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I. นิยามและความหมาย
1.1  “ ลุมน้ํา (watershed area, catchment area, 

basin area, river basin) หมายถึง   หนวยของพื้น

ที่ดิน(land)ที่รองรบัน้ําฝน (precipitation) ที่ตกลง

มาจากฟากฟาสูพื้นดิน มีสวนเกี่ยวของกบัการ

จัดการน้ํา (water management) มอีาณาเขตของ

พื้นที่ไมแนนอน(no specific size) แลวแต

วัตถุประสงค (objectives) ผูที่เขาไปจัดการ 

(watershed manager) ”



1.2 การจัดการลุมน้ํา (watershed management) หมายถึง 

การจัดการแบบบูรณาการทรัพยากร ธรรมชาติ 

(integrated  management of all natural resources) ทุก

ประเภทและทุกชนิดในพื้นทีลุ่มน้ําใหถูกตองตามหลักการ

อนุรักษ (principle of conservation)  โดยการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสยี (stakeholder participation)    

เพื่อกอใหเกิดความสมดุลที่เหมาะสมในระบบลุมน้ํา 

(watershed balance)  ……. 

…………….… (ยังมีตอ)



เพื่อมีวัตถุประสงค (1) พื้นที่ลุมน้ําไดอํานวยใหผลผลิต

น้ําทาและน้ําใตดินในปริมาณที่เพียงพอตอการใชน้ํา

(optimum quantity)  (2) น้ํามีคุณภาพน้ําที่ดี (good 

water quality) ทั้งกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ   

และ(3) ใหปริมาณน้ําไดใชอยูตลอดเวลา (water 

timing) (4) โดยมกีารปองกันการพังทลายของดนิ

(soil erosion) ในพื้นที่ลาดชันที่จะมีผลตอคุณภาพน้ํา 

(5) กาํจัดของเสยีและบําบัดน้ําเสยีจากการใช

ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําตั้งแตจุดเริ่มตน

ของพื้นที่ตนน้ําลําธารไปจนถึงปากแมน้ํา ”



II. ขอบเขตและองคประกอบของลุมน้ํา 
เสนสันปนน้ํา (topographic divide) ….  คลายดูไดที่สันหลังคาบาน

ลุมน้ําตอนบน 

(upstream watershed)

ลุมน้ําตอนลาง

(downstream watershed)

แมน้ําสายหลัก

(main stream)

 ปากแมน้ํา (outlet)





III. ปรัชญาของการจดัการลุมน้ํา 

“เกบ็น้ําฝนไวในดินและเก็บดินใหอยูกับที่”(keep 

rain water in soil and keep soil in place)

ปกติแลวฝนที่ตกมากในพื้นที่ภูเขาสูง แมวาจะมีดินที่ลึก
สามารถดูดซับน้ําไวไดดีก็ตาม แตผิวหนาดินคอนขางลาด
ชันสูง  มีการงายตอการพังทลายของดินโดยน้ําไหลบาหนา
ดิน (surface runoff) ดังนั้น สภาพพื้นที่ที่เปนพื้นที่ภูเขาสูงที่มี
ปาไมปกคลุมอยูนั้น เราตองปกปองไว ไมใหมีการแผวถาง
ปาเพื่อใชประโยชนอื่นโดยขาดมาตรการการอนุรักษดินและ
น้ําอยางเขมงวด                                          …………. 4.2



ผลของการเกิดน้ําไหลบาหนาดินบนพื้นที่ลาดชันนั้น 

กอใหเกดิปญหาสิ่งแวดลอมที่เปนลูกโซติดตามมา

อยางมากมาย (chain environmental problems)

เชน การชะลางดินตะกอน อินทรียวัตถุ ยาฆาแมลง 

ยาปราบศรัตรูพืช สารเคมีอืน่ ๆ เชื้อโรคที่เปนจุลินท

รียที่อยูบริเวณผิวหนาดิน ฯลฯ ลงสูลําหวยลาํธาร 



IV. หลักการจัดการลุมน้ํา … 3 ประการ
หลักการที่ 1 การใชที่ดินใหถูกตองและเหมาะสม 

(Good and Suitable Land Use Planning)

หลักการที่ 2 การใชทรัพยากรธรรมชาติโดย

การอนุรักษ (Resources Utilization and 

Conservation)

หลักการที่ 3 การควบคุมมลพิษ  (Pollution 

Control)



V. ลักษณะพื้นที่ตนน้ําลําธารที่ดี

(1) ภูมิประเทศเปนภูเขาหรือเปนพื้นที่สูง 

(2) มีความสงูตั้งแต 900 เมตร รทก.ขึ้นไป 

(3) มีปาประเภทปาไมผลัดใบขึ้นปกคลุม คือ  ชนิดปา

ดงดบิเขา (hill evergreen forest)

(4) มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกมากและตกบอยตามความ

สูง



แผนที่เสนน้ําฝนของประเทศไทย

(Isohyetal map  in Thailand)



(5) เปนประเภทดินที่เกิดอยูกับที่  ดินที่คอนขางลึกมาก 

(6) มปีริมาณอินทรียวัตถุสูง  (high organic matters)  และ

สามารถดูดซับน้ําไดดีมาก

(7) ดินมีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร  เกิดจากหิน

ประเภทหินอัคนี 

(8) ดินมีความลาดชันสูง มผีลทําใหงายตอการเกิดการ

พังทลายของดิน … เปนจุดที่มีความสําคัญมากที่สุด

สวนพื้นที่มีความลาดชันสูงกวา 35 % นี้จัดใหเปนพื้นที่ลาด

ชันเชิงซอน (slope complex) ไมมีความเหมาะสมในการ

ทําการเกษตรกรรม จึงจัดพื้นที่สวนนี้ใหเปนพื้นที่ปาไม



น้ําตกทีลอซู อ. อุมผาง จุดทองเที่ยวในเขตรักษาพันธุสัตวปา



สรุป  พื้นที่ตนน้ําลําธารจึงเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมาย ที่ไมใหมีการบุกรุกแผวถางปา
เพื่อใชประโยชนในรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนหรือทําการเกษตรกรรม  

แตสามารถใชเพื่อการทองเทีย่วเชิงระบบนิเวศได 
โดยมีการควบคุมจํานวนนักทองเทีย่วให
เหมาะสมกับสมรรถนะการยอมใหมไีด 
(carrying capacity)



VI. ระบบลุมน้ํา

Inputที่ไมสามารถควบคมุได(Uncontrolled Input)

1.1 Climatic Factors  1.2 Geological Factors

Input ที่สามารถควบคมุได (Controlled Input )

2.1 Human Factors

Output ที่ออกมาจากพื้นที่ลุมน้ํา

3.1 Natural Output      3.2 Manmade Output



UNCONTROLLED INPUTS

WATERSHED  AS  A  REGULATOR  OF :

I. Watershed  Characteristics
1.1 Topographic factors :- 1.2 Existing  Land  Use Factors :-
- size ,  soil , rock - type , cover , density (plants)
- slope,  shape , aspect - other manmade
- elevation   - landform 

II. Hydrological  Processes
- infiltration , surface runoff   - interception , stemflow
- percolation , lateral  flow - thoughfall

CONTROLLED  INPUTS

Climatic  factors :
Geological  phenomena  factors: Human  Factors:

OUTPUTS

 ระบบลุมน้ํา

Natural and Manmade outputs



ปาชายเลน แหลงผลิตอาหารทะเลของมนุษย



25 Main Watershed in Thailand

Basin.shp
East Coast Gulf
Khlong Tha Tapao
Mae Nam  Kraburi
Mae Nam Bang Pakong
Mae Nam Chao Praya
Mae Nam Chi
Mae Nam Khong
Mae Nam Mae Klong
Mae Nam Mun
Mae Nam Nan
Mae Nam Pasak
Mae Nam Pattani
Mae Nam Phetburi
Mae Nam Ping
Mae Nam Prachinburi
Mae Nam Pranburi
Mae Nam Sakae Krang
Mae Nam Salawin
Mae Nam Tapi
Mae Nam Tha Chin
Mae Nam Wang
Mae Nam Yom
Nam Mae Kok
Thale Sap Songkhla
Upper Part Of Tonle Sap



VII. วิชาการแกนแทของการสรางฝายสะสมน้ํา

1.) หลักวิชาการดานตนน้าํเนน สรางฝายสะสมน้ําขนาดเล็ก

มาก สูง 50-75 ซม.ในพื้นที่ลําหวยเล็ก ๆ ที่เริ่มเกิดขึ้นจาก

ยอดสนัเขาทั้งที่มีน้ําไหลหรือไมมีน้ําไหล

2.) ใชวัสดทุี่หาไดงายในทองที่บริเวณริมลําหวย เชน กอน

หิน ไมทอนลมตามธรรมชาติ  ฯลฯ  กั้นขวางการไหลของ

น้ําแบบงาย ๆ เพื่อสรางโอกาสใหมีน้ําขังหนาตัวฝาย แลว

ทําใหน้ําที่ไหลลงมาไดมีโอกาสซึมเขาไปเก็บสะสมในดนิ

กอนไหลรั่วลงมาจากตัวฝายลงสูเบื้องลางตอไป



VIII. แนวความคิดฝายชะลอน้ํา .....

• ชวยลดความรุนแรงของการไหลได เพราะการไหลที่ชาลง 

น้ําเก็บไวในดนิ  และยดืเวลาใหยาวนาน

• มักดําเนินการในลําธารที่มีน้ําไหลตลอดหรือเกือบทั้งป

• การขั้นตอนทีด่าํเนินการหลัง(1)การปลูกหญาแฝก (2)มีปา

รักษน้ํา (3)การปองกันปาธรรมชาติและปลูกเสริม

• ทายที่สดุแลว แนวความคดิฝายชะลอน้ํานี้เชนเดยีวกับการ

ใชธุรกิจในชีวิตประจําวนัของคนเรานั่นคอื ลดการจายเงิน

สดหรือรูดบัตร แตใหเอาไปฝากธนาคารบาง



XI. การบริหารจัดการฝายชะลอน้ํา
1.) กอสรางถาวร/กึ่งถาวรในพื้นทีค่อนขางลาดชนัปานกลาง 

2.) กอสรางตองเนนจุดทีส่ามารถสงน้ําไปใชประโยชนของ

ชุมชนไดหรือเพื่อการพักผอนหยอนใจ/ทองเที่ยวชุมชน

3.) เนนการบริหารจัดการดินตะกอนสะสมหนาตัวฝาย

…. ถาสรางไกลเกินไปและไมมีระบบการระบายดนิทราย

ตะกอนหนาฝายแลว …. ทานก็จะไดบนัได 1 ขั้น และไมมี

ประโยชนตอการเก็บกักน้ําหรือใชประโยชนน้ํา


