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เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลกัสูตรกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล

ข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  เป็นเอกสารทางวิชาการที่
จดัท าขึ้นภายใตก้ารด าเนินโครงการจ ัดท าสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล ในการจ ัดท าแผนบริหารจ ัดการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบ
บูรณาการ โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อ ให้คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ภายใตค้ณะกรรมการลุ่มน ้ าและ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน ้ า มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลในระดบัยุทธศาสตรลุ่์มน ้าและวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรการการจดัท าแผนบริหาร
จดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ โดยมีสื่อการสอนและเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ม ี
มาตรฐานถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

 
กรมทรพัยากรน ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้ าแบบบูรณา
การ จะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้กี่ยวข้อง ได ้ใช้เป็นคู่ม ือและแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ประมวลผลข้อมูลในการจ ัดท าแผนบริหารจ ัดการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ  ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรในพืน้ที่ลุ่มน ้าและประเทศชาตใินระยะยาว 
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มอบความไว้วางใจให้เป็นผู ้ด าเนินการโครงการจ ัดท าสื่อการสอนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพัฒนาลุ่ม
น ้าแบบบูรณาการ คณะด าเนินงานโครงการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประกอบดว้ย  
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3. ดร.ไชยาพงษ ์ เทพประสทิธ ิ ์   ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางโครงการพฒันา 
           อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

4. นายธรีพล  ศิรวิัฒนกุล    ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นระบบฐานข้อมูล 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน ในโอกาสน้ีคณะผูจ้ดัท าใคร่ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อบุคคลดังรายนาม  
ต่อไปน้ี 

1. นายจตุพร  บุรุษพฒัน์   อธบิดกีรมทรพัยากรน ้า 

2. นางสาวอมรรตัน์  พุ่มศรพีกัตร ์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน 

3. นางนิตยา  นิยมรฐั    อดตีผูอ้ านวยการส่วนส่งเสรมิและพฒันา 
          ส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน 

4. นายสราวุธ  ชีวะประเสรฐิ  อดตีผูอ้ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
          ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรน ้า 

5. นายจริวัฒน์  ระตสุินทร   ผูอ้ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
          ส านักนโยบายและแผนทรพัยากรน ้า 
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          ส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน 

7. นายเชิญชัย  สุขธรานนท์  ผูอ้ านวยการส่วนวางแผน 
          ส านักอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

8. นางสาวสุธรีา  มูลด ี    นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ 
          ส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน 

9. นางจริาภรณ ์ โนดไธสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
          ส านักส่งเสรมิและประสานมวลชน 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -ก- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูและการประมวลผลข้อมลู 
ในการจดัท าแผนบริหารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบรูณาการ 
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สารบัญ     ก 
สารบัญตาราง   ง 
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1. ความเป็นมา   1 

2. การจดัท าแผนการบรหิารจดัการพฒันาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ 2 
 2.1 การจดัท าแผนการบรหิารจดัการพฒันาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ  2 
 2.2 กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนการบรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการ  3 
 2.3 หลกัการในการวางแผนบรหิารจดัการน ้าในระบบลุ่มน ้ า  3 
 2.4 กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนยุทธศาสตรลุ่์มน ้า  4 
 2.5 การจดัท าประเดน็ยุทธศาสตร  ์ 4 
 2.6 กรอบแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวข้องในการจดัท าฐานข้อมูลที่มปีระสทิธภิาพ  5 
 2.7 หลกัการสรา้งความเชื่อมโยงและปจัจยัสภาวะแวดลอ้ม 7 
 2.8 ประเดน็ส าคญัที่เกี่ยวข้องประกอบการจดัท าแผน 7 

3. การรวบรวม ประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 9 
 3.1 ข้อมูลทรพัยากรน ้า และทรพัยากรที่เกี่ยวข้อง 9 
  3.1.1 ข้อมูลปรมิาณฝนและปรมิาณน ้าท่า  9 
  3.1.2 การพฒันาแหล่งน ้า 12 
  3.1.3 ข้อมูลกายภาพของลุ่มน ้า 12 
  3.1.4 ศักยภาพน ้าบาดาลและข้อมูลบ่อบาดาล  17 
  3.1.5 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ  20 
  3.1.6 สถานการณภ์ยัแลง้และน ้าท่วม  23 
  3.1.7 พืน้ที่ป่าไม้ 26 
  3.1.8 พืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 29 
  3.1.9 ข้อมูลน ้าเสยีและมลพษิ 29 
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สารบญั (ต่อ) 
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 3.2 ข้อมูลทุตยิภูมดิา้นอื่น ๆ 30 
  3.2.1 ข้อมูลดา้นสงัคมและจ านวนประชากร  30 
  3.2.2 ข้อมูลเศรษฐกิจและผลติภัณฑม์วลรวมจงัหวัด  31 
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  5.4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันาที่ชัดเจน 61 
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3.1.1-3 ข้อมูลปรมิาณน ้าท่า 11 
3.1.2-1 ข้อมูลโครงการพฒันาแหล่งน ้า  13 
3.1.2-2 สรุปโครงการพฒันาแหล่งน ้าในปจัจุบัน 14 
3.1.3-1   ข้อมูลกายภาพลุ่มน ้า 17 
3.1.4-1   ข้อมูลศักยภาพน ้ าบาดาล และข้อมูลบ่อบาดาล 17 
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            ปรมิาณน ้าที่สามารถพฒันาขึ้นไดโ้ดยไม่เกิดผลกระทบ (Safe Yield) 
3.1.5-1  การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 20 
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3.1.6-1   สถานการณภ์ยัแลง้  23 
3.1.6-2 สถานการณน์ ้ าท่วม 24 
3.1.7-1   พืน้ที่ป่าไม้  26 
3.1.7-2   สรุปทรพัยากรป่าไม้ 27 
3.1.8-1  ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 29 
3.1.9-1   ข้อมูลน ้าเสยีและมลพษิ 29 
3.2.1-1   ข้อมูลประชากรของประเทศไทย 30 
3.2.2-1   ข้อมูลรายไดร้วมของจงัหวัด (GPP) 31 
3.2.3-1   ยุทธศาสตร ์  32 
3.2.4-1   ข้อมูลดา้นการเกษตร  33 
3.2.5-1   ข้อมูลดา้นอุตสาหกรรม 35 
3.2.6-1   ข้อมูลการผลติน ้าประปา 35 
3.2.7-1   ข้อมูลเสน้ทางคมนาคม 36 
4.2.1-1   สรุปสถานการณแ์ละปจัจยัแวดลอ้มของพื้นที่ในปจัจุบัน 44 
4.2.2-1 สรุปแนวโน้มที่ม ีผลต่อการจดัการทรัพยากรน ้า  48 
4.4-1   ทบทวนสถานการณป์ระเดน็ปญัหาที่ส าคญั ในพืน้ที่ลุ่มน ้า....... (รายจงัหวัด) 51 
4.4-2   การทบทวนวัตถุประสงค/์เป้าหมาย/กลยุทธ ์/ ตวัชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร ์ 52 
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ในการจดัท าแผนบริหารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบรูณาการ 

 

1. ความเป็นมา 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดก้ าหนดนโยบายให้ด าเนินการบรหิารจ ัดการ
และพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ เพื่อพฒันากลไกการบรหิารจดัการ ดูแล รกัษา ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มที่มปีระสทิธภิาพและยัง่ยืน  ให้การใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
แต่ละลุ่มน ้า ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์และประเด ็นป ัญหาในแต่ละพื้นที่   กรมทรัพยากรน ้ าได ้
ด าเนินการจดัตัง้องคก์รลุ่มน ้าขึ้นใน 25 ลุ่มน ้ าหลักตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด ้วยการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้าเป็นระบบลุ่มน ้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั ้งในด้านการ
บรหิารจดัการ การจดัหา การใช้ประโยชน์ การพฒันา การป้องกัน การแก้ไขปญัหา การอนุรกัษ ์การ
ฟ้ืนฟู และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรพัยากรน ้าอย่างบูรณาการที่สอดคลอ้งสมัพันธ ์กันทั ้งใน
ระดบัประเทศ ระดบัลุ่มน ้า ระดบัท้องถิน่ และก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการลุ่มน ้ า ในการ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ (กนช.) เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
แผนงานโครงการ แนวทางการแก้ไขป ัญหา อุปสรรคในการบริหารจ ัดการทร ัพยากรน ้ า จ ัดท า
แผนการบรหิารจดัการทรัพยากรน ้ าในพื้นที่ ลุ่มน ้ า ประสานการจ ัดท าแผนปฏิบัต ิการและแผน
งบประมาณของส่วนราชการและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ลุ่มน ้ า พิจารณา
จดัล าดบัพรอ้มทัง้ก าหนดปรมิาณการใช้น ้าในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้ าในพื้นที่ ลุ่มน ้ า เป็นต้น ซึ่งบทบาทหน้าที่
ดงักล่าวในการจ ัดท าแผนการบริหารทรัพยากรน ้ าในพื้นที่ ลุ่มน ้ า คณะกรรมการทรัพยากรน ้ า
แห่งช าติได ้มีมติเห็ นชอบในการประ ชุมครัง้ที่ 3 /25 52 ในวันจ ันทร์ที่  5 ตุลาคม 255 2 ให้
คณะกรรมการลุ่มน ้าด าเนินการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ ซึ่งแผน
ดงักล่าวเป็นการแก้ไขปญัหาทรพัยากรน ้าทัง้ระบบโดยมปีระเดน็ยุทธศาสตร ์7 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1) อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งความอุดมสมบูรณข์องพืน้ที่ป่าตน้น ้า 

2) อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ทรพัยากรดนิและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

3) อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู จดัหา พฒันา และปรบัปรุงแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม 

4) การจดัการคุณภาพน ้าและมลพษิ 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -2- กรมทรพัยากรน ้า 
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5) การจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงโดยให้ความส าคญักับแหล่งธรรมชาต ิศิลปกรรม โบราณคด ี
และประวัตศิาสตร ์

6) ฟ้ืนฟู บรหิารทรพัยากรประมงและชายฝ ัง่ 

7) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการลุ่มน ้า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนส าหรบัน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลให้สมบูรณ ์

ดงันัน้เพื่อให้การจดัท าแผนมกีารวิเคราะห์สถานการณ์ที่สอดคล้องและตรงประเด ็นป ัญหา
ความตอ้งการในแต่ละพืน้ที่ลุ่มน ้ าน าไปสู่การก าหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข และแผนงาน
โครงการในแต่ละประเดน็ปญัหา ผูม้ส่ีวนส าคญัในการวิเคราะห์ข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจ ัดการ
และพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ ซึง่ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการ คณะท างานภายใตค้ณะกรรมการลุ่มน ้ า 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน ้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าแผนของลุ่มน ้ า ซึ่งประกอบด้วยภาค
ราชการและภาคประชาชน และฝ่ายเลขานุการส านักงานเลขานุการลุ่มน ้ าเป็นผู ้ม ีบทบาทส าค ัญใน
การด าเนินงานดงักล่าว กรมทรพัยากรน ้าพจิารณาเห็นว่าในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพัฒนา
ลุ่มน ้าแบบบูรณาการให้มปีระสทิธภิาพ ผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมคีวามรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จ ึงได ้ก าหนดแผนการฝึกอบรมกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ
ขึ้น โดยปีงบประมาณ 2554 ไดก้ าหนดโครงการน าร่อง จ านวน 10 พืน้ที่ การฝึกอบรมดงักล่าวเป็น
การให้ความรู ้ สร ้างความเข้าใจ และน าไปสู่แนวทางการด าเนินการในทิศทางเด ียวกันของ
คณะท างาน ดงันัน้ในการให้ความรูจ้ าเป็นที่จะตอ้งใช้สื่อการสอนที่มปีระสิทธ ิภาพ ในแต่ละประเด ็น
ยุทธศาสตร ์เพื่อให้เกิดการเรยีนรูแ้ละมกีารแลกเปลีย่นในการวิเคราะห์ให้ตรงประเด ็นป ัญหา กรม
ทรพัยากรน ้าจงึไดจ้ดัท าสื่อการสอนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลในการ
จดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการน ามาประกอบการถ่ายทอดในการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัตกิารกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจ ัดการและ
พฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการขึ้น 
 

2. การจดัท าแผนการบริหารจดัการพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

2.1 การจดัท าแผนการบริหารจดัการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 การจดัท าแผนการบรหิารจ ัดการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ หมายถึง กรอบแผน
ยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจดัการและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพื้นที่ ลุ่มน ้ า ซึ่งจะ
ใช้เป็นแนวทางในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู จดัหาและพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพื้นที่ ลุ่ม
น ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยืน รวมทัง้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ และประเด ็นป ัญหาในแต่ละ
พืน้ที่ โดยการบูรณาการจดัท าร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และองค์กร
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -3- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เอกชน การจดัท าแผนการบริหารจ ัดการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการจ าเป็นต้องค านึงถึง
สถานการณท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในแต่ละพืน้ที่ลุ่มน ้าเป็นหลัก มีการพัฒนากลไกการ
บรหิารจดัการ ดูแล รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มให้ได ้ร ับการฟ้ืนฟูและร ักษาไว้อย่าง
ยัง่ยืน ภายใตค้วามสมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสงัคม โดยให้ความส าค ัญกับ
การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัท าจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
2.2 กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนการบริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  หมวด 5  แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 

 1) แนวนโยบายดา้นที่ดนิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มาตรา 85 ข้อ (4) จ ัด
ให้มแีผนการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าและทรพัยากรธรรมชาตอิื่นอย่างเป็นระบบ  

 2) แนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ มาตรา 78 ข้อ (2) สนับสนุนให้จงัหวัด
มแีผนและงบประมาณเพื่อพฒันาจงัหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที่ 

 
2.3 หลกัการในการวางแผนบริหารจดัการน ้าในระบบลุ่มน ้า 

1) การจดัการเป็นระบบลุ่มน ้ า (Watershed Management) เป็นหลักการบริหารจ ัดการ
ทรพัยากรน ้า โดยค านึงถงึความสมัพนัธเ์ชิงระบบหรอืองคร์วม มวีัตถุประสงคเ์พื่อสร ้างความสมดุล
ในการจดัการทรพัยากรน ้าและลดผลกระทบระหว่างกันกับการจ ัดการด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคมและการพฒันาต่างๆ ซึง่อาจมปีระเดน็ขัดแย้ง  (Cross 
Cutting) หรอืประเดน็ที่ตอ้งด าเนินการคู่ขนานเพื่อสนองการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยัง่ยืน 

2) การสนองต่อเป้าหมายการพฒันาประเทศ เป็นหลกัการเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์ 
(Profit Sharing) ภายใตเ้ป้าหมายดา้นต่างๆ ของประเทศ ทัง้การพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด ้านสังคม
และดา้นสิง่แวดลอ้ม ลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์และท าให้เกิดผลลัพธ ์ที่ ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องไดร้บัประโยชน์ร่วมกัน 

3) ความร่วมมอืในการจดัการ (Co-Management) เป็นหลกัการที่สรา้งการร่วมร ับผิดชอบ
ในประเภทหรอืขนาดของภารกิจหร ือการด าเนินการภายใต้เป้าหมายเดียวกันที่ต ้องการความ
สอดคลอ้งหรอืการสนับสนุนกัน 

4) ทรพัยากรน ้าที่สามารถจดัการและใช้ประโยชน์ได้มีจ ากัด  (Limited Resources) เป็น
หลกัการเพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกับศักยภาพที่สามารถจัดหาได้
ประกอบดว้ย การจดัการดา้นความตอ้งการ (Demand Side Management) ให้เหมาะสมกับที่จดัหา
ไดต้ามพืน้ที่หรอืเวลา การจดัการเกษตรน ้าฝนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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5) ธรรมาภบิาล (Good Governance) เป็นหลักการที่ มุ่งเน้นให้เกิดความยัง่ยืน ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยมอีงคป์ระกอบที่สาคญั ไดแ้ก่ การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน การมี
กฎระเบียบที่มปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม ความโปร่งใสในกระบวนการจ ัดการและพัฒนา การ
เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะและการจดัสรรการใช้ที่เป็นธรรมต่อการใช้ในภาคส่วนต่างๆ  

 
2.4 กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน ้า 

1) วิเคราะห์สถานการณ ์ประเดน็ปญัหาความรุนแรงในพื้นที่ ลุ่มน ้ า แนวทางในการแก้ไข
ปญัหา โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2) ก าหนดจุดมุ่งหมายการพฒันา/การแก้ไขปญัหา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์
ยุทธศาสตร ์และตวัชี้วัด จากประเดน็ปญัหาในพืน้ที่  

3) ก าหนดกลยุทธ/ มาตราการ/ จดัท าแผนงาน/ โครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรการ
และมคีวามเป็นไปได ้โดยก าหนดกรอบแผนงาน/ โครงการ ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาวเพื่อให้
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย  

4) การตดิตามประเมนิผล เพื่อให้มัน่ใจในการบรรลุผลสมัฤทธิ ์
 
2.5 การจดัท าประเดน็ยุทธศาสตร์ 

จากกรอบแนวคดิในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน ้ า การจ ัดท าประเด ็นยุทธศาสตร์ที่ม ี
ประสทิธภิาพสามารถก าหนดทิศทางของแผนได้นั้น สิ่งส าค ัญต้องมีข้อมูลพื้นฐานในเร ื่องนั้นๆ  ที่
ชัดเจน ถอืว่าเป็นเป็นขัน้ตอนแรกที่ส าคญัในการวางแผนยุทธศาสตรท์ี่ด ี เ น่ืองจากการจ ัดท าแผนฯ
เป็นก าหนดล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค ์จะต้องมีข้อมูลที่
ใช้ในการประมวลผลที่จะด าเนินการไดต้ามแผน และสามารถแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได ้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้น หากแผนที่ด าเนินการไม่มีข้อมูลที่ชัดเ จนและถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานไม่ถูกตอ้งสมบูรณด์ว้ย จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งให้บุคลากรที่จ ัดท าแผนต้องมี
ความรู ้ ทักษะ และข้อมูลในพื้นที่ ที่ชัดเจนเพื่อให้การจ ัดท าแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ
ประกอบกับการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน ้ า และ
ทรพัยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตอ้งใช้ข้อมูลประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จ ึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ตอ้งรวบรวมข้อมูลให้ครบถว้นทุกประเดน็และชัดเจนเป็นปจัจุบัน ที่จะน ามาประกอบเป็น
ข้อมูลในการจดัท าแผนยุทธศาสตรใ์ห้กับลุ่มน ้าไดอ้ย่างถูกตอ้ง  และเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าระดบัลุ่มน ้าและระดบัประเทศ พรอ้มทัง้ท าให้แผนยุทธศาสตร์ลุ่มน ้ า
สามารถตอบสนองการแก้ไขปญัหาในพืน้ที่ไดอ้ย่างเป็นระบบ และสามารถน าสู่การปฏิบัตไิด  ้
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2.6 กรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข้องในการจดัท าฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับระบบการตดัสนิใจ เป็นวิธกีารเชิงระบบและเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษา
การตดัสนิใจ วิธกีารเชิงระบบ คอื มปีจัจยั (Input) มกีระบวนการ (Process) และผลลัพธ ์ (output) 
วิธกีารเชิงวิเคราะห์ คอื การใช้เหตุผล ( logic) พิจารณาตัวแปรทุกตัวที่หาได้หร ือข้อมูลที่ม ีอยู่ 
พจิารณาทางเลอืกที่เป็นไปไดโ้ดยใช้เคร ื่องมอืหรอืเทคนิคเชิงปรมิาณ 

 แนวคดิน้ีตอ้งการเน้นถงึประเดน็ส าคญัว่า ถา้ตอ้งการผลลพัธท์ี่มคีุณภาพก็จ าเป็นต้องใส่
สิง่น าเข้าที่สมบูรณ ์และมคีุณภาพ  เข้าไปในระบบ ตวัอย่างเช่น ในการด าเนินการจดัท าแผนบริหาร 
จดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  หากเรามฐีานข้อมูลในพืน้ที่ Inputs ที่ชัดเจนในการบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า ทรพัยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การด าเนินการจดัท าแผนบริหารจ ัดการและ
พฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ Process ประสบผลส าเรจ็ ไดแ้ผนที่ม ีคุณภาพ Outputs มีความพร้อม
ตรงตามวัตถุประสงคข์องการจดัท าเพื่อแก้ไขปญัหา สามารถน าไปขอรบัสนับสนุนงบประมาณ และ
น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

 

 

 

 

(อ้างอิ ง: ว ิจ ิต ร ตันฑสุ ทธิ ์ และคณะ การว ิจ ัย ด าเนินงาน COPERATION RESERCH. เล่มท ี่ 1 ภาค 
DETERMINISLIO. พมิพ์ครัง้ท ี ่1. กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2520) 

2) พระราชกฤษฏีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ .ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 11 

 “ ส่วนราชการมหีน้าที่พฒันาความรูใ้นส่วนราชการเพื่อให้มลีกัษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรูอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยตอ้งรบัรูข้้อมูลข่าวสารและสามารถ ประมวลผล ความรูใ้นด้านต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัตริาชการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเรว็ และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั ้ง
ตอ้งส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถสรา้งวิสยัทัศน์และเปลีย่นแปลงทัศนคติของข้าราชการ
ในสงักัดให้เป็นบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพและมกีารเรยีนรูร้่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตริาชการ
ของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกับการบรหิารราชการให้เกิดผลสมัฤทธิต์ามพระราชกฤษฎีกาน้ี” 

3) แนวคดิการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 การจดัท าแผนการบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  มกีรอบแนวคิดในการ
ด าเนินการตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550   แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที่ 10 และแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการจดัท าแผน 11 
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ขัน้ตอน ซึง่คณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาตใิห้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 โดยมี
ขัน้ตอนแรก คอื ฝ่ายเลขาลุ่มน ้าด าเนินการการวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่ลุ่มน ้าร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจ ัดท าแผนให้
สอดคลอ้งกับปญัหาในพืน้ที่ ดงัแสดงขัน้ตอนการจดัท าแผนการบรหิารจดัการและพัฒนาลุ่มน ้ า แบบ
บูรณาการไดด้งัรูปท่ี 2.6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6-1  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

 

แผนภมูทิ ี ่2 ข ัน้ตอนการจดัท า

   " กรอบแผนการบรหิารจดัการและพฒันาลุม่น า้แบบบรูณาการ "
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คณะรัฐมนตรี

กรมทรัพยากรน า้

คณะกรรมการลุ่มน า้

ส านักงบประมาณ

กนช.

กระทรวง/กรม จังหวดั

9

11

7

8

4

1

                             แผนปฎิบติัการจงัหวดัมี                   .
  
แผนของ               แผนของ        แผนของ      แผนงาน
กระทรวง/ กรม        จงัหวดั            อปท .           ชุมชน 

กลุ่มผลผลิต/โครงการจงัหวดัมี 5 กลุ่ม คือ
กลุ่ม 1 การพฒันาดา้นเศรษกิจ  ( แผนการพฒันา
แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร/อุตสหกรรมจดัอยูก่ลุ่ม 1 )
กลุ่ม 2 การพฒันาดา้นสงัคม (แผนการจดัหาแหล่งน ้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคจดัอยูก่ลุ่ม 2 )
กลุ่ม 3 การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม
กลุ่ม 4 การรักษาความมัน่คงและความสงบ
กลุ่ม 5 การบริหารจดัการ

2
1. วเิคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรน า้และส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ลุ่มน า้ 

(ด าเนินการร่วมกบัคณะอนุกรรมการกลัน่กรองด้านวชิาการ)

2. จัดท าร่างกรอบแผนยทุธศาสตร์/แนวทาง มาตราการแก้ไข ด้านทรัพยากรน า้และ

ส่ิงแวดล้อม 

2.

1.ประสาน ทสจ.เพื่อเข้าพบยทุธศาสตร์จังหวดั 

ทสจ. ช้ีแจงการ จัดท าร่างกรอบแผนฯ ให้

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จังหวดั 

น าร่างกรอบประเด็นปัญหาของลุ่มน า้และแนวทางการจัดการที่

เหมาะสม เสนอ รับฟังความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้เสียในพืน้ที่

ลุ่มน า้(ประชุมคร้ังที่ 1)

5

แผนชุมชน/แผนท้องถิ่น

คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ

คณะกรรมการบริหารงาน

จังหวดัแบบบูรณาการ        

( ก.บ.จ. )

แผนพัฒนาจังหวดั

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ    

(ก.น.จ.)

คกก.กระจายอ านาจฯ
10

     หมายเหตุ   ขั้นตอนการจดัท าแผนฯน้ี เป็นการจดัท าร่างกรอบแผนฯ

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม

จังหวดัแบบบูรณาการ ก.บ.ก.

6

คณะท างานในการปรับปรุงแผนปฎบัิติการเพือ่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในระดับจังหวดั ทสจ.เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการลุ่มน า้สาขา/

จังหวดั  (กรณีถ้าม)ี

น าร่างแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน า้แบบ

บูรณาการ รับฟังความคดิเห็นจากผู้มส่ีวนได้เสียในพืน้ที่

ลุ่มน า้ (ประชุมคร้ังที่ 2)

ประสานจัดท าแผนงาน/โครงการตามกรอบ

ยทุธศาสตร์กบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   ในส่วนกลางและในพืน้ทีลุ่่มน า้(จังหวดั)

3
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -7- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2.7 หลกัการสร้างความเช่ือมโยงและปัจจยัสภาวะแวดล้อม 

จากหลกัการในการวางแผนบรหิารจดัการน ้าในระบบลุ่มน ้ าและกรอบแนวคิดหลักในการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร ์น ามาใช้ประกอบการจดัท า เพื่อก าหนดทิศทางของแผน โดยประยุกต์ใช้
แนวคดิและหลกัการดงักล่าวนั้นต้องพิจารณาถึงการจ ัดการทร ัพยากรน ้ าอย่างรอบด้าน ป ัจจ ัย
ภายนอกที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง ประเดน็ที่ขัดแย้ง และประเด ็นที่ต ้องด าเนินการคู่ขนาน รวมทั ้งการ
เปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นจากแรงกดดนัของสงัคม  สถานการณท์ัง้ภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อ
การสรา้งสมดุลระหว่างการอนุร ักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้ าและผันน ้ าทั ้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศกับการใช้ประโยชน์ทรพัยากรน ้าของทุกภาคส่วน ความมเีหตุผลและใช้องค ์ความรู ้ทั ้งทาง
วิชาการและภูมปิญัญาท้องถิน่ประกอบการตดัสนิใจ ประชาชนมส่ีวนร่วมทุกขั ้นตอน โดยค านึงถึง
ความถูกตอ้งและเป็นธรรม เพื่อส่งผลให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน ซึง่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
นัน้ตอ้งพจิารณาถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้าอย่างรอบดา้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากแรงกดดนัของกระแสแนวคิดและสถานการณ์ต่างๆ ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ  
นอกจากน้ียังตอ้งพจิารณาถงึเหตุปจัจยัที่ก่อให้เกิดการขาดสมดุลในการพฒันาและความเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรน ้า ซึง่ส่งผลให้ตอ้งเร่งบูรณาการแผนการบริหารจ ัดการทรัพยากรน ้ าอย่างเร่งด่วน  
เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันกับการพฒันาประเทศในดา้นอื่นๆ ที่จะน าไปสู่การสร ้างสมดุลและการ
พฒันาที่สนองตอบปญัหาทุกดา้นอย่างแท้จรงิ รวมถงึให้ความส าค ัญต่อบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นของ
ภาคประชาชน สทิธชุิมชนและส่งเสรมิการกระจายอานาจและหน้าที่รบัผดิชอบ  
 
2.8 ประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องประกอบการจดัท าแผน 

ประเดน็ส าคญัที่ควรพจิารณาในการบรหิารจดัการน ้าแบบบูรณาการ เช่น เหตุการณ์ในอดีต
ที่เคยเกิดหรอืประเดน็ที่เป็นปญัหาอยู่ในปจัจุบัน หรอืการเปลีย่นแปลงของปจัจ ัยแวดล้อมอื่นๆ ที่ม ี
แนวโน้มที่จะให้เกิดผลกระทบกับทรพัยากรน ้า ประเดน็ส าคญัเหล่าน้ีควรมีการพิจารณาหรือ มีการ
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถจดัท าปจัจยัแวดลอ้มให้เพยีงพอที่จะก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ แนวทางที่
เหมาะสมและแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขหรอืการบรรลุเป้าหมาย มดีงัน้ี 

 1) ประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตป้ระเทศ
ไทยมปีรมิาณฝนเฉลีย่ต ่ากว่าทุกประเทศโดยที่ภาคต่างๆ มปีระมาณฝนเฉลีย่1,000-1,600 มม.ต่อปี 
ยกเว้นภาคใตท้ี่มฝีนเฉลีย่1,600 – 2,500 มม.ต่อปี 

 2) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจท าให้การจ ัดการทรัพยากรน ้ ายุ่งยากมากขึ้น 
เน่ืองจากในปจัจุบันสภาพการณข์องฝนมกีารผนัแปรสูงมากทัง้กรณฝีนน้อยและฝนมาก 

 3) คาดการณป์ระชากรของประเทศยิ่งเพิม่ขึ้นคาดว่าในอนาคต  20 ปีจะมีประชากร
เพิม่ขึ้นอกี 12-15 ลา้นคน และการยกระดบัมาตรฐานทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมและความจ าเป็น
พืน้ฐาน ท าให้เพิม่อตัราการใช้น ้าต่อประชากรสูงขึ้นทัง้ในชุมชนชนบทและชุมชนเมอืง  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -8- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 4) การพฒันาดา้นเศรษฐกิจสงัคมเพื่อเป้าหมายให้ประเทศมรีายไดต้่อประชาชาตสูิงขึ้น
ทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร จะเป็นตวัเร่งที่จะตอ้งท าให้มกีารจดัหาน ้าตน้ทุนเพิม่ขึ้น 

  5) การจ ัดห าน ้ าเพื่ อการเ กษตรในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาระบบ
ชลประทานเพื่อการปลูกข้าว ท าให้ตอ้งมกีารจดัหาปรมิาณน ้าต่อพื้นที่ชลประทานสูงเมื่อเทียบกับ
การปลูกพชืชนิดอื่น 

 6) การเพิม่ปรมิาณน ้าตน้ทุนตามศักยภาพในประเทศ มขี้อจ ากัดทั ้งสภาพภูมิประเทศ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและดา้นสงัคม ท าให้การเพิม่ประมาณน ้าตน้ทุนไม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้น ้ าที่
เพิม่ขึ้นและตน้ทุนของการจดัหาน ้าต่อหน่วยสูงขึ้นอย่างมาก 

     7) แนวทางการพฒันาระบบชลประทานในปจัจุบัน เน้นการกักเก็บน ้า การทดน ้ าผันน ้ า
เข้าระบบชลประทาน การเพิม่ความสามารถใช้ประโยชน์จากฝนในพืน้ที่จะสามารถลดการขาดแคลน
น ้าเพื่อการเกษตรไดบ้างส่วน 

     8) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิในพื้นที่ตน้น ้า โดยเฉพาะการ
ท าการเกษตรในพืน้ที่ลาดชัน มผีลกระทบต่อทรพัยากรน ้าทัง้ดา้นน ้าท่วมและการขาดแค ลนน ้ าอย่าง
ชัดเจนในหลายลุ่มน ้า 

     9) ควรมกีารจดัการดา้นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนทางการเกษตรเน่ืองจากการจ ัดหาน ้ าจะไม่
เพยีงพอในทุกพืน้ที่ เช่นระบบการปลูกพชืที่เหมาะสม การสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาด เป็น
ตน้ 

     10) ควรมกีารก าหนดปริมาณน ้ าเพื่อร ักษาระนิเวศในลุ่มน ้ าที่ม ีปร ิมาณการเก็บกัก
เพยีงพอ     

 11) การจดัท าน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต ้องใช้น ้ าใน
ขบวนการผลติหรอืการรวมกลุ่มเป็นนิคมขนาดใหญ่ การก าหนดพื้นที่ต ัง้ตอ้งพจิารณาความสามารถ
ในการจดัหาน ้าตน้ทุนดว้ย 

 12) การวางแผนการจดัสรรน ้าระดบัลุ่มน ้า มคีวามจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการในลุ่มน ้ าที่
ม ีน ้ าต ้นทุนจ ากัด ห ร ือมีการ ใช้น ้ าต ้นทุนรวมกันระหว่างการเกษตร ภาคธุรกิจบร ิการ และ
ภาคอุตสาหกรรม 

 13) การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย เพื่อการป้องกันพื้นที่ ชุมชน พื้นที่ เศรษฐกิจ และ
บรรเทาความเสยีหายในพืน้ที่อื่นๆ ให้อยู่ในเกณฑย์อมรบัได ้และเน้นมาตรการการใช้ที่ด ิน และผัง
เมอืง เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดปญัหาขยายตวัเพิม่ขึ้น รวมทัง้การใช้มาตรการดา้นไม่ใช้สิง่ก่อสร ้าง โดย
การพจิารณาทัง้ระบบลุ่มน ้า 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -9- กรมทรพัยากรน ้า 
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 14) การแก้ไขปญัหาน ้าเสยีจากชุมชนการเกษตร จะตอ้งสรา้งความเข้าใจ ความร่วมมือ
ในการแก้ไข เน้นการจดัการที่แหล่งก าเนิด ส าหรบัน ้าเสยีอุตสาหกรรม ต้องเข้มงวดด้านกฎหมาย
และมาตรการดา้นสงัคมในการตดิตามและเฝ้าระวัง 

 15) การบรหิารจดัการ ตอ้งมกีารสรา้งกลไกการจ ัดการเชิ งบูรณาการ และการสร ้าง
จติส านึก 
 

3. การรวบรวม ประมวลผล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 

การใช้ข้อมูลจรงิสนับสนุน สถานการณ์ที่ เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ใน
ปจัจุบัน และการน าไปสู่การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต รวมทัง้ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ม ีผล
ต่อความตอ้งการใช้น ้าหรอืมผีลกระทบต่อทรพัยากรน ้ า เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ ซึง่ในการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ม
การเปลีย่นแปลง สามารถใช้ข้อมูลหรอืผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานหรอืการจดัท ายุทธศาสตร์ด ้าน
ต่าง ๆ และการวิเคราะห์เพิม่เตมิจากข้อมูลที่ไดม้า โดยข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลมดีงัน้ี 

 
3.1 ข้อมูลทรัพยากรน ้า และทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง 

3.1.1 ข้อมูลปริมาณฝน และปริมาณน ้าท่า 

ข้อมูลปรมิาณฝน และปรมิาณน ้าท่า จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

1) ข้อมูลปรมิาณฝน โดยใช้ข้อมูลฝนจากสถานีหลักของพื้นที่จ ังหวัดหร ือลุ่มน ้ า และ
แสดงผลเป็นปรมิาณฝนรายเดอืนเฉลีย่  ปรมิาณฝนรายปีเฉลีย่ ของแต่ละจงัหวัด รายลุ่มน ้า และราย
ลุ่มน ้าสาขา แสดงรายละเอยีดของลกัษณะข้อมูลและแนวทางการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ด ัง ตาราง
ท่ี 3.1.1-1 ตวัอย่างการสรุปข้อมูลปรมิาณฝนตามตารางท่ี 3.1.1-2 และรูปท่ี 3.1.1-1 

2) ข้อมูลปรมิาณน ้าท่า โดยใช้ข้อมูลจากสถานีน ้าท่าหลกัในลุ่มน ้า และแสดงผลเป็นปริมาณ
น ้าท่ารายเดอืนเฉลีย่ ปรมิาณน ้าท่ารายปีเฉลีย่ ของแต่ละจ ังหวัด รายลุ่มน ้ า และรายลุ่มน ้ าสาขา 
แสดงรายละเอยีดของลกัษณะข้อมูลและแนวทางการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ ตามตารางที่ 3.1.1-3 
และตวัอย่างรูปท่ี 3.1.1-2 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -10- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.1-1 ข้อมูลปริมาณฝน 

ขอ้มูลปริมาณฝน ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขอ้มูลปริมาณฝนรายเดอืนเฉล ีย่
ของแต่ละจงัหวดั และกราฟ
เปรียบเทยีบรายจงัหวดัของแต่
ละภาค 

01 ปริมาณฝน 
ปริมาณฝนรายจงัหวดั.xlsx 

เพือ่เป็นขอ้มูลฝนส าหรับในแต่ละ
จงัหวัดมปีริมาณมากน้อยเพยีงใด 
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์
สภาพและแนวโนม้ของปริมาณ
น ้ าท่าของพื้นที ่

ขอ้มูลปริมาณฝนรายเดอืนและ
รายปีเฉล ีย่ของ 25 ลุ่มน ้ า และ
ช่วงพสิยัรายปีเฉล ีย่ และขอ้มูล
ปริมาณฝนเฉล ีย่ในช่วงฤดูฝน
และฤดูแลง้ของแต่ละลุ่มน ้า 
 

ปริมาณฝนรายลุ่มน ้ า.xls เพือ่เป็นขอ้มูลฝนส าหรับในแต่ละ
ลุ่มน ้ า และการกระจายตัวของฝน
ของแต่ละปี โดยช่วงพสิยัรายปี
แสดงให้เหน็แนวโน้มของฝนน้อย
หรือมากของลุ่มน ้ า  และแสดง
ปริมาณฝนตามช่วงฤดูกาลของ
แต่ละลุ่มน ้ า 

ขอ้มูลปริมาณฝนรายเดอืนและ
รายปีเฉล ีย่ของลุ่มน ้ าสาขา 

ปริมาณฝนลุ่มน ้าสาขา 25 ลุ่ม
น ้ า 

เพือ่เป็นขอ้มูลฝนส าหรับในแต่ละ
ลุ่มน ้ าสาขา  

รูปแสดงเสน้ชัน้น ้ าฝนทัง้
ประเทศและในแต่ละภาค 

เลน้ชัน้น ้ าฝน.pdf แสดงเสน้ชัน้น ้ าฝนของพื้นที ่ 

    

ตารางท่ี 3.1.1-2  ตวัอย่างการสรุปข้อมูลปริมาณฝน 

สรุปรายกลุ่มลุ่มน ้ า รายปีเฉล ีย่ 
(มลิลเิมตร)            

ช่วงพสิยั 
(มลิลเิมตร) 

ลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าโขง 1,371 800 – 3,000 
ลุ่มน ้ าสาขาแม่น ้ าสาละวนิ 1,380.6 800 – 3,200 
ลุ่มน ้ าเจา้พระยา-ท่าจนี 1,172.5 600 – 1,800 
ลุ่มน ้ าแม่กลอง 1,376.7 800 – 2,400 
ลุ่มน ้ าบางปะกง 1,412.4 1,000 – 2,800 
ลุ่มน ้ าชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยตะวนัออก 2,033.7 800 – 4,600 
ลุ่มน ้ าชายฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยตะวนัตก 1,055.4 800 – 1,400 
ลุ่มน ้ าภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัออก 2,021.1 1,400 – 3,800 
ลุ่มน ้ าภาคใต้ฝ ัง่ตะวนัตก 2,559.0 1,600 – 4,600 

เฉล ีย่ลุ่มน ้ าของประเทศไทย 1,429.9 600 – 4,600 
          
 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -11- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1.1-1  ตวัอย่างข้อมูลปริมาณน ้าฝน 

 

ตารางท่ี 3.1.1-3  ข้อมูลปริมาณน ้าท่า 

ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่า ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล ี่ย
และรายปีเฉล ีย่ของ 25 ลุ่มน ้ า  

02-ปริมาณน ้ าท่า 
ปริมาณน ้ าท่ ารายลุ่มน ้ า
หลกั.xlsx 

ความสามารถในการใหน้ ้ าของแต่
ละลุ่มน ้ าและการเปรี ยบเทียบ
ศกัยภาพกบัขอ้มูลดา้นอืน่ๆ 

ขอ้มูลปริมาณน ้ าท่ารายเดือนเฉล ี่ย
และรายปีเฉล ีย่ของลุ่มน ้ าสาขา 

ปริมาณน ้ าท่ ารายลุ่มน ้ า
สาขา.xls 

ความสามารถในการใหน้ ้ าของแต่
ล ะ ลุ่ ม น ้ า ส า ข า แ ล ะ ก า ร
เปรียบเทียบศักยภาพกับข้อมูล
ดา้นอืน่ๆ 

สถานีวดัน ้ าท่าในแต่ละลุ่มน ้ า รายชือ่สถานีน ้ าท่า.xls กา ร ต ร วจสอบข้อมูล น ้ า ท่ า ที่
ต าแหน่งต่างๆ ในลุ่มน ้ า 

รูปแสดงที่ตั ้งของสถานีวัดน ้ า ท่าที่
กระจายอยู่ในพื้นที่ทัง้ประเทศและ
รายภาค 

รูปสถานีน ้ าท่า.pdf แสดงสถานีวัดน ้ าท่าที่ต าแหน่ง
ต่างๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ตามล า
น ้ า 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -12- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1.1-2  ตวัอย่างข้อมูลปริมาณน ้าท่า  

 

3.1.2 การพัฒนาแหล่งน ้า 

 โครงการพฒันาแหล่งน ้าต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาดกลางและโครงการ
ขนาดเลก็ รวมทัง้โครงการที่มศีักยภาพในแผนการพฒันาอนาคต  เพื่อวิเคราะห์ในการวางแผนใน
ภาพรวมของลุ่มน ้า ปรมิาณน ้าตน้ทุนของพืน้ที่ และแนวทางการพฒันาในอนาคต  ซึ่งองค ์ประกอบ
ของข้อมูลโครงการแหล่งน ้าแสดงในตารางท่ี 3.1.2-1 และสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน ้ าในป ัจจุบัน
แสดงในตารางท่ี 3.1.2-2 และแสดงข้อมูลโครงการพฒันาแหล่งน ้าในรูปท่ี 3.1.2-1 
 

3.1.3 ข้อมูลกายภาพของลุ่มน ้า 

 ข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน ้า สภาพทัว่ไปของพืน้ที่ และผงัลุ่มน ้า เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การเข้าใจลกัษณะของพีน้ที่ ลุ่มน ้ า  ซึ่งองค ์ประกอบของข้อมูลกายภาพลุ่มน ้ าแสดงในตารางท่ี  
3.1.3-1 และรูปท่ี 3.1.3-1 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -13- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.2-1  ข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน ้า  

โครงการพฒันาแหล่งน ้ า ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
แผนงานโครงการพฒันาแหล่งน ้ า
ขนาดใหญ่  และโครงการขนาด
กลาง(โครงการศกัยภาพ) ของ
กรมชลประทาน แยกรายลุม่น ้ า 
และรายจงัหวดั 

03-โครงการแหล่งน ้ า 
แผนงานโครงการขนาดใหญ่
และกลาง.xls 
 

เพือ่วเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่ง
น ้ าต้นทุนและพื้นทีช่ลประทานใน
อนาคต  

โครงการแหล่งน ้ าขนาดใหญ่  
กลางและ เลก็ทีด่ าเนินการแลว้
ของกรมชลประทาน  

โครงการชปขนาดใหญ่ถึง 
53.xls 
โครงการชปขนาดกลางถึง 
53.xls 
ชป.ขนาดเลก็ (ปี 48 – 54) 

เพือ่ทราบถึงศกัยภาพของแหล่ง
น ้ าในแต่ละพื้นทีลุ่่มน ้าทีม่อียู่ใน
ปจัจุบนั เพือ่ให้เกดิการวางแผน
พฒันาในดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพน ้ าต้นทุนทีม่อียู่พ ื้นที ่

โครงการพฒันาแหล่งน ้ าของกรม
ทรัพยากรน ้ า  
 
 

โครงการพฒันาแหล่งน ้ า(กรม
ทรัพยากรน ้ า).xlsx 

เพือ่ใหท้ราบถึงโครงการแหล่งน ้ า
ทีก่ระจายตัวอยู่ในพื้นทีลุ่่มน ้ า 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาของแต่ละทอ้งถิ่น 

ทีต่ัง้โครงการขนาดใหญ่ กลาง 
เลก็ และพื้นทีช่ลประทาน (ขอ้มูล 
GIS) 

ทีต่ัง้โครงการชลประทาน 
(folder) 

เพือ่ใหเ้หน็การกระจายตัวของ
โครงการแหล่งน ้ าต่างๆในพื้นที ่
และทราบถึงลกัษณะทีแ่ตกต่าง
กนัของแต่ละพื้นที ่

สรุปโครงการแหล่งน ้ ารายลุ่มน ้า สรุปโครงการแหล่งน ้ ารายลุ่ม
น ้ า.xls 

เพือ่แสดงให้เหน็โครงการ
ชลประทานขนาดต่างๆในแต่ละ
พื้นทีลุ่่มน ้ า  

ขอ้มูลโครงการชลประทานขนาด
เลก็ (กรมชลประทาน) ปี 2548 - 
2554 

ชลประทานขนาดเลก็  (folder เพือ่เป็นขอ้มูลโครงการ
ชลประทานขนาดเลก็ทีก่ระจายใน
แต่ละพื้นที ่

รูปโครงการขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ 
ทัง้ประเทศ และรายภาค 
 

โครงการพฒันาแหล่ง
น ้ า_M+L+Area.pdf 
โครงการพฒันาแหล่ง
น ้ า_S.pdf 

เพือ่ใหเ้หน็การกระจายตัวของ
โครงการแหล่งน ้ าต่างๆในพื้นที ่ 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -14- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.2-2  สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในปัจจุบัน 

รหสั
ลุ่มน ้า 

ชื่อลุ่มน ้า 

โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง  โครงการขนาดเล็ก โครงการสูบน ้า 
ด้วยไฟฟ้า 

จ านวน
โครงการ 

ความจุ 
เก็บกกั  

(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ไร่) 

จ านวน
โครงการ 

ความจุ 
เก็บกกั  

(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ไร่) 

จ านวน
โครงการ 

พื้นท่ี
ชลประทาน 

(ไร่) 
1 สาละวิน 15 14 41,260 299 10 28,420 23 21,376 
2 โขง 133 1,310 1,026,635 1,844 436 98,530 417 649,091 
3 กก 8 73 276,200 195 24 47,380 12 17,740 
4 ชี 95 4,463 1,474,056 1,510 252 13,470 594 1,285,470 
5 มูล 157 4,142 1,577,705 2,307 333 13,939 280 472,022 
6 ปิง 57 14,123 2,137,041 922 28 161,992 186 285,153 
7 วงั 10 314 287,067 253 105 22,896 78 100,199 
8 ยม 34 306 752,440 489 76 75,177 125 121,540 
9 น่าน 64 10,354 1,090,997 577 49 64,493 313 554,171 
10 เจ้าพระยา 39 38 6,118,666 303 9 18,518 30 73,379 
11 สะแกกรงั 6 160 279,148 118 2 _ 16 38,400 
12 ป่าสกั  23 1,104 510,970 380 5 11,882 3 1,832 
13 ท่าจีน 16 294 2,441,126 381 26 28,000 11 31,150 
14 แม่กลอง 27 26,728 1,461,500 272 164 31,611 66 113,930 
15 ปราจีนบุรี 24 131 527,215 218 13 19,819 66 114,453 
16 บางปะกง 18 608 1,293,690 258 15 10,180 5 16,950 
17 โตนเลสาบ 3 137 97,900 143 3 1,950 _ _ 
18 ชายฝ ัง่ทะเล

ตะวนัออก 41 762 485,800 275 21 22,470 50 118,580 
19 เพชรบุรี 11 714 360,530 132 36 15,970 8 6,600 
20 ชายฝ ัง่ทะเล

ตะวนัตก 21 599 305,620 320 51 29,374 1 1,000 
21 ภาคใต้ฝ ัง่

ตะวนัออก 31 96 1,345,844 982 69 94,495 39 54,292 
22 ตาปี 21 5,800 61,615 104   15,712 20 30,138 
23 ทะเลสาบ

สงขลา 18 52 620,190 164 1 31,220 22 41,865 
24 ปตัตานี 4 1,404 241,850 191 1 8,340 _ _ 
25 ภาคใต้ฝ ัง่

ตะวนัตก 19 33 144,910 506 24 47,507 23 46,900 
  รวม 895 73,759 24,959,975 13,143 1,753 913,345 2,388 4,196,231 

ที่มา: รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน 2553 (กรมชลประทาน) 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -15- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1.2-1  ตวัอย่างข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน ้า  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -16- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1.3-1  ตวัอย่างข้อมูลกายภาพลุ่มน ้า  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -17- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.3-1  ข้อมูลกายภาพลุ่มน ้า 

ขอ้มูลลกัษณะกายภาพลุม่น ้ า ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
รูปลุ่มน ้ า 25 ลุ่มน ้ าของประเทศ 
และการแบ่งลุ่มน ้ าสาขาของแต่ละ
ลุ่มน ้ าหลกั 

04-ขอ้มูลกายภาพลุ่มน ้ า 
รูปลุ่มน ้ า 25 ลุ่มน ้ า  (Fileทัง้ 
25 ลุ่มน ้ า) 
 

เพือ่ใหเ้หน็สภาพพื้นทีแ่ละชอบเขต
ของลุ่มน ้ า รวมทัง้การแบ่งลุ่มน ้ า
สาขาต่างๆ   

ข้อมูลล ักษณะภูม ิประเทศแล ะ
รายละเอยีดของแต่ละลุ่มน ้ าสาขา  

ขอ้มูลพื้นทีก่ายภาพ (Fileทัง้ 
25 ลุ่มน ้ า) 
 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจในสภาพพื้นที่ของแต่
ละลุ่มน ้ า ล ักษณะของพื้นที่ลุ่มน ้ า
ตัง้แต่ต้นน ้ า กลางน ้ าและทา้ยน ้ า 

ผังลุ่มน ้ า 25 ลุ่มน ้ า  
 

ผังลุ่มน ้ า (Fileทัง้ 25 ลุ่มน ้ า) 
 

เพือ่ใหเ้หน็ลกัษณะของผังลุ่มน ้ า ที่ม ี
ลุ่มน ้ าสาขาไหลมารวมกนัเป็นลุ่มน ้ า 
เขา้ใจลกัษณะของแต่ละพื้นทีลุ่่มน ้ า 

รูปแผนที่เส ้นชัน้ ความสูงของ
พื้นทีลุ่่มน ้ า  

กายภาพลุ่มน ้ า.pdf แสดงเสน้ชัน้ความสูงของแต่ละพื้นที ่
ลกัษณะทางกายภาพของลุ่มน ้ า 

 

3.1.4 ศกัยภาพน ้าบาดาลและข้อมูลบ่อบาดาล 

 ข้อมูลบ่อบาดาลและปรมิาณการให้น ้าจากบ่อบาดาลของแต่ละพื้นที่ รวมทั ้ง ศักยภาพของ
แอ่งน ้าบาดาล ซึง่องคป์ระกอบของข้อมูลน ้าบาดาลแสดงในตารางท่ี 3.1.4-1 และสรุปปริมาณน ้ าที่
กักเก็บอยู่ในแอ่งน ้าบาดาล (Groundwater Storage) และปรมิาณน ้าที่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้โดย
ไม่เกิดผลกระทบ (Safe Yield) ในตารางท่ี 3.1.4-2 และตวัอย่างข้อมูลน ้าบาดาลในรูปท่ี 3.1.4-1 
 

ตารางท่ี 3.1.4-1  ข้อมูลศกัยภาพน ้าบาดาล และข้อมูลบ่อบาดาล  

ขอ้มูลศกัยภาพน ้ าบาดาล  
และขอ้มูลบอ่บาดาล 

ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 

สรุปปริมาณน ้ าทีก่กัเกบ็อยู่ในแอ่งน ้ าบาดาล 
(Groundwater Storage) และปริมาณน ้าที่
สามารถพฒันาขึ้นมาไดโ้ดยไม่เกดิ
ผลกระทบ (Safe Yield) 

ขอ้มูลน ้ า
บาดาล.doc 

พื้นทีท่ ีม่ศีกัยภาพการใชน้ ้ าบาดาล
ในปริมาณมาก 

ขอ้มูลบ่อบาดาลแสดงต าแหน่งทีต่ัง้ 
คุณภาพ (Tds) และ yield  และขอ้มลู GIS 
 

 น ้ าบาดาล.pdf ความสามารถในการใหน้ ้ าในระดบั
พื้นทีเ่พ ือ่วเิคราะห์ความเป็นไปได้
เบื้องต้น 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -18- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.4-2  ปริมาณน ้าท่ีกักเก็บอยู่ในแอ่งน ้าบาดาล (Groundwater Storage) และ  
             ปริมาณน ้าท่ีสามารถพัฒนาข้ึนได้โดยไม่เกิดผลกระทบ (Safe Yield) 

แอ่งน ้าบาดาล ปรมิาณที่กักเก็บ          
(ลา้น ลบ.ม.) 

ปรมิาณน ้าที่พฒันา
ไดต้่อปี (ลา้น ลบ.ม.) 

ปรมิาณน ้าที่พฒันาได้
ต่อวัน (ลา้น ลบ.ม.) 

แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน 485 97 0.265 

แอ่งล าปาง 295 59 0.161 

แอ่งเชียงราย-พะเยา 212 42 0.115 

แอ่งแพร่ 160 32 0.087 

แอ่งน่าน 200 40 0.110 

แอ่งเจา้พระยาตอนเหนือ 6,400 1,280 3.500 

แอ่งเจา้พระยาตอนใต ้ 6,470 1,294 3.500 

แอ่งท่าฉาง 320 64 0.175 

แอ่งนครศรธีรรมราช 420 84 0.230 

แอ่งระโนด-สงขลา 400 80 0.200 

แอ่งหาดใหญ่ 175 35 0.096 

แอ่งปตัตานี 340 68 0.186 

รวม 15,877 3,175 8.625 
ที่มา: รายงานทรพัยากรน ้าใต้ดินในประเทศไทย, 2542 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -19- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1.4-1  ตวัอย่างข้อมูลน ้าบาดาล 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -20- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.1.5 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 ประเทศไทยมพีืน้ที่ประมาณ 320 ลา้นไร่ การใช้ประโยชน์ที่ด ินของประเทศไทยจากการ
วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดนิ กรมพฒันาที่ดนิ พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเกษตรประมาณ 171 
ลา้นไร่ (รอ้ยละ 53.51 ของประเทศ) พืน้ที่ป่าไม ้113 ลา้นไร่ (รอ้ยละ 35.29 ของประเทศ) ส าหร ับ
การใช้ประโยชน์ที่ดนิดา้นการเกษตรกรรมแยกเป็นพื้นที่นามีสัดส่วนมากที่ สุดค ือ 78.61 ล้านไร่ 
(รอ้ยละ 45.82 ของพืน้ที่การเกษตร) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงประกอบ
อาชีพท านา ซึง่ถอืว่าเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศ รองลงมาคือ การใช้พื้นที่ส าหร ับพืชไร่ 
ไมผ้ลและไมย้ืนตน้ สวนผกัและไมด้อก ดงัรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ด ินตามตารางท่ี 
3.1.5-1 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551/2552 ตามตารางท่ี 3.1.5-2 และ
ตวัอย่างแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิในรูปท่ี 3.1.5-1 
 
ตารางท่ี 3.1.5-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
การใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรของแต่ละ
จงัหวัด ปี2544-2552 โดยมพี ื้นที่
ทัง้หมด พื้นทีป่่าไม ้พื้นทีถ่ือครองเพือ่
การเกษตร และพื้นทีน่อกการเกษตร 
ของแต่ละจงัหวดั 

06-การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
การใชท้ีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม ปี44-52.xlsx 

เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์การใช้
ทีด่นิเพือ่การเกษตรในแต่ละ
จงัหวัด  

 สรุปการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของประเทศ
ไทย ในแต่ละภาคปี2551/2552  

การใชท้ดีนิปี51_52.xlsx เพือ่วเิคราะห์สถานการณ์การใช้
ทีด่นิของแต่ละภาค  

รูปแสดงการใชท้ีด่นิ  ตามพื้นทีถ่ือครอง
ประเภทต่างๆ 

landuse.pdf  เพือ่แสดงให้เหน็ภาพรวมของ
การใชท้ีด่นิของประเทศและราย
ภาค 

สรุปการใชท้ีด่นิและเนื้อทีถ่ือครองของ
แต่ละจงัหวดั 

สรุปการใชท้ีด่นิ-พื้นทีถ่ือ
ครอง.xls 

เพือ่ใชใ้นการวเิคราะห์การใช้
ทีด่นิของแต่ละจงัหวดั 

รูปแสดงการใชท้ีด่นิเพือ่การ
เกษตรกรรม ของพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญั  

landuse(เกษตรกรรม).pdf เพือ่ใหเ้หน็พื้นที่การ
เกษตรกรรม 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -21- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 3.1.5-2 สรุปการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551/2552 

ประเภทการใช้
ที่ดิน 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 
ภาค

ตะวนัออก  
ภาคใต ้

เนื้อที่ 

(ไร)่ ร้อยละ 

พืน้ที่ชมุชนและ
ส่ิงปลกูสร้าง 3,607,095 5,016,240 3,511,537 1,405,941 1,570,987 11,504,705 4.71 

พืน้ที่
เกษตรกรรม 38,843,904 71,532,728 21,816,008 13,643,063 25,749,853 171,585,556 53.51 

นาร้าง 105,687 315,876 128,349 190,866 600,136 1,340,914 0.42 

นา 17,366,638 47,315,666 8,970,190 2,906,129 2,060,739 78,619,362 24.52 

พืชไร่ 11,923,211 16,237,706 6,718,929 3,786,903 12,622 38,679,371 12.06 

ไม้ยืนต้น 1,790,619 5,651,139 1,594,302 3,649,369 19,778,847 32,464,276 10.12 

ไม้ผล 3,587,531 1,380,611 2,595,747 2,254,846 2,708,228 12,526,963 3.91 

พืชไร่หมุนเวียน 3,607,916   - - - 3,607,916 1.12 

สถานท่ีเพาะเล้ียง
สตัว์น ้า 66,771 116,747 1,223,481 738,567 548,806 2,694,372 0.84 

อ่ืนๆ (พืชสวน, 
ทุ่งหญ้าเล้ียงสตัว์ 
และพืชน ้า) 395,531 514,983 585,010 116,383 40,475 1,652,382 0.52 

พืน้ที่ป่าไม ้ 59,730,144 20,784,463 14,978,355 4,871,623 12,805,551 113,170,136 35.29 

ป่าสมบูรณ์  57,149,137 14,554,030 14,526,842 4,596,152 12,157,352 102,983,513 32.11 

ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 2,581,007 6,230,433 451,513 275,471 648,199 10,186,623 3.18 

พืน้ที่แหล่งน ้า 1,361,729 3,266,461 1,352,885 496,791 2,334,486 8,812,352 2.75 

พืน้ที่เบ็ดเตล็ด 2,484,808 4,934,071 1,791,655 1,070,394 1,736,115 12,017,043 3.74 

พื้นท่ีท้ิงร้าง 1,958,949 3,969,321 1,211,451 821,369 1,218,534 9,179,624 2.86 

พื้นท่ีลุ่ม  346,263 741,190 263,752 134,695 347,883 1,833,783 0.57 

อ่ืนๆ (เหมืองแร่ ,
บ่อลูกรงั ,  บ่อ
ทราย ) 179,596 223,560 316,452 114,330 169,698 1,003,636 0.31 

รวม 106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00 

ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน ส านักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน : 19 พ.ค. 2553 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -22- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1.5-1  ตวัอย่างแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -23- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.1.6 สถานการณ์ภยัแล้งและน ้าท่วม 

 สถานการณภ์ยัแลง้และน ้าท่วม รวบรวมข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
กรมพฒันาที่ดนิ กรมทรพัยากรน ้า และกรมพัฒนาชุมชน (กชช 2ค.) ลักษณะข้อมูล ข้อมูลราย
หมู่บ้านแยกประเภทการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม และพืน้ที่เสีย่งภยัแลง้และน ้ าท่วม โดยข้อมูลภัย
แลง้ ประกอบไปดว้ยหมู่บ้านขาดแคลนน ้า (น ้าอุปโภคบริโภค น ้ าเพื่อการเกษตร ) และพื้นที่แล้ง
ซ ้าซาก แสดงตามตารางท่ี 3.1.6-1 และข้อมูลด้านน ้ าท่วม ประกอบไปด้วย ข้อมูลหมู่บ้านเสี่ยง
อุทกภยัระดบัต่างๆ และหมู่บ้านเสีย่งภยัน ้าหลากดนิถล่ม แสดงไดด้งัตารางท่ี 3.1.6-2 
 
ตารางท่ี 3.1.6-1  สถานการณ์ภยัแล้ง 

ขอ้มูลภยัแลง้ แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 

ข้อมูลดิบกชช.2ค ของแต่ละภาค ซ่ึงเป็นข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน และรหัสความหมายของข้อมูลต่างๆ 

     จากขอ้มูลกชช.2ค น ามาประมวลผลและประเภทต่างๆดงันี้  

1. ขอ้มูลดบิ กชช 2 ค 
2. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าบริโภคไม่เพยีงพอ 
3. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าอุปโภคไม่เพยีงพอ 
4. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าบริโภคและอุปโภคไม่เพยีงพอ  
5. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นไม่มรีะบบประปา 
6. สรุปรายจงัหวดั ขาดน ้ าอุปโภค บริโภค และไม่ม ีระบบ

ประปา 
7. ขอ้มูลหมู่บา้นสถานภาพการใชน้ ้ าเพือ่การเกษตรเพยีงพอ 
8. ขอ้มูลหมู่บา้นสถานภาพการใชน้ ้ าเพือ่การเกษตรเพียงพอ

เฉพาะฤดูฝน 
9. ข้อมูลหมู่บ ้านสถานภาพกา รใช้น ้ าเพื่อการเกษตรไม่

เพยีงพอ  
10. ขอ้มูลหมู่บา้นเส ีย่งภยัแลง้(เกษตร) มาก 
11. ขอ้มูลหมู่บา้นเส ีย่งภยัแลง้(เกษตร) ปานกลาง 
12. ขอ้มูลหมู่บา้นเส ีย่งภยัแลง้(เกษตร) น้อย 
13. สรุปรายจงัหวดัหมู่บา้นเส ีย่งภยัแลง้ (เกษตร) 
14. รายชือ่หมู่บา้นไม่มนี ้ าประปา และม ีปญัหาน ้ าบริโภคไม่

เพยีงพอ 
15. รายชือ่หมู่บา้นไม่มนี ้ าประปา และม ีปญัหาน ้ าอุปโภคไม่

เพยีงพอ 

เพือ่เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์
เรื่องภยัแล ้ง และแยกประเภท
ของการขาดแคลนน ้ า เช่น การ
ขาดแคลนน ้ าเพื่อการอุปโภค-
บริโภค  น ้ าเพือ่การเกษตร และ
แสดงพื้นที่ภัยแล ้งซ ้ าซากของ
แต่ละจงัหวดั 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -24- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ขอ้มูลภยัแลง้ แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 

 รปูแสดงพื้นท่ีภยัแล้ง แยกตามประเภทการขาดแคลนน ้า ดงัน้ี  

1. รูปแสดงหมู่บา้นขาดแคลนน ้ าเพือ่การเกษตร (รายจงัหวดั) 

2. รูปแสดงหมู่บา้นมแีละไม่มนี ้ าประปา  

3. รูปหมู่บา้นเส ีย่งภยัแลง้การเกษตร (ปภ.) 

GIS ภยัแล้ง 

1. GIS หมู่บา้นไม่มปีระปา ขาดแคลนน ้ าเกษตร (กชช2ค) 

2. GIS หมู่บา้นแหง้แลง้ (ปภ.) 

 

 
 
ตารางท่ี 3.1.6-2  สถานการณ์น ้าท่วม  

ขอ้มูลน ้ าท่วม แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 

1. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าท่วม (ลน้ตล ิง่) น้อย 

2. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าท่วม(ลน้ตล ิง่) ปานกลาง 

3. ขอ้มูลรายชือ่หมู่บา้นน ้ าท่วม(ลน้ตล ิง่) มาก 

4. รายชือ่หมู่บา้นเส ีย่งน ้ าหลาก ดนิถล่ม 

5. สรุปรายจงัหวดัหมู่บา้นเส ีย่งน ้ าท่วม ดนิถล่ม 

เพือ่เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์เรื่องน ้ าท่วม  
และขอ้มูลพื้นทีเ่ส ีย่งภยัน ้ าหลากดนิถล่ม 

รูปแสดงพื้นทีน่ ้ าท่วม 

1. รูปหมู่บา้นเส ีย่งน ้ าท่วมรายจงัหวดั 

2. รูปหมู่บา้นเส ีย่งน ้ าหลากดนิถล่ม 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -25- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.1.6-1  พ้ืนท่ีภยัแล้ง 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -26- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.1.7 พ้ืนท่ีป่าไม้ 

 พืน้ที่ป่าไมต้่าง ๆ เช่น พืน้ที่ ป่าอนุร ักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1.7-1 
 
ตารางท่ี 3.1.7-1  พ้ืนท่ีป่าไม้ 

พื้นทีป่่าไม ้ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นทีป่่าไมร้ายจงัหวดั   08-พื้นทีป่่าไม ้
1. เนื้อทีป่่ารายจงัหวัด.xls 

พื้นทีป่่าไมท้ีม่อียู่จริง 
รวมทุกประเภทในแต่ละ
จงัหวัด 

พื้นทีแ่ยกประเภทต่าง ดังนี้  
1. พื้นทีอ่นุรักษ์ 
- พื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติ  พื้นทีว่น
อุทยาน  พื้นทีเ่ขตรักษาพนัธ์สตัว์
ป่า  พื้นทีเ่ขตหา้มล่าสตัว์ป่า  พื้นที่
สวนพฤษศาสตร์  พื้นทีส่วนรุกข
ชาติ แยกรายจงัหวัดและภาค 
 
2. พื้นทีป่่าสงวน 
- จ านวนและพื้นทีป่่าสงวน
แห่งชาติ 

2. พื้นทีอ่นุรักษ์ 
2.1 สรุปเนื้อทีอ่นุรักษ์.xls 
2.1 เนื้อทีอุ่ทยาน.xls 
3.2 เนื้อทีว่นอุทยาน.xls 
3.3 เนื้อที่เขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่า.xls 
3.4 เนื้อที่เขตหา้มล่าสตัว์ป่า.xls 
3.5 เนื้อทีส่่วนพฤกษศาสตร์.xls 
3.6 เนื้อทีส่วนรุกขชาติ.xls 
3.7 เนื้อทีป่่าสงวนแห่งชาติ.xls 
 
 

 

รูปแสดงพื้นทีป่่าไมท้ัง้ประเทศและ
แยกรายภาค 

ป่าไม.้pdf  

 

 พืน้ที่ป่าไมข้องประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเ น่ือง เ น่ืองจากมีการบุกรุกเข้า 
ครอบครองพืน้ที่ป่าไมเ้พื่ออยู่อาศัยและท ากิน ท าการแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตร และการ ส่งเสร ิม
การปลูกพชืทดแทนพลงังานที่มคีวามตอ้งการใช้พืน้ที่ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ในปจัจุบันการ บุกรุกพื้นที่
ป่าพบกระจายอยู่ในทุกภูมภิาคของประเทศส่งผลกระทบก่อให้เกิดป ัญหาสิ่งแวดล้อม และความ
เสื่อมโทรมของทรพัยากรตดิตามมาอย่างมากมาย ทัง้ปญัหาการเกิดพบิัตภิยัที่ม ีความถี่ และความ
รุนแรงเพิม่มากขึ้น  โดยการประเมนิพืน้ที่ป่าไมปี้ พ.ศ. 2551 มีจ านวนทั ้งสิ้น 171,585.65 ตาราง
กิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.44 ของพืน้ที่ประเทศไทย ที่มพีื้นที่  513,115.02 ตารางกิโลเมตร 
พืน้ที่ป่าไมจ้ าแนกออกตามรายภูมภิาค ดงัแสดงไดต้ารางท่ี 3.1.7-2 และรูปท่ี 3.1.7-1 ซึ่งสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -27- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  ภาคเหนือ  มีพื้นที่ภ าครวมทั ้งสิ้น  169,644.29 ตารางกิโ ลเมตร เป็นพื้นที่ ป่าไม ้
95,074.74 ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.04 ของพืน้ที่ภาค หรอืรอ้ยละ 18.53 ของ พื้นที่
ประเทศไทย  

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มพีืน้ที่ภาครวมทั ้งสิ้น 168,854.34 ตารางกิโลเมตร เป็น
พืน้ที่ป่าไม ้27,555.54 ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.32 ของพืน้ที่ภาค หร ือร ้อยละ 5.37 
ของพืน้ที่ประเทศไทย  

  ภาคตะวนัออก มีพื้นที่ภาครวมทั ้งสิ้น 36,502.50 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม ้
8,033.40 ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.01 ของพื้นที่ภาค หร ือร ้อยละ 1.57 ของพื้นที่ 
ประเทศไทย  

  ภาคกลาง มพีืน้ที่ภาครวมทัง้สิน้ 30,126.34 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 2,663.97 
ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.84 ของพืน้ที่ภาค หรอืรอ้ยละ 0.52 ของพืน้ที่ ประเทศไทย  

  ภาคตะวันตก มีพื้นที่ภาครวมทั ้งสิ้น 30,904.75 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม ้
17,425.07 ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.38 ของพืน้ที่ภาค หร ือร ้อยละ 3.40 ของ พื้นที่
ประเทศไทย  

  ภาคใต้ มพีืน้ที่ภาครวมทัง้สิน้ 77,082.81 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 20,832.92 
ตารางกิโลเมตร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.03 ของพืน้ที่ภาค หรอืรอ้ยละ 4.06 ของ พืน้ที่ประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 3.1.7-2  สรุปทรพัยากรป่าไม้ 

ภาค  พื้นที ่(ตารางกโิลเมตร)  ร้อยละ   ร้อยละ   

 พื้นทีภ่าค  พื้นทีป่่าไม ้ พื้นที ่ 

ไม่ใช่ป่าไม ้ 

พื้นทีป่่า  

ต่อพื้นที่
ภาค 

พื้นทีป่่า  

ต่อพื้นที่
ประเทศ 

เหนือ  169,644.29  95,074.74  74,569.54  56.04  18.53  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ   168,854.34  27,555.54  141,298.80  16.32  5.37  

กลาง  30,126.34  2,663.97  27,462.36  8.84  0.52  

ตะวนัออก  36,502.50  8,033.40  28,469.10  22.01  1.57  

ตะวนัตก  30,904.75  17,425.07  13,479.68  56.38  3.40  

ใต้  77,082.81  20,832.92  56,249.88  27.03  4.06  

รวม  513,115.02 171,585.65 341,529.37 33.44  33.44  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -28- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1.7-1  พ้ืนท่ีป่าไม้ 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -29- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.1.8 พ้ืนท่ีชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 

 พืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม 
ลกัษณะข้อมูล ไดแ้ก่ ลกัษณะของชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 5 ระดบัชัน้คุณภาพตามล าด ับ ความส าค ัญใน
การควบคุม ระบบนิเวศของลุ่มน ้า ไดแ้ก่ ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า 1A, 1B, 2, 3, 4 และ 5 ดังแสดงข้อมูล
ชัน้คุณภาพลุ่มน ้าในตารางท่ี 3.1.8-1 และรูปท่ี 3.1.8-1 
 
ตารางท่ี 3.1.8-1 ชัน้คุณภาพลุ่มน ้า  

ชัน้คุณภาพลุ่มน ้ า ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ชัน้
คุณภาพลุ่มน ้ า 

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ชัน้
คุณภาพลุ่มน ้ า.doc 

เพือ่แสดงขอ้ก าหนดและค าจ ากดั
ความของชัน้คุณภาพลุ่มน ้ าแต่ละ
ประเภท 

 แผนทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน ้ า ชัน้คุณภาพน ้ า.pdf 
และfile Gis ของชัน้คุณภาพ
ลุ่มน ้ า 

ขนาดของพื้นทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน ้ า
ประเภทต่างๆ 

 

3.1.9 ข้อมูลน ้าเสียและมลพิษ 

 ข้อมูลน ้าเสยีและมลพษิ จากกรมควบคุมมลพษิ ลกัษณะข้อมูล ไดแ้ก่ ต าแหน่งแหล่งน ้ าที่ม ี
การตรวจวัด ปรมิาณน ้าเสยีจากชุมชน อุตสาหกรรมและน ้ าเสียประเภทอื่ นๆ เช่น กิจกรรมการ
เพาะเลีย้งสตัว์น ้า ฟารม์สุกร นาข้าว ฯลฯ  สถานการณ์คุณภาพน ้ าในพื้นที่ ลุ่มน ้ า การป้องกันและ
แก้ไขปญัหาคุณภาพน ้าในพืน้ที่ลุ่มน ้าวิกฤต ิ เพื่อวิเคราะห์มลพิษของแหล่งน ้ าที่ม ีป ัญหาของพื้นที่ 
และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาในแต่ละพืน้ที่ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1.9-1 

 
ตารางท่ี 3.1.9-1  ข้อมูลน ้าเสียและมลพิษ  

ขอ้มูลน ้ าเสยีและมลพษิ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ต าแหน่งแหล่งน ้ าทีม่กีารตรวจวดั ต าแหน่งแหล่งน ้ าทีท่ าการ

ตรวจวดั.xls 
ใชใ้นการอา้งองิคุณภาพน ้ าใน
พื้นที ่

 ปริมาณน ้ าเสยีจากชุมชน 
อุตสาหกรรมและน ้ าเสยีประเภท
อืน่ๆ เช่น กิจกรรมการเพาะเล ี้ยง
สตัว์น ้ า ฟาร์มสุกร นาขา้ว ฯลฯ   

ประเมนิปรมิาณน ้ าเสยีชุมชน
รายลุ่มน ้า.xls 
ประเมนิปรมิาณน ้ าเสยี
อุตสาหกรรม.xls 
ปริมาณน ้าเสยีจากกจิกรรม
การเกษตร.xls 

แสดงให้เหน็ปริมาณน ้ าเสยีที่
เกดิขึ้นในแต่ละกจิกรรม จากการ
ประเมนิเบื้องต้น 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -30- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ขอ้มูลน ้ าเสยีและมลพษิ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
คุณภาพน ้ าปี 2553 ผลคุณภาพน ้ า ปี 53.doc สถานการณ์คุณภาพน ้าใน

ภาพรวมของแหล่งน ้ าส าคญั 
รายงานเรื่องคุณภาพน ้ าของแต่ละ
สิง่แวดลอ้มภาค  

สิง่แวดลอ้มภาค สถานการณ์คุณภาพน ้าในระดบั
พื้นทีท่ ีไ่ดม้กีารจดัท ารายละเอยีด
ไว ้เพือ่ประกอบการวเิคราะห์ใน
เชงิพื้นทีแ่ละลุ่มน ้ าทีส่ าคญั 

 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ 

3.2.1 ข้อมูลด้านสงัคมและจ านวนประชากร 

ข้อมูลดา้นสงัคมและจ านวนประชากร โดยใช้ข้อมูลประชากรรายจังหวัดของกรมการ
ปกครอง และลกัษณะการกระจายตวัของประชากรในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง เทศบาลต าบล 
และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.1-1 
 
ตารางท่ี 3.2.1-1  ข้อมูลประชากรของประเทศไทย 

ขอ้มูลประชากร ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประชากรรายจงัหวดั (ปี 2546 – 
2553)  และการเพิม่ขึ้นและลดลง
ของแต่ละปี และการประมาณการ
จ านวนประชากรถึงปี 2563 

ประชากรราย
จงัหวัด.xls 

เพือ่ใหท้ราบจ านวนประชากรในแต่ละ
จงัหวัดและแนวโน้มการเพิม่ขึ้นและลดลง 
ซึง่ส่งผลต่อความต้องการใชน้ ้ าในแต่ละ
พื้นที ่

ประชากรในเขตเทศบาลต าบล
ของแต่ละจงัหวดั จ านวน 1,838 
แห่ง 

ประชากรในเทศบาล.
xls 

เพือ่ใหท้ราบจ านวนประชากรทีก่ระจายอยู่
ในเขตเทศบาลต าบล และความหนาแน่น
ของประชากรต่อพื้นที ่

 ประชากรในเขตเทศบาลเมอืง
ของแต่ละจงัหวดั  จ านวน 145 
แห่ง 

ประชากรในเทศบาล.
xls 

เพือ่ใหท้ราบจ านวนประชากรทีห่นาแน่น
ในเขตเทศบาลเมอืงของแต่ละพื้นที ่ซ ึง่ม ี
ผลต่อการใชน้ ้ าอุปโภคบริโภคในเขตเมอืง
ต่างๆของแต่ละจงัหวดั 

 ประชากรในเขตเทศบาลนครของ
แต่ละจงัหวดั  จ านวน 27 แห่ง 

ประชากรในเทศบาล.
xls 

เพือ่ใหท้ราบจ านวนประชากรทีห่นาแน่น
ในเขตเทศบาลนครของแต่ละพื้นที ่ซ ึง่มผีล
ต่อการใชน้ ้ าอุปโภคบริโภคในเขตเมอืง
ต่างๆของแต่ละจงัหวดั 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -31- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ขอ้มูลประชากร ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประชากรในองค์กรบริหารส่วน
ต าบลของแต่ละจงัหวดั จ านวน 
5,765 แห่ง 

ประชากรใน อบต.
ทัว่ประเทศ.xls 

เพือ่ใหท้ราบจ านวนประชากรทีก่ระจายอยู่
ในองค์กรบริหารส่วนต าบล  

ขอ้มูลสรุปจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแยกรายจงัหวัด 

ขอ้มูลจ านวน อปท. 
แยกรายจงัหวัด.xls 

เพือ่แสดงจ านวนองค์กรการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นแยกตามประเภทต่างๆ และใหเ้หน็
ถึงภาพการบริหารจดัการในส่วนทอ้งถิ่น
ของประเทศ 

 
ประชากรมอีตัราเพิม่ลดลงโดยตลอด จากการสถานการณอ์ตัราการเกิดและอัตราการเจร ิญ

พนัธุท์ี่ลดลง ถงึแมอ้ายุขัยเฉลีย่แรกเกิดเพิม่ขึ้นมากจากระบบดา้นสาธารณะสุขและโภชนาการดีขึ้น 
ซึง่ไดม้กีารคาดการณแ์นวโน้มของประชากรไดด้งัน้ี 

 
จ านวนประชากร 2548 2553 2558 2563 

ประชากรรวม (คน) 62,418,054 63,878,267 64,706,229 65,054,886 
อตัราเพิม่ (ร้อยละ) - 1.02 1.01 1.0 

 

3.2.2 ข้อมูลเศรษฐกิจและผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 

ข้อมูลเศรษฐกิจและผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวัด (GPP) จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิดงัแสดงในตารางท่ี 3.2.2-1 และรูปท่ี 3.2.2-1 

 
ตารางท่ี 3.2.2-1  ข้อมูลรายได้รวมของจังหวดั (GPP) 

ขอ้มูลรายไดร้วมของจงัหวดั (GPP) ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั GPP (พ.ศ.
2538 – 2552) 
   โดยสรุปขอ้มูลในแต่ละดา้นดงันี้  
 1.เกษตรกรรม 
    - เกษตรกรรม การล่าสตัว์และป่าไม ้
    - ประมง 
2. ไม่เกีย่วกบัการเกษตร 
    - ภาคธุรกจิ+อุตสาหกรรม 
    - ภาคอุตสาหกรรม 
    - ภาคสงัคม 

ขอ้มูลดบิ GPP (2538-
2552) 
 
GPP (2538-52) ทีส่รุป
แลว้ 

ผลผลติของจงัหวดัในสาขาต่างๆ ที่
แสดงความส าคญัและผลผลติหลกั
ของจงัหวดั 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -32- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2.2-1  ตวัอย่างข้อมูล GPP 
 

3.2.3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาภาค จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาจงัหวัดจากจงัหวัดต่าง ๆ และข้อมูลยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 
เช่น ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเที่ยว  ดังแสดงในตารางท่ี  
3.2.3-1 

 
ตารางท่ี 3.2.3-1  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่  
  - นโยบายน ้ าแห่งชาต ิ
  - กรอบทศิทางการพฒันาประเทศใน
ระยะปี 2570 
  - นโยบายการบริหารราชการแผ่นดนิ 
  - แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติฉบบัที ่11 
  - แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 
2555-2559   

นโยบายและยุทธศาสตร์
ระดบัชาต.ิdoc 

กรอบทศิทางและเป้าหมายการ
พฒันาของประเทศและการ
พฒันาภาค 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -33- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 แผนยุทธศาสตร์ในแต่ละดา้นไดแ้ก่  
  - ยุทธศาสตร์การพฒันาการเกษตร  
  - ยุทธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม
และพลงังาน 
  - ยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเทีย่ว  

ยุทธศาสตร์กษ อุต ทท เพือ่วเิคราะห์ความเชือ่มโยงและ
ทศิทางในการพฒันาของพื้นทีท่ ี่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทีส่อดคลอ้งกบั
แผนต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
ยุทธศาสตร์ 76 จงัหวดั 
สรุปยุทธศาสตร์แต่ละ
จงัหวัด.xls 

ทศิทางการพฒันาทีเ่ชือ่มโยงกบั
การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 

 

3.2.4 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ข้อมูลดา้นการเกษตร เช่น การปลูกพชืเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ และผลผลิตจากส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ดงัแสดงในตารางท่ี  3.2.4-1 และรูปท่ี 3.2.4-1 
 
ตารางท่ี 3.2.4-1  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ขอ้มูลดา้นการเกษตร ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ขอ้มูลขา้วนาปีและนาปรัง ราย
จงัหวดัและรายภาค  

ขา้ว 
ชลประทานขา้วนาปี 48-53.xls 
ชลประทานขา้วนาปรัง 48-54.xls 

เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นทีเ่พาะปลูกข้าว 
พื้นทีเ่กบ็เกีย่ว และผลผล ิตต่อไร่ 
ทัง้ในเขตและนอกเขตชลประทาน  

ขอ้มูลพชืไร่ของแต่ละจังหวัด 
เช่น ม ันส าปะหล ัง ข้าวโพด 
ออ้ย ยางพารา ปาล์มน ้ าม ัน 
ถัว่ลสิง ถัว่เขยีว ปอ ฝ้าย ฯลฯ 

พชืไร่ 
1. ขา้วโพด ปี 48-53.xls 
2. ขา้วฟ่างปี 47-51.xls 
3. ปาล์มน ้ ามนัปี 25-54.xls 
4. ยางพาราปี 31-54.xls 
5. มนัส าปะหลงัปี 23-54 
6. สบัปะรดปี 38-40.53 
7. ออ้ยโรงงานปี 32-53 
8. ถัว่เขยีวปี 48-52 
9. ถัว่ลสิงปี 47-52 
10. ถัว่เหลอืงปี 48-52 
12. ทานตะวนัปี 48-49 
13. ปอปี 42-45,51 
14. ฝ้ายปี 41-45,51 

เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นที่เพาะปลูกพืช
ไร่ชนิดต่างๆ พื้นทีเ่ก็บเกี่ยว และ
ผลผลติต่อไร่  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -34- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ขอ้มูลดา้นการเกษตร ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ข้อมู ล ไม ้ยืนต้นของแ ต่ ล ะ
จงัหวดั  

ไมย้นืต้น 
1. เงาะปี 52_53 
2. ทุเรียนปี 52_53 
3. มงัคุดปี 52_53 
4. ล าไยปี 53_54 

เพือ่เป็นขอ้มูลพื้นที่เพาะปลูกไม ้
ยนืต้นไมผ้ลของแต่ละจงัหวดั เนื้ อ
ทีย่นืต้น เนื้อทีใ่หผ้ล และผลผล ิต
(ตัน) 

สรุปขอ้มูลพชืเศรษฐกจิส าคัญ
รายภาคและรายจงัหวดั 

ตารางสรุปพชืเศรษฐกิจหล ักราย
ภาค และรายจงัหวดั 

แสดงใหเ้หน็พชืเศรษฐกิจส าคัญที่
ปลูกในแต่ละภาคและจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2.4-1  ตวัอย่างสรุปข้อมูลการเพาะปลูกรายภาค 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -35- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3.2.5 ข้อมูลด้านอตุสาหกรรม 

ข้อมูลดา้นอุตสาหกรรม เช่น จ านวนโรงงานและอตัราการใช้น ้าของโรงงานประเภทต่าง ๆ 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ดงัแสดงในตารางท่ี  3.2.5-1 

 
ตารางท่ี 3.2.5-1  ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม  

ขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรม ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
จ านวนโรงงานแยกตามประเภท
โรงงาน 107 ประเภท  

15-อุตสาหกรรม 
จ า น ว น โ ร ง ง า น  1 0 7 
ประเภท.xls 

ขอ้มูลจ านวนโรงงานประเภทต่างๆ
ทัง้ประเทศ  

 จ า นวนโ รงงานแยกตามร า ย
จงัหวดัและปริมาณการใชน้ ้ า (ลบ.
ม./วนั) 

จ านวนโรงงานและการใชน้ ้ า
(รายจงัหวดั).xls 

ใชป้ระเมนิการใชน้ ้ า
ภาคอุตสาหกรรมรายจงัหวดั ซึง่ผล
การประเมนิอยู่ในตารางวเิคราะห์
ความต้องการใชน้ ้ า 

ข้อมู ล นิ คม อุ ต สาหกร ร มที่ ม ี
ทัง้หมดของประเทศ  รายละเอ ียด
โรงงานในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม 

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย.xls 

ขอ้มูลจ านวนโรงงานในแต่ละนิคม
อุตสาหกรรม 

 
 

3.2.6 ข้อมูลการผลิตน ้าประปา 

ข้อมูลการผลติน ้าประปา ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  ดังแสดงใน
ตารางท่ี  3.2.6-1 

 
ตารางท่ี 3.2.6-1  ข้อมูลการผลิตน ้าประปา  

ขอ้มูลน ้ าประปา ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ปริมาณการใชน้ ้ าและจ านวนผู้ใช้
น ้ าของการประปาส่วนภูมภิาค 

ขอ้มูลการประปาภูมภิาค 
ส รุ ป ก า ร ใ ช้ น ้ า ก ป ภ . ปี
49_51.xls 
ข้อมูลการใช้น ้ าปี 49 – 52 
ของแต่ละส านักงานประปา
เขต1 – 10 ของการประปา
ส่วนภูมภิาค 

เพือ่เป็นข้อมูลอ ัตราการใช้น ้ าจริง
ของแต่ละพื้นที่ให้บริการของการ
ประปาส่วนภูมภิาค 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -36- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 ขอ้มูลความต้องการน ้ าดิบ ราย
จงัหวดัและรายลุ่มน ้ า  ในปจัจุบัน
และคาดการณ์ในอนาคตของการ
ประปาส่วนภูมภิาค 

ความต้องการน ้ าดบิกปภ เพื่อใช้ในการ วิเคราะ ห์แนวโน้ ม
ความต้ องกา รน ้ าดิบในการผล ิต
ปร ะ ปา เพื่อให้เกิดกา รบริ หา ร
จัดการ น ้ า ได้อ ย่า งสอดคล ้อ งกับ
ความต้องการ 

ขอ้มูลปริมาณการผลติน ้ าประปา
และจ านวนผู้ใชน้ ้ าของการประปา
นครหลวง 

ขอ้มูลการประปานครหลวง 
ต า ร า ง ก า ร ใ ช้ น ้ า จ า ก
ประปา.xls 
ผังการจ่ายน ้ ากปน.doc 

เพือ่เป็นข้อมูลการใช้น ้ าของเม ือง
หลกัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 

3.2.7 ข้อมูลเส้นทางการคมนาคม 

ข้อมูลเสน้ทางการคมนาคม ถนน และรางรถไฟที่ถูกน ้าท่วม ดงัแสดงในตารางท่ี  3.2.7-1 
 
ตารางท่ี 3.2.7-1  ข้อมูลเสน้ทางคมนาคม 

คมนาคม ชือ่ Folder , File แนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ 
แผนทีเ่สน้ทางคมนาคม ถนนต่างๆ
ของประเทศ 

รูปแผนทีท่างหลวงภาค
ต่างๆ 

แสดงเสน้ทางคมนาคมของประเทศ  

ขอ้มูลถนนน ้ าท่วมปี 2553 (กรมทาง
หลวงชนบท) 

ขอ้มูลถนนน ้ าท่วมปี53 
(กรมทางหลวงชนบท) 

ถนนทีม่คีวามเสีย่งต่อน ้ าท่วม 

ขอ้มูลถนนน ้ าท่วมปี 2553 (กรมทาง
หลวง) 

เสน้ทางน ้ าท่วมปี 2553 ถนนทีม่คีวามเสีย่งต่อน ้ าท่วม 

สรุปเสน้ทางถนนที่น ้ าท่วมเสียหาย
ของปี 2554 แยกรายจังหวัด (กร ม
ทางหลวง) 

เสน้ทางน ้ าท่วมปี 2554 
ส รุ ป ถ น น น ้ า ท่ ว ม ปี
2554.xls 

ถนนทีม่คีวามเสีย่งต่อน ้ าท่วม 

เสน้ทางรถไฟของประเทศ 5 เส ้นทาง
หลกั ซึง่บางช่วงจะได้รับผลกระทบ
จากน ้ าท่วมรางในภาวะอุทกภยั 

เสน้ทางรถไฟไทย.doc ทางรถไฟทีม่คีวามเสีย่งต่อน ้ าท่วม 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้มาจ ัดท าการประมวลผลและ
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถใช้งานในการวิเคราะห์สถานการณ ์หรอืบางชนิดของข้อมูลจะถูกน าไปแปลง
ผลเพื่อให้สอดคลอ้งกับการใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางการประมวลผลการวิเคราะห์ในการ
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -37- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

วางแผนในระดบัแผนยุทธศาสตร์ต ้องการการวิเคราะห์สถานการณ์ป ัจจุบัน หร ือแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลง เพื่อก าหนดปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ โดยมีแนวทางการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถสรุป
สถานการณ ์ดงัน้ี 

 
4.1 กระบวนการวิเคราะหส์ถานการณ์และปัจจยัแวดล้อม 

กระบวนการวิเคราะห์สถานการณแ์ละปจัจยัแวดลอ้ม  ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

4.1.1 การวิเคราะหด์้านนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 

การวิเคราะห์ดา้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงที่จะมผีลต่อทรพัยากรน ้า และความตอ้งการใช้น ้า เช่น แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
อุตสาหกรรม การขยายตวัของเมอืงหลัก เป็นต้น ทั ้ง น้ี การวิเคราะห์ด ังกล่าวจะท าให้สามารถ
คาดการณก์ารเปลีย่นแปลง และอตัราการเปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

1)  แผนพฒันาของรฐับาล ซึง่จะเชื่อมโยงกับแผนการพฒันาเฉพาะดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

      1.1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม และแผนพัฒนาภาค จะเป็นกรอบของภูมิภาค 
โดยก าหนดกรอบการพฒันาในแต่ละพืน้ที่ของภาค   

              - แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่  11  (พ.ศ. 2555 - 2559)  

  1.2) นโยบายระดบัชาตทิี่เกี่ยวข้อง ดงัน้ี 

   - นโยบายน ้าแห่งชาต ิ โดยแสดงให้เห็นภาพรวมและทิศทางของการบริหาร
จดัการน ้า  

   - นโยบายการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ซึง่แผนบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไป
ตามนโยบายของรฐับาล  

   -  แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม       

2)  แผนพฒันาจงัหวัด จะเป็นแผนรองรบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัพืน้ที่ 

  โดยแผนพฒันาของแต่ละจ ังหวัด แสดงให้เห็นทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของ
จงัหวัดให้สอดคลอ้งกับแผนการพฒันาของประเทศ 

3)  นโยบายเฉพาะดา้น 

  - นโยบายการเกษตร เพื่อก าหนดชนิดของพชืหลกัที่จะส่งเสรมิในแต่ละพื้นที่ เพื่อการ
วิเคราะห์การจดัหาน ้าสนับสนุน 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -38- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  - นโยบายดา้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมให้สามารถก าหนดทิศทางการขยายในพื้นที่
อุตสาหกรรมเดมิ อุตสาหกรรมที่กระจายตวัและพืน้ที่ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพื่ อการวางแผน
น ้าตน้ทุนหรอืการจดัสรรน ้าสนับสนุน 

  - นโยบายดา้นการท่องเที่ยวและดา้นธุรกิจ ให้สามารถก าหนดพื้นที่และการขยายตัว 
ในพืน้ที่ท่องเที่ยวหนาแน่น หรอืเมอืงหลกัที่ขยายตวัดา้นธุรกิจการคา้ 

4)   แนวโน้มดา้นสงัคมที่เกี่ยวข้อง 

  4.1) การเปลีย่นแปลงประชากร และการตัง้ถ ิ่นฐาน เพื่อให้สามารถคาดการณ์ด ้าน
ความตอ้งการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบรโิภค ส าหรบัชุมชนเมอืงและชนบท  และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร และการเปลีย่นแปลงประชากรในเมอืงและชนบท 

  4.2) การวิเคราะห์ GPP ของแต่ละจงัหวัด  ผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวัดในแต่ละด้านที่
ส าคญั ดา้นเกษตรกรรม  และไม่เกี่ยวกับการเกษตร (ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสงัคม) 

  4.3) การวิเคราะห์แนวโน้มการขยายตวั ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม บรกิารและการ
ท่องเที่ยว             

4.1.2 การวิเคราะหด์้านทรพัยากรน ้า 

การวิเคราะห์ดา้นทรพัยากรน ้า  เพื่อให้สามารถก าหนดเป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ ที่
สอดคลอ้ง จะตอ้งท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)  ความตอ้งการใช้น ้าดา้นต่าง ๆ 

  - ดา้นอุปโภคบรโิภค  ภาคธุรกิจต่าง ๆ อุตสาหกรรม ที่เป็นอยู่ในป ัจจุบันและอนาคต
จากทิศทางการพฒันาดา้นต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณใ์นป ัจจุบันและการก าหนดมาตรการใน
อนาคต 

      - ดา้นการเกษตร ความตอ้งการใช้น ้าในปจัจุบันเฉพาะในเขตชลประทานและในอนาคต
ตามแผนการพฒันาเพื่อวิเคราะห์สดัส่วนการใช้น ้ากับภาคการใช้น ้าอื่นๆและให้สามารถก าหนดการ
ใช้ในภาพรวมให้สอดคลอ้งกับที่จดัหาได  ้

2)  การวิเคราะห์ปรมิาณการใช้น ้า 

  เป็นการวิเคราะห์ปรมิาณการใช้น ้า ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปร ิมาณการใช้น ้ า
เพื่อการอุปโภค-บรโิภค และปรมิาณการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งใช้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
พืน้ที่ในระดบัต าบลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลประชากรจากกรมการ
ปกครอง ข้อมูลพืน้ที่เพาะปลูกจากกรมชลประทาน ส านักเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมจากโรงงาน โดยใช้ข้อมูลปี 2548- 2555 ซึง่มแีนวทางการวิเคราะห์ปร ิมาณการใช้น ้ า 
ดงัน้ี  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -39- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  2.1) ปรมิาณการใช้น ้าอุปโภคบรโิภค   

  2.1.1)การใช้น ้าในเขตเทศบาล  

   (1) การใช้น ้าจากการประปานครหลวง/ การประปาภูมภิาค 

    ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ 

     - จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครจากกรมการ
ปกครอง  

     - อตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลเมอืงและเทศบาลนคร  

       การวิเคราะห์ 

    - อตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครของแต่ละจ ังหวัด 
(ลติร/คน/วัน) โดยประมาณค่าจากปริมาณน ้ าจ าหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค (ลบ.ม./ปี ) 
จ านวนผูใ้ช้น ้า (ราย) จ านวนประชากรและจ านวนครวัเรอืนของแต่ละจงัหวัดในเขตเทศบาลเมอืงและ
เทศบาลนคร 

    - สรุปจ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ค านวณ
ปรมิาณการใช้น ้า  โดยน าจ านวนประชากรในปจัจุบัน คูณกับอตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลเมืองและ
เทศบาลนคร  

   (2) การใช้น ้าจากประปาในเขตเทศบาล (ด าเนินการโดยท้องถิน่) 

    ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์  

    - จ านวนประชากรในเขตเทศบาลรายต าบลจากกรมการปกครอง   

     - อตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลต าบล  

    การวิเคราะห์ 

    - อตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลต าบลของแต่ละจ ังหวัด (ลิตร/คน/วัน) 
โดยประมาณค่าจากปรมิาณน ้าจ าหน่ายของการประปาต าบล (ลบ.ม./ปี )  จ านวนผู ้ใช้น ้ า (ราย) 
จ านวนประชากรและจ านวนครวัเรอืนของแต่ละจงัหวัดในเขตเทศบาลต าบล 

    - สรุปจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบล ค านวณปรมิาณการใช้น ้ าราย
ต าบล โดยน าจ านวนประชากรรายต าบลในปจัจุบัน คูณกับอตัราการใช้น ้าในเขตเทศบาลต าบล  

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -40- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

  2.1.2)การใช้น ้านอกเขตเทศบาล 

   (1) การใช้น ้าจากประปานอกเขตเทศบาล (ประปาชนบท) 

 

    ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์  

    - จ านวนประชากรนอกเขตเทศบาลรายต าบลจากกรมการปกครอง  

    - อตัราการใช้น ้านอกเขตเทศบาล 

    การวิเคราะห์ 

    - อตัราการใช้น ้านอกเขตเทศบาลต าบล (50 ลิตร/คน/วัน) ค านวณอัตรา
การใช้น ้านอกเขตเทศบาลของแต่ละจงัหวัด ประมาณค่าจากปริมาณน ้ าจ าหน่ายของการประปา
เทศบาล (ลบ.ม./ปี) จ านวนผูใ้ช้น ้า (ราย) จ านวนประชากรและจ านวนครวัเรอืนของแต่ละจงัหวัด 

    - สรุปจ านวนประชากรนอกเขตเทศบาล ค านวณปริมาณการใช้น ้ าราย
ต าบล โดยน าจ านวนประชากรรายต าบลในปจัจุบัน คูณกับอตัราการใช้น ้านอกเขตเทศบาล 

  2.2) ปรมิาณการใช้น ้าอุตสาหกรรม 

      2.2.1)การใช้น ้าจากการประปาภูมภิาค 

   ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ 

   -  จ านวนแรงงาน  

    - อตัราการใช้น ้าของแต่ละประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 107 ประเภท 

    - จ านวนแรงมา้ของโรงงานอุตสาหกรรม รายต าบล อ าเภอ  

   การวิเคราะห์ 

   - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ในเขตและนอกเขตอุตสาหกรรม และอตัราการใช้
น ้าของแต่ละประเภทโรงงาน 107  

   - ค านวณการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรมรายต าบล แยกตามประเภทโรงงาน จาก
จ านวนแรงมา้รายต าบล แยกตามประเภทโรงงาน คูณกับอตัราการใช้น ้าของแต่ละประเภท  

  2.2.2)การใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิ

   ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์  

   - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมทัง้ในเขตและนอกเขตอุตสาหกรรม  

   - อตัราการใช้น ้าของแต่ละประเภทโรงงาน 
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -41- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

   2.3) ปรมิาณการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

  2.3.1)การใช้น ้าในเขตชลประทาน 

   การใช้น ้าจากข้อมูลพืน้ที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเลก็และโครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า (เป็นการใช้น ้าจรงิในพืน้ที่) 

  2.3.2)การใช้น ้านอกเขตชลประทาน การใช้น ้ าเกษตรนอกเขตชลประทาน เป็นการ
ค านวณการใช้น ้าจากพืน้ที่ที่มศีักยภาพในการดงึน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ 

     ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละจ ังหวัด 
ข้อมูลปรมิาณฝนส าหรบัค านวณฝนใช้การ ค่าสมัประสทิธ ิก์ารใช้น ้าของพชื และอตัราการคายระเหย 

   - รวบรวมข้อมูลพืน้ที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจในเขตและนอกเขตชลประทาน 

   - ข้อมูลโครงการชลประทานในแต่ละจงัหวัดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ไดแ้ก่ ปฏิทินการเพาะปลูกรายภาค ปรมิาณการร ัว่ซมึในแปลงเพาะปลูก สมัประสิทธ ิค์วามต้องการ
ใช้น ้าของพชื และอตัราการคายระเหยของพชือา้งองิ 

   - สรุปพืน้ที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจในเขตชลประทานรายปี ไดแ้ก่ ข้าวนาปี ข้าว
นาปรงั ออ้ย ข้าวโพด มนัส าปะหลงั 

   - สรุปพืน้ที่เพาะปลูกพชืเศรษฐกิจนอกเขตชลประทานรายปี ซึ่งก่อนน ามาสรุป
พืน้ที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานจะตอ้งท าการปรบัแก้พืน้ที่ให้สอดคลอ้งกับสภาพพื้นที่เพาะปลูก
จรงิ 

   การวิเคราะห์ 

   - วิเคราะห์หาปริมาณน ้ าที่พืชต้องการที่หักปร ิมาณฝนใช้การแล้วรายเดือน 
ปรมิาณการร ัว่ซมึในแปลงเพาะปลูก สมัประสทิธค์วามตอ้งการน ้าของพืชแต่ละชนิด และอัตราการ
คายระเหยของพชือา้งองิ 

   - วิเคราะห์หาปรมิาณการใช้น ้าเพื่อการเกษตรน าข้อมูลพืน้ที่เพาะปลูกแต่ละชนิด
รายต าบล รายเดอืน คูณกับปรมิาณน ้าที่พชืตอ้งการที่หักปร ิมาณฝนใช้การแล้ว รายเดือน จะได้
ปรมิาณการใช้น ้าเพื่อการเกษตร รายต าบล และรายลุ่มน ้าสาขา 

  2.4) การใช้น ้าปศุสตัว์ 

   - ในการประเมนิความตอ้งการใช้น ้ าเพื่อการปศุ สัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล 
กชช. 2ค ปี 2541จากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึง่ไดร้วบรวมประเภทและจ านวนปศุ
สตัว์ไว้ในระดบัต าบล น ามาวิเคราะห์ต่อโดยน าข้อมูลจ านวนสตัว์แต่ละประเภทมาคูณกับอตัราการใช้
น ้าต่อตวัต่อวันของสตัว์แต่ละประเภท ไดแ้ก่  

   - สุกร โค กระบือ แพะและแกะ อตัราการใช้น ้าเท่ากับ 40 ลติร/ตวั/วัน  
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ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -42- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

   - ไก่ อตัราการใช้น ้าเท่ากับ 1 ลติร/ตวั/วัน  

   - เป็ดและห่าน อตัราการใช้น ้าเท่ากับ 3 ลติร/ตวั/วัน  

   - ส่วนการคาดการณ์ปร ิมาณการใช้น ้ าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัย
แนวโน้มของอตัราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมา
คาดการณค์่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน าอัตราส่วนน้ีมา
ค านวณปรมิาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสตัว์ในอนาคต 

โดยมรีายละเอียดผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้ ารายจ ังหวัด  และลุ่มน ้ าใน
ฐานข้อมูล Folder ชื่อ 18-ความตอ้งการใช้น ้า   

 - การใช้น ้ารายจงัหวัด 

 - การใช้น ้ารายลุ่มน ้า 

3)  ศักยภาพการพฒันา 

  ศักยภาพการพัฒนา เช่น  แผนการพัฒนาที่ม ีอยู่ในแผนหรือลักษณะโครงการที่
เหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศ เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจ ัดการน ้ าของพื้นที่ และขีด
ความสามารถในการรองรบัความตอ้งการใช้น ้าดา้นต่างๆ  (รายละเอยีดในfolder 03-โครงการแหล่ง
น ้า) 

4)  การวิเคราะห์ข้อมูลความเสีย่งในการเกิดภยั 

  การวิเ คราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการ เกิดภัย  ด ้านภัยแล้ง และน ้ าท่วมโดยการ
ประมวลผลการเกิดสถานการณน์ ้าท่วม  และภยัแลง้ที่เกิดขึ้นในอดตีเพื่อแสดงความถี่ที่ เกิดในแต่ละ
พืน้ที่  โดยแยกตามลกัษณะการเกิดและความเสีย่งในการเกิด (รายละเอยีดในfolder 07-ภยัแล้งและ
น ้าท่วม) 

 

4.1.3 การวิเคราะหด์้านอ่ืน ๆ 

การวิเคราะห์ดา้นอื่น ๆ  เพื่อให้สามารถทราบถงึการเปลี่ยนแปลงที่ม ีผลต่อทร ัพยากรน ้ า  
และการก าหนดมาตรการ  แผนงาน/โครงการ การจดัการดา้นอื่น ๆ ที่จ าเป็น ดงัน้ี 

1)  พืน้ที่ตน้น ้า 

  พืน้ที่ตน้น ้า  เช่น พืน้ที่อนุรกัษ ์พืน้ที่ป่าสงวน พืน้ที่ป่าเสื่อมโทรม เทียบกับพื้นที่ป่าไม้/
พืน้ที่ลุ่มน ้า (รายละเอยีดในfolder 08-พืน้ที่ป่าไม)้ 
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2)  การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

   การใช้ประโยชน์ที่ดนิ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดนิต่างๆ พืน้ที่ป่าไมเ้ทียบกับพืน้ที่จ ังหวัด /
พืน้ที่ลุ่มน ้า (รายละเอยีดในfolder 06-การใช้ประโยชน์ที่ดนิ) 

3)  คุณภาพน ้า   

  คุณภาพน ้า สถานการณป์รมิาณน ้าเสยีจากกิจกรรมต่างๆ และแนวโน้มของน ้ าเสียที่ม ี
การเปลีย่นแปลงและแนวโน้มที่เกิดจากการพฒันา (รายละเอยีดในfolder 10-คุณภาพน ้า) 

 
4.2 การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 

การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน จากผลลัพธ ์ของการวิเคราะห์ด ้าน
นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นทรพัยากรน ้า และดา้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง น ามาก าหนด
องคป์ระกอบแนวทางการด าเนินงานของแต่ละพืน้ที่ ประกอบดว้ย  

 

4.2.1 สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ี 

สถานการณแ์ละปจัจยัแวดลอ้มของพื้นที่  ประกอบด้วย  ผลจากการประมวลผลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณป์จัจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยใช้ข้อเท็จจรงิและข้อมูลจรงิของพืน้ที่ (Fact based management) เช่น ข้อมูลหมู่บ้าน
ประสบภยัแลง้หรอืน ้าท่วม การใช้ข้อมูลสภาพภูมปิระเทศ ภูมอิากาศ วิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิด
น ้าท่วมหรอืภยัแลง้ เป็นตน้ อกีประเภทหน่ึงคอืการใช้ข้อมูลทางสถิต ิ ได ้แ ก่ สถิต ิข้อมูลประชากร 
สถติดิา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และข้อมูลทรัพยากรต่างๆ เพื่อจ าลอง
สถานการณ์หร ือพยากรณ์ในอนาคต เช่น การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นหร ือลดลงของประชากร 
ทรพัยากรที่มแีละการเปลีย่นแปลง เป็นตน้ ดงัแสดงสรุปประเด ็นส าค ัญเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปจัจยัแวดลอ้มของพืน้ที่ในปจัจุบันในตารางท่ี 4.2.1-1 

 

4.2.2 การวิเคราะหปั์จจัยแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม 

 การวิเคราะห์ปจัจยัแวดลอ้มทางตรงและทางออ้ม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ ที่จะมผีลทางตรงต่อการใช้ทร ัพยากรน ้ าหร ือการเปลี่ ยนแปลง 
เช่น จ านวนประชากร การใช้น ้าของประชากร เป็นตน้ และที่มผีลทางออ้ม เช่น การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจที่จะมผีลต่อการเพิม่ของประชากรในเขตการพฒันา เป็นตน้ เพื่อ สรุป แนว โน้มที่ม ีผลต่ อ
การจดัการทรพัยากรน ้า จากนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้าน
สงัคมมคีวามเกี่ยวข้อง กับการจดัการทรพัยากรน ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2.2-1 
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ตารางท่ี 4.2.1-1  สรุปสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมของพ้ืนท่ีในปัจจุบนั 

ประเดน็ แนวโน้มการเปล ีย่นแปลง ผลต่อทศิทางการจดัการทรัพยากรน ้ า 

1. พื้นท ีต้่นน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 พื้นท ีป่่าไม้ต้นน ้ายงัคงมแีนวโน้ม
ลดลง  โดยเฉพาะในภาคเหนอืและ
ภาคใต้เพือ่ท าการเกษตรและพื้นท ีอ่ยู่
อาศยั  มผีลต่อการเปลีย่นแปลงปรมิาณ
น ้าท่าและความรุนแรงการเกดิอุทกภยั
และภยัแล้ง 

1.2 การปลูกพชืเศรษฐกจิในพื้นท ีต้่นน ้า 
เช่น สวนป่ายูคาลปิตสั  สวนป่า
ยางพารา  เป็นต้น   

1.3 นโยบายและกฎหมาย  ท ีย่งัไม่มี
ข้อสรุปในการปฏิบัตทิ ีช่ดัเจน  จงึยงัมผู้ี
บุกรุกเพิม่ข ึ้นจากช่องว่างของเรือ่ง
ดงักล่าว 

1.4 ความไม่สอดคล้องกนัในด้าน
นโยบายการจดัการป่าไม้และการพฒันา
แหล่งน ้า 

1.1 ความถีแ่ละความรุนแรง  น ้าหลาก  โคลน
ถล่ม  และการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้งโดยเฉพาะ
ในภาคเหนอืและภาคใต้ท ีม่กีารเปลีย่นแปลงพื้นท ี่
ต้นน ้าสูง 

1.2 การใช้ประโยชน์ท ีด่นิด้านเศรษฐกจิในพื้นท ี่
ต้นน ้าและป่าไม้มากข ึ้น อาจมผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงปรมิาณน ้าท่า 

1.3 มคีวามต้องการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ใน
พื้นท ีป่่าไม้ 

1.4 ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายการพฒันาน ้า
ต้นทุนได้ชดัเจนในแต่ละลุ่มน ้ า 

 

 

2. การพฒันา
แหล่งน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ศกัยภาพการพฒันา 

-  แนวโน้มการพฒันาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่มโีอกาสเพิม่ข ึ้นได้น้อยมาก  
เนือ่งจากความไม่เหมาะสมของ
ศกัยภาพโครงการ  และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม  ท ัง้โครงการ
ประเภทอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่และการ
ผนัน ้าข้ามลุ่มน ้ า 

-  โครงการพฒันาแหล่งน ้ า  ท ีจ่ะ
ด าเนนิการในอนาคตส่วนใหญ่จงึเป็น
โครงการขนาดกลางและเลก็  ซึง่จะเป็น
การแก้ปญัหาด้านภยัแล้งและน ้าท่วม
ระดบัพื้นท ีเ่ฉพาะท ีอ่ยู่ใกล้เคยีง    

2.2 ถ้าพฒันาเพิม่น ้ าต้นทุนทุกประเภท
เตม็ศกัยภาพ  คาดว่าจะมพีื้นท ี่
ชลประทาน 60 ล้านไร่  ซึง่จะยงัมพีื้นท ี่
การเกษตรนอกเขตชลประทานอีก

2.1 การพฒันาน ้าต้นทุนเพิม่ในอนาคตจะเพิม่ได้
ไม่มาก  จะต้องจดัการด้านความต้องการให้
สอดคล้องกบัศกัยภาพการพฒันา  หรอือาจจะ
ต้องจดัการด้านอื่นเสรมิ ดงันี้ 

  -  ลุ่มน ้ าภาคเหนอื  เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพ
โครงการเดมิและพฒันาเพิม่ให้สอดคล้องกบัทศิ
ทางการพฒันาของภาค  ท ัง้ทางด้านภาคบรกิาร  
อุตสาหกรรม  และการเกษตร 

  -  ลุ่มน ้ าภาคกลาง  เนือ่งจากเป็นพื้นท ี่
เศรษฐกจิและแหล่งผลติการเกษตรท ีส่ าคญัเป็น
อันดบัหนึง่ของประเทศ  จ าเป็นท ีจ่ะต้องสร้าง
ความมัน่คงของแหล่งน ้าต้นทุนให้สามารถรองรบั
ปีท ีแ่ล้งรุนแรง 

  -  ลุ่มน ้ าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  มพีื้นท ี่
การเกษตรมากแต่ปรมิาณน ้าเกบ็กกัมน้ีอยและ
ศกัยภาพการพฒันาในพื้นท ีก่ไ็ม่ครอบคลุมทุก
พื้นท ีก่ารเกษตร  หากจะพฒันาพื้นท ีช่ลประทาน
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มากกว่า 70 ล้านไร่ 

 

 

 

ขนาดใหญ่จะต้องพฒันาการผนัน ้าและการพฒันา
ปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตรใหส้อดคล้อง
กบัต้นทุนการพฒันา 

  -  ลุ่มน ้ าภาคตะวนัออก  ความต้องการน ้าเพือ่
อุปโภคบรโิภค  อุตสาหกรรมและภาคบรกิารจะ
ยงัคงขยายตวั  จ าเป็นท ีจ่ะต้องพฒันาแหล่งน ้า
ทุกประเภท  เพือ่ลดความเสี่ยงในปีท ีแ่ล้งมาก
และมรีะบบการจดัสรรน ้าท ีเ่หมาะสมเพือ่ลดความ
ขดัแย้งกบัภาคการเกษตร 

  -  ลุ่มน ้ าภาคตะวนัตก  ในภาพรวมมกีารพฒันา
น ้าต้นทุนและพื้นท ีช่ลประทานจ านวนมาก  แต่ยงั
มพีื้นท ีลุ่่มน ้าสาขามคีวามเสี่ยงขาดแคลนน ้าสูง  
และต้องการการพฒันาแหล่งน ้าขนาดกลางและ
ขนาดเลก็สนบัสนุน  ส าหรบัความต้องการใช้น ้า
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร หากด าเนนิการ
ตามแผนการพฒันา  อาจจะมขี้อจ ากดัในการ
พฒันาน ้าต้นทุนสนบัสนุน 

  -  ลุ่มน ้ าภาคใต้  การเปลีย่นแปลงการปลูกพชื
ในภาคใต้เป็นยางพารา  และปาล์มน ้ามนั  ความ
ต้องการพฒันาระบบชลประทานลดลง  แต่การ
ขยายตวัด้านการบรกิาร และการท่องเท ีย่วท ัง้
ประเภทเมอืงท่องเท ีย่ว  และท ีก่ระจายตวัใน
ชุมชนต่างๆจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจะต้อง
วางแผนพฒันาแหล่งน ้ าและโครงสร้างพื้น
ฐานรองรบัให้เพยีงพอ 

2.2 การสนบัสนุนพื้นท ีเ่กษตรน ้าฝน  โดยหา
รูปแบบการพฒันาเพือ่ให้สามารถลดความเสี่ยง
จากฝนน้อยหรอืท ิ้งช่วง 

3. การบรรเทา
ภยัแล้ง 

 

 

 

 

 

3.1 การขาดแคลนน ้าอุปโภค-บรโิภคใน
ชนบท  ปจัจุบันการแก้ไขปญัหาถอืว่า
อยู่ในระดบัด ี แต่ยงัมปีญัหาในปีท ีแ่ล้ง
มาก ท ีย่งัต้องมกีารแจกจ่ายน ้า  ด้าน
คุณภาพน ้าส่วนใหญ่ยงัอยู่ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  ส าหรบัน ้าบรโิภคหลายพื้นท ี่
ต้องซื้อจากแหล่งใกล้เคยีงท าให้มต้ีนทุน
ในการจดัหาค่อนข้างสูง 

 

3.1 มคีวามจ าเป็นในการพฒันาแหล่งน ้ าขนาด
เลก็ท ัง้ผวิดนิและน ้าบาดาลเพิม่เตมิ  เพือ่ลด
ความเสี่ยงปีท ีแ่ล้งมาก  รวมท ัง้การพฒันาระบบ
น ้าสะอาดในพื้นท ีเ่องเพือ่การบรโิภค 

3.2 การขยายความต้องการใช้น ้าในอนาคต
จะต้องพจิารณาศกัยภาพทีจ่ะพฒันาเพิม่ควรมี
การวางแผนการจดัสรรน ้าระหว่างภาคการใช้น ้า
ต่างๆ  ท ัง้ในระบบแหล่งน ้าและระบบลุ่มน ้า  
รองรบักรณแีล้งมาก  โดยเฉพาะการใช้น ้าต้นทุน
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3.2 การขาดแคลนน ้าเพือ่
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบรกิาร  และ
เมอืงหลกั  มแีนวโน้มเกดิข ึ้นได้ในหลาย
พื้นท ีถ้่าการขยายตวัไม่สอดคล้องกบั
ศกัยภาพทีจ่ะจดัหาได้  หรอืจะต้อง
จดัสรรน ้าระหว่างกจิกรรมการใช้ให้
เหมาะสม 

3.3 แอ่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่  ยงัมี
ศกัยภาพทีจ่ะพฒันาใชป้ระโยชน์ได้เพิม่ 

รวมกนัระหว่างการเกษตร  อุตสาหกรรม  และ
บรกิาร 

3.3 แหล่งน ้าบาดาลจะสามารถเป็นแหล่งน ้ าเสรมิ
น ้าผวิดนิเพือ่การเกษตร  และการใช้ในภาค
เศรษฐกจิท ีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัหาน ้าสะอาดจาก
น ้าผวิดนิ 

 

4. การบรรเทา
อุทกภยั 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์
ท ีด่นิพื้นท ีต้่นน ้าเพือ่การเกษตรและการ
อยูอ่าศยั  ท าให้น ้าหลากดนิถล่มมคีวาม
รุนแรง  และมชีุมชนอยู่ในพื้นท ีเ่สี่ยง
เป็นจ านวนมาก 

4.2 สภานการณ์ใช้ท ีด่นิมกีาร
เปลีย่นแปลงไปจากอดตีมาก ท าให้
สภาพของน ้าท่ามกีารเปลีย่นแปลงท ัง้
จากพื้นท ีก่ารเกษตร  การลดลงของ
พื้นท ีชุ่่มน ้า  ทางน ้าธรรมชาตแิละการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

4.3 การขยายตวัของชุมชนเมอืงไม่
เหมาะสม เช่น อยู่ในพื้นท ีลุ่่มหรอืพื้นท ี่
น ้าหลาก  การกดีขวางและรุกล ้าทาง
ระบายน ้าตามธรรมชาตแิละพื้นท ีชุ่่มน ้า 
เป็นต้น ท าให้มคีวามเสี่ยงมากข ึ้น และ
การป้องกนัชุมชนจะต้องใช้งบประมาณ
สูงมาก 

4.4 การป้องกนัอุทกภยั ในพื้นท ี่
การเกษตรและชุมชนการเพิม่พื้นท ี่
ป้องกนัและขดีความสามารถป้องกนัท า
ให้มผีลกระทบในภาพรวมทัง้ปรมิาณน ้า
และระดบัน ้า 

4.1 อาจไม่สามารถใช้ระบบการป้องกนัการเกดิ
น ้าหลากดนิถล่มโดยตรงได้ 

4.2 สภานการณ์อาจจะมคีวามรุนแรงข ึ้นหากไม่
สามารถมมีาตรการให้การควบคุม ปจัจยัท ีท่ าให้
เกดิผลกระทบต่าง  ๆ

4.3 น ้าท่วมชุมชนจะมคีวามรุนแรงมากข ึ้นหากยงั
ไม่สามารถจดัท าผงัเมอืงท ีค่ านงึถงึการลดความ
เสี่ยงอุทกภยัและการบังคบัใชใ้นประเดน็ท ี่
เก ีย่วขอ้ง เช่น การใช้ประโยชน์ท ีด่นิในพื้นท ีเ่สี่ยง  
การรกัษาสภาพล าน ้าธรรมชาติและพื้นท ีชุ่่มน ้าใน
เขตผงัเมอืง การวางผงัโครงสร้างพื้นฐานของ
เมอืงไม่ให้กระทบต่อการระบายน ้า เป็นต้น 

4.4 ผลกระทบจะรุนแรงมากในพื้นท ีท่ ีม่ขีดี
ความสามารถในการป้องกนัต ่า 

 

 

5. คุณภาพน ้า 

 

 

5.1 ปรมิาณน ้าเสียจากชุมชน  เป็น
ปรมิาณน ้าเสียท ีล่งสู่แหล่งน ้ามากท ีสุ่ด
และจะเพิม่ข ึ้นตามการขยายตวัของ
ประชากร  และการขยายตวัทาง

5.1 หากไม่สามารถควบคุมน ้าเสียจากชุมชน 
ไม่ให้เกนิขดีความสามารถในการรองรบัของ
แหล่งน ้าธรรมชาต ิอาจจะต้องจดัสรรน ้าต้นทุน
เพือ่รกัษาระบบนเิวศ 
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เศรษฐกจิ 

5.2 น ้าเสียจากการท าการเกษตร 
ประมง และปศุสัตว์ มผีลกระทบรุนแรง
ในฤดูแล้ง  เนือ่งจากไม่มปีรมิาณน ้า
เพยีงท ีจ่ะจดัสรรเพือ่รกัษาระบบนเิวศ 

5.3 การเพิม่ข ึ้นของโรงงานขนาดกลาง
และขนาดเลก็ โดยเฉพาะตอนล่างของ
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ท่าจนี แม่กลอง และ
บางปะกง 

5.2 มผีลกระทบต่อแหล่งน ้าธรรมชาต ิน ้าเพือ่
อุปโภคบรโิภค ในแหล่งท ีม่กีจิกรรมหนาแน่น
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

5.3 อาจส่งผลในระยะยาวตอ่คุณภาพน ้า 

 

 

 

 

6. ดนิและการ
ใช้ท ีด่นิ 

 

 

 

 

6.1 มกีารน าพื้นท ีท่ ีเ่หมาะสมทาง
การเกษตรมาใช้ในการขยายเมอืง
พฒันาพื้นท ีอุ่ตสาหกรรม  

6.2 การน าพื้นท ีท่ ีไ่ม่เหมาะสมต่อ
การเกษตรมาใช้ในการเกษตร  การใช้
ประโยชน์จากท ีด่นิท ีไ่ม่เหมาะสมกบั
ชนดิดนิ 

6.1 ประสิทธภิาพการผลติลดลงโดยเฉพาะใน
พื้นท ีช่ลประทานทีไ่ด้ลงทุนไว ้

6.2 การจดัหาแหล่งน ้าเพือ่การพฒันาการเกษตร
ในพื้นท ีด่งักล่าวอาจไม่คุ้มค่าลงทุน 

 

 

7. พื้นท ีชุ่่มน ้า 7.1 พื้นท ีชุ่่มน ้าส่วนใหญ่ยงัไม่ได้รบัการ
คุ้มครองตามกฎหมายยกเว้นพื้นท ีอ่ยู่ใน
พื้นท ีอ่นุรกัษ์ประเภทต่างๆ 

7.2 มกีารสูญเสยีพื้นท ีชุ่่มน ้าจากการ
สร้างคนัคูหรอืฝายล้อมรอบพื้นท ีก่ารบุก
รุกพื้นท ี ่การตื้นเขนิ 

7.1 การสูญเสยีพื้นท ีชุ่่มน ้ามผีลต่อการเกดิภยั
แล้งและอุทกภยัในระดบัพื้นท ี ่

7.2 การจดัการท ีไ่ม่เหมาะสมท าให้พื้นท ีชุ่่มน ้ามี
ขนาดลดลง หรอืสูญเสียระบบนเิวศตามธรรมชาต ิ
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  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 4.2.2-1  สรุปแนวโน้มท่ีมีผลต่อการจัดการทรพัยากรน ้า  

ประเดน็สถานการณ์ แนวโน้มการเปล ีย่นแปลง ผลต่อทศิทางการจดัการทรัพยากรน ้ า 

1. การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกจิ 

 

 

 

 

 

1.1 ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างงาน
หลกัและรายได้จากการส่งออกให้ประเทศ 

1.2 การเพิม่มูลค่าจากห่วงโซ่การผลติ  โดย
การเพิม่อุตสาหกรรมต้นน ้า เช่น ปิโตรเคมี
พื้นฐาน  การถลุงเหล็ก ฯลฯ  และการใช้
เทคโนโลย ี

1.3 การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้าน
ต่างๆ จะท าให้มเีมอืงค้าขายชายแดน และ
จุดผ่านแดนเพิม่ข ึ้น  

1.1 มคีวามจ าเป็นท ีจ่ะต้องจดัหาน ้าเพิม่
ให้กบัพื้นท ีอุ่ตสาหกรรมเดมิท ัง้ประเภท
รวมกลุ่มและกระจายตวั  

1.2 พื้นท ีเ่พือ่รองรบัอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่หรอืกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน ้าท ีจ่ะ
เกดิข ึ้นใหม่ 

1.3 จะต้องจดัหาน ้าให้เมอืงหลกัใน
ภูมภิาคและเมอืงการค้าชายแดน มี
แนวโน้มเตบิโตสูงมาก 

2. ภาคบรกิารของ
ประเทศยงัพึง่การ
ท่องเท ีย่วเป็นหลกั 
และมกีารเพิม่มูลค่า
ทางธุรกจิเพิม่มากข ึ้น 

 

 

2.1 แหล่งท่องเท ีย่วท ีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโลก 
ยงัมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจากการท ี่
เศรษฐกจิของโลกยงัขยายตวั 

2.2 การพฒันาแหล่งท่องเท ีย่วท ีม่ศีกัยภาพ
ข ึ้นใหม่ เพือ่รองรบัการขยายตวัของตลาด 
โดยเฉพาะนกัท่องเท ีย่วในภูมภิาค เช่น 
บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตก ภาคเหนอื
ตอนล่างเป็นต้น 

2.3 การเพิม่มูลค่าการบรกิาร เช่น สปา 
สุขภาพ ธรรมชาต ิและการแพทย์ 

2.1 การจดัหาแหล่งน ้าในพื้นท ี่
ท่องเท ีย่วเดมิความต้องการยงัคง
เพิม่ข ึ้นเริม่มขี้อจ ากดัและต้องลงทุนสูง 

2.2 การพฒันาแหล่งท่องเท ีย่วใหม่
จะต้องพจิารณาศกัยภาพของน ้าต้นทุน
ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการพฒันา 

2.3 จะมคีวามต้องการน ้าเพิม่ใน
กจิกรรมท ีข่ยายมูลค่าด้านการท่องเท ีย่ว 

 

3. ภาคการเกษตรมี
โอกาสสูงเนือ่งจาก
ความต้องการของ
ประเทศท ีม่กีาร
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ
สูง  ความต้องการพชื
เพือ่ผลติผลติพลงังาน 
และการผนัแปรสภาพ
ภูมอิากาศท ีจ่ะท าให้
ผลผลติการเกษตรไม่
เพยีงพอผลติพลงังาน
ทดแทน 

 

3.1 ผลติผลการเกษตรคุณภาพสูงท ีบ่รโิภค
ภายในประเทศและท ีส่ามารถส่งออกจะ
ขยายตวัได ้

3.2 พชืเพือ่ผลติพลงังานทดแทนจะ
ขยายตวั 

3.3 ภยัธรรมชาตทิ ัง้อุทกภยัและภยัแล้ง 
เกดิข ึ้นบ่อยครัง้จากภาวะการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ 

 

3.1 ความต้องการน ้าเพือ่ผลติพชืท ี่
ตลาดมคีวามต้องการ เช่น ผกั ผลไม้ 

3.2 ยงัไม่ชดัเจนในนโยบายพลงังาน
ทดแทน จะมผีลต่อความต้องการเพิม่
ผลผลติพชืพลงังานมากน้อยเท่าไหร่ 

3.3 การพฒันาระบบชลประทานยงัมี
ความจ าเป็นเพือ่ลดความเสียหายจาก
ภยัธรรมชาต ิ

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -49- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

4. กฎ กตกิาใหม่ของ
โลกและการ
เปลีย่นแปลงสู่
เศรษฐกจิโลกแบบใหม่ 

 

4.1 ภาคการเกษตรของประเทศไทยต้อง
ปรบัตวัให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดท ีเ่ปิด
เสร ี

4.2 การใช้ศกัยภาพของระบบชลประทาน
ให้สามารถพฒันาผลผลติและคุณภาพที่
ตลาดต้องการ 

4.1 การปรบัปรุงกระบวนการผลติ และ
ต้นทุนการผลติ ในพชืท ีส่ามารถแข่งขนั
ได้ 

4.2 ต้องสร้างผลผลติทางเกษตรท ีม่ ี
มูลค่าสูงและเป็นท ีต้่องการของตลาด 
เพือ่ให้คุ้มค่าการลงทุนระบบชลประทาน 

5. โครงสร้างประชากร  
และแรงงานในภาค
การผลติ 

 

 

 

5.1 ประชากรในอนาคตจะเพิม่ไม่มาก  คาด
ว่าจะคงท ีใ่นอีก 25 ปี โดยมจี านวน
ประชากรประมาณ 70-72 ล้านคน 

5.2 แรงงานท ีม่ทีกัษะและระดบัการศกึษา
ระดบัภาคบังคบั  เมือ่อายุมากข ึ้นจะกลบัสู่
ภาคการเกษตรจ านวนหนึง่ 

5.1 การจดัหาน ้าเพือ่อุปโภคบรโิภค
น่าจะอยู่ในเกณฑ์ท ีเ่พยีงพอได ้

5.2 ความจ าเป็นในการพฒันาแหล่งน ้า 
กระจายให้เพยีงพอส าหรบัการเกษตร
พื้นฐาน 

 

6. การเปลีย่นแปลง
ความเป็นเมอืงมากข ึ้น 

 

 

 

 

6.1 สัดส่วนของประชากรเมอืงจะเพิม่ข ึ้น
เป็นร้อยละ 50 และจะกระจุกตวัท ีจ่ะเป็น
เมอืงหลกัของภูมภิาคและเมอืงค้าขาย
ชายแดนในเมอืงหลวงหรอืเมอืงใหญ่ 

6.2 อัตราการใช้น ้าในเมอืงจะเพิม่ข ึ้นอย่าง
มากจากกจิกรรมการใช้น ้าภาคเศรษฐกจิ
และการบรกิาร 

6.1 ต้องเตรยีมแผนจดัหาน ้าต้นทุนใน
ระยะยาวเพือ่สนบัสนุนเมอืงหลกั 

6.2 ศกัยภาพในการจดัหาน ้าเพิม่บาง
พื้นท ีม่จี ากดั  อาจจะต้องใช้การจดัการ
ด้านความต้องการ 

7.สภาพความต้องการ
ด้านเศรษฐกจิ 

 

การผลติเพือ่การเพิม่รายได้ในทุกภาคการ
ผลติ 

ความต้องการน ้าเพิม่สูงมาก  เพือ่การ
ผลติในเชงิเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาค
การเกษตรเพือ่การเพิม่ผลผลติและการ
ผลตินอกฤดู 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -50- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

4.3 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การก าหนดจุดมุ่งหมาย ในการแก้ไขป ัญหาหรือการพัฒนาให้ชัดเจนในรูปแบบของ
เป้าประสงคห์รอืสิง่ที่คาดหวัง และก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได ้ที่ควรมกีารพิจารณาข้อจ ากัดอื่นๆ 
ประกอบดว้ย งบประมาณ ขีดความสามารถในการด าเนินงาน การเตรยีมการ เป็นตน้ ซึ่งมีแนวทาง
ดงัน้ี 

เพื่อแก้ไขปญัหาที่เป็นประเดน็ส าคญั เช่น การขาดแคลนน ้าอุปโภคบรโิภคและความจ าเป็น
พืน้ฐาน ปญัหาน ้าท่วมที่เป็นอุปสรรคในการด ารงชีฟ มกีารสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น การ
ก าหนดเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่เกิด หรอืท าให้สามารถลดผลกระทบโดยตรง 

1)  เพื่อสภาพแวดลอ้ม การลดผลกระทบและดา้นสงัคม เช่น การจดัการตน้น ้า การจ ัดการ
สิง่แวดลอ้มชุมชน มลพษิบางประเภท เป็นตน้ การจดัการที่อาจตอ้งใช้เวลาและหลายส่วนเข้ามาร่วม
ด าเนินการ การก าหนดเป้าหมาย อาจเร ิม่ทีละมาตรการหรือเป้าหมายย่อย หร ืออาจจะเป็นการ
ก าหนดเป้าหมายออกเป็นช่วงเวลา 

2)  เพื่อการพฒันา หรอืเพื่อเศรษฐกิจ เช่น การพฒันาดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บรกิาร เป็นตน้ การก าหนดเป้าหมาย อาจแบ่งย่อยเป็น 2 วิธ ีคอื 

  o การวัดที่เป้าหมายสุดท้าย เช่น รายไดข้องประเทศหรอืประชากรที่เข้าถงึ 

  o การวัดที่เป้าหมายรายกิจกรรมย่อย เช่น การเพิม่พืน้ที่ชลประทาน จ านวนโรงงานที่
เพิม่ขึ้น หรอืผลผลติภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 
4.4 การก าหนดมาตรการแนวทางการด าเนินงาน 

การก าหนดมาตรการแนวทางการด าเนินงาน และแผนงาน/โครงการ โดยใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์สถานการณแ์ละปจัจยัแวดลอ้มของพืน้ที่ รวมทัง้แนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงของกิจกรรมที่อยู่ภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกัน ที่อาจจะต้องมีการด าเนินงาน
คู่ขนานหรอืต่อเน่ืองกัน ดงัตารางท่ี 4.4-1 ถงึ ตารางท่ี 4.4-3 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -51- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 4.4-1  ทบทวนสถานการณ์ประเดน็ปัญหาท่ีส าคัญ ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้า ....... (รายจังหวดั)  

ประเดน็  ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

- ท่านคดิว่าในพื้นทีจ่ังหวดัของ
ท่านจงัหวัด.......................... (ใน
พื้นทลีุ่มน ้ า......)  ปญัหาใด
ดงัต่อไปนี้ส าคญัทีสุ่ด (โดยให้
จดัล าดบัความส าคญัตัง้แต่ 1-10) 

        ปญัหาเรื่องป่าต้นน ้ า  ระบุสาเหตุ/พื้นที ่(ต าบล/
อ าเภอ).............................................................................. 
        ปญัหาเรื่องการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  ระบุสาเหตุ/พื้นที ่(ต าบล/
อ าเภอ).......................................................................................... 
       ปญัหาการขาดแคลนน ้ าเพ ือ่การอุปโภคบริโภค  ระบุสาเหตุ/
พื้นที ่(ต าบล/อ าเภอ)..................................................................... 
        ปญัหาขาดแคลนน ้ าเพ ือ่การเกษตร  ระบุสาเหตุ/พื้นที ่
(ต าบล/อ าเภอ).................................................................. ........... 
        ปญัหาขาดแคลนน ้ าเพ ือ่การอุตสาหกรรม /การท่องเทีย่ว
บริการ   ระบุสาเหตุ/พื้นที ่(ต าบล/อ าเภอ)......................... 
 
       ปญัหาน ้ าป่าไหลหลาก ระบุสาเหตุ/พื้นที(่ต าบล/อ าเภอ) 
...................................................... 
       ปญัหาน ้ าท่วมพื้นทีเ่ศรษฐกจิ ระบุสาเหตุ/พื้นที(่ต าบล/
อ าเภอ)............................................... 
       ปญัหามลพษิทางน ้ า  ระบุสาเหตุ/พืน้ที(่ต าบล/อ าเภอ) 
....................................................... 
       ปญัหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ 
ระบุสาเหตุ/พื้นที ่(ต าบล/อ าเภอ)........................... 
       ปญัหาขาดการบริหารจดัการทรัพยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ระบุ
................................................. 
        อ ืน่ๆ  ไดแ้ก่ ................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

     



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -52- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 4.4-2  การทบทวนวตัถปุระสงค/์เป้าหมาย/กลยุทธ ์/ ตวัช้ีวดัในแต่ละยุทธศาสตร  ์

ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสรา้ง
ความสมบูรณ์ของพื้นทีป่่าต้นน ้า 
 
กลยุทธ์มาตรการ(เดมิ) 
1.  สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและสรา้ง
ความชุ่มชื้นใหก้บัดนิ 
2. สร้างเครือข่ายและกลไกการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถิ่นในการร่วมสงวน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูเพือ่เพ ิม่พ ื้นทีแ่ละความอุดมสมบรูณ์ของ
ป่าไม ้
3. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ  
4.คุม้ครองและอนุรักษ์สตัว์ป่าใกลสู้ญพนัธ์ุ  
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
ป่าต้นน ้ ามคีวามสมบูรณ์ระบบนิเวศมคีวาม
สมดุลย์เพิม่ขึ้น 
 
 
 

วตัถุประสงค์ ......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
..................................................................... .......... 
............................................................................... 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
กลยุทธ์/มาตรการ     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
...............................................................................
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่
ดงันี้  
.............................................................................. 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -53- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 
 
 
 
กลยุทธ์/มาตรการ (เดมิ) 
1. ส่งเสริมใหม้กีารวางแผนและใชป้ระโยชน์
ทีด่นิใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและคุณภาพของ
ดนิ 
2. คุม้ครองพื้นทีเ่กษตรกรรมชัน้ดใีนการใหผ้ล
ผลติไดอ้ย่างยัง่ยนื 
3. ก าหนดเขตการใชร้ะโยชน์ทีด่นิประเภท
ต่างๆ ของเมอืงและชุมชนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการดา้นผังเมอืง 
4. ใชม้าตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
1.การใชป้ระโยชน์ในทีด่นิตรงตามศกัยภาพ
และคุณภาพของดนิมากขึ้น 
2.ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ขึ้น  
3. การบุกรุกน้อยลง ลดการสูญเสยีจากภยั
พบิตัิทางธรรมชาต ิ
 
 

วตัถุประสงค์ ......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
กลยุทธ์/มาตรการ     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
.................................................................. .............. 
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... . 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่
ดงันี้  
.............................................................................. 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 
.............................................................................. 
..................................................................... .......... 
 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -54- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู จดัหา พฒันา 
และปรับปรุงแหล่งน ้ า เพือ่การอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมและบรรเทาอุทกภยั 
 
กลยุทธ์/มาตรการ (เดมิ) 
1. บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าผิวดนิและน ้ า
บาดาลแบบบูรณาการเพือ่ประโยชน์ในการ
ผลติ  อุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
2.ปรับปรุงระบบระบายน ้ าจากปญัหาแม่น ้ าล า 
คลองตื้นเขนิท าใหน้ ้ าไหลไดส้ะดวกเพือ่
ป้องกนัปญัหาอุทกภยั 
3. วางระบบและติดตัง้ระบบโทรมาตร 
เพือ่การพยากรณ์และเตอืนภยัลุ่มน ้ า 
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
1. บริหารจดัการทรัพยากรน ้ าผิวดนิและน ้ า
บาดาลแบบบูรณาการเพือ่ประโยชน์ในการ
ผลติ  อุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
2.ปรับปรุงระบบระบายน ้ าจากปญัหาแม่น ้ าล า 
คลองตื้นเขนิท าใหน้ ้ าไหลไดส้ะดวกเพือ่
ป้องกนัปญัหาอุทกภยั 
3. วางระบบและติดตัง้ระบบโทรมาตร 
เพือ่การพยากรณ์และเตอืนภยัลุ่มน ้ า 
 

วตัถุประสงค์ ........................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
................................................................................
............................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
กลยุทธ์/มาตรการ     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่
ดงันี้  
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -55- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 การจดัการคุณภาพน ้ าและ
มลพษิ 
 
กลยุทธ์/มาตรการ (เดมิ) 
1.อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน ้ าในลุ่มน ้าตาปีให้
อยู่ในมาตรฐานแหล่งน ้ าผิวดนิประเภทที2่ 
(ค่อนขา้งดี) อย่างยัง่ยนื 
2.ควบคุมใหม้กีารบ าบดัน ้ าเสยีทีม่ปีระสทิธ ิ
ภาพและก ากบั ดูแล คุณภาพน ้ าทิ้งให้เป็นไป  
ตามมาตรฐาน 
3.ควบคุมการระบายน ้ าทิ้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมใหเ้หมาะสม 
4.เพิม่ขดีความสามารถทอ้งถิ่นในการจดัการ
ดา้นมลพษิ 
5. รณรงค์และประชาสมัพนัธ์สรา้งความ
ตระหนักในปญัหามลพษิ 
6. เชือ่มโยงเครือข่ายในการติดตามเฝ้าระวงั
และแจง้เตือนขอ้มูลมลพษิ 
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
1.มแีหล่งน ้ าต้นทุนเพือ่ใชใ้นการอุปโภค-
บริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่าง
เพยีงพอทัว่ถึงมปีระสทิธภิาพ  
2.ปญัหาอุทกภยั ดนิถล่มในพื้นทีลุ่่มน ้ า
บรรเทาลดความรุนแรงลง 
 

วตัถุประสงค์ ......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................. 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
กลยุทธ์/มาตรการ     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
................................................................ ................ 
............................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
...............................................................................
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย      คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่
ดงันี้  
.............................................................................. 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -56- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ฟื้นฟู บริหารทรัพยากร 
ประมงและชายฝ ัง่ 
 
กลยุทธ์/มาตรการ (เดมิ) 
1.สนับสนุนและส่งเสริมการท าประมงพื้นบา้น
เชงิอนุรักษ์  
2.ฟื้นฟูทรัพยากรสตัว์น ้าทีม่แีนวโนม้เส ีย่งต่อ
การสูญพนัธ์ุ 
3.พฒันาและส่งเสริมระบบการเพาะเล ี้ยงสตัว์
น ้ าไม่ใหก่้อเกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
4.สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน 
5.ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวงั
แบบบูรณาการ 
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
ป่าชายเลนมคีวามสมบูรณ์ขึ้น  ระบบนิเวศ
ชายฝ ัง่มคีวามสมดุลย์  
 
 

วตัถุประสงค์ ......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
..................................................................... ......... 
กลยุทธ์/มาตรการ     คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................... 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
................................................................................
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย      คงเดมิ       ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
.............................................................................. 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -57- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
ประเดน็ ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร
จดัการลุ่มน ้ าตาปี โดยเน้นกระบวนการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์/มาตรการ (เดมิ) 
1.ปลูกจติส านึกและสรา้งความ ตระหนักใน
การมสี่วนร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มในลุ่มน ้ า 
2.พฒันากลไกการบริหารจดัการแบบบูรณา
การเชงิรุก เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมปีระชาชน และชุมชนทอ้งถิ่นเป็น
ศูนย์กลางรวมทัง้พฒันากลไกการติดตาม 
ประเมนิ ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ม ี
ตัวชี้วดัทีช่ ัดเจน  
3.จดัท าฐานขอ้มูลลุ่มน ้ าทีเ่ป็นมาตรฐาน เพือ่
ใชป้ระกอบการตัดสนิใจของหน่วยงานและ
ผู้น าในพื้นที ่
4.พฒันาและบรรจุความรู้เรื่องน ้ าในหลกัสูตร
การศกึษาในทุกระดบั 
 
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย (เดมิ) 
1.องค์กรเครือข่ายลุ่มน ้ ามคีวามเขม้แขง็การ
ด าเนินกจิกรรมมปีระสทิธภิาพ 
2.เยาวชน ประชาชนในพื้นทีลุ่่มน ้ ามคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า           
มากขึ้น 
 
 

วตัถุประสงค์ ......................................................... 
............................................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
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............................................................................... 
............................................................................... 
เป้าหมาย(เชิงพื้นที)่ 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
กลยุทธ์/มาตรการ      คงเดมิ      ปรับปรุงใหม่ดงันี้  
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.................................................................................. 
................................................................................. 
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..................................................................................
ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย      คงเดมิ      ปรับปรุงใหม่ดังนี้  
.............................................................................. 
............................................................................... 
.............................................................................. 
............................................................................. 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -58- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

ตารางท่ี 4.4-3  ตารางแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2557 ของ 
        หน่วยงาน 

รายจงัหวัด ...................... 

ยุทธศาสตรท์ี่ …………………………………………………………………………………………… 

สภาพปญัหา/สถานการณ์ 
ในพื้นที ่

กลยุทธ์/
มาตราการ 

แผนงาน/โครงการทีจ่ะ
ด าเนินการในปี 2557 

ผลทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -59- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5. แนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร ์

5.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 

การวางแผนยุทธศาสตร ์(Stratgic Planning) เป็นกระบวนการตดัสนิใจ เพื่อก าหนดทิศทาง
ในอนาคต โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต ้องการ และก าหนดแนวทาง ในการบรร ลุ
สภาพการณก์ล่าวคอื การก าหนดจุดหมายปลายทางและกิจกรรมที่จะมุง้เน้นสู่เป้าหมายนัน้เอง 

การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต ้องการให้เกิด จะต้องตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของข้อมูลจรงิที่รอบดา้น  คอืจะตอ้งค านึงถงึสภาพการณท์ี่ตอ้งการให้เกิด ศักยภาพที่ม ี และ
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม  

สาเหตุที่ตอ้งมองข้อมูลอย่างรอบดา้น ก็เพราะว่าในโลกของความเป็นจรงินั้น ปรากฎการณ์
ที่เกิดขึ้นทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลกระทบต่อการก าหนด
ทิศทางในอนาคตทัง้นัน้ ดงันัน้ ในการวางแผนยุทธศาสตรจ์งึไม่ควรมองดา้นใดด้านหน่ึงอย่างเด ียว 
แต่ตอ้งมองให้กว้างออกไปครอบคลุมทัง้ 4 ดา้น ทัง้น้ีเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์มีประสิทธ ิภาพ
และมปีระสทิธผิลในการรบัมอืกับสถานการณห์ร ือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรู ้เ ท่าทันจนท าให้
สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณไ์ดอ้ย่างเตม็ที่ หร ือหาแนวทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได ้และเพื่อให้แผนยุทธศาสตรส์ามารถน าไปสูการแก้ไขปญัหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนไดอ้ย่างแท้จรงิ 

 

5.2 แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ 

แนวทางการวางแผนยุทธศาสตร ์(การประยุกตใ์ช้ในการบรหิารภาครฐั) 

1)  การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นการก าหนดสิง่ที่ต ้องการให้เกิดขึ้น สามารถแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะคอืเพื่อการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น หรอืการรกัษาสภาพไม่ให้เปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายจะ
เป็นดา้นความจ าเป็นพืน้ฐานหรอืดา้นสิง่แวดลอ้ม  ส าหรบัอกีประเภทหน่ึงค ือ เพื่อสิ่งที่ต ้องการให้
เกิดขึ้นในอนาคต โดยเป้าหมายจะเป็นดา้นเศรษฐกิจและดา้นสงัคม 

2)  การประเมนิสภาพแวดลอ้ม โดยการวิเคราะห์ถ ึงสภาพป ัญหา สภาพแวดล้อมต่างๆ 
(เศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม) หรอืแนวทางที่เ ป็นโอกาสเพื่อสร ้างประโยชน์ให้กับ
ประชาชน โดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจรงิ (Fact – Based – Management) หรอืใช้เทคนิคทางสถิต ิ
ประกอบเช่น การพยากรณ ์การจ าลองสถานการณ ์

3)  การก าหนดกิจกรรมที่จะมุง้เน้น  เป็นการก าหนดกิจกรรมหลักที่จะด าเนินการเพื่อใช้
ประโยชน์จากโอกาสหรอืแก้ไขปญัหา พรอ้มกับการเชื่อมโยงแผนงานระดบัต่างๆและการจ ัดท าแผน
ระยะสัน้ กลาง ยาว อาทิเช่น เชื่อมโยงกับการจดัสรรงบประมาณของภาครฐั  
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5.3 กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ 

กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Planning Processes)  มขีั ้นตอนดังรูปท่ี 
5.3-1 และมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) 

2) ก าหนดภารกิจหรอืพนัธกิจ (Mission) 

3) ก าหนดเป้าประสงคห์รอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา (Goal) 

4) ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตรห์รอืยุทธศาสตร ์(Strategy) 

5) ก าหนดกลยุทธห์รอืแนวทางการพฒันา 

 

 
            วิสยัทัศน์ (Vision) ตอ้งการเป็นอะไร  

   พนัธกิจ (Mission ) ตอ้งท าอะไร 

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา ท าเพื่ออะไร 

     ยุทธศาสตร ์ ท าอย่างไร 

   แนวทางการพฒันา                     ท าโดยวิธกีารใด 

 
                         เป้าหมาย     ท าแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด     

รูปท่ี 5.3-1  กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ 

 

1)  วิสยัทัศน์ (Vision) หมายถงึสภาพการณท์ี่เราปรารถนาให้เกิดในอนาคต (ต้องการเป็น
อะไร) โดยวิสยัทัศน์ที่ดมีลีกัษณะเป็นข้อความที่เข้าใจง่ายแสดงให้เห็นถงึจุดมุ่งหมายและทิศทาง มี
ความเป็นไปไดใ้นการบรรลุถงึภายในระยะเวลาที่ก าหนด วัดผลส าเร ็จได ้และเป็นที่ยอมร ับของผู ้ที่
เกี่ยวข้อง   

2)  พนัธกิจ (Mission) หมายถงึ ภารกิจหลกัขององคก์ร  ระบุหน้าที่ความร ับผิดชอบหรือ
บทบาทซึง่ก าหนดจะท าในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าที่สอดคลอ้งกับกฎหมายการจดัตัง้หน่วยงาน  (อาจไม่
จ าเป็นถา้ไม่ใช้การจดัท ายุทธศาสตรอ์งคก์ร)         
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3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา (Goal) หมายถงึ การระบุสภาพที่ต ้องการให้ส าเร ็จ (ท า
เพื่อให้เกิดอะไรถงึจะบรรลุวิสยัทัศน์) 

4)  ยุทธศาสตร/์ประเดน็ยุทธศาสตร ์หมายถงึ ในแต่ละเร ื่องหรอืองคป์ระกอบจะท าอย่างไร 
ซึง่หากส าเรจ็จะท าให้บรรลุวิสยัทัศน์ 

5)  แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ หมายถึง วิธ ีการด าเนินการให้สู่จุดหมายปลายทาง 
(Means) ระดบัปฏิบัตกิาร และเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวิธกีารสู่จุดหมายปลายทางระดบันโยบาย  

6)  เป้าหมาย หมายถงึ สิง่ที่จะท าให้ส าเรจ็หรอืไปให้ถงึในแต่ละงาน อยู่ในกรอบของการตัง้
ความปรารถนาภาระหน้าที่ และความมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้น (ท าแค่ไหน/ เท่าใด/ กับใคร/ เมื่อใด) 

 
5.4 กรอบแนวคิดหลกัในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคดิหลกัในการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์(สอดคลอ้งกับแนวทางบรหิารราชการแบบ
มุ่งเน้นผลสมัฤทธิเ์ชิงยุทธศาสตร)์ ซึง่มหีลกัการส าคญัประกอบดงัน้ี 

5.4.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาท่ีชดัเจน 

ในการก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน นอกจากจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย ดงัที่กล่าวไปแลว้นัน้ จะตอ้งก าหนดตวัชี้วัด (KPI) ในระดบัเป้าประสงค ์(หมายถงึระดบัผล
การด าเนินการที่ตอ้งการบรรลุหรอืจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการปฎิบัต ิ )  โดยการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเรจ็ของการปฏิบัตงิาน (Key Performance Indicatos หรอื KPI) หมายถึง สิ่งที่สะท้อนถึง
ความส าเรจ็ของการปฏิบัตงิานซึง่สงัเกตได/้วัดได/้นับไดก้ระบวนการปฏิบัตงิาน ดงันั้น การก าหนด
ตวัชี้วัดความส าเรจ็ของการปฏิบัตงิาน ก าหนดไดด้งัน้ี 

1)  ใช้ในการตดิตามผลการปฏิบัตงิาน ไดแ้ก่ 

  1.1) ตวัชี้วัดปจัจยัน าเข้า (Input Indicators)   ไดแ้ก่ จ านวนทรพัยากรโดยรวมที่ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมหรอืบรกิาร เช่น จ านวนเงนิที่ใช้   รอ้ยละจ านวนบุคลที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน
วัตถุดบิและอุปกรณก์ารผลติ เป็นตน้  

  1.2) ตวัชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators) ไดแ้ก่ ปรมิาณงานที่เสรจ็สิน้ในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น จ านวนครัง้ในการจดัประชุม   จ านวนช่องทางการสื่อสาร เป็นตน้ 

2)  ใช้ในการประเมนิประสทิธผิลของงาน ไดแ้ก่ 

  2.1) ตวัชี้วัดผลผลติ (Output Indicators)  ไดแ้ก่ งานที่เสรจ็สิน้เมื่อจบโครงการเป็น
การวัดความส าเรจ็/ผลสมัฤทธิข์องโครงการ หรอืกิจกรรมงาน/บร ิการที่ท าเสร ็จสมบูรณ์แล้ว เช่น 
รอ้ยละความส าเรจ็ของผลการปฎิบัตกิาร เป็นตน้ 
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  2.2) ตวัชี้วัดผลลพัธ ์(Outcom Indicators) หมายถึงผลประโยชน์ที่ได ้จากผลผลิต 
เป็นการวัดภายใน 3 มติ ิไดแ้ก่ (1) ความรู ้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย (2) ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย (3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย เช่นจ านวนผูร้บัการอบรมที่ไดใ้ช้ประโยชน์
จากการอบรมจรงิ ประชาชนมคีวามสูญเสยีต่อชีวิตและทรพัย์สนิน้อยลง เป็นตน้ 

   การก าหนดตวัชี้วัดเป็นการเลอืกตวัแปรที่ส าค ัญจากประเด็นการประเมิน ซึ่ง
ตวัชี้วัดหมายถงึสิง่ต่าง ๆ หรอืลกัษณะต่าง ๆ ที่ระบุถงึปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้นในประเด ็นที่ต ้องการ
ประเมนิ โดยตวัชี้วัดที่ด ีควรสอดคล้องกับประเด ็นที่ต ้องการประเมินและถ้าตัวชี้วัดเขียนดีต ัว
โครงการก็จะออกตรงตามวัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดสามารถเขียนได้ทั ้งเชิงปร ิมาณและเชิง
คุณภาพ โดยตวัชี้วัดเชิงปรมิาณ หมายถงึ ความส าเรจ็ของโครงการที่สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลข 
เช่น จ านวนรอ้ยละ สดัส่วน อตัราส่วน ส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความส าเร ็จที่
ปรากฏเป็นเชิงปรมิาณว่ามคีุณภาพระดบัไหน อย่างไร เช่น ระดบัความพงึพอใจ  ระดบัความส าเร ็จ
ของโครงการ ฯลฯ ดงัแสดงแผนผงัแสดงการประเมนิตวัชี้วัดในรูปท่ี 5.4.1-1 

 

  
  
 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.4.1-1  แผนผงัแสดงการประเมินตัวช้ีวดั  
 

5.4.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม และการประเมินสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในภายนอก  และการประเมินสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง  
โดยใช้ข้อมูลจรงิรอบดา้นสนับสนุนเพื่อให้เข้าใจถงึสถานการณป์จัจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต แยกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในภายนอก  โดยการใช้หลัก “Swot Analysis ”  ใน
การวิเคราะห์องคก์ร  ความหมายของ SWOT เป็นการวิเคราะห์ เพื่อคน้หาจุดแข็ง  จุดอ่อน หร ือสิ่ง

ปจัจยัป้อนเข้า 
(Input) 

 กระบวนการ 
(Process) 

ผลสมัฤทธิ ์
(Result) 

ผลผลติ 
(out put) 

ผลลพัธ ์ 
(out comes) 

การติดตามผลการปฎบิตัิ
การ 

การประเมนิ
ประสทิธผิล 
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ที่อาจเป็นปญัหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพที่ตอ้งการในอนาคต เพื่อให้รู ้ตนเอง (รู ้เรา) รู ้จ ัก
สภาพแวดลอ้ม (รูเ้ขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ภายนอก
และภายในองคก์ร ซึง่จะช่วยให้ผูบ้ร ิหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองคก์ร ทัง้สิง่ที่ไดเ้กิดขึ้นแลว้และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั ้งผลกระทบ
ของการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีที่มตี่อองคก์รธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ที่
องคก์รมอียู่ ซึง่ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสยัทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินตามกลยุทธข์ององคก์รที่เหมาะสมต่อไป     

  1.1) การประเมนิจุดแข็งและจุดอ่อน  

   - การวิเคราะห์จุดแข็ง (S  - Strengths) หรอืศักยภาพของการด าเนินงานที่ผ่าน
มาทัง้ในอดตีและปจัจุบันว่าประสบความส าเรจ็เพยีงใด เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องคก์ร ว่ามปีจัจยัใดภายในองคก์รที่ผ่านมาเป็นข้อไดเ้ปร ียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค ์กรควร
น ามาใช้ในการพฒันาองคก์รได ้อาทิ คน เงนิ วัสดุอุปกรณ ์เทคโนโลยี สมยัใหม่  

   - การวิเคราะห์จุดอ่อน (W  - Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปจัจยัภายในว่ามี
ปญัหาอะไรบ้าง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อนขององคก์ร วิเคราะห์ปจัจยัภายในจากมุมมองของผู ้ที่อยู่
ภายในองคก์รนัน้ๆ ว่าปจัจยัภายในองคก์รที่เป็นจุดดอ้ย ข้อเสยีเปรยีบขององคก์รที่ควรปรบัปรุงให้ด ี
ขึ้นหรอืขจดัให้หมดให้หมดไป 

  1.2) การประเมนิโอกาส อุปสรรค 

   - โอกาส (O – Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าป ัจจ ัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการ  

   - อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T – Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปจัจยัภายนอก
ปจัจยัใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายทั ้งทางตรงและ
ทางออ้มต่องคก์ร  

2)  การประเมนิสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงภายในและการเปลีย่นแปลงภายนอก ในการ
ก าหนดกรอบยุทธศาสตรใ์นการพฒันา  วิธกีารโดยการระดมความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากเวทีต่างๆทัง้ระดบัส่วนกลางและระดบัพืน้ที่  และใช้ข้อมูลผลก ารศึกษาวิจ ัย
ที่มอียู่ประกอบ ในการประเมนิสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงภายในภายนอก ดงัน้ี 

  2.1) การประเมนิสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงภายใน ที่ม ีผลกระทบทั ้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารจ ัดการ การมี
ผลประโยชน์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

  2.2) การประเมนิสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
พฒันา เช่น คู่แข่งขัน ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยี การต่างประเทศ สภาพอากาศที่เปลีย่นแปลง  
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  2.3) การประเมนิความเสีย่ง ที่จะเกิดขึ้นโดยตอ้งเตร ียมการสร ้างภูมิคุ ้มกันที่พร ้อม
เผชิญการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้น เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมอืง  ค่านิยม  ความมัน่คง     

     ซึง่การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก/และการประเมนิสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภายนอก ประเดน็ที่จะวิเคราะห์และประเมนิสถานการณ์ในแต่ละด้าน ควรครอบคลุมประเด ็นดัง
ตวัอย่างต่อไปน้ี 

 ดา้นสงัคม มปีระเดน็ที่เกี่ยวกับความตอ้งการของประชาชนหรือป ัญหาของสังคม 
หรอืข้อเรยีกรอ้งของบุคคลที่มส่ีวนไดส่้วนเสยี รวมทัง้เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน จ านวนประชากร การศึกษา ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี
เป็นตน้ 

 ดา้นเทคโนโลยี มคีวามพรอ้มเทคโนโลยีที่จะด าเนินการหรือไม่ ได ้แก่ นวัตกรรม 
และความมอียู่ของเทคโนโลยี เป็นตน้ 

 ดา้นเศรษฐกิจ มคีวามพรอ้มที่จะลงทุน มคีวามคุม้ค่าที่จะลงทุนหรอืไม่ ได ้แก่ ภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ภาวะการจา้งงาน เป็นตน้ 

 ดา้นการเมอืงและกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ แนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐัธรรมนูญ กฎกระทรวง นโยบายของร ัฐบาล /อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครฐัอุปสรรคหรอืข้อจ ากัดที่เกิดจากกฎหมายหรอืระเบียบ เป็นตน้ 

    ดงันัน้ในการวางแผนยุทธศาสตร ์ผู ้วางแผนจะต้องให้ความส าค ัญกับสถานการณ์ทั ้ง
ภายในและภายนอก เพื่อดูว่าก าลงัเผชิญสถานการณเ์ช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นควรจะ
ท าอย่างไร เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดกลยุทธใ์ห้มปีระสทิธภิาพ 

5.4.3 การก าหนดกลยุทธแ์ละโครงการพัฒนา  

การก าหนดกลยุทธแ์ละโครงการพฒันา เพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ประโยชน์
จากผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค / และจากการประเมินสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงภายในภายนอก  มาก าหนดเป็นทางเลอืกส าหรบัเป็นแนวทางปฎิบัตใิห้บรรลุจุดหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธ ิภาพ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน (Programs) และโครงการ 
(Projects) ที่เชื่อมโยงกัน เป็นการก าหนดแนวทางกระท าที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัตมิากขึ้น    

การก าหนดกลยุทธ ์ ม ี4 ลกัษณะดงัน้ี 

1) Direct Approach  โดยก าหนดกลยุทธจ์ากการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงภายในภายนอกและความเสี่ยง   และก าหนดกลยุทธ์ที่กระทบต่อป ัญหาหรือสิ่งที่
ตอ้งการไดโ้ดยตรง 
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2) Goals Approach  โดยก าหนดกลยุทธท์ี่อาจมหีลายกิจกรรมที่ต ้องด าเนินการร่วมกัน 
หรอืหลายหน่วยงานที่มเีป้าหมายหรอืผลสุดท้ายที่ตอ้งการร่วมกัน เช่น เป้าหมายการจ ัดการพื้นที่
ตน้น ้าเพื่อลดผลกระทบต่อทรพัยากรน ้า 

3) Vision Approach โดยการวาดฝนัวิสยัทัศน์ที่อยากจะเป็น แลว้ตรวจสอบความเป็นไปได้
โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มภายใน แลว้จงึก าหนดกลยุทธต์ามศักยภาพที่ม ี 

4) Indirect Approach โดยศึกษากลยุทธท์ี่หน่วยงานอื่นที่มภีารกิจคลา้ยคลงึกันใช้อยู่  แล้ว
ตรวจสอบความไปไดโ้ดยพจิารณาความสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมภายในและภ ายนอก แล้วจ ึง
ก าหนดกลยุทธต์ามศักยภาพ 

สรุปไดว่้าการวิเคราะห์ยุทธศาสตรร์ะดบัรฐับาลมกัจะใช้ลกัษณะที่ 1 และลักษณะที่ 3 เป็น
หลกั และลกัษณะที่ 4 เป็นรอง (เช่น ลอกเลยีนแบบกลยุทธท์ี่ใช้ในประเทศตะวันตก ) ส าหร ับการ
ก าหนดกลยุทธข์องกระทรวงจะตอ้งน าเอากลยุทธห์ลกัของรฐับาล (ที่ปรากฏในแผนบริหารราชการ
แผ่นดนิ) มาด าเนินงาน จงึตอ้งใช้ลกัษณะที่ 2 เป็นหลกั และลกัษณะที่ 1 เป็นรอง โดยก าหนดกล
ยุทธเ์พิม่เตมิจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) และอาจใช้
ลกัษณะที่ 3 และลกัษณะที่ 4 ประกอบกัน 

ในการก าหนดกลยุทธข์องหน่วยงานระดบักรมซึง่เป็นองคก์รในสงักัดกระทรวงจะตอ้งน าเอา
กลยุทธข์องกระทรวงมาด าเนินงาน จงึตอ้งใช้ลกัษณะที่ 2 เป็นหลกั และลกัษณะที่ 1 เป็นรอง โดย
ก าหนดกลยุทธเ์พิม่เตมิจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) และ
อาจใช้ลกัษณะที่ 3 และลกัษณะที่ 4 ไดบ้้าง 

ส่วนหน่วยงานที่ใช้ลกัษณะที่ 3 และลกัษณะที่ 1 เป็นหลกั มักจะเป็นหน่วยงานภาคธุรกิจ
เอกชนซึง่แสดงหาก าไรที่ใช้การก าหนดวิสยัทัศน์เพื่อขายส่วนแบ่งการตลาด  

เทคนิคการเขียนค าที่ใช้ในกลยุทธ  ์
1) นามธรรม  ไดแ้ก่ ขยายเพิม่  ปรบัปรุง  คงสภาพ  ตดัตอน 
2) กึ่งรูปธรรม ไดแ้ก่ เสรมิสรา้ง  สรา้งเสรมิ  ส่งเสรมิ  เร่งรดั  ทบทวน  สนับสนุน 
3) รูปธรรม ไดแ้ก่ จดัท า  ก าหนดให้ม ี ท าให้ม ี ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดระเบียบ แก้ไข  
    กฎระเบียบ  ด าเนินการ ปฏิบัตงิาน วางระบบ  วางแผน  ประชุม  แลกเปลีย่น  เผยแพร่    
    ตดิตาม/ประเมนิผล  จดัตัง้  จดัสรร  จดัซือ้  จดัจา้ง  ก่อสรา้ง   

5.4.4 การประเมินทรพัยากรท่ีจ าเป็น 

การประเมนิทร ัพยากรที่จ าเป็น หมายถึง การประเมินทรัพยากรทั ้งด ้านงบประมาณ 
อตัราก าลงั เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานดา้นกลยุทธ/์โครงการ ซึง่ทรพัยากรงบประมาณ เทคโนโลยี
องคค์วามรู ้และอตัราก าลงั (คน เงนิ วัสดุอุปกรณ)์ ถอืว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัอย่างหน่ึงในการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร ์ที่จะตอ้งระบุให้ชัดเจนและมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏิบัต ิ 
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5.4.5 การน าแผนยุทธศาสตรสู่์การปฎิบติั 

การน าแผนยุทธศาสตรสู่์การปฎิบัต ิ แสดงถึงกรรมวิธ ีในการตัดสินใจเลือกแผนงานและ
โครงการไปปฏิบัตใิห้เกิดผลส าเรจ็ตามจุดหมายของยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ โดยน าแผนงาน/โครงการ
ไปสู่การปฎิบัตขิอรบัการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี  ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกและจ ัดล าด ับ
ความส าคญัของแผนงาน/โครงการ(โดยพจิารณาโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน) 

5.4.6 การติดตามและประเมินผล 

จดัให้มกีารตดิตามและประเมนิผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบการควบคุมและการ
วัดผลการปฏิบัตติามแผน เพื่อให้ทราบถงึความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่อง หร ือข้อจ ากัดของแผน
นัน้ๆ เพื่อจะไดป้รบัปรุงแผนให้สามารถน าไปปฏิบัต ิได ้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

5.4.7 สรุปกรอบแนวคิดหลกั 

กรอบแนวคดิหลกัในการจดัท าแผนยุทธศาสตร  ์ซึง่สอดคลอ้งกับแนวทางการบรหิารราชการ
แบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิเ์ชิงยุทธศาสตร ์ซึง่มหีลกัการส าคญัสรุปตามแผนผงัไดด้งัรูปท่ี 5.4.7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.4.7-1  กรอบแนวคิดหลกัในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

ก าหนดจดุมุง่หมายการพฒันา 
(วสิยัทศัน์และเป้าประสงค)์ 

กลยทุธแ์ละโครงการ 

วเิคราะห/์ประเมนิ

สถานะการณ์ 

ภายในและภายนอก 

2 

ปจัจยัสู่

ความส าเรจ็ 

 

ตวัชีว้ดัระดบั
ผลลพัธ ์

ตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ 

คาดการณ์เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ  

คาดการณ์เปลีย่นแปลงในปจัจบุนั 

คาดการณ์เปลีย่นแปลงทางสงัคม 

ทรพัยากร 
(Input) 

 

การตดิตามและการประเมนิผล 

 

การน าแผนงาน/โครงการสู่การปฎบิตัิ 

1 

3 
4 

5 

6 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -67- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5.5 การเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ 

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์/ แผนกลยุทธ์หร ือแผนปฎิบัต ิ
การ จะตอ้งเชื่อมโยงกรอบแนวคดิของนโยบายรฐับาล แผนยุทธศาสตรร์ะดบัชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/กรม มาเป็นกรอบในการด าเนินการเพื่อให้แผนมีความเชื่ อมโยงในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลและแผนระดบัชาตทิี่ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานด าเนินการ ด ัง รูปท่ี 
5.5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.5-1  การเช่ือมโยงแผนในระดบัต่าง ๆ  

ส าหรบัการจดัท าแผนการบริหารจ ัดการและพัฒนาลุ่มน ้ าแบบบูรณาการ นอกจากน า
นโยบายรฐับาล (แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ) แผนระดบัชาต ิ(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิพ.ศ.2555-2559 และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 -2559 ) แผนระดับ
กระทรวง/กรม มาเป็นกรอบแนวคดิในการด าเนินการแลว้ ยังเชื่อมโยงแผนระดบัภาค ระดับจ ังหวัด 
และระดบัท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถน าสู่การปฎิบัต ิได ้จะต้องให้เชื่ อมโยง กับการจ ัดท าแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และแผนพฒันาจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด ดงัแสดงแผนผังการจ ัดท า
แผนการบ ริห ารจ ัดการและพัฒนา ลุ่มน ้ าแบบบู รณาการให้สอดคล้องเ ชื่ อมโย งกับ  แผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และแผนพฒันาจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใน รูปท่ี 5.5-2 
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -68- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.5-2  การจัดท าแผนแบบบูรณาการให้สอดคล้องเช่ือมโยง  

คณะกรรมการทรัพยากรน ้ าแห่งชาติ 
(กนช.) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวดั
และกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
 

คณะกรรมการลุ่มน ้า 
(กลไกขบัเคล่ือนการจดัท าแผนฯในพื้นท่ี) 
 

คณะกรรมการจดัท าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบตัิการเพื่อ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดบัจงัหวดั  

คณะกรรมการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
 

จดัท าแผนการบริหารจดัการและ
พฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการและ 
แผนปฏิบตัิประจ าปี 
(ทรพัยากรน ้าและทรพัยากรท่ี
เกี่ยวข้อง)  โดยส่วนประสานและ
บริหารจดัการลุ่มน ้า/สทภ. 
 

จดัท าแผน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมระดบั
จงัหวดั โดย ทสจ. 

 

จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั  
และแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีของจงัหวดั ปี2556 
เน้นเร่ืองน ้า  ถนน เกษตร 
และการท่องเท่ียว  โดย
ส านกังานจงัหวดั  
 

1.วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์
ประเด็นปญัหาทรพัยากรน ้าในลุ่มน ้า 
2.สรุปแผนงานโครงการท่ีได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเป็นตามแผนฯท่ีเสนอ
รวมทัง้สรุปแผนงานโครงการท่ีไม่ได้
น าสู่การปฏิบตัิ  
3.จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี(ต้น
น ้า กลางน ้าและปลายน ้า)ร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรท้องถิ่น
โดยให้แผนสอดคล้องเชื่อมโยงกบั  
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
หน่วยงานและ ยุทธศาสตร์จงัหวดั       
4. น าแผนฯดงักล่าวเสนอผ่าน ทสจ.
เพื่อน าแผนเข้าแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ระดบัจงัหวดัและเพื่อเข้าแผนพฒันา
จงัหวดั  

1.วิเคราะห์สภาพปญัหา
และทิศทางการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
2.จดัท าแผนการบริหาร
จดัการรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดบั
จงัหวดั ด าเนินการโดย
ทสจ.  
 

บูรณาการแผนงาน/
โครงการของทุกหน่วยงาน
ในการเข้าไปพฒันาพื้นท่ี
ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
และทิศทางการพฒันาตาม
แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั 
 

น าสู่ 
การ
ปฏบิติั  

ประสาน 
สนับสนุน 

ระดบันโยบาย 

ระดบัพืน้ที ่

การด าเนินการ 

แนวทางการ
ด าเนินการ 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -69- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5.6 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั 

การน าแผนยุทธศาสตร/์กลยุทธไ์ปสู่ปฏิบัต ิ(Strategic Implementation) โดยการน ากลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ แปลงออกเป็นแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ซึ่งทัว่ไปจะประกอบด้วย กิจกรรมที่ต ้องท า 
ระยะเวลาด าเนินการ ผู ้ปฏิบัต ิ/ผู ้ร ับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงาน ตัวชี้วัด ประกอบด้ว ย
กระบวนงานย่อย 2 ส่วนไดแ้ก่  

5.6.1 การจัดท าแผนปฏิบติัการ 

 การจดัท าแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) แผนปฏิบัตกิารจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุ
รายละเอยีดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆ ที่มเีป้าหมายผลงานสอดคลอ้งกับเป้าประสงค์และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธท์ี่ก าหนดไว้ โดยทัว่ไปแลว้การก าหนดแผนปฏิบัตกิารจะเป็นรายปี โดน
หน่วยปฏิบัตจิะตอ้งแสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธข์องผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ 
ผลผลติ (Output) และผลลพัธ ์(Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัต ิการที่จ ัดท าจ ึงมักนิยม
ด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ ์ (Logical Framework Project Planning) 
ซึง่เป็นการชี้ให้เห็นถงึความสมัพนัธข์องเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์(ในระดบัต่างๆ) ตวัชี้วัดความส าเร ็จ
และทรพัยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

5.6.2 การปฎิบติัการ 

การปฎิบัตกิาร (Take Action) การปฏิบัตกิารเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/
โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยทัว่ไปจะม ี2 ส่วน คอื 

1)  การปฎิบัตติามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธข์ององค์กร เพื่อด าเนินการจ ัดท า
ผลผลติหรอืให้บรกิารแก่ลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร 

2)  การปฏิบัตติามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เ ป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจ ัดการ
คว ามรู ้  (Knowledge Management) ในองค์ก ร  หร ือการพัฒนาองค์ก รและการจ ัดการ 
(Management Development) เพื่อช่วยเสรมิสรา้งขีดสมรรถนะการเรยีนรูใ้ห้องคก์รมีความพร้อมที่
จะปร ับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วย สนับสนุนให้การปฏิบัต ิงานตามข้อ (1) เกิดประสิทธ ิภาพและ
ประสทิธผิล โดยทัว่ไปสิง่ที่ต ้องด าเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร ้างองค์กร การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิาน การพฒันาบุคลากร การจดัการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพ
เพื่อเพิม่ผลผลติ ฯลฯ  

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม  
หลกัสูตร กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลข้อมูลในการจดัท าแผนบรหิารจดัการและพฒันาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 

 

ส านักส่งเสริมและประสานมวลชน -70- กรมทรพัยากรน ้า 
  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5.6.3 ขัน้ตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบติั 

ขัน้ตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิมดีงัน้ี 

1)  สรา้งความรูค้วามเข้าใจในแผน ดงัน้ี 
  - ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการ 
  - สรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารให้กับผูเ้กี่ยวข้อง 

2)  จดัท าแผนปฏิบัตกิารในระดบัต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
  - จดัท าแผนแม่บทหรอืแผนงานหลกัในการพฒันาที่มคีวามส าคญัและเกี่ยวพนักันหลาย

หน่วยงาน 
  - จดัท าแผนงานที่สอดคลอ้งเชื่อมโยงไปในทิศทางเดยีวกันทุกระดบั  

3)  สรา้งระบบการตดิตามประเมนิผล ก าหนดตวัชี้วัดความส าเร ็จ 
  - ก าหนดกลไกการตดิตามประเมนิผลให้เป็นระบบและมเีอกภาพ 
  - พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผลให้เชื่อมโยงกัน 
  - สรุปรายงาน ประชาสมัพนัธใ์ห้บุคลากรทราบ 

สิง่ที่ควรค านึงเมื่อแปลงแผนสู่การปฏิบัต  ิ

1)  การแปลงแผนสู่การปฏิบัต ิ พจิารณาปจัจยัต่างๆที่ตอ้งค านึงในการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัต ิอาทิ บุคลากร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม โครงการ 

2)  การจดัท าข้อเสนอโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร  ์สรา้งความเชื่อมัน่ว่ายุทธศาสตร์
จะสมัฤทธิผ์ลดว้ยโครงการที่เสนอ 

3)  การคดัเลอืกและจดัล าด ับความส าค ัญของโครงการ  เพื่อค ัดเลือกโครงการที่ ส่งผล
กระทบ(ส่งผลด,ีจ าเป็น,เร่งด่วน)ต่อยุทธศาสตรโ์ดยตรง 

4)  การตดิตามโครงการ เพื่อตดิตามความคบืหน้าในการด าเนินงานและสามารถปรับตัว
และแก้ปญัหาไดท้ันต่อเหตุการณ ์

5)  การประเมินผลโครงการ  เพื่ อประ เมินว่า โครงการมีทิศทางการปฎิบัต ิน าไป สู่ 
Output/Outcome ที่ตอ้งการบรรลุตามยุทธศาสตรห์รอืไม่ 

 

 

 

  


