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บน Website ของกรมทรัพยากรน้ําอีกครั้งนะคะ
ซ่ึงเรามีเร่ืองราวที่นาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดลอม  พรอมทั้งสาระความรูตางๆ  
ที่นาสนใจมาฝากเหมือนเชนเคยคะ...คร้ังนี้
พบกับเรื่อง   “การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา” 
กลาวถึงความหมายของลุมน้ําและความหมาย
เกี่ยวกับชั้นคุณภาพลุมน้ํา  รวมทั้งการกําหนด
ช้ันคุณภาพลุมน้ํ าตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตลอดจนมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา  
ซ่ึงการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเปนมาตรการหนึ่ง
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเปน
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชน 

หากทานผูอานมีขอเสนอแนะ/คําติชมใด  ๆ  
หรือมีเร่ืองราวที่นาสนใจเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และตองการเผยแพร
ประชาสัมพันธ  เพื่อเปนการสรางองคความรู
ใหกับพวกเราชาว ทน.  ก็สงขอมูลมาไดตาม 
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พบกันใหมคราวหนากับเรื่องราวดีๆ มีสาระ
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เร่ือง...การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 คําวา  ลุมน้ํา  ตรงกับคําภาษาอังกฤษ  คือ Watershed  หรือ Drainage 
หรือ Basin หรือ Catchment โดยมีผูใหความหมายของคําวาลุมน้ําไวหลายทาน  
แตพอสรุปใหเขาใจไดงาย ๆ ดังนี้  
 ลุมน้ํา  คือ  หนวยพื้นที่หนึ่งที่ประกอบดวยทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากร
ชีวภาพ   ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น (คุณคาการใชประโยชนของมนุษย)  และ
ทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมสิ่งแวดลอม)  ระบบลุมน้ําประกอบดวยทรัพยากร
เหลานี้อยูรวมกัน  คละกันอยางกลมกลืน  จนมีเอกลักษณและพฤติกรรมรวมกัน   
เปนลุมน้ําที่มีลักษณะและแสดงบทบาทเฉพาะ   จึงมักเรียกลุมน้ําเปนทรัพยากรลุมน้ํา  
หรือระบบทรัพยากร  

ตนน้าํลําธารเปนพืน้ท่ีท่ีควรอนุรักษ 
 พ้ืนที่ลุมน้ํา  หมายถึง  หนวยของพื้นที่ซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา 
(boundary)   เปนพื้นที่รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ  เมื่อฝนตกลงมา
ในพื้นที่ลุมน้ําจะไหลออกสูลําธารสายยอย ๆ (sub-order) แลวรวมกันออกสูลําธาร
สายใหญ (order)  และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก (mainstream) จนไหลออก
ปากน้ํา (outlet) ในที่สุด  
 ตนน้ําลําธาร  หมายถึง  พื้นที่ตอนบนของลุมน้ํา   ซ่ึงเปนพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไปจนถึงสันปนน้ํา   เชน ลุมน้ําเจาพระยา  ซ่ึงมีแมน้ําสายหลักคือแมน้ํา
เจาพระยา   ตนน้ําเจาพระยาก็คือ  พื้นที่ตอนบน  เชน บริเวณจังหวัดเชียงใหม  ลําปาง   
แพร   นาน ฯลฯ    ซ่ึงพื้นที่เหลานี้ประกอบไปดวยลุมน้ํายอยขนาดเล็ก   ซ่ึงเปนพื้นที่
ตนน้ําลําธารที่รองรับน้ําฝนและปลดปลอยน้ําทาไหลรวมลงสูแมน้ําเจาพระยา  

รูจัก...ลุมน้ํา 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  ตนน้ําลําธาร  ในดานที่ตั้งของพื้นที่ พบวา มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําและขอเสนอแนะ
มาตรการการใชที่ดินในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําตางๆ   กําหนดใหสงวน  รักษา  และฟนฟูสภาพพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1   
ของทุกลุมน้ําสําคัญไวเปนแหลงตนน้ํา  ลําธารของประเทศ   และกําหนดใหพื้นที่ช้ันคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2  ของทุกลุมน้ําสําคัญ
เปนแหลงตนน้ํา ลําธารลําดับรองของประเทศ  
 ตนน้ําลําธาร  ในดานอํานาจหนาที่ตามกฎหมายพบวา  กรมปาไมมีอํานาจหนาที่ที่จะบริหารจัดการ  และอนุรักษ
พื้นที่ตนน้ําลําธารเฉพาะในพื้นที่ปาไมตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติปาไม  พุทธศักราช 2484  พระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ พ.ศ. 2507   พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504    และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  
 ดังนั้น  ตนน้ําลําธาร  ในที่นี้จึงหมายถึง   พื้นที่ท่ีกําหนดไวเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1   และพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2  
ท่ีอยูในเขตพื้นที่ปาไมตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- 2 - 

 การจัดการลุมน้ํา  หมายถึง  การจัดการพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดที่มีขอบเขตที่แนชัด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดน้ํา 
ที่มีปริมาณเหมาะสม (quantity)  คุณภาพดี (quality) และมีระยะเวลาการไหล (timing) ตลอดทั้งปอยางสม่ําเสมอ   
รวมทั้งสามารถควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่นั้นดวย  
 การจัดการตนน้ําลําธาร  หมายถึง  การจัดการพื้นที่ลุมน้ํายอยซ่ึงอยูตอนบนของลุมน้ําเปาหมาย 
 การจัดการตนน้ําลําธาร   สําหรับประเทศไทยซึ่งมีชุมชนตั้งถ่ินฐานและอาศัยทํากินอยูจํานวนมาก   ดังนั้น 
วัตถุประสงคในการจัดการพื้นที่ตนน้ําลําธาร   ควรจะครอบคลุมองคประกอบที่เกี่ยวของ กลาวคือ  “เพื่อดําเนินการจัดการตนน้ําลําธาร
ของประเทศ  ใหสามารถเอื้ออํานวยผลผลิตของน้ําไดอยางยั่งยืน  โดยใหมีปริมาณน้ําที่พอเพียง  มีคุณภาพที่ดี  และมีระยะเวลา 
การไหลที่สม่ําเสมอ   ตลอดจนสามารถควบคุมเสถียรภาพของดิน  และการใชทรัพยากรอื่นควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตนน้ําลําธารใหสามารถยังชีพอยูไดอยางพอเพียงบนพื้นฐานของการอนุรักษดินและน้ํา  และมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 
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 ช้ันคุณภาพลุมน้ํา  หมายถึง  การแบงเขตพื้นที่ลุมน้ําตามลักษณะกายภาพและศักยภาพทางอุทกวิทยาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   เพื่อประโยชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพในลุมน้ํานั้นๆ   

 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี  แบงเปน 5 ระดับ  คือ  
 พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1   เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ   เนื่องจากมีลักษณะที่อาจมี
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง  จึงตองสงวนรักษาไวใหเปนพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร   
และเปนทรัพยากรปาไมของประเทศเพียงประการเดียว   โดยมีการแบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย  คือ พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A, ไดแก 
พื้นที่ตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ  ในป พ.ศ. 2525  สําหรับลุมน้ําปง  วัง  ยม  นาน  ชี  มูล   และลุมน้ําภาคใต  
ป พ.ศ. 2528  สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก   และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ําตะวันตก   ภาคกลาง   ลุมน้ําปาสัก  ลุมน้ําภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ  และสวนอื่นๆ  (ลุมน้ําชายแดน)  พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1B, เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย  
ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง  เพื่อการพัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ.2525 
 พื้นท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 2  เปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีช้ันคุณภาพลุมน้ําตามที่การศึกษาเพื่อจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําของแตละลุมน้ํา
ไดกําหนดไว  พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลําธารในระดับรองจากลุมน้ําชั้นที่ 1  สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้ไปใช 
เพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอื่นได  เชน การทําเหมืองแร เปนตน  โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรม
อยางเด็ดขาด 
 พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3   คือพื้นที่ภายในลุมน้ํา  ซ่ึงมีลักษณะเปนที่ดอน  สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งกิจการปาไม  
เหมืองแร  และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน  แตตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักการ
อนุรักษดินและน้ํา 
 พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4  คือพื้นที่ภายในลุมน้ําที่มีสภาพปาที่ไดถูกบุกรุกแผวถางปา  เพื่อใชประโยชนสําหรับกิจการพืชไร
เปนสวนมาก   สภาพพื้นที่เปนเนินเขาหรือที่ราบขั้นบันได  หรือชวงตอระหวางที่ราบลุมกับเชิงเขา  สามารถทําการเกษตรกรรม  
โดยจะตองมีการวงแผนการใชที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา 
 พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5   พื้นที่นี้โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุม  หรือเนินลาดเอียงเล็กนอย   และสวนใหญปาไมไดถูกแผวถาง
เพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทํานาและกิจกรรมอื่นๆ  ในกรณีที่จะใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 
ใหหลีกเลี่ยงการใชพื้นที่ที่มีศักยภาพการเกษตรกรรมสูง 

 มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา  สรุปไดดังนี้  
 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ,  มติคณะรัฐมนตรีกําหนดหามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ปาไม 
เปนรูปแบบอื่นอยางเด็ดขาดทุกกรณี  ทั้งนี้เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ํา 
 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 1 บี,   มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหในกรณีที่ตองมีการกอสรางถนนผาน  หรือการทํา
เหมืองแร   หนวยงานรับผิดชอบจะตองควบคุมการชะลางพังทลายของดิน   และกรณีสวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองใชที่ดิน
อยางหลีกเลี่ยงไมได   ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 

ความหมาย...เก่ียวกับชั้นคุณภาพลุมน้ํา 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - 

 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 2   มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม  เหมืองแร  แตตองควบคุม
วิธีการปฏิบัติในการใชที่ดินอยางเขมงวดกวดขัน  และการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรม  ควรหลีกเลี่ยงอยางเด็ดขาด  
 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 3   มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม  เหมืองแร  กสิกรรม  หรือ
กิจการอื่นๆ  แตตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา  
 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 4   มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ทุกกิจกรรม แตหากใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม 
ตองเปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 28 เปอรเซ็นต  และตองมีการวางแผนใชที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา  
 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 5   มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ไดทุกกิจกรรม 

 หลักเกณฑและขอเสนอแนะของมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ําทุกแหง   ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหาร
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ  กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อกําหนดออกมาเปนนโยบายสําหรับถือปฏิบัติในที่สุด  ซ่ึงปจจุบัน
คณะรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําทุกลุมน้ําครบทั้งประเทศแลว  ซ่ึงก็เปนที่คาดหวังกันไววา  การกําหนด 
ช้ันคุณภาพลุมน้ําดังกลาวนี้   จะเปนมาตรการหนึ่งในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   และเปนแนวทางการพัฒนาที่ถูกตอง
เหมาะสมที่สุดทางหนึ่ง  เพื่อประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนสืบตอไป 

แหลงทีม่าขอมูล 
http://www.dnp.go.th/watershed/class.htm 

http://www.onep.go.th/knowledgebase/news_elec13.htm  
 

“จากตนน้ําถึงปลายน้าํ 
ธรรมชาติที่ตองเรียนรู...ใชประโยชน...และสรางจิตสํานึก” 
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