตรกรรม (โซน A) ปี 2535 

การบริหารจดัการน ้า การให้ค่าคะแนนตามสัดส่วน 1 – 100 ตามสัดส่วนร้อยละ
ของพ้ืนท่ีนอกเขตเขตอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าไม ้ท่ีมีระบบ
ชลประทาน ระบบการระบายน ้า ระบบป้องกนัน ้าท่วม 

1-100 - เขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไมเ้ป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ ์(โซน C), พ้ืนท่ี
ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) และพ้ืนท่ีป่าท่ีเหมาะสมต่อ
การเกษตรกรรม (โซน A) ปี 2535 
- พ้ืนท่ีชลประทานของกรมชลประทาน 
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4) แนวทางและมาตรการในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จะด าเนินการแบ่งช่วงล าดบัความส าคญัของ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
(1) โครงสร้างของลุ่มน ้า (2) หนา้ท่ีของลุ่มน ้า (3) การใชป้ระโยชน์ และ (4) การจดัการ โดยแบ่งเป็น
แต่ละดา้นและแต่ละลุ่มน ้าออกเป็น 4 ระดบั และเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการจดัการของ
ดา้นท่ีไดค้ะแนนต ่ากว่าร้อยละ 75 ในลุ่มน ้ านั้น ๆ โดยแบ่งเป็น สมดุล เตือนภยั เส่ียงภยั และวิกฤติ 
ซ่ึงมีค่าคะแนน ดงัน้ี 

ร้อยละ   0 – 25  วิกฤติ 
ร้อยละ   26 – 50  เส่ียงภยั 
ร้อยละ   51 – 75  เตือนภยั 
ร้อยละ   76 – 100 สมดุล 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าหลกัเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการจดัการ
พื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ผูศึ้กษาได้ท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูล โดยใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 สภาพปัจจุบันในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
พื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้ า ประกอบด้วย ลุ่มน ้ าปิง ลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ ายม และลุ่มน ้ าน่าน ครอบคลุม

พื้นท่ี 17 จงัหวดั ดงัตารางท่ี 4-1 และภาพท่ี 4-1 ซ่ึงในแต่ละลุ่มน ้ามีรายละเอียดดงัน้ี 
ลุ่มน ้าปิง มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 34,487.53 ตารางกิโลเมตร แม่น ้าปิงมีตน้ก าเนิดในทิวเขา

ผีปันน ้ าในเขตอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใตผ้่านพื้นท่ีในเขต
จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน ตาก มาบรรจบกบัแม่น ้ าวงัท่ีจงัหวดัตาก และไหลผ่านจงัหวดัก าแพงเพชร
ไปบรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีปากน ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค์ ล าน ้ าสาขาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แม่แตง แม่งดั 
แม่กวง แม่ขาน แม่แจ่ม สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน ้ าปิงเป็นเทือกเขาสลบัซับซ้อนปกคลุม
ดว้ยป่าไม ้ลุ่มน ้าปิง ประกอบดว้ยลุ่มน ้าสาขา 20 ลุ่มน ้าสาขา ไดแ้ก่ คลองแม่ระกา คลองวงัเจา้ คลอง
สวนหมาก น ้ าแม่กลาง น ้ าแม่กวง น ้ าแม่งดั น ้ าแม่งา น ้ าแม่แจ่มตอนบน น ้ าแม่แจ่มตอนล่าง น ้ าแม่
ต่ืนน ้าแม่ริม น ้าแม่ล้ี น ้าแม่หาด แม่น ้าปิงตอนบน แม่น ้าปิงตอนล่าง แม่น ้าปิงส่วนท่ี 2 แม่น ้าปิงส่วน
ท่ี 3 แม่น ้าปิงส่วนท่ี 4 แม่น ้าแม่แตง และหว้ยแม่ทอ้ 

ลุ่มน ้ าวงั มีพื้นท่ีประมาณ 10,773.34 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่ครอบคลุม 2 จงัหวดั 
คือ จงัหวดัล าปางและตาก และมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในเขตจงัหวดัล าปาง มีความยาวตามล าน ้ า
ประมาณ 460 กิโลเมตร มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาผีปันน ้ า บริเวณดอยหลวง บา้นป่าหุ่ง อ าเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย ในเขตอ าเภอ รอยต่อระหว่างจงัหวดัล าปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขา
และเขา้สู่ท่ีราบในเขตตวัเมืองจงัหวดัล าปาง และไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ าปิงดา้นทา้ยน ้ าจากเขื่อน
ภูมิพลไปประมาณ 30 กิโลเมตร ท่ีบา้นปากวงั ต าบลตากออก อ าเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก สภาพภูมิ
ประเทศตอนบนของลุ่มน ้ าวงัเป็นเทือกเขาและป่าไม ้ลุ่มน ้ าวงั ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าสาขา 7 ลุ่มน ้ า



67 
 
สาขา ไดแ้ก่ น ้ าแม่จาง น ้ าแม่ต ่า น ้ าแม่ตุ๋ย แม่น ้ าวงัตอนกลาง แม่น ้ าวงัตอนบน แม่น ้ าวงัตอนล่าง 
และแม่น ้าสวย 

ลุ่มน ้ ายม มีพื้นท่ีลุ่มน ้ ารวมทั้งส้ิน 24,000 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะลุ่มน ้ าวางตวัตามแนว
เหนือ-ใต ้ครอบคลุมเขตการปกครอง 11 จงัหวดั ไดแ้ก่ พะเยา น่าน ล าปาง แพร่ ตาก ก าแพงเพชร 
สุโขทยั พิษณุโลก อุตรดิตถ ์พิจิตร และนครสวรรค ์โดยจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีเกือบทั้งหมดอยูใ่นลุ่มน ้ ายม
มี 2 จงัหวดั คือ แพร่ และสุโขทยั แม่น ้ ายมมีตน้ก าเนิดจากดอยขุนยวมในทิวเขาผีปันน ้ า ซ่ึงอยู่ใน
เขตจงัหวดัพะเยา ไหลผา่นหุบเขาท่ีมีความลาดชนั มีท่ีราบแคบ ๆ ริมแม่น ้า จากนั้นไหลออกสู่ท่ีราบ
ในจงัหวดัแพร่ และไหลเขา้สู่หุบเขาทางตะวนัตกแลว้ไหลลงใตเ้ขา้สู่ท่ีราบท่ีจงัหวดัสุโขทยั แม่น ้ า
ยมจะไหลคู่ขนานมากบัแม่น ้ าน่าน จากนั้นจะไหลผ่านจงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัพิจิตร จนเขา้เขต
จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีจงัหวดันครสวรรค ์ลุ่มน ้ ายม ประกอบดว้ย
ลุ่มน ้าสาขา 11 ลุ่มน ้าสาขา ไดแ้ก่ น ้าป้ี น ้าแม่ค  ามี น ้าแม่ต า น ้าแม่มอก น ้าแม่ร าพนั แม่น ้าควน แม่น ้า
งาว แม่น ้ายมตอนกลาง แม่น ้ายมตอนบน แม่น ้ายมตอนล่าง และหว้ยแม่สิน 

ลุ่มน ้ าน่าน มีพื้นท่ีลุ่มน ้ ารวมทั้งส้ิน 34,838.68 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีครอบคลุม 11 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ จงัหวดัก าแพงเพชร พะเยา แพร่ น่าน เลย สุโขทยั อุตรดิตถ ์พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และ
นครสวรรค์ ลกัษณะลุ่มน ้ าวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต ้มีตน้ก าเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบาง 
ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนไทย-ลาว จากนั้นไหลผ่านท่ีราบระหว่างหุบเขาในเขตอ าเภอเมือง และ
อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน หุบเขาทางดา้นตะวนัตกและตะวนัออก ทั้งสองดา้นน้ีเป็นตน้ก าเนิดของ
ล าน ้ าสาขาหลายสาย ท่ีราบบริเวณน้ีจะมีระดบัความสูง จากนั้นแม่น ้ าน่านจะไหลผ่านหุบเขาลงสู่
อ่างเก็บน ้ าสิริกิต์ิ พื้นท่ีตอนล่างของลุ่มน ้ าน่านจะเป็นท่ีราบสองฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นทุ่งราบผืน
ใหญ่ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศไทย จากจงัหวดัพิษณุโลก แม่น ้าน่านจะไหลเคียงคู่กบัแม่น ้ ายมลงมา
จนบรรจบกนัท่ีอ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์จากนั้นจะไหลผ่านบึงบอระเพด็ทางฝ่ังซ้าย ก่อน
จะบรรจบกบัแม่น ้ าปิง ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของแม่น ้ าเจา้พระยา ลุ่ม
น ้ าน่าน ประกอบดว้ยลุ่มน ้ าสาขา 16 ลุ่มน ้ าสาขา ไดแ้ก่ คลองตรอน ้ าปาด น ้ าภาค น ้ ายาว (2) น ้ าวา้ 
น ้ าสมุน ้ าสา น ้ าแหง แม่น ้ าแควน้อย แม่น ้ าน่านตอนบน แม่น ้ าน่านตอนล่าง แม่น ้ าน่านส่วนท่ี 2 
แม่น ้าน่านส่วนท่ี 3 แม่น ้าน่านส่วนท่ี 4 แม่น ้าวงัทอง และหว้ยน ้ายาว (1)
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ตารางท่ี 4-1 จงัหวดัในพื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 

ล าดับ จังหวัด 
พื้นที่ (ตร.กม.) 

ลุ่มน ้าปิง ลุ่มน ้าวัง ลุ่มน ้ายม ลุ่มน ้าน่าน รวม 
1 ก าแพงเพชร  4,587.39 0.00 1,851.55 938.83 7,377.76 
2 เชียงราย  0.00 118.93 0.00 0.00 118.93 
3 เชียงใหม่  18,708.65 0.02 0.00 0.00 18,708.67 
4 ตาก  6,182.08 782.58 190.97 0.00 7,155.63 
5 นครสวรรค ์ 421.14 0.00 17.29 742.25 1,180.67 
6 น่าน  0.00 0.00 526.52 11,598.77 12,125.30 
7 พะเยา  0.00 0.00 2,512.69 0.01 2,512.71 
8 พิจิตร  0.00 0.00 1,635.80 2,519.61 4,155.42 
9 พิษณุโลก  0.00 0.00 1,550.96 8,955.31 10,506.27 
10 เพชรบูรณ์  0.00 0.00 0.00 2,102.62 2,102.62 
11 แพร่  0.00 2.46 6,429.28 51.37 6,483.10 
12 แม่ฮ่องสอน  107.03 0.00 0.00 0.00 107.03 
13 ล าปาง  0.01 9,869.69 2,618.64 0.00 12,488.34 
14 ล าพูน  4,478.25 0.06 0.00 0.00 4,478.31 
15 เลย  0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 
16 สุโขทยั  0.00 0.00 6,539.44 131.27 6,670.72 
17 อุตรดิตถ ์ 0.00 0.00 126.85 7,776.59 7,903.44 

รวม 34,485.55 10,773.74 24,000.00 34,831.63 104,099.95 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ 

 1) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้าปิง 
จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2559-2563 พื้นท่ีลุ่มน ้ าปิง

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไมป้ระเภทป่าผลดัใบ มีพื้นท่ีประมาณ 16,849.89 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
10 ,531 ,181.25ไร่ ป่าไม่ผลัดใบ มีพื้นท่ีประมาณ 5 ,448.59 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
3,405,368.75ไร่ กระจายอยู่บริเวณเทือกเขาสูง เกษตรกรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นนาขา้วและพืชไร่ 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4-2 
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ตารางท่ี 4-2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้าปิง 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตร.กม.  ไร่ ร้อยละ 

เกษตรผสมผสาน 2.26 1,412.50 0.01 
พ้ืนท่ีนา 2,332.16 1,457,600.00 6.80 
พืชไร่ 3,209.86 2,006,162.50 9.36 
ไมย้ืนตน้ 363.24 227,025.00 1.06 
ไมผ้ล 2,019.79 1,262,368.75 5.89 
พืชสวน 162.52 101,575.00 0.47 
ไร่หมุนเวียน 1,155.95 722,468.75 3.37 
ทุ่งหญา้และโรงเรือนเล้ียงสัตว ์ 112.66 70,412.50 0.33 
พืชน ้า 0.04 25.00 0.00 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 9.35 5,843.75 0.03 
ป่าไม่ผลดัใบ 5,448.59 3,405,368.75 15.89 
ป่าผลดัใบ 16,849.89 10,531,181.25 49.13 
ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 458.59 286,618.75 1.34 
พ้ืนท่ีลุ่ม 92.37 57,731.25 0.27 
เหมืองแร่ บ่อขดุ 53.67 33,543.75 0.16 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็อื่น ๆ 16.70 1,0437.50 0.05 
ตวัเมืองและยา่นการคา้ 102.72 64,200.00 0.30 
หมู่บา้น 953.73 596,081.25 2.78 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ  183.32 114,575.00 0.53 
สถานีคมนาคม 33.04 20,650.00 0.10 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 86.80 54,250.00 0.25 
ส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ 44.72 27,950.00 0.13 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 277.95 173,718.75 0.81 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 324.37 202,731.25 0.95 

รวม 31,962.13 21,433,931.25 100.00 

ท่ีมา : การวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 

  2) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้าวงั 
จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2559-2563 พื้นท่ีลุ่มน ้ าวงั

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าประเภทป่าผลดัใบ มีพื้นท่ีประมาณ 6,476.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,047,506.25 ไร่ กระจายอยู่บริเวณเทือกเขาสูง เกษตรกรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นนาขา้วเป็นพื้นท่ี
ประมาณ 938.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 586,550 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4-3 
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ตารางท่ี 4-3 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้าวงั 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตร.กม.  ไร่ ร้อยละ 

เกษตรผสมผสาน 1.37 856.25 0.01 
พ้ืนท่ีนา 938.48 586,550.00 8.74 
พืชไร่ 920.44 575,275.00 8.57 
ไมย้ืนตน้ 540.69 337,931.25 5.03 
ไมผ้ล 136.32 85,200 1.27 
พืชสวน 4.08 2,550.00 0.04 
ไร่หมุนเวียน 39.73 24,831.25 0.37 
ทุ่งหญา้และโรงเรือนเล้ียงสัตว ์ 16.20 10,125.00 0.15 
พืชน ้า 0.02 12.50 0.00 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 2.07 1,293.75 0.02 
ป่าไม่ผลดัใบ 771.16 481,975.00 7.18 
ป่าผลดัใบ 6,476.01 4,047,506.25 60.30 
ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 112.67 70,418.75 1.05 
พ้ืนท่ีลุ่ม 13.23 8,268.75 0.12 
เหมืองแร่ บ่อขดุ 113.01 70,631.25 1.05 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็อื่น ๆ 3.71 2,318.75 0.03 
ตวัเมืองและยา่นการคา้ 44.70 27,937.50 0.42 
หมู่บา้น 318.61 199,131.25 2.97 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ 64.18 40,112.50 0.60 
สถานีคมนาคม 11.65 7,281.25 0.11 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 31.63 19,768.75 0.29 
ส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ 9.70 6,062.50 0.09 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 61.27 38,293.75 0.57 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 108.40 67,750.00 1.01 

รวม 10739.33 6,712,081.25 100.00 

ท่ีมา : การวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 

  3) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้ายม 
 จากขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2559-2563  พื้นท่ีลุ่มน ้ายม

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าประเภทป่าผลดัใบ มีพื้นท่ีประมาณ 8,604.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
5,377,812.5 ไร่ เป็นป่าไม่ผลัดใบ มีพื้นท่ีประมาณ 2,048.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,280,487.5ไร่ กระจายอยู่บริเวณเทือกเขาสูง เกษตรกรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นนาขา้ว มีพื้นท่ี
ประมาณ 6,005.79 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,753,618.75 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 4-4 
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ตารางท่ี 4-4 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้ายม 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตร.กม.  ไร่ ร้อยละ 

เกษตรผสมผสาน 6.03 3,768.75 0.03 
พ้ืนท่ีนา 6,005.79 3,753,618.75 25.12 
พืชไร่ 3,543.47 2,214,668.75 14.82 
ไมย้ืนตน้ 902.29 563,931.25 3.77 
ไมผ้ล 631.84 394,900.00 2.64 
พืชสวน 16.40 10,250.00 0.07 
ไร่หมุนเวียน 231.93 144,956.25 0.97 
ทุ่งหญา้และโรงเรือนเล้ียงสัตว ์ 39.80 24,875.00 0.17 
พืชน ้า 0.24 150.00 0.00 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 14.66 9,162.50 0.06 
ป่าไม่ผลดัใบ 2,048.78 1,280,487.50 8.57 
ป่าผลดัใบ 8,604.50 5,377,812.50 35.99 
ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 211.54 132,212.50 0.88 
พ้ืนท่ีลุ่ม 187.51 117,193.75 0.78 
เหมืองแร่ บ่อขดุ 46.88 29,300.00 0.20 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็อื่น ๆ 14.32 8,950.00 0.06 
ตวัเมืองและยา่นการคา้ 77.40 48,375.00 0.32 
หมู่บา้น 705.02 440,637.50 2.95 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ 120.38 75,237.50 0.50 
สถานีคมนาคม 28.33 17,706.25 0.12 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 44.25 27,656.25 0.19 
ส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ 15.19 9,493.75 0.06 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 257.85 161,156.25 1.08 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 152.80 95,500.00 0.64 

รวม 23907.2 14,942,000.00 100.00 

ท่ีมา : การวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 

  4) การใชป้ระโยชน์ท่ีดินลุ่มน ้าน่าน 
จากขอ้มูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2559-2563 ลุ่มน ้ าน่านมี

ลกัษณะเป็นภูเขาสูงบริเวณตอนบนของลุ่มน ้า พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าประเภทป่าผลดัใบ พื้นท่ีประมาณ 
13,661.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,538,206.25 ไร่ รองลงมาคือ พื้นที่เกษตรกรรมส่วน
ใหญ่เป็นนาขา้วกระจายอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณท่ีราบทางตอนใตข้องลุ่มน ้ าเป็นพื้นท่ีประมาณ 
6,363.79 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,977,368.75 ไร่ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 4-5 
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ตารางท่ี 4-5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน่าน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตร.กม.  ไร่ ร้อยละ 

เกษตรผสมผสาน 2.68 1,675.00 0.01 
พ้ืนท่ีนา 6,363.79 3,977,368.75 18.41 
พืชไร่ 4,105.22 2,565,762.50 11.87 
ไมย้ืนตน้ 1,770.19 1,106,368.75 5.12 
ไมผ้ล 1,187.01 741,881.25 3.43 
พืชสวน 40.90 25,562.50 0.12 
ไร่หมุนเวียน 1,894.13 1,183,831.25 5.48 
ทุ่งหญา้และโรงเรือนเล้ียงสัตว ์ 29.93 18,706.25 0.09 
พืชน ้า 1.36 850.00 0.00 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 17.37 10,856.25 0.05 
ป่าไม่ผลดัใบ 2,635.69 1,647,306.25 7.62 
ป่าผลดัใบ 13,661.13 8,538,206.25 39.51 
ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 406.45 254,031.25 1.18 
พ้ืนท่ีลุ่ม 278.60 174,125.00 0.81 
เหมืองแร่ บ่อขดุ 33.47 20,918.75 0.10 
พ้ืนท่ีเบ็ดเตลด็อื่น ๆ 18.63 11,643.75 0.05 
ตวัเมืองและยา่นการคา้ 152.85 95,531.25 0.44 
หมู่บา้น 982.55 614,093.75 2.84 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ 126.31 78,943.75 0.37 
สถานีคมนาคม 24.30 15,187.50 0.07 
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 50.99 31,868.75 0.15 
ส่ิงปลูกสร้างอืน่ ๆ 37.77 23,606.25 0.11 
แหล่งน ้าธรรมชาติ 315.83 197,393.75 0.91 
แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 435.44 272,150.00 1.26 

รวม 34572.59 21,607,868.75 100.00 

ท่ีมา : การวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 
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ภาพท่ี 4-1 พื้นท่ีศึกษาลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ AHP 
ผลจากการให้ค่าคะแนนของปัจจยัจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน น ามาคิดเป็นค่าน ้ าหนัก

ของปัจจยั โดยกระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น ซ่ึงผลการพิจารณาของเช่ียวชาญพบว่า ค่า
น ้ าหนักด้านโครงสร้าง หน้าท่ี การใช้ประโยชน์ลุ่มน ้ า และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 0.309 , 0.342 , 0.177 และ 0.173 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4-6 และร้อย
ละคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านทั้งปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง ดงัตารางท่ี 4-7 และตารางท่ี 4-8 
 

ตารางท่ี 4-6 แสดงค่าน ้าหนกัโดยกระบวนการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น 

ล าดับ ปัจจัยหลัก ค่าน ้าหนัก ปัจจัยรอง ค่าน ้าหนัก 

1 โครงสร้าง 0.309 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 0.652 
พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 0.348 

2 หนา้ท่ี 0.342 
ปริมาณน ้า 0.613 
คุณภาพน ้า 0.387 

3 
การใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้า 
 

0.177 
การตั้งถ่ินฐานชุมชน 0.431 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 0.569 

4 
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

0.173 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

0.333 

การจดัการและควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 0.342 
การบริหารจดัการน ้า 0.324 

 

ตารางท่ี 4-7 ผลการวิเคราะห์ค่าน ้าหนกัของปัจจยัหลกั 

ปัจจัยหลัก โครงสร้าง หน้าท่ี 
การใช้ประโยชน์

ลุ่มน ้า 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

CRmax 

ผูเ้ช่ียวชาญ 1 27.8% 23.3% 12.4% 36.6% 1.7% 
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 63.4% 24.1% 9.1% 3.5% 26.3% 
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 28.8% 33.8% 16.9% 20.5% 2.2% 
ผูเ้ช่ียวชาญ 4 10.8% 62.2% 22.4% 4.7% 23.4% 
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 

ผลรวม 30.9% 36.1% 18.5% 14.5% 2.7 % 
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ตารางท่ี 4-8 ผลการวิเคราะห์ค่าน ้าหนกัของปัจจยัรอง 

 

ปัจจัยรอง พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เส่ียงภัย ปริมาณน ้า คุณภาพน ้า 
การตั้งถิน่
ฐานของ
ชุมชน 

การใช้
ประโยชน์
ที่ดิน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 

การจัดการ
และควบคุม 
การใช้

ประโยชน์
ที่ดิน 

การบริหาร
จัดการน ้า 

CRmax 

ผูเ้ช่ียวชาญ 1 18.5 % 9.3 % 11.6 % 11.6 % 6.2 % 6.2 % 9.1 % 9.1 % 18.3 % 0.0 % 
ผูเ้ช่ียวชาญ 2 55.5  % 7.9 % 20.0 % 4.0 % 4.6 % 4.6 % 2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.0 % 
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 14.4 % 14.4 % 16.9 % 16.9 % 5.6 % 11.3 % 8.2 % 4.1 % 8.2 % 0.0 % 
ผูเ้ช่ียวชาญ 4 2.7 % 8.1 % 41.5 % 20.7 % 7.5 % 14.9 % 0.6 % 2.9 % 1.1 % 1.9 % 
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 20.8 % 4.2 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 12.5 % 8.3 % 8.3 % 8.3 % 0.0 % 

ผลรวม 20.2 % 10.7 % 22.1 % 14.0 % 8.0 % 10.5 % 4.8 % 5.0 % 4.7 % 2.7 % 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
4.3.1 ด้านโครงสร้าง 

1) พื้นท่ีป่าไม้ 
สัดส่วนของพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีในพื้นท่ีลุ่มน ้ าบ่งบอกถึงมาตรการในการอนุรักษ์สังคม

พืชหรือพื้นท่ีป่าไม ้ ท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึงป่าไมจ้ะเป็นตวัควบคุมระบบ
นิเวศลุ่มน ้า ใหส้ามารถด าเนินไปตามธรรมชาติ พื้นท่ีลุ่มน ้าทั้งหมดควรมีป่าปกคลุมไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 65 ตามหลกัการจดัการลุ่มน ้า (ภาควิชาอนุรักษวิ์ทยา, 2559) ร้อยละของพื้นท่ีป่าไมป้กคลุมในลุ่ม
น ้า โดยหลกัเกณฑพ์ิจารณา การพิจารณาค่าคะแนน ใหส้ าหรับพื้นท่ีป่าไมด้งัน้ี  

พื้นท่ีป่าไม ้มากกวา่ร้อยละ 65  ใหค้ะแนน  100 คะแนน 
พื้นท่ีป่าไม ้ร้อยละ 55-65   ใหค้ะแนน  75-99 คะแนน 
พื้นท่ีป่าไม ้ร้อยละ 45-55   ใหค้ะแนน  50-75 คะแนน 
พื้นท่ีป่าไม ้ร้อยละ 35-45   ใหค้ะแนน  25-50 คะแนน 
พื้นท่ีป่าไม ้นอ้ยกวา่ร้อยละ35  ใหค้ะแนน  0-25 คะแนน 

เม่ือเปรียบเทียบจากเกณฑก์ารประเมินสถานภาพลุ่มน ้า พบวา่ มีลุ่มน ้าปิง และลุ่มน ้ า
วงัท่ีมีค่าคะแนนมากกวา่ร้อยละ 65 ดงัตารางท่ี 4-9 

 

ตารางท่ี 4-9 พื้นท่ีป่าไมใ้นลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นทีลุ่่มน ้า 

(ตร.กม) 
พื้นที่ป่าไม้ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 22,296.91 64.65 99.46 

ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 7,309.98 67.85 100.00 

ลุ่มน ้ายม 24,000.00 10,516.44 43.82 48.80 

ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 16,253.59 46.65 64.90 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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ภาพท่ี 4-2 พื้นท่ีป่าไมใ้นลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
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2) พื้นท่ีเส่ียงภัย 
   (1) พื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม 

    กรมทรัพยากรธรณี (2556) ไดส้รุปว่าธรณีพิบติัภยัดินถล่มโดยทัว่ไปเกิดจาก
ปัจจยัหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน ้ าฝน และสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าภาคเหนือไดพ้ิจารณาพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดดินถล่มอนัดบั 1 หมายถึง 
ดินมีโอกาสถล่มเม่ือมีปริมาณน ้ าฝนมากกว่า 100 มิลลิเมตร/วนั หนา้ดินหนาไม่มีรากไมย้ึดเหน่ียว
และความลาดเอียงของพื้นท่ีมากกว่า 30 องศา ซ่ึงในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีสูงชนัโอกาสเกิดภยัดินถล่มจึงอยูใ่นระดบัสูง  
   การวิเคราะห์พื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจาก - จากการวิเคราะห์
ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นท่ีดินถล่มกรมพฒันาท่ีดิน, 2556 ซ่ึงไดส้รุปขอ้มูลพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากดินถล่ม (มากกวา่ 50% ของหมู่บา้น) มาใชใ้นการค านวณค่าคะเนนของการวิเคราะห์
ซ่ึงพบว่า ลุ่มน ้ าปิง มีพื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่ม 13,125.24 ตารางกิโลเมตร และมีสัดส่วนพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อ
ภยัดินถล่มมากท่ีสุด ร้อยละ 38.05 ของพื้นท่ีลุ่มน ้า รองลงมาเป็นลุ่มน ้าน่าน ร้อยละ 30.69 ของพื้นท่ี
ลุ่มน ้า ดงัตารางท่ี 4-10 
 

ตารางท่ี 4-10 พื้นท่ีเส่ียงภยัดินถล่มในลุ่มน ้าหลกั 

ลุ่มน ้าหลัก พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) พื้นที่เส่ียงภัยดินถล่ม (ตร.กม.) ร้อยละต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า 
ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 13,125.24 38.05 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 1,420.99 13.19 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 2,809.01 11.70 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 10,692.38 30.69 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

  (2) พื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วม 
พื้นท่ีน ้ าท่วมซ ้ าซาก หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการท่วมขงัของน ้ าบนพื้นผิวดินสูงกว่า

ระดับปกติ และมีระยะเวลาท่ีน ้ าท่วมขังยาวนานอยู่เป็นประจ า จนสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ี
เกษตรกรรม ทรัพยสิ์น และ/หรือชีวิต เป็นพื้นท่ีราบลุ่มต ่า มีลกัษณะภูมิสัณฐาน ประเภทท่ีราบน ้าท่วม
ถึง ซ่ึงหน้าฝนหรือหน้าน ้ ามกัมีน ้ าท่วมขงัพื้นท่ีเสมอ เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีเกิดจากฝนตกในพื้นท่ี 
และ/หรือน ้ าจากพื้นท่ีภายนอก เมื่อสะสมรวมตวักนัแลว้มีปริมาณมากเกินความสามารถในการ
รองรับน ้ า ของแหล่งน ้ าในพื้นที่ (กรมพฒันาที่ดิน , 2556)  ในการประเมินสถานภาพลุ ่มน ้ า
ภาคเหนือ ใช้เกณฑ์พื้นท่ีประสบภยัน ้าท่วมในลุ่มน ้ามากกวา่ 3 คร้ังในรอบ 10 ปี เป็นพื้นท่ีเส่ียงภยั
น ้าท่วม 
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า พื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีศึกษามีพื้นท่ีเส่ียงภยัน ้ าท่วม คิดเป็น
พื้นท่ีเท่ากบั 1,768.46 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน ้ าท่ีมีความเส่ียงต่อภยัน ้ าท่วมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ ายม 
เป็นพื้นท่ี 943.46 ตารางกิโลเมตร รองลงมาเป็น ลุ่มน ้ าน่าน เป็นพื้นท่ี  796.49 ตารางกิโลเมตร ดงั
ตารางท่ี 4-11 
 

ตารางท่ี 4-11 พื้นท่ีเส่ียงภยัน ้าท่วมในพื้นท่ีลุ่มน ้าหลกั 

ลุ่มน ้าหลัก พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) พื้นที่เส่ียงภัยน ้าท่วม (ตร.กม.) ร้อยละต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า 
ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 26.53 0.07 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 1.98 0.01 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 943.46 3.93 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 796.49 2.28 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

  (3) พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ 
พื้นท่ีแลง้ หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีความแห้งแลง้ดา้นการเกษตรและเป็นพื้นท่ีเกิดขึ้น

เป็นประจ าหรือบ่อยคร้ัง ซ่ึงความแห้งแลง้ดา้นการเกษตร หมายถึงสภาวะท่ีมีฝนน้อยหรือไม่มีฝน 
ท าให้เกิดการขาดแคลนน ้ าส าหรับพืชท าให้พืชไดรั้บความเสียหายเป็นบริเวณกวา้ง ในการประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้ าใชเ้กณฑพ์ื้นท่ีประสบภยัแลง้ในลุ่มน ้ ามากกว่า 4 คร้ังในรอบ 10 ปี เป็นพื้นท่ีเส่ียง
ภยัแลง้ 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่พื้นท่ีลุ่มน ้ามีพื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ ในระดบัมากกวา่ 4 
คร้ังในรอบ 10 ปี คิดเป็นพื้นท่ีเท่ากบั 2,154.33  ตารางกิโลเมตร ลุ่มน ้ าท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงต่อภยัแลง้มาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าน่าน มีพื้นท่ีเส่ียง 962.77  ตารางกิโลเมตร แต่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่เส่ียงภยัแลง้
กบัพื้นที่ลุ่มน ้ าแลว้ พบว่าลุ่มน ้ ายมมีสัดส่วนของพื้นที่เส่ียงต่อภยัแลง้มากที่สุดร้อยละ 3.15  ดงั
ตารางท่ี 4-12 
  

ตารางท่ี 4-12 พื้นท่ีเส่ียงภยัแลง้ในพื้นท่ีลุ่มน ้าหลกั 

ลุ่มน ้าหลัก พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) พื้นที่เส่ียงภัยแล้ง  (ตร.กม.) ร้อยละต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 436.05 1.26 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 - - 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 755.51 3.15 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 962.77 2.76 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ในปัจจัยของพื้นท่ีเส่ียงภัย ได้น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มารวม
พิจารณาพื้นท่ีเส่ียงภยัทั้ง 3 ประเภท น ามาพิจารณาหาพื้นท่ีรวมร่วมกนั ดงัภาพท่ี 4-3 โดยน าพื้นท่ี
ทั้งหมดเป็นพื้นท่ีเส่ียงภยัในแต่ละลุ่มน ้ าและน ามาค านวณหาร้อยละของพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงภยั โดย
ก าหนดร้อยละของพื้นท่ีท่ีไม่เส่ียงภยัจากดินถล่ม น ้ าท่วม ภยัแลง้ ซ่ึงพิจารณาระดบัตั้งแต่ร้อยละ 0-
100 พบว่า ลุ่มน ้ าท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงภยัมากท่ีสุด ได้แก่ ลุ่มน ้ าปิง มีพื้นท่ีเส่ียงภยัมากที่สุด 13,586.45 
ตารางกิโลเมตร ท่ีร้อยละ 39.40 ซ่ึงไดค้่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4-13 
 

ตารางท่ี 4-13 พื้นท่ีเส่ียงภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า 

(ตร.กม) 
พื้นที่เส่ียงภัย 
(ตร.กม.) 

ร้อยละต่อพื้นท่ีลุ่มน ้า คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 13,586.45 39.40 61 

ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 1,422.99 13.21 87 

ลุ่มน ้ายม 24,000.00 4,438.35 18.49 82 

ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 12,412.58 35.63 64 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-3 พื้นท่ีเส่ียงภยัในพื้นท่ีลุ่มน ้าลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
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4.3.2 ด้านหน้าที่ 
 1) ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝน 
 ร้อยละของปริมาณน ้ าท่าต่อปริมาณน ้ าฝน แสดงถึงศกัยภาพของลุ่มน ้ าในการ

ให้ปริมาณน ้ าท่า ลุ่มน ้ าที่ดีให้สัดส่วนปริมาณน ้ าท่าสูงกว่าลุ่มน ้ าที่เส่ือมโทรม ศกัยภาพของพื้นท่ี
ลุ่มน ้ าท่ีสมบูรณ์มีป่าไมป้กคลุมตามพื้นท่ีภูเขาจะมีการตอบสนองต่อลกัษณะทางอุทกวิทยา คือ มี
ศกัยภาพการให้น ้ าท่าดี คือมีค่าน ้าท่ามากกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณน ้ าฝนทั้งหมด (ภาควิชาอนุรักษ์
วิทยา, 2559) โดยผูศึ้กษาไดท้บทวนขอ้มูลจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2561 ท่ีรวบรวมขอ้มูลลุ่มน ้ าในระดบัลุ่มน ้ าย่อยของแต่ละลุ่มน ้ าหลกั โดยผูศึ้กษาหา
ค่าเฉล่ียของลุ่มน ้ ายอ่ยในแต่ละลุ่มน ้ าหลกัน ามาใชเ้ป็นค่าร้อยละของปริมาณน ้ าท่าต่อปริมาณน ้าฝน 
ดงัตารางท่ี 4-14 ถึงตารางท่ี 4-17 ซ่ึงพบวา่ค่าเฉล่ียร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝน ของลุ่ม
น ้าปิง วงั ยม และน่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 30.53 , 21.30 , 25.86 และ45.58 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 4-14 ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้าปิง 

รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือ
ช่ือลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

602 แม่น ้าปิงตอนบน 2,822.96 783.13 27.74 

603 น ้าแม่งดั 1,805.45 245.25 13.58 

604 แม่น ้าแม่แตง 2,529.01 423.1 16.73 

605 แม่น ้าปิงส่วนท่ี 2 4,331.84 3,059.50 70.63 

606 น ้าแม่ริม 758.1 116.75 15.4 

607 น ้าแม่กวง 3,583.84 743.03 20.73 

608 น ้าแม่งาน 2,309.65 375.63 16.26 

609 น ้าแม่ล้ี 2,418.09 323.18 13.37 

610 น ้าแม่กลาง 751.95 172.56 22.95 

611 แม่น ้าปิงส่วนท่ี 3 8,179.88 4,842.03 59.19 

612 น ้าแม่แจ่มตอนบน 2,936.19 526.92 17.95 

613 น ้าแม่แจ่มตอนล่าง 2,879.64 898.62 31.21 

614 น ้าแม่หาด 586.74 64.87 11.06 

615 น ้าแม่ต่ืน 4,297.65 593.9 13.82 

616 แม่น ้าปิงส่วนท่ี 4 11,753.61 6,618.37 56.31 
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รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือ
ช่ือลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

617 ห้วยแม่ทอ้ 731.19 190.69 26.08 

618 คลองวงัเจา้ 943.88 436.97 46.3 

619 คลองแม่ระกา 1,032.00 307.2 29.77 

620 คลองสวนหมาก 1,916.24 520.3 27.15 

621 แม่น ้าปิงตอนล่าง 11,098.57 8,259.65 74.42 

ค่าเฉลี่ย 3,383.32 1,475.08 30.53 

 
ตารางท่ี 4-15 ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้าวงั 

รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือช่ือ
ลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

702 แม่น ้าวงัตอนบน 2,165.65 315.54 14.57 

703 แม่น ้าสวย 973.99 214.35 22.01 

704 น ้าแม่ตุ๋ย 1,105.99 173.94 15.73 

705 แม่น ้าวงัตอนกลาง 3,289.90 1,136.03 34.53 

706 น ้าแม่จาง 2,148.16 178.01 8.29 

707 น ้าแม่ต ่า 926.43 210.91 22.77 

708 แม่น ้าวงัตอนล่าง 5,415.95 1,690.86 31.22 

ค่าเฉลี่ย 2,289.44 559.95 21.30 
 

ตารางท่ี 4-16 ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้ายม 

รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือช่ือ
ลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

802 แม่น ้ายมตอนบน 3,756.91 979.49 26.07 

803 แม่น ้าควน 1,384.85 451.06 32.57 

804 น ้าป้ี 940.38 196.03 20.85 

805 แม่น ้างาว 2,615.02 372.64 14.25 

806 แม่น ้ายมตอนกลาง 5,105.61 2,136.64 41.85 

807 น ้าแม่ค ามี 558.12 126.82 22.72 
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รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือช่ือ
ลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

808 น ้าแม่ตา้ 527.46 181.3 34.37 

809 ห้วยแม่สิน 776.22 128.06 16.5 

810 น ้าแม่มอก 1,433.03 311.14 21.71 

811 น ้าแม่ร าพนั 3,658.96 1,276.44 34.89 

812 แม่น ้ายมตอนล่าง 18,106.50 3,382.17 18.68 

ค่าเฉลี่ย 3,533.01 867.44 25.86 

 
ตารางท่ี 4-17 ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณน ้าฝนในลุ่มน ้าน่าน 

รหัสลุ่ม
น ้าสาขา 

ช่ือโดเมนย่อย หรือ
ช่ือลุ่มน ้าสาขา 

 ปริมาณน ้าฝน  ปริมาณน ้าท่า ร้อยละของปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน (ล้าน ลบ.เมตร)  (ล้าน ลบ.เมตร)  

902 แม่น ้าน่านตอนบน 3,622.90 1,834.03 50.62 

903 ห้วยน ้ายาว (1) 1,418.15 564.29 39.79 

904 แม่น ้าน่านส่วนท่ี 2 5,659.20 5,313.77 93.9 

905 น ้ายาว (2) 1,027.52 577.14 56.17 

906 น ้าสมุน 832.56 413.53 49.67 

907 แม่น ้าน่านส่วนท่ี 3 13,018.44 4,830.77 37.11 

908 น ้าสา 976.71 724.07 74.13 

909 น ้าวา้ 3,584.73 2,243.93 62.6 

910 น ้าแหง 1,232.06 239.67 19.45 

911 แม่น ้าน่านส่วนท่ี 4 9,711.37 5,252.37 54.08 

912 น ้าปาด 3,449.54 1,050.80 30.46 

913 คลองตรอน 1,663.02 274.31 16.49 

914 แม่น ้าแควนอ้ย 6,867.44 1,722.58 25.08 

915 น ้าภาค 1,410.27 404.25 28.66 

916 แม่น ้าวงัทอง 3,198.36 750.29 23.46 

917 แม่น ้าน่านตอนล่าง 22,624.40 15,292.90 67.59 

ค่าเฉลี่ย 5,018.54 2,593.04 45.58 
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ตารางท่ี 4-18 ปริมาณน ้าท่าในพื้นท่ีในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า  
(ตร.กม.) 

 ปริมาณน ้าฝน  
(ล้าน ลบ.เมตร)  

 ปริมาณน ้าท่า 
(ล้าน ลบ.เมตร)  

ร้อยละของ
ปริมาณน ้าท่าต่อ
ปริมาณน ้าฝน 

คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 3,383.32 1,475.08 30.53 50.00 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 2,289.44 559.95 21.30 21.30 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 3,533.01 867.44 25.86 43.10 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 5,018.54 2,593.04 45.58 100.00 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

2) คุณภาพน ้า 
 คุณภาพน ้ าผิวดิน เป็นตวับ่งช้ีการท าหนา้ท่ีของลุ่มน ้ าตวัหน่ึง ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเกิดจาก
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลุ่มน ้า ซ่ึงหากิจกรรมนั้น ๆ มากจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าผิวดิน ทั้งดา้น
กายภาพ เคมี ชีวภาพ แลว้จะส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศลุ่มน ้ า ทั้งในแง่การด ารงชีวิตไดซ่ึ้ง
ในการศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลทุติภูมิ มาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อใหค้่าคะแนนสถานภาพลุ่ม
น ้า โดยใชข้องมูลค่า WQI ณ จุด  Outlet ของลุ่มน ้ามาหาค่าเฉล่ียของผลแต่ละสถานีตรวจวดัน ้า และ
น ามาค านวณเป็นค่าคะแนนของคุณภาพน ้า ดงัภาพท่ี 4-4 ถึงภาพท่ี 4-7 และไดค้่าคะแนนดงัตารางท่ี 
4-19 พบว่า คุณภาพน ้ าของลุ่มน ้ าปิง วงั ยม น่าน มีค่าระดบัคุณภาพน ้ า WQI เท่ากบั 64.25 , 68.07 , 
59.16 และ 70.47 ตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 4-4 กราฟค่าดชันีคุณภาพน ้า (Water Quality Index) จุดตรวจวดัคุณภาพน ้า ลุ่มน ้ าปิง 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564 
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ภาพท่ี 4-5 กราฟค่าดชันีคุณภาพน ้า (Water Quality Index) จุดตรวจวดัคุณภาพน ้า ลุ่มน ้ าวงั 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564 

 

 
ภาพท่ี 4-6 กราฟค่าดชันีคุณภาพน ้า (Water Quality Index) จุดตรวจวดัคุณภาพน ้า ลุ่มน ้ ายม 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564 
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ภาพท่ี 4-7 กราฟค่าดชันีคุณภาพน ้า (Water Quality Index) จุดตรวจวดัคุณภาพน ้า ลุ่มน ้ าน่าน 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2564 
 

ตารางท่ี 4-19 ค่าเฉล่ียคุณภาพน ้า WQI  ในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก คุณภาพน ้า (ค่าเฉลี่ย WQI) คะแนนที่ได้ 
ลุ่มน ้าปิง 64.25 64.25 
ลุ่มน ้าวงั 68.07 68.07 

ลุ่มน ้ายม 59.16 59.16 

ลุ่มน ้าน่าน 70.47 70.47 

 
4.3.3 ด้านการใช้ประโยชน์ลุ่มน ้า 

1) การตั้งถิ่นฐานชุมชน  
พื้นท่ีชุมชน ประกอบไปด้วยพื้นท่ีตั้ งถ่ินฐาน พื้นท่ีประกอบอาชีพ เช่น พื้นท่ี

เกษตรกรรรม การมีชุมชนอยู่ในพื้นท่ีป่าไม ้ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีป่าไม ้และส่งผลต่อพื้นท่ีลุ่ม
น ้า การพิจารณาร้อยละของหมู่บา้นไม่มีพื้นท่ีอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยาน แล ร้อยละ
ของพื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีตน้น ้า ชั้นท่ี 1 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตน้น ้าท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ขอ้ห้ามในการรุกล ้าของพื้นท่ีชุมชน คือ ร้อยละ 0 ของพื้นท่ีตน้น ้ า โดยพบว่ามีการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนในลุ่มน ้ า ปิง วงั ยม และน่าน เท่ากบั 19.16 1.38 2.52 และ 11.65 ตารางกิโลเมตร ตามล าดบั 
ดงัตารางท่ี 4-20 และภาพท่ี 4-8 
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ตารางท่ี 4-20  การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า  

(ตร.กม) 
การตั้งถิน่ฐานของชุมชน 

(ตร.กม.) 
ร้อยละของพืน้ที่ คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 19.16 99.94 99.94 

ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 1.38 99.99 99.99 

ลุ่มน ้ายม 24,000.00 2.52 99.99 99.99 

ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 11.65 99.97 99.97 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-8 การตั้งถ่ินฐานชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน ้าหลกั



90 

2) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินของ ควรมีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และ

มาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองการใชป้ระโยชน์ และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะการจดัการท่ีส่งผลดี
ต่อลุ่มน ้ าซ่ึงเป็นมาตรการท่ีก าหนดตามความเหมาะสมตามการจ าแนกตามมติคณะรัฐมนตรีในแต่
ละชั้น ในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า ในกรณีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่สอดคลอ้งตามมาตรการ 
นั้นหมายความว่าจะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจะส่งผลต่อปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ และสถานภาพของลุ่มน ้ าใน
อนาคต  

มาตรการการใชท่ี้ดินในเขตลุ่มน ้า 
พื้นท่ีชั้นลุ่มน ้าชั้นท่ี 1A มติคณะรัฐมนตรีก าหนดหา้มมิใหมี้การเปล่ียนแปลงลกัษณะ

พื้นท่ีป่าไมเ้ป็นรูปแบบอ่ืนอยา่งเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งน้ี เพื่อรักษาไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้น ้า 
พื้นท่ีชั้นลุ่มน ้าชั้นท่ี 1B มติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหใ้นกรณีท่ีตอ้งมีการก่อสร้างถนน

ผา่น หรือการท าเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะตอ้งควบคุมการชะลา้งพงัทลายของดิน และกรณี
ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ท่ีดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 2 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใชพ้ื้นท่ีในกิจกรรมป่าไม ้
เหมืองแร่ แต่ตอ้งควบคุมวิธีการปฏิบติัในการใช้ท่ีดินอย่างเขม้งวดกวดขนั และการใช้ท่ีดินเพื่อ
กิจกรรมทางดา้น การเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอยา่งเด็ดขาด 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 3 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใชพ้ื้นท่ีในกิจกรรมป่าไม ้
เหมืองแร่ กสิกรรม หรือกิจการอ่ืน ๆ แต่ตอ้งมีการควบคุมวิธีการปฏิบติัอยา่งเขม้งวดใหเ้ป็นไปตาม
หลกัอนุรักษดิ์นและน ้า 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าชั้นท่ี 4 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใช้พื้นท่ีทุกกิจกรรม แต่
หากใชพ้ื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรม ตอ้งเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชนัไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต ์และตอ้งมี
การวางแผนใชท่ี้ดินตามมาตรการการอนุรักษดิ์นและน ้า 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 5 มติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหใ้ชพ้ื้นท่ีไดทุ้กกิจกรรม 
โดยพื้นท่ีของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า ดงัภาพท่ี 4-8 และพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์

ท่ีดินท่ีเหมาะสมกบัและมาตรการท่ีก าหนดในชั้นคุณภาพลุ่มน ้ านั้น ๆ ดงัภาพท่ี 4-9 พบว่า ลุ่มน ้ าวงั
มีร้อยละการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรการชั้นคุณภาพลุ่มน ้ าจ าแนกตาม
มติคณะรัฐมนตรีมากท่ีสุดท่ี ร้อยละ 98.53 ของพื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมด และลุ่มน ้ าน่านมีร้อยละการใช้
ประโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการชั้ นคุณภาพลุ่มน ้ าจ าแนกตามมติ
คณะรัฐมนตรีนอ้ยท่ีสุดท่ี ร้อยละ 91.97 ของพื้นท่ีลุ่มน ้าทั้งหมด  ดงัตารางท่ี 4-21 และภาพท่ี 4-10 
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ตารางท่ี 4-21 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า 

(ตร.กม) 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

(ตร.กม.) 
ร้อยละของพืน้ที่ คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 32,367.81 93.85 93.85 

ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 10,615.77 98.53 98.53 

ลุ่มน ้ายม 24,000.00 23,439.41 97.66 97.66 

ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 32,040.58 91.97 91.97 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-9 ชั้นคุณภาพลุ่มน ้าจ าแนกตามมติคณะรัฐมนตรีในลุ่มน ้าหลกั 

 
 
 



93 
 

 

 
ภาพท่ี 4-10 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน ้าหลกั 
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4.3.4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พื้นท่ีประกาศเขตเพื่อการสงวนและอนุรักษ์ป่าไม้ พืชพรรณ และสัตว์ป่าตาม

กฎหมาย ในปัจจุบนั ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ , เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า,  
วนอุทยาน, สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี 

อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึง พื้นท่ีประกอบดว้ยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความส าคัญทางระบบนิเวศวิทยา ซ่ึงมีความสวยงามท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น
ทศันียภาพอนังดงาม น ้ าตก ถ ้า และภูเขา หรือดอกไม ้และสัตวน์านาชนิด ท่ีมีความส าคญัยิ่ง (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , มปป.) ประกาศตามความของพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6 

เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า (Wildlife Sanctuary) หมายถึง พื้นท่ีท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็น
ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นท่ีดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพนัธุ์และ
ขยายพนัธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ท าให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจ านวนออกไปใน
ทอ้งท่ีแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์
พืช, มปป.) ก าหนดเขตตามความในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 33 

เขตห้ามล่าสัตวป่์า (Non-hunting areas) หมายถึง อาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีทางราชการ
ไดก้ าหนดไวใ้หเ้ป็นท่ีท่ีสัตวป่์า โดยเฉพาะสัตวป่์าท่ีหายากหรือถูกคุกคามไดอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ีนั้นได้
อย่างปลอดภยั สามารถด ารงพนัธุ์ต่อไปไดต้ามธรรมชาติ การจดัตั้งเขตห้ามล่าสัตวป่์าเป็นมาตรการ
หน่ึงในการอนุรักษ์สัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช , มปป.) ก าหนดเขตตาม
ความในพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 มาตรา 42 

วนอุทยาน (Forest Park) หมายถึง พื้นท่ีขนาดเลก็ จดัตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงคส์ าหรับ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยจะท าการปรับปรุงตกแต่งสถานท่ีเหล่าน้ีให้เหมาะสม มีความสวยงามและ
โดดเด่นในระดบัทอ้งถ่ินจุดเด่น ไดแ้ก่ น ้าตกหุบเหวหนา้ผาถ ้าหรือหาดทราย เป็นตน้ 

 สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Garden) เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชท่ีมีชีวิต โดย
เป็นพืชประจ าถ่ินหรือน ามาปลูกจากต่างถ่ิน เพื่อใช้ในการศึกษาคน้ควา้วิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลทาง
วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชอย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ ทั้งดา้น
อนุกรมวิธาน และการใชป้ระโยชน์ โดยท่ีพืชท่ีรวบรวมไวน้ั้นมีทั้งพืชถ่ินเดียว พืชหายากและใกล้
สูญพนัธุ์ เพื่อการจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดา้นพืชอยา่งย ัง่ยนื 
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 สวนรุกขชาติ (Arboretum) เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน รวมพนัธุ์ไมท่ี้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ พืชหายากและใกลสู้ญพนัธุ์ ในทอ้งถ่ินนั้น พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีหย่อมป่าสงวน
ดั้งเดิม มีตน้ไมเ้ดิมหรือบางทีเป็นพื้นท่ีสวนป่าเดิมท่ีไม่มีการบ ารุงต่อไปแลว้ จึงไดเ้ปล่ียนเป็นสวน
รุกขชาติ มีการปลูกพรรณไมเ้สริมพร้อมติดป้ายช่ือพรรณไม ้ให้ความรู้ชนิดพรรณไมแ้ก่ประชาชน 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจยัพรรณไมต้่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว ้เช่น การเจริญเติบโต การขยายพนัธุ์ การปลูก
พรรณไมใ้นสวนรุกขชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นไมต้น้ปลูกปะปนกันไป โดยเน้นความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน 

 ในการศึกษาน้ีตัวช้ีว ัดใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นเขตเพื่อการสงวนและอนุรักษ์ป่าไม ้พืชพรรณ และสัตวป่์าตามกฎหมาย ไดแ้ก่ เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวน
รุกขชาติ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน 
พบว่ามีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ มีพื้นท่ี 67,100.44 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน ้ าท่ีมีสัดส่วน
พื้นท่ีอนุรักษใ์นป่าสงวนแห่งชาติโซน C มากท่ีสุด คือ ลุ่มน ้ าปิง ท่ีร้อยละ 76.03 รองลงมา คือ ลุ่มน ้ า
วงั ลุ่มน ้ายม และลุ่มน ้าน่าน ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4-22 และภาพท่ี 4-12 
 
ตารางท่ี 4-22 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษใ์นลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า  
(ตร.กม.) 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
และป่าอนุรักษ์  (ตร.กม.) 

ร้อยละของพืน้ที่ คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 26,222.13 76.03 76.03 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 7,698.71 71.46 71.46 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 12,260.47 51.09 51.09 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 20,919.13 60.05 60.05 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-11 เขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษใ์นพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 

 
 
 



97 
 

2) การจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินนอกเขตอนุรักษ์พื้นท่ีป่าไม้ ควรมีการก าหนดเขตการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน และมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อคุม้ครองการใชป้ระโยชน์ และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะ
การจดัการท่ีส่งผลดีต่อลุ่มน ้า ซ่ึงการควบคุมเขตผงัเมืองก็เป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัการและควบคุมการใช้
ประโยชน์  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าหลกั มีพื้นท่ี
เขตผงัเมืองในพื้นท่ีศึกษา ภาพท่ี 4-13 น ามาวิเคราะห์ร่วมกบัพื้นท่ีอนุรักษ ์(ป่าโซน C) ซ่ึงถือวา่เป็น
พื้นท่ีท่ีมีการจดัการและควบคุมการใชป้ระโยชน์ของพื้นท่ีป่าพบวา่มีพื้นท่ีทั้งหมด 46,539.77 ตาราง
กิโลเมตร เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของพื้นที่ดงักล่าวกบัพื้นที่ลุ่มน ้ าแลว้ พบว่า ลุ่มน ้ าวงัมีสัดส่วน
ของพื้นท่ีท่ีมีการจดัการและควบคุมการใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดร้อยละ 53.88  ดงัตารางท่ี 4-23  
 

ตารางท่ี 4-23 พื้นท่ีเขตผงัเมืองและป่าอนุรักษ ์โซน C ในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า  
(ตร.กม.) 

เขตผังเมือง  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพืน้ที่ คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 17,193.41 49.85 49.85 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 5,804.41 53.88 53.88 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 10,469.44 43.62 43.62 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 13,072.51 37.52 37.52 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-12 เขตผงัเมืองรวมในพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
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3) การบริหารจัดการน ้า 
การบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ า เป็นหน่ึงส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความสมดุลน ้ า

ในการบริหารจดัการน ้ า และการจดัการลุ่มน ้ า ซ่ึงจะบ่งบอกถึงสถานภาพของลุ่มน ้ าและการ
จดัการต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความสมดุลของลุ่มน ้ าโดยรวม โดยการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า
ก าหนดให้ร้อยละของพื้นที่นอกเขตอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้ท่ีมีระบบชลประทาน ระบบการระบายน ้า 
ระบบป้องกนัน ้าท่วม และพื้นท่ีแกลม้ลิง เป็นพื้นท่ีท่ีมีการบริหารจดัการน ้า 

ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าหลกัมีพื้นท่ีท่ีมีการบริหารจดัการน ้ า 58,984.70 ตารางกิโลเมตร โดยใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าปิงมีสัดส่วนของพื้นท่ีบริหารจดัการน ้ามากท่ีสุดร้อยละ 62.03 และนอ้ยท่ีสุดในลุ่มน ้ ายมท่ี
ร้อยละ 53.36 ดงัตารางท่ี 4-24 และภาพท่ี 4-14 
 
ตารางท่ี 4-24 การบริหารจดัการน ้าในลุ่มน ้าหลกั และคะแนนท่ีได ้

ลุ่มน ้าหลัก 
พื้นท่ีลุ่มน ้า  
(ตร.กม.) 

การบริหารจัดการน ้า  
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพืน้ที่ คะแนนที่ได้ 

ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 21,394.04 62.03 62.03 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 5,873.75 54.52 54.52 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 12,807.13 53.36 53.36 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 18,909.78 54.28 54.28 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-13 ขอบเขตชลประทานในพื้นท่ีลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน



101 

4.4 ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 
จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และผลคะแนนของค่าน ้ าหนักของ

แต่ละผูเ้ช่ียวชาญมาก าหนดให้เป็นค่าคะแนนของแต่ละปัจจยัตามตามตารางท่ี 4-6 ผูศึ้กษาไดน้ ามา
คิดสัดส่วนของค่าคะแนนตามแต่ละค่าน ้าหนกัในปัจจยัหลกัแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นโครงสร้าง ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้่าน ้ าหนกัท่ีเต็ม 30.09 ซ่ึงค่าคะแนนท่ีไดพ้บวา่ ลุ่มน ้าวงัมี
ค่าคะแนนท่ีไดสู้งท่ีสุด ท่ี 26.5 เพราะมีอตัราส่วนร้อยละพื้นท่ีป่าไมต่้อพื้นท่ีลุ่มน ้ามากท่ีสุด และลุ่ม
น ้าปิง ลุ่มน ้าน่าน และลุ่มน ้ายม ท่ี 26.55, 20.00 และ 18.60 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4-25 

 

ตารางท่ี 4-25 ค่าคะแนนการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นโครงสร้าง 

ลุ่มน ้าหลัก 
โครงสร้าง 

ผลรวม 
ค่าคะแนนที่ได้

(คะแนนเต็ม 30.09)  พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่เส่ียงภัย  

ลุ่มน ้าปิง 64.85 21.09 85.94 26.55 
ลุ่มน ้าวงั 65.20 30.20 95.40 29.48 

ลุ่มน ้ายม 31.82 28.36 60.18 18.60 

ลุ่มน ้าน่าน 42.31 22.40 64.72 20.00 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ดา้นหน้าท่ี ผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน ้ าหนักท่ีเต็ม 34.20 ซ่ึงค่าคะแนนท่ีไดพ้บว่า ลุ่มน ้ าน่านมีค่า
คะแนนท่ีไดสู้งท่ีสุด ท่ี 30.29 เพราะมีอตัราส่วนร้อยละปริมาณน ้าและคุณภาพน ้าต่อพื้นท่ีลุ่มน ้ ามาก
ท่ีสุด และลุ่มน ้าปิง ลุ่มน ้ายม และลุ่มน ้าวงั ท่ี 18.99, 16.87 และ 13.47 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4-26 

 

ตารางท่ี 4-26 ค่าคะแนนการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นหนา้ท่ี 

ลุ่มน ้าหลัก 
หน้าท่ี 

ผลรวม 
ค่าคะแนนที่ได้

(คะแนนเต็ม 34.20)  ปริมาณน ้า  คุณภาพน ้า 

ลุ่มน ้าปิง 0.31 0.25 0.56 18.99 

ลุ่มน ้าวงั 0.13 0.26 0.39 13.47 

ลุ่มน ้ายม 0.26 0.23 0.49 16.87 

ลุ่มน ้าน่าน 0.61 0.27 0.89 30.29 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 
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ดา้นการใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้ า ผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน ้ าหนกัท่ีเต็ม 17.70 ซ่ึงค่าคะแนนท่ีไดพ้บว่า 
ลุ่มน ้ าวงัมีค่าคะแนนท่ีไดสู้งท่ีสุด ท่ี 17.55 เพราะมีอตัราส่วนร้อยละการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต่อพื้นท่ี
ลุ่มน ้ ามากท่ีสุด และลุ่มน ้ ายม ลุ่มน ้ าปิง และลุ่มน ้ าน่าน ท่ี 17.46, 17.08 และ 16.89 ตามล าดับ ดัง
ตารางท่ี 4-27 

 

ตารางท่ี 4-27 ค่าคะแนนการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าดา้นการใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้า 

ลุ่มน ้าหลัก 
การใช้ประโยชน์ลุ่มน ้า 

ผลรวม 
ค่าคะแนนที่ได้

(คะแนนเต็ม 17.70) การตั้งถิน่ฐานชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ลุ่มน ้าปิง 0.431 0.53 0.96 17.08 

ลุ่มน ้าวงั 0.431 0.56 0.99 17.55 

ลุ่มน ้ายม 0.431 0.56 0.99 17.46 

ลุ่มน ้าน่าน 0.431 0.52 0.95 16.89 
ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูเ้ช่ียวชาญให้ค่าน ้ าหนักท่ีเต็ม 17.30 
ซ่ึงค่าคะแนนท่ีไดพ้บว่า ลุ่มน ้ าปิงมีค่าคะแนนท่ีไดสู้งท่ีสุด ท่ี 10.81 เพราะมีอตัราส่วนร้อยละพื้นท่ี
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อพื้นท่ีลุ่มน ้ ามากท่ีสุด และลุ่มน ้ าวงั ลุ่มน ้ าน่าน 
และลุ่มน ้ายม ท่ี 10.36, 8.72 และ 8.52 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4-28 

 

ตารางท่ี 4-28 คา่คะแนนการประเมินสถานภาพลุม่น ้าดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ลุ่มน ้าหลัก 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ผลรวม 
ค่าคะแนนที่ได้ 

(คะแนนเต็ม 17.30)  

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

การจัดการและควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การบริหารจัดการน ้า 

ลุ่มน ้าปิง 0.253 0.17 0.20 0.625 10.81 

ลุ่มน ้าวงั 0.238 0.18 0.18 0.599 10.36 

ลุ่มน ้ายม 0.170 0.15 0.17 0.492 8.52 

ลุ่มน ้าน่าน 0.200 0.13 0.18 0.504 8.72 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 4-29 ค่าคะแนนการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าของปัจจยัหลกั 

ลุ่มน ้าหลัก 
โครงสร้าง 
(30.90) 

หน้าท่ี 
(34.20) 

การใช้ประโยชน์
ลุ่มน ้า 
(17.70) 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

(17.30) 

รวม 
(100) 

ลุ่มน ้าปิง 26.66 18.99 17.08 10.81 73.54 
ลุ่มน ้าวงั 29.48 13.47 17.55 10.36 70.86 
ลุ่มน ้ายม 18.60 16.87 17.46 8.52 61.45 
ลุ่มน ้าน่าน 20.00 30.29 16.89 8.72 75.90 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญ 

 
การได้วิเคราะห์และสรุปค่าคะแนนของทั้ง 4 ปัจจยัหลกัและ 9 ปัจจยัรอง ดังตารางที่ 

4-29 ผูศึ้กษาได้จ าแนกระดับสถานภาพลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน ได้แบ่งเป็น 4 สถานภาพ คือ 
สมดุล เตือนภยั เส่ียงภยั และวิกฤติ โดยมีค่าคะแนนดงัน้ี 

ระดับค่าคะแนน   สถานภาพ 
0 – 25    วิกฤติ 
26 – 50    เส่ียงภยั 
51 – 75    เตือนภยั 
76 – 100   สมดุล 

 ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ไดแ้บ่งเป็น 4 สถานภาพ พบว่า ลุ่มน ้ า
น่าน อยูใ่นระดบัสมดุล และลุ่มน ้าปิง วงั และยม อยูใ่นระดบัเตือนภยั ดงัตารางท่ี 4-30 และภาพท่ี 4-15 
 

ตารางท่ี 4-30 สรุปสถานภาพของลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 

ลุ่มน ้าหลัก พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) ร้อยละ สถานภาพ ระดับค่าคะแนน 
ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 33.13 เตือนภยั 73.54 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 10.35 เตือนภยั 70.86 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 23.05 เตือนภยั 61.45 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 33.47 สมดุล 75.9 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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ภาพท่ี 4-14 สรุปสถานภาพของลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 
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4.5 แนวทางและมาตรการเบ้ืองต้นในการจัดการลุ่มน ้า 
จากผลการศึกษาพบว่าในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้า พบวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อสถานภาพ

ลุ่มน ้า และมีผลต่อการก าหนดแนวทางและมาตรการในการจดัการ คือ สัดส่วนของพื้นที่ป่าไมใ้น
ลุ่มน ้า และสัดส่วนของปริมาณน ้าและปริมาณน ้าฝนซ่ึงมีค่าการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมีค่าน ้ าหนกั
มากกว่าปัจจยัอ่ืน ๆ  อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมทั้งโครงสร้างและบทบาทของลุ่มน ้ าเป็นอย่างมาก 
ซ่ึงการก าหนดแนวทางจะเน้นไปท่ีการรักษาลุ่มน ้ าท่ีมีความสมดุลอยู่แลว้ และลุ่มน ้ าท่ีอยู่ในระดบั
เตือนภยั รายละเอียดดงัน้ี 

แนวทางการจัดการส าหรับพื้นท่ีลุ่มน ้าท่ีสมดุล 
1) สงวนและคุม้ครองพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 เอ ไวเ้ป็นพื้นท่ีตน้น ้าลาธารอยา่งย ัง่ยนื 

2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้ห้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน ให้สัดส่วนของพื้นที่ป่าไมที้่มีใน
พื้นที่ลุ่มน ้ า ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึงป่าไมจ้ะเป็นตวัควบคุม (regulator) ระบบนิเวศลุ่มน ้ า ให้ระบบสามารถ
ด าเนินไปตามธรรมชาติ พื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมดควรมีป่าปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามหลกัการ
จดัการลุ่มน ้า โดยตอ้งด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินในเขตท่ีดิน
ป่าไม้ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงความยัง่ย ืนด ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม และเร่งรัดด าเนินการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมให้คืนสู่
ความสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 

3) ก าหนดเขตและมาตรการการใช ้ประโยชน์ที ่ด ินในแต่ละพื ้นที ่ลุ ่มน ้ าให้มีความ
เหมาะสมอย่างเป็นระบบ ตามศกัยภาพของท่ีดินและสมรรถนะของดิน รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
และสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยใช้ผงัเมืองรวมจงัหวดัเป็นกรอบในการวางแผน พฒันา 
และบริหารจดัการท่ีดิน ทั้งในระดบัประเทศ ระดบัลุ่มน ้ า และระดบัจงัหวดั ให้มีความสัมพนัธ์และ
สอดคลอ้งกนั  

4) ส่งเสริม สนบัสนุน การวางแผนและพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของเมืองให้มีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี มีการวางผงัเมือง ผงัชุมชน แผนและผงัการพฒันาเมือง การจดัรูปท่ีดินเพื่อพฒันาพื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น มีพื้นท่ีสีเขียว ทั้งในเมืองและรอบเมือง เพื่อเป็นแนวกนั
ชนรอบเมือง มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการทางสังคมที่ไดม้าตรฐาน มีระบบป้องกนัน ้ าท่วม ระบบจดัการของเสียและ
น ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ  
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5) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมท่ีย ัง่ยืน โดยการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจยัสนับสนุนการท าการเกษตรกรรมท่ีจ าเป็น สนับสนุนการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตจากพืชเชิงเด่ียวไปสู่เกษตรกรรมยัง่ยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน 
เกษตรอินทรีย ์วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ สนบัสนุนการพฒันาปุ๋ ยอินทรีย ์การใชว้สัดุอินทรีย ์
และการใช้ผลิตภณัฑ์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และการ
พฒันานวตักรรมทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอจัฉริยะ เก้ือกูลกบัระบบนิเวศและสอดคลอ้งกบั
การอนุรักษดิ์นและน ้า 

แนวทางการจัดการส าหรับพื้นท่ีลุ่มน ้าในระดับเตือนภัย 
1) เร่งรัดด าเนินการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมให้คืนสู่ความสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน

ต่าง ๆ เช่น การปลูกและฟ้ืนฟูป่าไมต้ามแนวพระราชด าริ “ปลูกป่า ปลูกคน” และยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนไปพร้อมกนักบัการสร้างการมีส่วนร่วมและหลกัวิชาการมาใชใ้นการฟ้ืนฟูป่าเส่ือม
โทรมและป่าท่ีถูกบุกรุก ส่งเสริมการจดัการป่าชุมชนและป่าครัวเรือน สนบัสนุนกฎหมายเก่ียวกบั
ป่าชุมชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและดูแลผืนป่า ให้เหมาะสมกบัระดบัปัญหาและ
ภูมินิเวศ และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละพื้นท่ี 

2) ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาความขดัแยง้และการบุกรุกที่ดิน
ในพื้นท่ีป่าไม ้ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบูรณาการหลกั
วนศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งก าหนดมาตรการแกไ้ขปัญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐอย่างเป็นธรรม และเม่ือด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูบุ้กรุกออกแลว้ ให้ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูสภาพตามธรรมชาติและป้องกนัการกลบัเขา้มาบุกรุกซ ้า 

3) จัดตั้ งเครือข่ายอนุรักษ์และจัดการต้นน ้ าล าธาร เป็นกลไกประสานความร่วมมือ
ระหว่างกนั เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มชุมชนหรือหน่วยงานท่ีด าเนินงาน
ดา้นการอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าล าธาร ทั้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะดา้นต่าง  ๆ  และช้ีแนะแนวทาง 
การแกไ้ขปัญหา มีการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษแ์ละจดัการตน้น ้าล าธารท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

4) ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตามนโยบายการบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารจดัการการพื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ความสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน น ้า พืช) ผลผลิต อุปสงคแ์ละอุปทาน รวมทั้งปัจจยัการผลิต ทั้ง
เกษตรกรรม ปศุสัตว ์และประมง ท าใหส้ามารถบริหารจดัการสินคา้เกษตรสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัและสามารถคาดการณ์ในอนาคตได ้
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5) ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการพื้นที่ตน้น ้ าล าธารให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในกิจกรรมการอนุรักษ์และจดัการพื้นท่ีต้นน ้ าล าธารค่อนข้างน้อย ซ่ึงเป็นสาเหตุที่
ส าคญัประการหน่ึงท าให้การบริหารจดัการพื้นที่ตน้น ้ าล าธารขาดประสิทธิภาพ และการจดัการ
พื้นท่ีตน้น ้ าล าธารตามแนวทางระบบนิเวศจะต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซ่ึง
นโยบายและกฎหมายได้ก าหนดแนวทางท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม อีกทั้งสังคมปัจจุบนัให้ความ
สนใจในการอนุรักษแ์ละจดัการพื้นท่ีตน้น ้าล าธารมากขึ้น 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีเป็นการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าหลกัเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ

จัดการพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน จัดท าขึ้ นเพื่อจ าแนก
สถานภาพลุ่มน ้ าในแต่ละลุ่มน ้ าว่ามีสถานภาพเป็นอย่างไร โดยใชวิ้ธีการประยุกตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกบัการใช้เทคนิควิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy 
Process) เพื่อค านวณหาค่าน ้ าหนักของปัจจยัและค่าคะแนนของแต่ละระดบัของปัจจยั และเสนอ
แนวทางและมาตรการในการจดัการพื้นท่ีลุ่มน ้ าได้อย่างเหมาะสมโดยผลการศึกษาสามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
 

5.1 ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 
ผลจากการให้ค่าคะแนนของปัจจยัจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน น ามาคิดเป็นค่าน ้ าหนัก

ของปัจจยั โดยกระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น ซ่ึงผลการพิจารณาของเช่ียวชาญพบว่า ค่า
น ้ าหนักด้านโครงสร้าง หน้าท่ี การใช้ประโยชน์ลุ่มน ้ า และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าน ้าหนกัเท่ากบั 0.309 , 0.342 , 0.177 และ 0.173 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5-1 
 

ตารางท่ี 5-1 แสดงค่าน ้าหนกัโดยกระบวนการวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น 

ล าดับ ปัจจัยหลัก ค่าน ้าหนัก ปัจจัยรอง ค่าน ้าหนัก 

1 โครงสร้าง 0.309 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 0.652 
พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 0.348 

2 หนา้ท่ี 0.342 
ปริมาณน ้า 0.613 
คุณภาพน ้า 0.387 

3 การใชป้ระโยชน์ลุ่มน ้า 0.177 
การตั้งถ่ินฐานชุมชน 0.431 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 0.569 

4 
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

0.173 

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

0.333 

การจดัการและควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 0.342 
การบริหารจดัการน ้า 0.324 
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 ผลการประเมินสถานภาพลุ่มน ้ าปิง วงั ยม และน่าน ไดแ้บ่งเป็น 4 สถานภาพ พบว่า ลุ่มน ้ า
น่าน อยูใ่นระดบัสมดุล และลุ่มน ้าปิง วงั และยม อยูใ่นระดบัเตือนภยั  ดงัตารางท่ี 5-2 
 

ตารางท่ี 5-2 สรุปสถานภาพของลุ่มน ้าปิง วงั ยม และน่าน 

ลุ่มน ้าหลัก พื้นท่ีลุ่มน ้า (ตร.กม.) ร้อยละ ระดับค่าคะแนน ระดับสถานภาพ 
ลุ่มน ้าปิง 34,487.53 33.13 73.54 เตือนภยั 
ลุ่มน ้าวงั 10,773.74 10.35 70.86 เตือนภยั 
ลุ่มน ้ายม 24,000.00 23.05 61.45 เตือนภยั 
ลุ่มน ้าน่าน 34,838.68 33.47 75.9 สมดุล 

 

5.2 แนวทางและมาตรการของแต่ละลุ่มน ้า 
จากผลการศึกษาพบวา่สถานภาพของลุ่มน ้ าน่านเป็นลุ่มน ้าเดียวท่ีอยูใ่นระดบัสมดุล ซ่ึงมีค่า

คะแนนท่ี 75.9 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสมดุลพอดี แนวทางจึงเนน้พฒันาและรักษาความสมดุลใหค้งไว ้และ
ลุ่มน ้ าอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระดบัเตือนภยั โดยลุ่มน ้ าปิงและลุ่มน ้ าวงัอยู่ในระดบั ท่ี 73.5 และ 70.86 อยู่ใน
ระดบัเตือนภยัอ่อน ๆ ท่ียงัใกลก้บัระดบัสมดุลอยู ่จึงเนน้การการพฒันาจุดอ่อนของลุ่มน ้ าปิงและลุ่ม
น ้ าวงั ส่วนลุ่มน ้ ายม อยู่ในระดบั 61.45 ซ่ึงอยู่ในระดบัเตือนภยัท่ีค่อนขา้งมาก จึงเสนอแนวทางและ
มาตรการของแต่ละลุ่มน ้าท่ีแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  
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5.2.1 แนวทางการจัดการลุ่มน ้าน่าน (ระดับสมดุล) 

 
ภาพท่ี 5-1 แนวทางการจดัการลุ่มน ้าน่าน (ระดบัสมดุล) 

 แนวทางเพิ่มเติมในการจดัการลุ่มน ้ าน่าน จากภาพท่ี 5-1 พบวา่ ลุ่มน ้าน่านมีผลการประเมิน

ดา้นโครงสร้างและดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ถึงร้อยละ 75 ของค่า

คะแนนในการประเมิน จึงเนน้แนวทางการจดัการเฉพาะลุ่มน ้าใน 2 ดา้น ดงัน้ี 

 1)  พฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงัพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าโดยสร้างการมีส่วนร่วม 

2)  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
3)  ส ารวจและจดัท าแผนการจดัหาพื้นท่ีรับน ้ านองหรือพื้นท่ีแก้มลิงท่ีมีศกัยภาพในการ

น ามาพฒันา รองรับ และกกัเก็บน ้า เพื่อป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัในลุ่มน ้าต่าง ๆ 
 4)  การพฒันาโครงข่ายส่งน ้าและกระจายน ้า เพื่อผนัน ้าจากพื้นท่ีท่ีมีปริมาณน ้าตน้ทุนมากสู่
พื้นท่ีท่ีมีตน้ทุนน ้ านอ้ยหรือขาดแคลน โดยให้ความส าคญักบัการกระจายน ้ าให้แก่พื้นท่ีดอ้ยโอกาส 
พื้นท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าและภยัแลง้ซ ้ าซาก พื้นท่ีการผลิตท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และมีตลาดรองรับผลผลิต  
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5.2.2 แนวทางการจัดการลุ่มน ้าวัง (ระดับเตือนภัย) 

 
ภาพท่ี 5-2 แนวทางการจดัการลุ่มน ้าวงั (ระดบัเตือนภยั) 

แนวทางเพิ่มเติมในการจดัการลุ่มน ้าวงั จากภาพท่ี 5-2 พบวา่ ดา้นหนา้ท่ีซ่ึงหมายถึงปริมาณ

น ้ าและคุณภาพน ้ าได้ค่าคะแนนต ่า และด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

แนวทางการจดัการเฉพาะลุ่มน ้า นอกเหนือจากมาตรการรวม ดงัน้ี 

1) ปัญหาการเส่ือมโทรมของคุณภาพน ้ าในแม่น ้ าวงั เกิดขึ้นขึ้นในบางช่วงของแม่น ้ าวงั
โดยเฉพาะในช่วงท่ีไหลผ่านชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีสาเหตุจากการระบายน ้ าเสียชุมชนลงสู่แหล่ง
น ้ าโดยตรงเป็นประเด็นส าคญั ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษทางน ้ าในพื้นท่ี ลุ่มน ้ าวงั 
สรุปไดด้งัน้ี 

(1) พิจารณาก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาแทนการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน ้าเสียขนาดใหญ่ 

(2) ติดตั้งระบบจดัการน ้ าเสียเบ้ืองตน้ในชุมชนคลองน าร่อง เพื่อเป็นตวัอย่างส าหรับ
ชุมชนอ่ืน ๆ ไดน้ าไปปฏิบติั 

2) พฒันาโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ เช่น อ่างเก็บน ้ า
และฝายกักเก็บน ้ าต่าง ๆ ตามแผนงานของส่วนราชการและท่ีท่ีปรึกษาได้เสนอเพิ่มเติม รวมทั้ง
โครงการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน โดยอ่างเก็บน ้ าต่าง ๆ ท่ีจะก่อสร้างใหม่จะกระจายทัว่ไปทั้งลุ่มน ้ าวงั 
ส าหรับฝายนั้นจะก่อสร้างทั้งในล าน ้ าสาขาทัว่ไปและในแม่น ้ าวงั โดยเฉพาะในแม่น ้ าวงัตอนกลาง
ต่อเน่ืองถึงตอนล่าง 
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5.2.3 แนวทางการจัดการลุ่มน ้าปิง (ระดับเตือนภัย) 

 
ภาพท่ี 5-3 แนวทางการจดัการลุ่มน ้าปิง (ระดบัเตือนภยั) 

แนวทางเพิ่มเติมในการจดัการลุ่มน ้าวงั จากภาพท่ี 5-3 พบวา่ ดา้นหนา้ท่ีและดา้นการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการจดัการเฉพาะลุ่มน ้า ดงัน้ี 

 1) การอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งตน้น ้ า โดยมีมาตรการท่ีจะอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าเดิมในลุ่มน ้ าปิง และ
การฟ้ืนฟูป่าท่ีถูกบุกรุกรวมถึงปาเส่ือมสภาพต่าง ๆ 

2) การแกปั้ญหาคุณภาพน ้ า จากการด าเนินการเพิ่มปริมาณน ้ าท่าในฤดูแลง้ เช่น จดัสรรน ้ า
ในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ การพฒันาโครงการแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

3) การก าหนดสัดส่วนปริมาณน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศทา้ยน ้าในลุ่มน ้าปิงตอนบน 
4) การจดัการน ้ าเสียจากแหล่งชุมชน โดยการสนับสนุนให้ชุมชน มีแหล่งบ าบดัน ้ าขนาด

เลก็ ผา่นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือการใชม้าตรการเชิงภาษี 
 5) มีการบริหารจดัการปริมาณน ้ าให้เหมาะสมกับปริมาณน ้ าตน้ทุน เช่น การเสริมความ
แข็งแรงให้กบัองคก์รจดัการน ้ า การปรับปรุงการจดัสรรน ้ า การปรับปรุงระบบการเพาะปลูกพืชใน
โครงการชลประทาน ส าหรับการก่อสร้างปรับปรุงระบบชลประทานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ควรด าเนินการในระยะกลางถึงยาว เพื่อให้การพัฒนาสามารถกระจายไปในพื้นท่ีนอกเขต
ชลประทาน 
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5.2.4 แนวทางการจัดการลุ่มน ้ายม (ระดับเตือนภัย) 

 
ภาพท่ี 5-4 แนวทางการจดัการลุ่มน ้ายม (ระดบัเตือนภยั) 

แนวทางเพิ่มเติมในการจดัการลุ่มน ้ายม จากภาพท่ี 5-4 พบวา่ 3 ดา้นของลุ่มน ้ายมท่ียงัมีร้อย

ละของค่าคะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้าง ดา้นหนา้ท่ี และดา้นการจดัการ

ทรัพยากรจึงเสนอแนวแนะแนวทางในการจดัการลุ่มน ้า ดงัน้ี 

1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้ห้คงอยู่อย่างย ัง่ยืน ให้สัดส่วนของพื้นท่ีป่าไมท่ี้มีในพื้นท่ี

ลุ่มน ้ า ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึงป่าไมจ้ะเป็นตัวควบคุม (regulator) ระบบนิเวศลุ่มน ้ า ให้ระบบสามารถ

ด าเนินไปตามธรรมชาติ พื้นท่ีลุ่มน ้ าทั้งหมดควรมีป่าปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามหลกัการ

จดัการลุ่มน ้า  

2) ตรวจสอบและปรับปรุงการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินในเขตท่ีดินป่าไมท่ี้เหมาะสมกบั

สภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ปัจจุบนั โดยพิจารณาถึงความยัง่ยืนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม 

และสังคม และเร่งรัดด าเนินการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมให้คืนสู่ความสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วนต่าง ๆ 

3) ควบคุมวิธีการปฏิบติัในการใชท่ี้ดินอยา่งเขม้งวด ในพื้นท่ีลุ่มน ้าชั้นท่ี 1 บี และชั้นท่ี 2 ตาม

หลกัวิชาการในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ดินและน ้า 

4) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อยา่งเป็นระบบตามศกัยภาพของแต่ละลุ่มน ้า 
5)ใช้ทรัพยากรน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการเก็บกักน ้ าในฤดูฝนไวใ้ช้ฤดูแลง้ เพื่อลด

ปัญหาการขาดแคลนน ้า 
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6) ใหมี้น ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง 
7) ลดปัญหาการขาดแคลนน ้า โดยการใชน้ ้าอยา่งประหยดัและเนน้การพึ่งพาตวัเอง 
8) สนับสนุนให้องค์กรท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ 

แผนงานสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาบริหารจดัการน ้ า โดยการใชเ้คร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์ 

9) พฒันาแหล่งน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีมีศกัยภาพเพิ่มเติม ประกอบดว้ย โครงการ
พฒันาแหล่งน ้าตามแผนของหน่วยงาน ประกอบดว้ย โครงการอ่างเก็บน ้า ฝาย ประตูระบายน ้า และ
ระบบส่งน ้ าชลประทาน โครงการผนัน ้ า เพื่อเพิ่มเติมปริมาณน ้ าส าหรับใชเ้พื่อการเกษตรกรรมใน
ฤดูแลง้ส าหรับพื้นท่ีลุ่มน ้ายมตอนล่าง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1) การประเมินสถานภาพลุ่มน ้ า ปิง วงั ยม น่าน เป็นการวิเคราะห์ดว้ยการใช ้AHP มีความ

น่าเช่ือถือในระดับนึง ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการประเมินส าหรับเกณฑ์ตดัสินใจท่ีมีทางเลือกไม่มากนัก  
จึงท าการตดัสินใจน้ีมีระดบัความน่าเช่ือถือ เม่ือเทียบกบัการตดัสินใจแบบอ่ืน ๆ 

2) สามารถน าหลักการประเมินไปประเมินใช้ร่วมกับพื้นท่ีลุ่มน ้ าอ่ืน ๆ เพื่อประเมิน
สถานภาพลุ่มน ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าอ่ืน ๆ อยา่งง่ายไดต้ามความเหมาะสม 
  

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1) บางปัจจยัท่ีผูศึ้กษาวิเคราะห์ยงัมีขอ้จ ากดัในการประเมิน เช่น การตั้งถ่ินฐานของชุมชน 

ซ่ึงมีการแค่ระดบัชั้นคุณภาพน ้าชั้น 1A เท่านั้น หากมีการวิเคราะห์ไปถึงระดบัชั้นลุ่มน ้าอ่ืน ๆ ก็จะมี
ความถูกตอ้งมากขึ้น 

2) ปัจจัยแต่ละด้านท่ีใช้ในการประเมินเน้นการประเมินร่วมกับระบบสาสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงมีการรวบรวมขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเป็นหลกั หากมีการประเมินเพิ่มเติมมากขึ้น ในด้าน
สังคมศาสตร์ เช่น จ านวนประชากร ความตอ้งการใชน้ ้าและทรัพยากร รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในลุ่ม ดา้นความสามารถลุ่มน ้า เช่น การระบายน ้าในแต่ละลุ่มน ้า เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม  

แบบสอบถามการให้ค่าน ้าหนักในเร่ืองการประเมินสถานภาพลุ่มน ้าหลกัเพ่ือหาแนวทางและมาตรการใน 

การจัดการพื้นท่ีลุ่มน ้าอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา : ลุ่มน ้าปิง วัง ยม และน่าน 
 
ช่ือผู้ประเมิน..................................................ต าแหน่ง...................................................................... 
 
วัตถุประสงค์ : การสอบถามในแบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญ ประเมินถึงความส าคญัของ
ปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง ท่ีส่งผลต่อการประเมินระดบัของสถานภาพในแต่ละลุ่มน ้า ปิง วงั ยม และน่าน 
 
วิธีการท าแบบสอบถาม  
 การใหร้ะดบัความส าคญัโดยเปรียบเทียบทีละคู่ แบ่งออกเป็น 9 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับ
ความส าคัญ 

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจยัทั้งสองดา้นมีค่าความส าคญัเท่ากนั 
3 มีความส าคญัระดบันอ้ย ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงเลก็นอ้ยไปดา้น

หน่ึงมากกว่าอีกดา้นหน่ึง 
5 ส าคญัระดบัปานกลาง ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงมากไปดา้นหน่ึง

มากกว่าอีกดา้นหน่ึง 
7 มีความส าคญัระดบัมาก ประสบการณ์และการตดัสินเอนเอียงมากกว่ามากไป

ดา้นหน่ึงมากกว่าอีกดา้นหน่ึง 
9 มีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด ประสบการณ์และการตดัสินใจชดัเจนว่าดา้นหน่ึง

มากกว่าอีกดา้นหน่ึงแน่นอน 
2,4,6,8 ความส าคญัระหว่างกลางของแตล่ะ

ช่วงคะแนน 
ใชใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งการใหเ้ป็นกลาง (ระหว่างเลขคี่
แต่ละคู่) 
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ปัจจัยในการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบายปัจจัย 
1. โครงสร้างลุ่มน ้า หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของลุ่มน ้ า เช่น พื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีลุ่มน ้ าเพื่อใช้ใน
การกกัเก็บน ้าในลุ่มน ้า และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผน่ดินไหว น ้าท่วม ภยัแลง้  
1.1 พื้นท่ีป่าไม้ หมายถึง พื้นท่ีป่าไมใ้นพื้นท่ีท่ีมีการประกาศเขตเป็นพื้นท่ีป่าตามกฎหมายในพื้นท่ีลุ่มน ้า 
1.2 พื้นท่ีเส่ียงภัย หมายถึง พื้นท่ีท่ีเส่ียงภยัความเสียหายจากแผน่ดินไหว น ้าท่วม ภยัแลง้ 
2. หน้าท่ีลุ่มน ้า หมายถึง หนา้ท่ีหลกัของลุ่มน ้ า คือ การให้น ้ าในปริมาณท่ีพอเหมาะ ไม่มากเกินไปในฤดูฝน
จนเกิดน ้ าท่วม และไม่น้อยเกินไปในฤดูแลง้จนขาดแคลนน ้ า และมีคุณภาพน ้ าท่ีดี สามารถน ามาใช้เพื่อ
กิจการต่าง ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนมีการไหลของน ้าตลอดทั้งปี 
2.1 ปริมาณน ้า หมายถึง ปริมาณของน ้าท่าในพื้นท่ีลุ่มน ้านั้น ๆ เปรียบเทียบกบัปริมาณน ้าฝน 
2.2 คุณภาพน ้า หมายถึง คุณภาพของน ้าท่ีสามารถน ามาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในลุ่มน ้าเองและลุ่มน ้ าท่ี
ไหลผา่น 
3. การใช้ประโยชน์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน และการด าเนินกิจกรรมภายในลุ่มน ้ า การรุกล ้าพื้นท่ี
ป่าภายในลุ่มน ้า และการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งเหมาะสมกบัมาตรการท่ีก าหนดในชั้นคุณภาพลุ่มน ้า 
3.1 การตั้งถิ่นฐานของชุมชน หมายถึง พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีตน้น ้า 
3.2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสมกบัและมาตรการท่ีก าหนดใน
ชั้นคุณภาพลุ่มน ้า 

การใช้ประโยชน์ 
(Landuse) 

การจัดการ 
(Management) 

การตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจดัการและควบคุม 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

การใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน 

การบริหารจดัการน ้า 

การประเมินสถานภาพลุ่มน ้า 

พ้ืนท่ีป่าไม ้

โครงสร้าง 
(Structure) 

หน้าที ่
(Function) 

ปริมาณน ้า พ้ืนท่ีเส่ียงภยั 
(ดินถล่ม,น ้าท่วม,ภยั
แลง้) 

คุณภาพ
น ้า 
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4. การจัดการ หมายถึง การจดัการโดยการออกนโยบายของภาครัฐ การบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคุม
พื้นท่ีลุ่มน ้ าในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน ้ า รวมไปถึงการจัดการน ้ าในพื้นท่ีลุ่มน ้ าอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การจัดการด้านนโยบายของภาครัฐ เช่น 
ประกาศเขตอนุรักษ ์ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตว ์เขตหา้มล่าสัตวป่์า วนอุทยาน ในพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีป่าไมท่ี้มีการจดัการ คุม้ครอง ดูแล ในพื้นท่ีตน้น ้า 
4.2 การจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดิน หมายถึง การจดัการดา้นนโยบายของภาครัฐ เช่น พื้นท่ีท่ีมี
การก าหนดมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม ได้แก่ พื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มเขตควบคุม
มลพิษ และเขตผงัเมืองรวม โดยในพื้นท่ีลุ่มน ้ าใดมีการก าหนดเขตมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ี
เหมาะสม แสดงใหเ้ห็นวา่มีการจดัการในพื้นท่ีท่ีเพื่อการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีเหมาะสม 
4.3 การบริหารจัดการน ้า หมายถึง การใชพ้ื้นท่ีในเขตชลประทานในลุ่มน ้ า มีการใชป้ระโยชน์ประเภทพื้นท่ี
เกษตรกรรม และท่ีอยูอ่าศยั สถานท่ีราชการและสถาบนัต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม
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ตัวอย่างการท าแบบสอบถาม 

กรุณาเปรียบเทียบความส าคัญทีละคู่ในระหว่างตัวชี้วัดของพื้นท่ีลุ่มน ้า โดยขีดเคร่ืองหมาย √ หน้าช่องตัวชี้วัดย่อยท่ีมากกว่า และท าเคร่ืองหมาย     ระดับความส าคัญท่ี
เห็นว่าเหมาะสม  
 

ท่ี  
เปรียบเทียบ 

ระดับความส าคัญ 
√ ตัวชี้วัด √ ตัวชี้วัด 

1   √ ปัจจยัท่ี 1   ปัจจยัท่ี 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2  ปัจจยัท่ี 1 √  ปัจจยัท่ี 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3  ปัจจยัท่ี 1   ปัจจยัท่ี 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

ค าอธิบายการตอบแบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี 1  หมายถึง ปัจจยัท่ี 1 มีระดบัความส าคญักวา่ ปัจจยัท่ี 2 มีระดบัส าคญัระดบัปานกลาง 

ขอ้ท่ี 2 หมายถึง ปัจจยัท่ี 2 มีระดบัความส าคญักวา่ ปัจจยัท่ี 1 ในระดบัความส าคญัระดบัมากท่ีสุด 
ขอ้ท่ี 3       ท่ีระดบัความส าคญั 1 หมายถึง ปัจจยัทั้งสองมีความส าคญัเท่ากนั 
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แบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสอบถามการให้ค่าน ้าหนักของปัจจัยหลกั 

กรุณาเปรียบเทียบความส าคัญทีละคู่ในระหว่างตัวชี้วัดของพื้นท่ีลุ่มน ้า โดยขีดเคร่ืองหมาย √ หน้าช่องตัวชี้วัดย่อยท่ีมากกว่า และท าเคร่ืองหมาย       ระดับความส าคัญ
ท่ีเห็นว่าเหมาะสม  
 
ปัจจัยหลัก 

ท่ี  
เปรียบเทียบ 

ระดับความส าคัญ 
√ ตัวชี้วัด √ ตัวชี้วัด 

1  1. โครงสร้างลุ่มน ้า (Structure)   2. หนา้ท่ี (Function) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2  1. โครงสร้างลุ่มน ้า (Structure)  3. การใชป้ระโยชน์ (Landuse) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3  1. โครงสร้างลุ่มน ้า (Structure)  4. การจดัการ (Management) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4  2. หนา้ท่ี (Function)  3. การใชป้ระโยชน์ (Landuse) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5  2. หนา้ท่ี (Function)  4. การจดัการ (Management) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6  3. การใชป้ระโยชน์ (Landuse)  4. การจดัการ (Management) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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แบบสอบถามชุดท่ี 2 แบบสอบถามการให้ค่าน ้าหนักของปัจจัยรอง 
กรุณาเปรียบเทียบความส าคัญทีละคู่ในระหว่างตัวชี้วัดของพื้นท่ีลุ่มน ้า โดยขีดเคร่ืองหมาย √ หน้าช่องตัวชี้วัดย่อยท่ีมากกว่า และท าเคร่ืองหมาย        ระดับความส าคัญ
ท่ีเห็นว่าเหมาะสม  
 
ปัจจัยรอง 

ท่ี  
เปรียบเทียบ 

ระดับความส าคัญ 
√ ตัวชี้วัด √ ตัวชี้วัด 

1  1.1 พื้นท่ีป่าไม ้  1.2 พื้นท่ีเส่ียงภยั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2  2.1 ปริมาณน ้า  2.2 คุณภาพน ้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3  3.1 การตั้งถ่ินฐานของชุมชน  3.2 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4  4.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

4.2 การจดัการและควบคุม 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5  4.1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

4.3 การบริหารจดัการน ้า 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6  4.2 การจดัการและควบคุม 

การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

4.3 การบริหารจดัการน ้า 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวรวีวรรณ  ศรียาภยั 
 
ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริรทรวิโรฒ 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
 
ประสบการณ์การท างาน นกัวิชาการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 บริษทั เทสโก ้จ ากดั (2561-ปัจจุบนั) 


