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ตัวอยางการบรหิารลุมนํ้านาน-จังหวัด-ชุมชน  

อัตราการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปา 

อัตราการเพ่ิม-ลด พ้ืนท่ีปา(%)

 10 – 5

5 – 1

1 – -1
-1 – -15
-15 – -20

เวทีสาธารณะนโยบายนํ้า สกว. ครั้งท่ี 7 เรื่อง การเช่ือมโยงยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้ากับยุทธศาสตรชาติ 

วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2559 

ณ โรงแรมเอทัส ลมุพินี กรุงเทพฯ 

 โดย ดร.พงษศักดิ์ สุทธินนท และคุณโชคชัย สุทธิธรรมจิต 

       คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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หัวขอนําเสนอ 

- สภาพแหลงน้ําตนทุน การใชน้ํา และสภาพความขาดแคลนน้ํา 

- การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการน้ําภายใตความไมแนนอนใน 

   อนาคต 
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สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา  

 ลุมน้ํานาน เปนลุมน้ําหลักในภาคเหนือของประเทศ

ไทย ครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ําฝน 34,139.68 ตารางกิโลเมตร 

มีตนกําเนิดบริเวณอําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ที่บริเวณ

เสนละติจูด 15o 42' 12"  ถึง 19o 37' 48"  เหนือ  และเสน

ลองติจูด 99o 51' 30"  ถึง 101o 21' 48" ตะวันออก 

ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน  

อุตรดิตถ  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ  และนครสวรรค 

แบงเปนลุมน้ําสาขาตามลักษณะทางอุทกวิทยา และภูมิ

ประเทศ  ไดเปน 16 ลุมน้ํา   
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ปญหาเชิงกลยุทธในลุมน้ํานาน(ภาพรวมลุมน้ํา) 

พื้นที่สวนบน 

 ปญหาการลดลงของปริมาณน้ําทา  เนื่องจากพ้ืนที่ปาลดลงในลุมน้ํา

นานตอนบน, ลุมน้ําวา, ลุมน้ํายาว(2) และลุมน้ํานานสวนที่ 3 

 ปญหาน้ําทวมฉับพลัน 

 ปญหาการขาดแคลนน้าํเพ่ือการเกษตร  ลุมน้าํสมุนและ 

      ลุมน้ําแหง ในฤดูแลง 

พื้นที่สวนกลาง 

 ปญหาน้ําทวมและน้ําทวมฉับพลัน  ในลุมน้ําปาดและลุมน้ํานานสวนที่
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 ปญหาการขาดแคลนน้าํเพ่ือการเกษตร ลุมน้ําคลอง ตรอนและ 

      ลุมน้ําปาด ในฤดูแลง 

พื้นที่สวนลาง 

 ปญหาการบริหารจัดการอางฯสิริกิติ์ใหเหมาะสมกับความตองการน้าํ

ในพ้ืนที่โครงการชลประทาน 

 รูปแบบการจัดการน้ําในฤดูฝน 

• การเตือนภัย,พ้ืนที่แกมลิง 
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สวนบน 

สวนกลาง 

สวนลาง 
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สภาพน้ําและแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

ที่มีในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ และคณะ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

สนับสุนนการวิจัยโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

11 กุมภาพันธ 2559 
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(อนาคตอันไกล) 
2522 - 2536 2537 - 2551 %ความเปลี่ยนแปลง 
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สภาพน้ําและแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

ที่มีในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ และคณะ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

สนับสุนนการวิจัยโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

11 กุมภาพันธ 2559 
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ฤดู พื้นท่ี 

นํ้าทา,ลาน ลบ.ม. % ความแตกตาง 

อดีต อนาคตใกล อนาคตไกล อนาคตใกล อนาคตไกล 

2522-2536 2536-2551 2558-2582 2618-2642 อดีต 2536-2551 

ท้ังป 

ตอนบน    12,498.9     15,438.1     12,467.7     14,430.0  -19.2  -6.5  

ตอนกลาง     1,636.1      1,853.3      4,271.5      4,873.9  130.5  163.0  

ตอนลาง     8,343.2      9,981.8      8,239.2      9,463.2  -17.5  -5.2  

ท้ังลุมนํ้า 22,478.2  27,490.4  24,978.4  28,767.2  -9.1  4.6  

ฤดูแลง 

ตอนบน     1,666.0      1,830.3      2,140.6      2,410.9  17.0  31.7  

ตอนกลาง        510.7         522.1         712.1         793.6  36.4  52.0  

ตอนลาง     2,310.7      2,575.9      1,421.5      1,584.5  -44.8  -38.5  

ท้ังลุมนํ้า 4,487.4  4,928.3  4,274.3  4,789.1  -13.3  -2.8  

ฤดูฝน 

ตอนบน    10,807.8     13,599.7     10,327.1     12,019.0  -24.1  -11.6  

ตอนกลาง     1,119.2      1,548.8      3,559.4      4,080.3  129.8  163.4  

ตอนลาง     5,987.7      7,396.7      6,817.7      7,878.7  -7.8  6.5  

ท้ังลุมนํ้า 17,914.6  22,545.2  20,704.2  23,978.1  -8.2  6.4  

สรุปการเปลี่ยนแปลงน้ําทา 

ในแตละสวนของพ้ืนที่ลุมน้ํา 
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นํ้าบาดาล 

ท่ีมา  :  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2557 

ปริมาณน้ําที่กักเก็บ
ปริมาณน้ําเพิ่มเติม

รายป

ปริมาณการใชน้ํา

บาดาลในปจจุบัน

ปริมาณน้ําที่จะ

พัฒนาขึ้นมาใชได

(ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม./ป) (ลาน ลบ.ม./ป) (ลาน ลบ.ม./ป)

01สาละวิน 15,802.76 1,089.16 2.45 722.51                

02โขง (เหนือ) 6,726.30 554.45 27.16 367.80                

02โขง (อีสาน) 209,015.28 5,198.79 325.05 3,448.69              

03กก 16,572.24 2,061.71 59.70 1,367.66              

04ชี 198,629.00 4,240.55 413.90 2,813.03              

05มูล 280,976.32 5,619.43 364.13 3,727.72              

06ปง 71,659.08 8,241.73 289.66 5,467.26              

07วัง 13,790.97 977.77 43.39 648.61                

08ยม 12,586.73 3,173.52 187.40 2,105.20              

09นาน 44,652.60 8,269.85 110.09 5,485.91              

10เจาพระยา 18,948.78 10,892.30 325.05 7,225.55              

11สะแกกรัง 31,832.04 12,440.96 25.06 8,252.87              

12ปาสัก 33,960.27 1,571.32 145.35 1,042.36              

13ทาจีน 4,400.34 12,368.26 317.01 8,204.65              

14แมกลอง 35,488.54 12,166.49 219.27 8,070.80              

15ปราจีนบุรี 11,077.57 1,018.85 34.64 675.87                

16บางปะกง 6,690.52 2,047.77 47.20 1,358.42              

17โตนเลสาป 8,780.14 1,694.59 19.49 1,124.13              

18ชายฝงทะเลตะวันออก 12,164.43 2,178.14 114.82 1,444.90              

19เพชรบุรี 6,277.89 389.03 15.66 258.07                

20ชายฝงทะเลตะวันตก 6,362.68 423.09 28.41 280.66                

21ภาคใตฝงตะวันออก 21,859.11 1,727.91 108.20 1,146.23              

22ตาป 13,394.68 1,516.31 45.96 1,005.87              

23ทะเลสาบสงขลา 10,005.08 911.12 95.92 604.40                

24ปตตานี 1,762.18 340.99 28.09 226.20                

25ภาคใตฝงตะวันตก 38,544.30 1,695.35 107.61 1,124.64              

รวม 1,131,959.84 102,809.45 3,500.67 68,200.00            

ลุมน้ํา

หมายเหตุ   :  ปริมาณนํ้าท่ีสามารถสูบขึน้มาใชไดท้ังหมดเทากับปริมาณการเพ่ิมเติมนํ้ารายป  

ยังไมไดพิจารณาเง่ือนไขขอจํากัดในการพัฒนา เชน คุณภาพนํ้าบาดาล ความลึก และความคุมทุน 

ลุมน้ํา 
ปริมาณนํ้า 

ท่ีกักเก็บ 

(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณนํ้า

เพ่ิมเติมรายป 

(ลาน ลบ.ม./ป) 

ปริมาณการใชนํ้า

บาดาลในปจจุบัน 

(ลาน ลบ.ม./ป) 

ปริมาณนํ้า 

ท่ีจะพัฒนาข้ึนมา

ใชไดเพ่ิมเติม 

(ลาน ลบ.ม./ป) 

09นาน 44,653 8,270 110 5,486 
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ปริมาณการใชน้ําบาดาลและศักยภาพน้ํา

บาดาลในพื้นที่ลุมน้าํยอย 

การใชป 2546 

(ศักยภาพ) ลานลบ.ม./ป 
รวม 766 (2870) 

27 % ของศักยภาพ 

110 (454) 
แมนํ้ายมตอนลาง 

2.3 (6.3) 
แมน้ําราํพนั 

0.4 (2.0) 
แมน้ําปงสวนที่ 4 

116 (407) 
แมนํ้าปงตอนลาง 

3.5 (13.7) 
สะแกรงัตอนลาง 

0.4 (1.2) 
คลองโพธิ ์

53 (197) 
ท่ีราบลุมเจาพระยา 

13.8 (44.5) 
บึงบอระเพ็ด 

95.6 (309) 
แมนํ้านานตอนลาง 

สวนตะวันตก 

313 (1,377) 
แมนํ้านานตอนลาง 

สวนตะวันออก 

6.4 (18.2) 
แมนํ้าแควนอย 

21 (39) 
แมนํ้านานสวนท่ี 4 

ผลจากการคํานวณ

ศักยภาพนํ้าบาดาล

ดวยแบบจําลองนํ้า

บาดาล(MODFLOW) 

ซึ่งไดคํานึงถึงสภาพ

ของขอจํากัดการ

พัฒนา 
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ในสวนของพื้นที่ดานเหนือนํ้าของอางฯสิริกิติ์  ซึ่งเปน
สวนของพื้นที่จังหวัดนาน โดยมีปริมาณนํ้าทาเขาสู
อางฯสิริกิติ์ประมาณ 12,780 ลาน ลบ.ม./ป โดยใช
คาเฉล่ีย 30 ป ซึ่งมีแนวโนมลดลง  และสําหรับใน
สวนของปริมาณนํ้าทาที่ระบายออกจากอางฯสิริกิติ์
ประมาณ 5,358 ลาน ลบ.ม./ป โดยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น การใชนํ้า 303.6 ลาน ลบ.ม./ป   สําหรับใน
สวนของพื้นที่ทางดานทายนํ้าของอางฯสิริกิติ์  ซึ่ง
ประกอบดวยจังหวัดอุตรดิตถ,จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดพิจิตร มีปริมาณนํ้าทาประมาณ 10,850 ลาน 
ลบ.ม./ป ซึ่งมีแนวโนมมากขึ้น  โดยในสวนของ
ปริมาณการใชนํ้าอุปโภคบริโภคประมาณ 60 ลาน 
ลบ.ม./ป,นํ้าอุตสาหกรรม 13.5 ลาน ลบ.ม./ป และ
ปริมาณนํ้าเกษตร 3,180 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งมีปริมาณ
นํ้าชลประทานรวมอยูดวยประมาณ 1,284 ลาน ลบ.
ม./ป  ดังน้ัปริมาณนํ้าทาที่ไหลเขาสูจังหวัด
นครสวรรค ซึ่งเปนจุดรับนํ้าเขาสูพื้นที่ภาคกลางมี
ปริมาณนํ้าทาประมาณ 11,440 ลาน  ลบ.ม./ป 
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          ระเหย & ซึม      

  3,960 MCM
ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ย 17,061 MCM

ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 13,101 MCM

              เกษตรกรรม      

      3,180 MCM

             อุตสาหกรรม  

          13.5 MCM

            อุปโภค -บริโภค 

      60 MCM

 ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย  10,850 MCM 

              ชลประทาน       

                   1,284 MCM

            น้ําระบายจากอางฯ     

      5,358 MCM

             ปริมาณน้ําฝน           

  16,186 MCM

          อางฯสิริกิติ์  

        9,800 MCM

การใชน้ํานาน 303.6 MCM

Ground water
Surface, subsurface 

water

     ภาคกลาง    

11,440 MCM

พืน้ที่ลุมนํา้นานสวนบน(พืน้ทีเ่หนอืเข่ือนสิริกิต์ิ)

พืน้ที่ลุมนํา้นานสวนกลางและสวนลาง

งบดุลนํ้า ลุมนํ้านาน 
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งบดุลนํ้า จังหวัดนาน 

ในสวนของน้ําตนทุน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป 
ประมาณ 1,264 มม./ป เปนปริมาณน้ําทา 
13,101 ลาน ลบ.ม./ป โดยมีพื้นที่รับน้ํา 13,036 
ตร.กม. มี 9 ลุมน้ําสาขา ซ่ึงประกอบดวย ลุมน้ํา
นานตอนบน,ลุมน้ํายาว(1),ลุมน้ํานานสวนที่ 2,ลุม
น้ํายาว(2),ลุมน้ําสมุน,ลุมน้ําสา,ลุมน้ําวา,ลุมน้ํา
แหง และลุมน้ํานานสวนที่ 3 สวนซึมและระเหย
ประมาณ 3,960 ลาน ลบ.ม./ป ดังนั้นมีปริมาณ
น้ําทาที่ไหลเขาสูอางเก็บน้ําเข่ือนสิริกิติ์ประมาณ 
12,780 ลาน ลบ.ม./ป  โดยอางฯมีปริมาณเก็บกัก
ประมาณ 9,800 ลาน ลบ.ม.  ในสวนของดานการ
ใชน้ําปริมาณน้ําอุปโภคปริโภค 10 ลาน ลบ.ม./ป, 
ปริมาณน้ําอุตสาหกรรม 1.7 ลาน ลบ.ม./ป  และ
ปริมาณเกษตรกรรม 292 ลาน ลบ.ม./ป 
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จ.นาน

น้ําใตดิน

                 เกษตรกรรม      

         291.9 MCM

น้ําผิวดิน

        ระเหย & ซึม   

     3,960 MCM

               ปริมาณน้ําทา            

 13,101 MCM

                อุตสาหกรรม      

     1.7 MCM

ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 1,264 มม.

                  พื้นที่รับน้ํา 13,036 ตร.กม.

             10 ลุมน้ําสาขา 100 ลุมน้ํายอย

                   อางฯสิริกิติ์          

            9,800 MCM

            อุปโภค -บริโภค

        10 MCM

ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 12,780 MCM
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งบดุลนํ้า จังหวัดอุตรดิถต ในสวนของน้ําตนทุน มี 2 สวน คือปริมาณน้ํา
ที่ระบายจากอางฯสิริกิติ์ ประมาณ 5,358 
ลาน ลบ.ม./ป และในสวนของปริมาณน้ําใน
พื้นที่ โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป ประมาณ 
1,211 มม./ป เปนปริมาณน้ําทา 1,853 ลาน 
ลบ.ม./ป โดยมีพื้นที่รับน้ํา 6,353 ตร.กม. มี 
3 ลุมน้ําสาขา ประกอบดวยลุมน้ําปาด,ลุมน้ํา
คลองตรอนและลุมน้ํานานสวนที่ 4 และ
สามารถแบงเปนลุมน้ํายอยได 19 ลุมน้ํายอย 
ในสวนของดานการใชน้ําปริมาณน้ําอุปโภค
ปริโภค 10.5 ลาน ลบ.ม./ป, ปริมาณน้ํา
อุตสาหกรรม 2.3 ลาน ลบ.ม./ป  และ
ปริมาณเกษตรกรรม 938.7 ลาน ลบ.ม./ป  
ซ่ึงบางสวนใชน้ําตนทุนจากปริมาณน้ําทาที่
เกิดข้ึนจากฝนในพื้นที่และบางสวนใชน้ําจาก
การระบายน้ําของอางฯสิริกิติ์ ดังนั้นมีปริมาณ
น้ําทาที่ไหลเขาสูจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 
6,260 ลาน ลบ.ม./ป  

12 

ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 17,061 MCM

ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 13,101 MCM

          ระเหย & ซึม      

  3,960 MCM

              น้ําระบายจากอางฯ   

          5,358 MCM

          เกษตรกรรม        

  938.7 MCM

          อุตสาหกรรม     

   2.3 MCM

Ground water

           การใชน้ํา จ.นาน    

     303 MCM

             ปริมาณน้ําทา            

 1,853 MCM

            พื้นที่รับน้ํา 6,353 ตร.

กม.           3 ลุมน้ําสาขา 19 ลุม

       ปริมาณฝน   

   1,211 มม.
                   อางฯสิริกิติ์                

     9,800 MCM

Surface, subsurface 

water

     จ.พิษณุโลก      

6,260 MCM

      อุปโภค-บริโภค      

 10.5 MCM

พืน้ทีลุ่มนํา้นานตอนบน(พืน้ท่ีเหนือเขื่อนสิริกิติ)์

พืน้ที่ลุมนํา้ใน          จ.อตุรดิตถ

จ.อตุรดติถ
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งบดุลนํ้า จังหวัดพิษณุโลก 
ในสวนของนํ้าตนทุน มี 2 สวน คือปริมาณนํ้าที่ระบายจาก
จังหวัดอุตรดิตถ ประมาณ 6,260 ลาน ลบ.ม./ป โดยเปนนํ้า
ที่ระบายจากอางฯสิริกิติ์รอยละ 85และเปนนํ้าที่มาจากพื้นที่
ลุมนํ้าในจังหวัดอุตรดิตถรอยละ 15 และในสวนของปริมาณ
นํ้า ในพื้นที่ลุมนํ้าจังหวัดโดยมีปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ป 
ประมาณ 1,335 มม./ป เปนปริมาณนํ้าทา 4,054 ลาน ลบ.
ม./ป โดยมีพื้นที่รับนํ้า 7,433 ตร.กม. มี 4 ลุมนํ้าสาขา 
ประกอบดวยลุมนํ้าถาค,ลุมนํ้าแควนอย,ลุมนํ้าวังทองและลุม
นํ้านานตอนลาง  และสามารถแบงเปนลุมนยอยได 23 ลุม
นํ้ายอย ในสวนของดานการใชนํ้าปริมาณนํ้าอุปโภคปริโภค 
22.5 ลาน ลบ.ม./ป, ปริมาณนํ้าอุตสาหกรรม 5.5 ลาน ลบ.
ม./ป  และปริมาณเกษตรกรรม 1,003 ลาน ลบ.ม./ป  โดยมี
ปริมาณนํ้าสําหรับโครงการชลประทานพิษณุโลกประมาณ 
523 ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งบางสวนใชนํ้าตนทุนจากปริมาณนํ้าทา
ที่เกิดขึ้นจากฝนในพื้นที่และบางสวนใชนํ้าจากการระบายนํ้า
ของอางฯสิริกิติ์ ดังน้ันมีปริมาณนํ้าทาที่ไหลเขาสูจังหวัด
พิจิตรประมาณ 8,760 ลาน ลบ.ม./ป 
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         จ .พิจิตร    

    8,760 MCM

ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 17,061 MCM

          ระเหย & ซึม      

  3,960 MCM ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 13,101 MCM

       ปริมาณฝน   

   1,335 มม.

            พื้นที่รับน้ํา 7,453 ตร.กม. 

         4 ลุมน้ําสาขา 23 ลุมน้ํายอย

            น้ําระบายจากอางฯ  

          5,358 MCM

               การใชน้ํา จ .นาน      

    303 MCM

               การใชน้ํา จ .อุตรดิตถ

        1,982.5 MCM

         การใชน้ํา จ.อุตรดิตถ     

1,853 MCM

          อางฯสิริกิติ์  

        9,800 MCM

              เกษตรกรรม      

      1,003 MCM

             อุตสาหกรรม  

          5.5 MCM

            อุปโภค -บริโภค 

       22.5 MCM

       น้ําระบายจาก จ .อุตรดิตถ 

      6,260 MCM

             ปริมาณน้ําทา           

  4,054 MCM

Ground water
Surface, subsurface 

water

              ชลประทาน       

      523 MCM

พืน้ที่ลุมนํา้นานตอนบน(พืน้ที่เหนือเข่ือนสิริกิต์ิ)

พืน้ที่ลุมนํา้ใน                  จ.พิษณโุลก, เพชรบรูณ

จ.พิษณุโลก
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งบดุลนํ้า จังหวัดพิจิตร ในสวนของนํ้าตนทุน มี 2 สวน คือปริมาณนํ้า 
ที่ระบายจากจังหวดัพิษณุโลก ประมาณ 8,760 ลาน 
ลบ.ม./ป โดยเปนนํ้าที่ระบายจากอางฯสิริกิติ์รอยละ 
60 และเปนนํ้าที่มาจากพื้นที่ลุมนํ้า ในจังหวัดอุตรดิตถ
และพิษณุโลกรอยละ 40 และในสวนของปริมาณนํ้าใน
พื้นที่ลุมนํ้าของจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณบางสวน  
โดยมีปริมาณฝนเฉล่ีย 30 ป ประมาณ 1,186 มม./ป 
เปนปริมาณนํ้าทา 4,943 ลาน ลบ.ม./ป โดยมีพื้นที่รับ
นํ้า 7,033 ตร.กม. มี 2 ลุมนํ้าสาขา ประกอบดวยนํ้าวัง
ทองและลุมนํ้านานตอนลาง  และสามารถแบงเปนลุม
นํ้ายอยได 37 ลุมนํ้ายอย ในสวนของดานการใชนํ้า
ปริมาณนํ้าอุปโภคบริโภค 17 ลานลบ.ม./ป, ปริมาณ
นํ้าอุตสาหกรรม 4 ลาน ลบ.ม./ป  และปริมาณ
เกษตรกรรม 1,479 ลาน ลบ.ม./ป  โดยมีปริมาณนํ้า
สําหรับโครงการชลประทานพิษณุโลกประมาณ 761 
ลาน ลบ.ม./ป ซึ่งบางสวนใชนํ้าตนทุนจากปริมาณ
นํ้าทาที่เกิดขึ้นจากฝนในพื้นที่และบางสวนใชนํ้าจาก
การระบายนํ้าของอางฯสิริกิติ์ ดังน้ันมีปริมาณนํ้าทาที่
ไหลเขาสูจังหวัดนครสวรรคประมาณ 11,440 ลาน 
ลบ.ม./ป 
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               การใชน้ํา จ .นาน      

    303 MCM

ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 17,061 MCM

          ระเหย & ซึม      

  3,960 MCM ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 13,101 MCM

       ปริมาณฝน   

   1,186 มม.          อางฯสิริกิติ์  

        9,800 MCM      การใชน้ํา จ.อุตรดิตถ และ  

   จ.พิษณุโลก 1,982.5 MCM

            น้ําระบายจากอางฯ     

       5,358 MCM

         พื้นที่รับน้ํา 7,033 ตร.กม.  

        4 ลุมน้ําสาขา 37 ลุมน้ํายอย

    ปริมาณน้ําทา จ.อุตรดิตถ 

และ จ .พิษณุโลก 5,907 MCM

             ชลประทาน        

      761 MCM

       น้ําระบายจาก จ .พิษณุโลก    

   8,760 MCM

             ปริมาณน้ําทา           

  4,943 MCM

Ground water
Surface, subsurface 

water

     จ .นครสวรรค  

   11,440 MCM

              เกษตรกรรม      

      1,479 MCM

             อุตสาหกรรม      

      4 MCM

            อุปโภค -บริโภค 

      17 MCM

พืน้ที่ลุมนํา้นานตอนบน(พืน้ที่เหนือเข่ือนสิริกิต์ิ)

พืน้ที่ลุมนํา้ใน จ.พิจิตร จ.เพชรบรูณ

จ.พิจิตร
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รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ และคณะ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

สนับสุนนการวิจัยโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

11 กุมภาพันธ 2559 

ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจกรรมตางๆ 

เฉล่ียในอนาคต 

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม./ป) (ลาน ลบ.ม./ป) (ลาน ลบ.ม./ป)

จังหวัดนาน 11.97 2.93 209.185

จังหวัดพิจิตร 17.90 3.02 973.3264

จังหวัดพิษณุโลก 28.00 2.52 1274.6787

จังหวัดอุตรดิตถ 15.89 2.60 881.442

รวมทุกจังหวัด 73.76 11.06 3,338.63

จังหวัด อนาคตอันใกล
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อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.)  (ลาน ลบ.ม.)

จังหวัดนาน 10.00 1.70 246.10

จังหวัดพิจิตร 17.00 4.00 892.96

จังหวัดพิษณุโลก 22.50 5.50 1,169.43

จังหวัดอุตรดิตถ 10.50 2.30 979.38

รวมทุกจังหวัด 60.00 13.50 3,287.88

จังหวัด
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สภาพน้ําและแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

ที่มีในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ และคณะ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

สนับสุนนการวิจัยโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

11 กุมภาพันธ 2559 

รหัส

ลุมน้ํา ลุมน้ําสาขา ความตองการ ปริมาณน้ํา สรุปสภาวะ ความตองการ ปริมาณน้ํา สรุปสภาวะ ความตองการ ปริมาณน้ํา สรุปสภาวะ

สาขา ใชน้ําเฉลี่ย ขาดแคลน ขาดแคลนน้ํา ใชน้ําเฉลี่ย ขาดแคลน ขาดแคลนน้ํา ใชน้ําเฉลี่ย ขาดแคลน ขาดแคลนน้ํา

(ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.)

902 แมน้ํานานตอนบน 95.31 1.25914 ระดับขาดแคลนนอย 80.68 0.48783 ระดับขาดแคลนนอย 93.32 0.27898 ระดับขาดแคลนนอย

903 หวยน้ํายาว (1) 8.79 0.06392 ระดับขาดแคลนนอย 7.36 0.03039 ระดับขาดแคลนนอย 9.86 0.01015 ระดับขาดแคลนนอย

904 แมน้ํานานสวนที่ 2 70.77 1.61199 ระดับขาดแคลนนอย 64.37 5.39552 ระดับขาดแคลนนอย 62.79 5.62658 ระดับขาดแคลนนอย

905 น้ํายาว (2) 14.18 0.25202 ระดับขาดแคลนนอย 19.36 0.1511 ระดับขาดแคลนนอย 11.33 0.08652 ระดับขาดแคลนนอย

906 น้ําสมุน 24.66 1.22386 ระดับขาดแคลนนอย 19.56 0.41872 ระดับขาดแคลนนอย 29.18 0.24523 ระดับขาดแคลนนอย

907 แมน้ํานานสวนที่ 3 10.53 1.22718 ระดับขาดแคลนปานกลาง 7.29 0.88252 ระดับขาดแคลนปานกลาง 7.17 0.89968 ระดับขาดแคลนปานกลาง

908 น้ําสา 22.37 0.61703 ระดับขาดแคลนนอย 14.42 0.17314 ระดับขาดแคลนนอย 13.83 0.0969 ระดับขาดแคลนนอย

909 น้ําวา 18.3 0.45278 ระดับขาดแคลนนอย 15.28 0.13373 ระดับขาดแคลนนอย 10.92 0.14007 ระดับขาดแคลนนอย

910 น้ําแหง 26.97 4.32739 ระดับขาดแคลนปานกลาง 20.24 1.28545 ระดับขาดแคลนนอย 18.06 1.34874 ระดับขาดแคลนนอย

911 แมน้ํานานสวนที่ 4 795.46 54.0496 ระดับขาดแคลนนอย 713.16 40.7434 ระดับขาดแคลนนอย 801.28 42.76 ระดับขาดแคลนนอย

912 น้ําปาด 94.68 7.32934 ระดับขาดแคลนนอย 83.22 4.10917 ระดับขาดแคลนนอย 87.03 3.37956 ระดับขาดแคลนนอย

913 คลองตรอน 48.65 10.8279 ระดับขาดแคลนมาก 44.03 6.63833 ระดับขาดแคลนปานกลาง 47.23 6.20781 ระดับขาดแคลนปานกลาง

914 แมน้ําแควนอย 450.61 0.85857 ระดับขาดแคลนนอย 466.04 7.56644 ระดับขาดแคลนนอย 461.82 7.47509 ระดับขาดแคลนนอย

915 น้ําภาค 24.54 0.14464 ระดับขาดแคลนนอย 22.56 0.08774 ระดับขาดแคลนนอย 22.3 0.05901 ระดับขาดแคลนนอย

916 แมน้ําวังทอง 5.69 2.53551 ระดับขาดแคลนมาก 5.56 1.02278 ระดับขาดแคลนปานกลาง 5.07 0.63152 ระดับขาดแคลนปานกลาง

917 แมน้ํานานตอนลาง 1479.33 15.9654 ระดับขาดแคลนนอย 1634.83 101.08 ระดับขาดแคลนนอย 1686.41 101.371 ระดับขาดแคลนนอย

ลุมน้ํานานสวนบน 291.9 11.0353 ระดับขาดแคลนนอย 248.55 8.9584 ระดับขาดแคลนนอย 256.48 8.73286 ระดับขาดแคลนนอย

ลุมน้ํานานสวนกลาง 938.78 72.2096 ระดับขาดแคลนนอย 840.41 51.4909 ระดับขาดแคลนนอย 935.55 52.3474 ระดับขาดแคลนนอย

ลุมน้ํานานสวนลาง 1960.16 19.5041 ระดับขาดแคลนนอย 2128.99 109.757 ระดับขาดแคลนนอย 2175.59 109.537 ระดับขาดแคลนนอย

ลุมน้ํานาน 3190.84 102.746 ระดับขาดแคลนนอย 3217.95 170.206 ระดับขาดแคลนนอย 3367.62 170.617 ระดับขาดแคลนนอย

ปจจุบัน อนาคตอันใกล อนาคตอันไกล

เกณฑที่ใชในปจจุบัน
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 สภาพขาดแคลนนํ้า:หนวย ลาน ลบ.ม 

น้ําระบายจากเข่ือนฯ  เกณฑที่ใชในปจจุบัน  เกณฑปรับปรุง  

  สภาพอากาศ ปจจุบัน 

  

อนาคต 

อันใกล 

อนาคต 

อันไกล 

ปจจุบัน 

  

อนาคต 

อันใกล 

อนาคต 

อันไกล การใชที่ดิน   

พ
ื้น

ท
ี่ป

า 

เดิม -102.9 -169.8 -170.2 -102.0 -95.8 -94.0 

ลดลง - -259.4 -246.0 - -124.9 -125.1 

เพ่ิมขึ้น - -124.5 -128.4 - -79.8 -77.2 

หนวย : ลาน ลบ.ม. 

17 

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายติดลบหมายถึงขาดแคลนน้ํา 
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สภาพน้ําและแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 

ที่มีในพื้นที่ลุมน้ํานาน 

รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ และคณะ 

หนวยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหลงน้ํา วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ  

สนับสุนนการวิจัยโดย  สํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) 

11 กุมภาพันธ 2559 

18 

ผลจากแนวทางการบรรเทาปญหา 

(กรณีทีค่ิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 
          แนวทางการบรรเทาปญหาขางตนไดแก การปรับปรุงการควบคุมการปลอยน้ําจากเข่ือนและ 

การเพิ่มพื้นที่ปาข้ึนรอยละ20 (ใหมีเนื้อที่เทากับป 2543)  

ผลการวิเคราะหการขาดแคลนน้ําเปนรายพื้นทีลุมน้ําสาขา 
 

(1) พ้ืนท่ีสวนบนของลุมนํ้า( เหนือเขื่อนสิริกิ ต์ิ)  บริ เวณที่ มีการขาดแคลนน้ํา  ไดแก   พื้นที่ 

      ลุมน้ําปว, ลุมน้ําแหงบริเวณทายอางน้ําแหง  และบริเวณลุมน้ําสา 

(2) พ้ืนท่ีสวนกลาง  พื้นที่ที่ขาดน้ําแบงออกเปน 2 สวนคือ 

     -  พ้ื น ท่ี ท่ี ไ ม ไ ด รั บผลกระทบจาก เขื่ อ น สิ ริ กิ ต์ิ  ไ ด แ ก บ ริ เ วณลุ ม น้ํ า ป าด แล ะลุ ม น้ํ า 

          คลองตรอนบริเวณทายอางฯคลองตรอน 

     -  พ้ืนท่ี ท่ีได รับผลกระทบจากเขื่อนสิริกิ ต์ิ ไดแกพื้นที่บริ เวณรอยตอระหวาง จ .อุตรดิตถ  

          กับ จ.พิษณุโลก  พื้นที่ดานเหนอืน้ําของเข่ือนทดน้ํานเรศวร 

(3) พ้ืนท่ีสวนลาง  เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระจากเข่ือนสิริกิติ์  ซ่ึงพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ําไดแก 

      พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ  ประกอบดวยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานเรศวร, 

      พลายชุมพล, ดงเศรษฐี และทาบัว 
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เมื่อนําแนวทางการใชน้ําผิวดินและน้ําบาดาล

รวมกัน (Conjunctive use) จากการวิเคราะห

บทบาทของน้ําบาดาลในการชดเชยน้ําเมื่อขาด

แคลน ผลจากการจําลองสภาพน้ําบาดาลโดย

แบบจําลองน้ํ าบาดาลที่พัฒนาข้ึนในกรณี

รวมกับการปรับปรุงการควบคุมการปลอยน้ํา 

ซ่ึงมีปริมาณการขาดแคลนน้ําในอนาคตอันใกล

และอนาคตอันไกลประมาณ 90 ลาน ลบ.มตอป 

ซ่ึงสามารถสูบน้ําบาดาลมาชดเชยการขาด

แคลนในสวนนี้ได (Koontanakulvong, S., 

Suthidhummajit, C. 2015) 
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ป  

งปม. 58 

154 โครงการ 

1,376.6967 ลานบาท 

ป  

งปม. 59 

263 โครงการ 

743.7222 ลานบาท 
รวม 417 โครงการ 

2,120.4189 ลานบาท 

ที่มา:แผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปงบประมาณ 2558-2559 ดานทรัพยากรน้าํ  :กรมทรัพยากรน้าํ (สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9)  

แผนงาน/โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปงบประมาณ 2558-

2559 ดานทรัพยากรนํ้า 

แผนงานเหลานี้สามารถ

เพียงพอกับความตองการใช

น้ําที่รองรบัการพัฒนาของ

พ้ืนที่ตามภาพฉายทิศทางการ

พัฒนาของประเทศ จังหวัด

และชุนชนตองการ? 
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การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการน้ํา 

ภายใตความไมแนนอนในอนาคต 

3/24/2016 
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 Millennium Development Goals (Sep 2015) 

 UN Climate Change Conference 2015: COP21 (Nov-Dec 2015, France) 
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 แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (คณะกรรมการกําหนด

นโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 

2569) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

 การลงทุนดานน้ํา 

 การบริหารจัดการ ใหยั่งยืน, มีการ

ปรับตัว, ภายใตความเสี่ยง CC 
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 ความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) ความม่ันคงดานอาหาร (เกษตร) (Food security) 

 การจัดการภายใตความเสี่ยงในอนาคต (climate change, market) 

ธรรมชาต ิ

ปริมาณฝนป 2558 

รวมต่ํากวาคาปกติ 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา 

ท่ีมา: กรมชลประทาน 

การบริหารจัดการโดยมนุษย: ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า 
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กระบวนการพัฒนาภาพฉายแบบใหม AR5 
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การคาดการณการพัฒนาในอนาคตโดยใชภาพฉาย 

ภาพฉาย 1  

ลุมน้ํานาน 

เมืองนาอยู  

ภาพฉาย 2  

ลุมน้ํานาน 

ภูมิภาคทีโ่ดด

เดน 

ภาพฉาย 3  

ลุมน้ํานาน  

คนและปาอยู

รวมกัน 

ภาพฉายการพัฒนาในอนาคต 

ความตองการใชนํ้า 

สถานการณนํ้า 

นํ้าตนทุน 

ผลกระทบ 

- ภาคสวน 

   (เศรษฐกิจ สังคม  

    นํ้า)  

- พื้นที ่

   (ทองถ่ิน ภูมิภาค    

    ประเทศ) 

มาตรการดานควมตองการใชนํ้า 

มาตรการดานนํ้าตนทุน 

สภาพกายภาพพื้นที่ โครงการ  

การสํารวจ 
26 
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ลุมน้ํานาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เกษตร อุตสาหกรรม 

ชนิดของพืช 

พืชสวน 

ระบบ 

พาณิชยเชิงเดี่ยว กึ่งพาณิชย 

อุตสาหกรรม 

การผลิต 

อุตสาหกรรม 

เกษตร 

อุตสาหกรรม 

เหมืองแร 

บริการ 

การทองเที่ยว การขนสง 

รถไฟ 

สังคมวิถีชีวิต ประชากร 

จํานวน 

โครงสรางประชากร 

ความเปนเมอืง 

เมืองใหญของภูมิภาค 

เมืองใหญ 

ชุมชน 

การยายถิ่น 

การจัดการ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
แหลงน้ํา 

ถนน 

สิ่งแวดลอม 

ปาอนุรักษ 

ปาชุมชน 

คุณภาพชีวิต 

การนําเขา  

สงออก 

โลกาภิวฒัน 

นโยบาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การใชที่ดิน 

พืชไร 

ภาพฉายที่ 1 ลุมน้ํานาน เมืองนาอยู (BAU ทุกจังหวัด)  

ลุมนํ้านานมีการพัฒนาตอเน่ืองจากอดีต คนยังมีวิถีชิวิตแบบเดิม มีคน

ยายมาทําใหเมืองใหญข้ึน ยังคงปลูกพืชหลักในระบบพาณิชยเชิงเด่ียว

ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม การบริการและการ

ทองเทีย่วยังเช่ือมโยงกับภาคเกษตร 

27 
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ลุมน้ํานาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เกษตร อุตสาหกรรม 

ชนิดของพืช 

พืชสวน 

ระบบ 

พาณิชยเชิงเดี่ยว กึ่งพาณิชย 

อุตสาหกรรม 

การผลิต 

อุตสาหกรรม 

เกษตร 

อุตสาหกรรม 

เหมืองแร 

บริการ 

การทองเที่ยว การขนสง 

รถไฟ 

สังคมวิถีชีวิต ประชากร 

จํานวน 

โครงสรางประชากร 

ความเปนเมอืง 

เมืองใหญของภูมิภาค 

เมืองใหญ 

ชุมชน 

การยายถิ่น 

การจัดการ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
แหลงน้ํา 

ถนน 

สิ่งแวดลอม 

ปาอนุรักษ 

ปาชุมชน 

คุณภาพชีวิต 

การนําเขา  

สงออก 

โลกาภิวฒัน 

นโยบาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การใชที่ดิน 

พืชไร 

ลุมนํ้านานมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด มีเมืองใหญที่พัฒนาโดดเดน

ข้ึนมา มีคนยายมามากข้ึนทั้งคนไทยและตางชาติ พืชหลักอยูในระบบ

พาณิชยเชิงเด่ียวทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม อตุสาหกรรมการเกษตร

การบริการและการทองเที่ยวไดรับการพัฒนามาก  

28 

ภาพฉายที่ 2 ลุมน้ํานาน ภูมิภาคที่โดดเดน (พิษณุโลก อุตรดิตถ) 
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ลุมน้ํานาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เกษตร อุตสาหกรรม 

ชนิดของพืช 

พืชสวน 

ระบบ 

พาณิชยเชิงเดี่ยว กึ่งพาณิชย 

อุตสาหกรรม 

การผลิต 

อุตสาหกรรม 

เกษตร 

อุตสาหกรรม 

เหมืองแร 

บริการ 

การทองเที่ยว การขนสง 

รถไฟ 

สังคมวิถีชีวิต ประชากร 

จํานวน 

โครงสรางประชากร 

ความเปนเมอืง 

เมืองใหญของภูมิภาค 

เมืองใหญ 

ชุมชน 

การยายถิ่น 

การจัดการ 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
แหลงน้ํา 

ถนน 

สิ่งแวดลอม 

ปาอนุรักษ 

ปาชุมชน 

คุณภาพชีวิต 

การนําเขา  

สงออก 

โลกาภิวฒัน 

นโยบาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การใชที่ดิน 

พืชไร 

ภาพฉายที่ 3 ลุมน้ํานาน คนและปาอยูรวมกัน (นาน พิจิตร) 

ลุมนํ้านานมีการพัฒนาตอเน่ืองภายใตการคํานึงถึงตนทุนทาง

ทรัพยากรที่มีอยู มีวิถีชิวิตที่เรียบงาย การพัฒนาเนนแนวทาง

การเกษตรก่ึงพาณิชยโดยมีการเช่ือมโยงกับปาชุมชน อุตสาหกรรม 

และบริการที่สอดคลองกัน ภายใตการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 

29 
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ภาคสวน มุมมองภาครัฐ มุมมองภาคเอกชน มุมมองภาคสังคม 

วิสัยทัศน: 

 

• เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน" 

"Phitsanulok : Indochina’s 

Service City“  

พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหมสี่

แยกอินโดจีน 

ระบบขอมลูของระดับตําบล โดย

ทองถ่ิน เพ่ือทองถ่ิน (จัดการเอง 

แกปญหาเอง) 

ยุทธศาสตร

:  

• พัฒนาเพือ่เปนเมืองบรกิารที่

หลากหลาย (Service City) และ

มีความปลอดกัย (Safe City) 

• แผนจากลางข้ึนบน (บทบาท

หนาท่ีของแผนนํ้าจากขางลาง

จริงๆในพ้ืนท่ี) 

• การประชาสัมพันธองคความรู 

(การจัดสรรงบประมาณนํ้า หรือ 

พรบ นํ้า ใหชาวบานรู, แก

กฏหมายใหสะดวกกับการใช

งาน)  

• การปฏิรูปท่ีดินแนวใหมจาก

ชุมชน 

ตัวอยางแนวทางการกําหนดภาพฉายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
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ภาคสวน มุมมองภาครัฐ มุมมองภาคเอกชน มุมมองภาคสังคม 

เกษตรและ

อุตสาหกรร

ม 

 

• การจัดการผลิตการเพิ่มมูลคา

สินคาเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ ตามความตองการ

ของตลาด 

• โครงการเขตอุตสาหกรรม

นวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ

สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก 

• สงเสริมขาวหอมมะลิ ขายตลาด

ระดับสูงเทาน้ัน 

บริการ • ศูนยกลางบริการดานการสง

สินคาและคน 

• ศูนยกลางการพัฒนา ICT ของ

ภาคเหนือตอนลาง 

• ศูนยบริการดานสุขภาพ Healthy 

Province 

• ศูนยกลางจัดการประชุม

ภาคเหนือตอนลาง และ

ระดับประเทศ บริการดานการ

ทองเทีย่ว 

• โครงการศูนยพาณิชยกรรมและโล

จิสติกสภาคเหนือตอนลาง 

• โครงการเขตนวัตกรรมการผลิต

และการวิจัยจังหวัดพิษณุโลก 

• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ  

• โครงการพัฒนาบึงราชนกใหเปน

สวนสาธารณะระดับภาค 

• ทองเทีย่ว 800,000 คน  
2,500,000 คน (เชียงใหม) 

 

ตัวอยางแนวทางการกําหนดภาพฉายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
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ภาคสวน มุมมองภาครัฐ มุมมองภาคเอกชน มุมมองภาคสังคม 

การ

คมนาคม 

• โครงการศูนยการขนสงตอเน่ือง

หลายรูปแบบจังหวัดพิษณุโลก  

• โครงการพัฒนาระบบขนสง

มวลชนจังหวัดพิษณุโลก  

• โครงการศูนยการพัฒนาพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก 

• โครงการยกระดับสนามบิน

พิษณุโลกเปนสนามบินนานาชาติ  

•  การขยายตัวของเมือง ชยายไป

ท่ี วัดโบด วังทอง สี่แยกอินโดจีน 

สามแยกวังทองจะกลายเปนสี่

แยก 

สังคม • เปนเมืองที่มีความสะอาด 

สวยงาม ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

• เปนเมืองที่ชุมชนมีความเขมแข็ง

ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม 

• โครงการพิษณุโลกเมืองแหง

พลังงานหมุนเวียนและการจัดการ

ขยะครบวงจร 

• โครงการพิษณุโลก เมอืงเปาหมาย

การทองเที่ยวเพือ่สขุภาพและผูสูง

วัย 

• โครงการพิษณุโลก มหานครแหง

การสรางสรรค 

• บึงราชนก บึงสีไฟไมไดจดทะเบียน

พื้นที่ลุมนํ้า กรมเจาทาตรวจสอบ

ที่ดินไมให ปชช บุกรุก และสวน

ราชการที่ไมไดสรางออกไป บึง

ราชนกควรเปนพ้ืนท่ีชุมนํ้าเปน

แกมลิง 

ตัวอยางแนวทางการกําหนดภาพฉายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  
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ตัวอยางอัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมในพิษณุโลก, % 

ท่ีมา: NESDB 
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อัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมในพิษณุโลก, %  

เกษตร การผลิตอุตสาหกรรมและเหมือง บริการ  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

Period  รวม เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ผลิตภัณฑประชาชาติ (THB ตอคน) 

40 - 41 -0.6% 10.6% -10.2% -2.6%        38,998  

52 – 56  4.8% 6.1% 2.0% 4.8%        84,979  

45 - 49  3.3% 2.7% 7.8% 3.2%        50,449  

Economic (GDP) ?, Society ?, Water ? 
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GDP  

จังหวัด, กลุมจังหวัด 

การใชน้ํา (ลุมน้ํา) 

จังหวัด, กลุมจังหวัด 

Demand side:  

น้ําเปนปจจัยในการผลิตเพ่ือการพัฒนา 

     

    

น้ําตนทุน 

อางเก็บน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน  

มนุษย: การบริหารจัดการน้ํา 

ธรรมชาต:ิ ความผันแปรของฝน 

Supply side:  

หากบริหารไมดี น้ําเปนภยั 

แรงผลักในอนาคต 

Super cluster 

ปโตร ดิจิทัล อิเลก ยานยนต 

บัญชีน้ํา 

น้ําเกิน (ทวม) 

น้ําขาด (แลง) 

ความเสียหายทาง 

เศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบตอ GDP 

GDP gr, % 

ความเสียหายรายจังหวัด, ลานบาท 

การวางแผนงบประมาณในอนาคต 

Demand & supply side 

Priority: provincial / super cluster 
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Future Thailand under risks 

ฐานเดิมของการพัฒนา Mega projects Flood  Super cluster Drought  

Loss  

GDP  

Time  

Future Thailand 

GDP gr 5 - 8 %  
หลุดกับดักรายไดปานกลาง 

น้ําทวมและแลงเปนตัวฉุด  

ถาไมทําอะไร ประเทศไทยจะไมโต 

GDP gr 3% 
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แนวทางการพัฒนาจังหวัดในลุมน้ํานาน 
ผลการประชุมสัมมนาของตัวแทนแตละจังหวัดในลุมน้ํา

นาน เมือ่เดือนกุมภาพันธ 2559 แตละจังหวัด 
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จังหวัดนาน  
 เนนการใชประโยชนจากทรัพยากร และธรรมชาติที่มี โดย 

 เนนการเพิม่มูลคาเพิ่มจากสินคาเกษตร เพื่อลดการนําเขาสินคาเกษตร (สนับสนุนการปลูกในพื้นที่เปนตลาด
รองรับชุมชน)  

 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการสงออก  
 จัดระบบการทองเที่ยวสมัยใหมรองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ  เนนการพัฒนาชุมชนเพื่อปรับวิธีคิด

และการจัดสาธารณูปโภคใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   
 ในการดําเนินการดังกลาวจะตองมี 

 การปรับแผนการใชที่ดินในพื้นที่ใกลเขตเมืองเพื่อใหรองรับอุตสาหกรรมเกษตร และการใชพี้นที่ในปาสงวน เพื่อ
รองรับตอการวางแผนระดับชุมชน   

 ดานทรัพยากรนํ้า เน่ืองจากสภาพฝนโดยรวมยงัดี แตมีปญหาในชวงหนาแลง ตองพัฒนาพื้นทีเ่ก็กกักนํ้า แต
เน่ืองจากสภาพพื้นทีเ่ปนภูเขาเสียสวนใหญ การสรางอางเก็บนํ้าขนาดกลางหรือใหญ เปนไปไดยาก ควรเนน การ
ใชประปาภูเขา ชุดฝาย (หลายตัว เพื่อชะลอความเร็วนํ้า เก็บกักนํ้า และตะกอน) สําหรับชุมชน  รวมทั้งการ
พัฒนาอางพวงในพื้นทีท่ี่เหมาะสม  และการพิจารณาสรางฝายในลํานํ้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพื้นที่เมือง 
โดยมีโครงการแหลงนํ้าขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนานจํานวน 14 แหง เมื่อนํามาพิจารณาถึงศักยภาพการพัฒนา
แหลงนํ้าขนาดเล็ก โดยทั้ง 14 อาง กําลังดําเนินการแลว 3 อาง และอยูในแผน 11 อาง  รวมความจุของอางเก็บ
นํ้าทั้งหมดประมาณ  422 ลาน ลบ.ม.  
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การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสามารถแบง

ไดเปน 3 ชวงเวลา 
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จังหวัดอุตรดิตถ  
 มีการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากข้ึนเปนผลมาจากการเปดประชาคมอาเซียนทําใหมีชาวตางชาติเขามาพัก

อาศัยเพิ่มข้ึน การใชน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค เพิ่มข้ึน  สวนในภาคเกษตรบางพื้นที่มีแนวโนมลดลงเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงไปเปนที่พักอาศัยเพื่อรองรับการทองเที่ยว หรือ ตําบลทองแสนขัน,  ตําบลวังเบน ก็มี
แนวโนมการเติบโตของที่อยูอาศัยเพราะมีเสนทางเชื่อมตอจากจังหวัดพิษณุโลก การเพิ่มข้ึนของที่อยูอาศัย
และสิ่งปลูกสรางสงผลใหบางสวนไปกีดขวางเสนทางน้ํา ทําใหในอนาคตมีแนวโนมวาพื้นที่อาศัยบางสวน
อาจจะถูกน้ําทวมได โดยสามารถแบงสภาพการเติบโตของจังหวัดออกเปน 3 สวน 
 สวนบริเวณตอนบน ตามแนวชายแดนติดกับประเทศลาวเชนจุดผานแดนถาวรภูดูมีศักยภาพการคา การลงทุน 

การทองเที่ยว และความสัมพันธอันดีทั้งภายใน และระหวางประเทศสงูข้ึน ดังน้ันความตองการใชนํ้าจะมากข้ึน
อยางมากและจะหนาแนนเปนเฉพาะตามแนวชายแดน 

 สวนบริเวณตอนกลาง ก็จะมีการขยายตัวของเมืองที่ตอเน่ืองมาจากจังหวัดพิษณุโลกตามแนวถนนจะมีการ
จัดสรรที่ดินเพื่อเปนบานพักอาศัย ซ่ึงปจจุบันเริ่มมีบานจัดสรรขยายจาก อ.ทองแสนขันไปทาง อ.ทาวังปลา 
ดังน้ันความตองการใชนํ้าดานอุปโภคบริโภคจะสุงข้ึน 

 สวนตอนลางบริเวณอําเภอพิชัย ก็จะมีการขยายตัวอขงบานจัดสรร แตก็ยังคงเปนพืน้ที่ที่มีการเกษตรหนาแนน 
แตก็โดนการขยายตัวของเมอืงลดพื้นที่ไป โดยบริเวณน้ีจะมีการพัฒนาการเกษตรที่จะเพิ่มมลูคามากยิ่งข้ึน  และ
จากการที่พื้นที่เกษตรอาจจะลดลงและมีการใชนํ้ากับพืชเศรษฐกิจที่ใหมูลคาสูงแตใชนํ้านอยกวาปลูกขาวดังน้ัน
ความตองการใชนํ้าบริเวณน้ีมีแนวโนมลดลง นอกจากน้ียังมีแนวคิดการพัฒนาลํานํ้าในคลองตรอน ที่จะใหมี
อาคารที่บังคับนํ้ากอนสงผานไปยัง อ.พรมพิรามที่กอใหเกิดนํ้าทวมเกือบทุกป โดยอยูในข้ันศึกษาโครงการ 

 
 

39 



Faculty of Engineering, Chulalongkorn University 
www.eng.chula.ac.th 

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสามารถแบงไดเปน 3 ชวงเวลา 
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จังหวัดพิจิตร  

 เนนกิจการดานเกษตร (นา) เปนหลักตามสภาพภูมิประเทศ

ของพื้นท่ี และเปนท่ีรวมของน้ําสามสาย มีภาวะของการ

เกิดน้ําทวมเปนประจําแตก็เกิดปญหาน้ําแลงหลังจากนั้น 

ใหเนนการระบายและเก็บกักน้ําในเวลาเดียวกนั โดยการ

ขุดลอกทางน้ําเดิมท่ีมีอยู เชื่อมโยงกับบึงเดิมท่ีมีอยูใน

ลักษณะแกมลิงขณะเดียวกัน ก็มีประตูน้ํา เพื่อปดเก็บกัก

น้ําไดปลายฝน เพื่อไวใชในหนาแลง 
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การบริหารจัดการท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เพื่อใหสามารถเพิ่มศักยภาพทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศและประเทศรอบขาง  การพัฒนาควรมีระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่  
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มและสะสมสินทรัพยรองรับความเสี่ยงในอนาคตได และ มีประเด็นที่ควรเนนดังนี้ 
 หาศักยภาพและการใชประโยชนจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศใหมากที่สุด ทั้งในแงของการเกษตร 

(พืชเมีองหนาว) การทองเที่ยว (แบบภูเขา) 
 ตองใหชุมชนผนึกกําลัง ปรับแนวคิดในการพัฒนา (เพิ่มสีเขียวแบบมีรายไดเพิ่ม ลดคาใชจายดวยเกษตร

หลากหลาย) สรางคุณคา (สินคาเกษตร และเกษตรแปรรูป)  เพิ่มเติมความรู (ดานการตลาด การผลิต) 
เทคนิคใหม (ในการจัดการ) 

 ตองเชือ่มโยงกับตลาดภายนอกอยางเหมาะสม โดยลดภาระการนําเขาสินคาเกษตรจากนอกจังหวัด สราง
สินคาเกษตรแปรรูปที่แขงขันได  สรางกลไกการตลาดรวม (ตลาดในชุมชน ตลาดลกูคาทองเที่ยว ตลาดใน
เมืองหลัก และตางประเทศ) ขยายการตลาดทองเที่ยวตอลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศในตลาด
เฉพาะ 

 ตองวางระบบกายภาพ (ดิน น้ํา สาธารณูปโภค) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาทั้งดานเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และตลาดทองเที่ยว 
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