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 This thesis aims to present guidelines for land use and water resource management in the 
Lower Tha Chin basin, which consists of Nakornpathom Province and Samut Sakorn Province, to be 
suitable and compatible according to the water situation and use changes, and conditions of 
managing land and water use carried out by involved organizations  
  
 The Lower Tha Chin basin has been irrigated by since the reign of King Rama V for 
agricultural purposes. As a result, this case study area plays a role in developing the country. 
Economic growth and changes in land use structure, which is recently 35 % of rice fields, 20 % of 
orchard, 15 % of fishery and aquatic animal farm, 15% of urban and community using, 10% of plant 
farm and 5 % of other use creates water crises such as a lack of water supply, decreasing quality, 
increasing ground water use, and infiltration from salt water, which are an impact from population 
growth, city expansion, increasing industries factories, fishery and swamp farm expansion, livestock 
waste, and lowering of the watershed’s natural ecosystem. The management concept must have 
guidelines and measurements for land use control to balance the water use and situation, including 
water quality protection and development. 
  
 This research suggested the organization operation guidelines, which are from the Tha Chin basin 
committee, should be operating with policy decisions and management. The Department of Public Work 
and Town & Country Planning should cooperate with infrastructure and land use planning. The Department 
of Water Resource should cooperate with the water management, and the Pollution control Department 
should cooperate were Pollution Control and the environment. In addition, action plans should consist of a 
clear water resource irrigation plan, the setting up of pollution control areas, the setting up of conversion 
and rehabilitation areas for water pollution control, and a coastal development plan. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 

คาดกันวาระบบการจัดการน้ํานาจะเกิดขึ้นมาพรอมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย กลาวคือ  
การชลประทานเริ่มเขามามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมนุษยและพื้นที่ลุมน้ําอยางชัดเจนเมื่อ 6,000 ป
กอนคริสตกาลในแหลงอารยธรรมสําคัญ 2 แหลง คือ เมโสโปเตเมียและอียิปต ดังนั้นการจัดการลุม
น้ําจึงเปนการสั่งสมวิธีการจัดการน้ําใหเหมาะสมกับความตองการของสังคมที่มีตอพื้นที่(Land) บท
เรียนจากประวัติศาสตรในการจัดการลุมน้ําในอดีตที่ผานมาแสดงใหเห็นวา เงื่อนไขประการสําคัญ
ของความสําเร็จในการจัดการลุมน้ําคือการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของลุม
น้ํา(Newson,1997: 1) 

พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางเปนสวนใตสุดของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนทั้งลุมโดยมีแมน้ําทาจีนเปน    
แมน้ําสายหลักประกอบไปดวยพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
อยางชัดเจนตั้งแตสมัยทวาราวดี สมัยตนกรุงรัตนโกสินทรเปนชวงที่มีการขุดคลองสายสําคัญ ไดแก 
คลองมหาสวัสด์ิ, คลองภาษีเจริญ, คลองสุนัขหอน, คลองดําเนินสะดวก, คลองเจดียบูชา และอื่นๆ
เพื่อประโยชนดานการคมนาคมขนสงและขยายเมืองหลวง ภายหลังรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มมีการพัฒนา
ระบบชลประทานอยางเปนรูปธรรมทําใหสภาพการใชที่ดินทางการเกษตรมีการขยายตัว, การ
คมนาคมขนสงระหวางพื้นที่กับเมืองหลวงมีความคลองตัวยิ่งข้ึน และสงผลใหสภาพเศรษฐกิจและ
การตั้งถิ่นฐานเริ่มมีขยายตัวอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ผลของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามขอแนะนําของธนาคารโลกที่เสนอใหมี
การปรับปรุงและขยายโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบ
คมนาคมสายหลักและการขยายสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซ่ึงสงผลตอพื้นที่ศึกษา  2 ประการคือ  

ประการที่ 1 คือกิจกรรมตางๆในพื้นที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากความคลองตัวในการ  
ขนสงทางบก ทําใหเกิดตลาดรองรับสินคาแหลงใหมโดยเฉพาะตลาดรองรับในกรุงเทพมหานคร กิจ



การตางๆขยายกําลังการผลิต ผลิตทางการเกษตรเขาสูระบบตลาด, ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสัดสวนการ
จางงานและขยายโรงงาน, ราคาที่ดินเพิ่มสูงข้ึน และชุมชนเมืองขยายตัว 

ประการที่ 2 คือ การขยับขยายกิจกรรมตางๆจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความแออัดหนา
แนนและราคาที่ดินที่สูงข้ึนเปนสวนผลักดันใหโรงงานอุตสาหกรรม, แหลงที่พักอาศัย, และสถานที่พัก
ผอนชานเมืองกระจายออกไปยังพื้นที่รอบนอกตามเสนทางคมนาคมสายหลัก เกิดเปนยานอุตสาห
กรรมใหม แหลงพักอาศัยและพักผอนชานเมืองแหงใหม ทําใหพื้นที่บางสวนกลายเปนพื้นที่มหานคร
ในที่สุด 

ดังนั้นสภาพการใชที่ดินของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางในปจจุบันจึงมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากทั้งในดานความหลากหลายและความหนาแนนของกิจกรรมตอพื้นที่ และการกระจัด
กระจายของการใชที่ดินบางประเภท เชน โรงงานอุตสาหกรรม นากุงกุลาดํา ทั้งที่ยังขาดบริการพื้น
ฐานที่จําเปน เกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร, ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมและปญหามลพิษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทรัพยากรน้ําที่เปนทรัพยากรพื้นฐานของทุกกิจกรรมกําลังประสบปญหาความขาดแคลนทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเงื่อนไขในการจัดการน้ําของหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของยังคงไม
มีความชัดเจนและขัดแยงกันเอง ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางบรรเทาปญหาตางๆ 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชที่ดินและการพัฒนาแหลงน้ําจะเปนประโยชนยิ่ง
ตอการกําหนดความสัมพันธของการใชที่ดินกับการจัดการน้ําใหเหมาะสม ทั้งนี้เปนการจัดการพื้นที่
ลุมน้ําทาจีนตอนลางอยางเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆซึ่งสามารถดํารงอยูรวมกันไดโดยไมสงผลเสีย
อยางรุนแรงตอระบบการจัดการลุมน้ําทั้งระบบ 

อยางไรก็ตามการกําหนดแนวทางการจัดการลุมน้ําตองมีการพิจารณาเตรียมองคกรหรือหนวย
งานที่มีสวนเกี่ยวของการระบุบทบาทที่ชัดเจนของหนวยงานแตละหนวยตามภารกิจหนาที่, ความ
เช่ียวชาญและลําดับข้ันตอนการประสานงาน จะเปนสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางการจัดการใช
ที่ดินและน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางอยางเหมาะสมและสอดคลองใหเกิดนําไปสูการปฏิบัติ 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1)ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและการพัฒนาแหลงน้ําของพื้นที่ลุมน้ําทาจีน 
2)ศึกษาปญหาที่เกิดจากการใชที่ดินและการใชน้ําในพื้นที่ศึกษา 
3)ศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ตามบทบาท, หนาที่, 

ความเชี่ยวชาญ และกฎหมาย 
4)เสนอแนะแนวทางการจัดการใชที่ดินและน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง ในสวนที่เกี่ยวของ

กับองคกรตางทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตการศึกษาทางดานพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 
3,019.54 ตารางกิโลเมตร อยูในพื้นที่ 10 อําเภอในเขตจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ไดแก อําเภอ
เมืองนครปฐม, กําแพงแสน, ดอนตูม, บางเลน, นครชัยศรี, พุทธมณฑล, และสามพราน ในจังหวัด
นครปฐม และอีกสามอําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร,บานแพว, และอําเภอ
กระทุมเบน โดยยึดถือขอบเขตการแบงพื้นที่ลุมน้ํามาจากการแบงพื้นที่ลุมน้ําของกรมชลประทาน 

ขอบเขตทางดานเนื้อหา ครอบคลุมแนวคิดหลักในการจัดการลุมน้ําการศึกษาความสัมพันธ
ของการใชที่ดินกับการใชทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง โดยการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1)การศึกษาดานการใชที่ดิน ไดแก โครงสรางทางกายภาพ , การแบงเขตการปกครอง,        
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม, และทรัพยากรตางๆที่เปนปจจัยตอการใช
ประโยชนที่ดิน 

2)การศึกษาดานแหลงน้ํา  ไดแก ปจจัยทางดานกายภาพ ระบบนิเวศ และมลพิษที่มีผลตอ
ปริมาณและคุณภาพแหลงน้ํา, และระบบการจัดการและไหลเวียนของน้ําทางกายภาพ 

3)การศึกษาทางดานองคกรในการจัดการ ไดแก การศึกษาโครงสรางของหนวยงานอํานาจ
หนาที่ ความเชี่ยวชาญของหนวยงานตางๆในพื้นที่ การจัดแบงหนวยงานในการทํางาน กลยทุธในการ
ประสานงาน 
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1.4 วิธีดําเนินการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจัยนี้มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการในการศึกษาแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
1.4.1 การศึกษารวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและสํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา เพื่อใหทราบถึงลักษณะโครงสราง

ทางกายภาพ, สภาพเศรษฐกิจ, โครงสรางพื้นฐาน, และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ที่เปนผลตอลักษณะ
การใชที่ดินและน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง ไดแก 

1)ขอมูลที่มาจากการรวบรวมมาจากหนวยงานราชการ, เอกชน, ทั้งสวนกลางและทองถิ่น 
เอกสารทางวิชาการ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลสภาพทางกายภาพ, โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ, ประชากรและสังคม, ระบบชุมชน, บริการพื้นฐาน, นโยบายและแผนพัฒนา และโครงการ
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา ซึ่งการจัดเก็บจะนําเสนอเปนหมวดหมูเปนรายหัวขอทั้งในรูปตาราง, แผน
ภูมิ, รูปภาพ, แผนที่ เปนตน 

2)ขอมูลที่ท่ีมาจากการสํารวจภาคสนามและการสัมภาษณโดยเฉพาะการสํารวจสภาพการใช
ที่ดินและการใชน้ํา 

1.4.2 ข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหขอมูล  
ประกอบดวยการวิเคราะห 5 สวน คือ การศึกษาปจจัยที่กําหนดลักษณะการใชที่ดินในพื้นที่, 

การศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การศึกษาสภาพของทรัพยากรน้ําในพื้นที่ศึกษา,  
สรุปสภาพปญหาในการจัดการเชิงสถาบัน และวิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ ดังนี้ 

1)การศึกษาโครงสรางตางๆทั้งทางเศรษฐกิจ, ระบบชุมชน, ทรัพยากร และลักษณะทาง     
กายภาพ เพื่อศึกษาปจจัยตางๆที่มีผลตอการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งวิเคราะหสรุปประเด็น
ปญหาตางๆในภาพรวม ประเมินขนาดความรุนแรงของปญหา แนวโนมการเพิ่มข้ึนของการใชที่ดิน
บางประเภท 

2)การศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินโดยการศึกษาจากแปลภาพถายดาวเทียม 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแผนที่สํารวจการใชที่ดินจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ของ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณประกอบกับขอมูลสถิติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
การสํารวจภาคสนาม โดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ 

3)ประเมินสถานภาพ (Situation)ของทรัพยากรน้ํ า  จากขอมูล  3 ดานคือ  (1)การจัดหา
ท รัพ ย าก รน้ํ า (Availability), ป ริม าณ ค วาม ต อ งก า ร (Requirement)แล ะลั ก ษณ ะก า รใช
น้ํา(Use),(2)คุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนซึ่งเปนแมน้ําสายหลักทั้งมิติทางเวลาและพื้นที่ และ(3)ระบบ
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และวิธีการ  จัดการ ไดแก การจัดการทางดานกายภาพ เชน คลอง ระบบชลประทาน การบําบัดน้ํา
เสีย และการปองกันน้ําทวม เปนตน และ การจัดการในเชิงสถาบัน เชน องคกร หนวยงาน กฎหมายที่
เกี่ยวของ เปนตน โดยวิธีในการประเมินใชการเปรียบเทียบกับทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของและคามาตร
ฐานที่ไดรับการยอมรับ 

4)สรุปสภาพปญหาในดานบทบาทและการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
น้ํา และการจัดการการใชที่ดินและน้ําที่มีสวนคาบเกี่ยวกัน จากการวิเคราะหพระราชบัญญัติ,        
พระราชกําหนด, กฎกระทรวง, ประกาศ, ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ เพื่อสรุปสถานภาพ บทบาท
ที่เหมาะสมตอการจัดเตรียมหนวยงานในการวางแผนการจัดการตอไป 

5)วิเคราะหศักยภาพและขอจํากัดของพื้นที่ โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆที่กลาวมาแลวเพื่อ
วางแนวทางการจัดการการใชที่ดินและการใชน้ํามีความสอดคลองกันตามขอจํากัด และขอไดเปรียบ
ในพื้นที่ตามแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 

1.4.3 การนําเสนอผลงานการศึกษา  
การนําเสนอผลการศึกษาประกอบดวย  
1)การเสนอแนวทางการจัดการการใชที่ดินและน้ําในพื้นที่ศึกษาในภาพรวมทั้งหมดทั้งในทาง

การเกษตร, การอุตสาหกรรม, และแหลงชุมชนเมืองและชนบท 
2)รูปแบบลักษณะ และโครงสรางการจัดการ การจัดการประสานงานระหวางหนวยงานที่

เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจนมาตรการ กฎเกณฑ หรือเทคนิคตางๆที่จะนํามาใชในการสรางเคร่ืองมือ
ในการจัดการ(Management Tools) 

 
1.5 แหลงที่มาของขอมูล 
   
 ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ สามารถจําแนกตามแหลงที่มาได 3 ประเภท คือ  
 1)ขอมูลสถิติ เอกสาร รายงาน จากหนวยราชการ และสถาบันตางๆ ประกอบดวย 

สํานักนายกรัฐมนตร ี
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
- สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
- สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ 
- กรมอาชีวะศึกษา 
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- กรมชลประทาน 
- กรมปาไม 
- กรมประมง 
- กรมปศุสัตว 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมสงเสริมการเกษตร 
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 
- สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 
กระทรวงคมนาคม 
- กรมทางหลวง 
- สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
- สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
- กรมควบคุมมลพิษ 
- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กระทรวงหาดไทย 
- กรมการปกครอง 
- กรมพัฒนาชุมชน 
- กรมโยธาธิการ 
- กรมการผังเมือง 
- กรมที่ดิน 
- สํานักงานเทศบาลนคร,เมือง และตําบลในพื้นที่ 
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กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กรมทรัพยากรธรณี 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หนวยงานอื่นๆ 
- การไฟฟาฝายผลิต 
- การประปาสวนภูมิภาค 
- การประปานครหลวง 
- สํานักงานสงเสริมการลงทุน 
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 
- หอสมุดแหงชาติ 

2)แผนที่ จากกรมแผนที่ทหาร และภาพถายดาวเทียม จากกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แผนที่การปกครองจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

3)ขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจภาคสนาม สัมภาษณ ในพื้นที่ศึกษา 
  
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1)ผลการวิจัยสามารถนํามาปรับใชในการวางแผนการใชที่ดินและน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน

ตอนลางไดโดยตรง 
2)สามารถนําไปปรับใชกับพื้นที่อื่นๆในที่ราบภาคกลางตอนลาง เชน ลุมน้ําบางประกง ลุมนํ้า

แมกลองตอนลางที่กําลังมีปญหาคุณภาพน้ําเชนเดียวกับพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง 
3)ทราบถึงขอจํากัดและปจจัยในการพัฒนาพื้นที่ที่มีอิทธิพลตอการใชที่ดินและการจัดการน้ํา

ในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง 
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บทที่ 2 
 

แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงเนนศึกษาความสัมพันธของการใชที่ดินกับการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา เพื่อ
เปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห ในบทนี้จะไดกลาวถึงแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาอัน
ประกอบดวย (1)แนวคิดการจัดการลุมน้ํา การใหความหมายและคําจํากัดความของพื้นที่ลุมน้ํา, แนว
คิดการจัดการลุมนํ้าแบบระบบนิเวศน, กรอบแนวคิดในการจัดการลุมน้ํา, หลักปฏิบัติในการจัดการ
ลุมน้ํา แนวคิดการวางแผนการใชที่ดิน นิยามและความหมายของการใชที่ดิน, การจําแนกสภาพพื้น
ที่(Land)ในพื้นที่ ลุมน้ํา,  ความสัมพันธของการใชที่ดินกับพื้นที่ ลุมน้ํา, หลักการจําแนกการใช
ประโยชนที่ดิน, มาตรการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า (2)แนวคิดเรื่องการจัดการน้ํา  การจัดการน้ําใน
เชิงระบบ, ความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ และ(3)แนวคิดองคกรและการจัดการ  นโยบาย
สาธารณะ, องคกรและการจัดการ, การบริหารระบบราชการไทย และการบริหารองคกรในการจัดการ
ลุมน้ํา  
 
2.1 แนวคิดการจัดการลุมน้ํา 
 

นิยามและความหมายของ “ลุมน้ํา” ไดมีผูใหคําจัดความความหมายของคําวา “ลุมน้ํา” 
ไวหลายทานดังนี้ 
  Webster ‘s Dictionary ไดใหคําจํากัดความของลุมน้ําไววา “ลุมน้ํา” คือพื้นที่ผิวลาดชัน ซ่ึง
จะระบายน้ําจากเสนสันปนน้ํา(topographic divide)ไหลลงสูที่ระบายน้ํา(drainage basin)ตั้งแต
สองแหงหรือมากกวาข้ึนไป คํานิยามน้ีเนนหนักเกี่ยวกับขอบเขตของลุมน้ําคือเสนสันปนน้ําบริเวณลุม
น้ํา ไดแกพื้นที่ที่ลอมรอบตัวเองดวยสันปนน้ํา 

เกษม จันทรแกวและคณะ(2527) ลุมนํ้า หมายถึง พื้นที่หนวยหนึ่งซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การทรัพยากรน้ําโดยมีขนาดเปนไปตามวัตถุประสงคของผูจัดการพื้นที่นั้นๆ 

สวนอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม(2530) ลุมน้ํา หมายถึง หนวยของพื้นที่ที่ลอมรอบดวยสันปนน้ํา
เปนพื้นที่ที่รับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ลุมน้ํา น้ําที่ไหลออกสูลํา
ธารสายยอยๆ(sub – order)แลวรวมออกสูลําธารสายใหญและรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก(main 
stream)จนไหลออกสูปากแมน้ํา(out let)ในที่สุด 



เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศและคณะ(2539) สรุปวาลุมน้ํา คือ พื้นที่ ซ่ึงเปนแหลงรับน้ําที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผสมผสานกันอยูเปนระบบนิเวศนหนึ่งๆซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ   
และมีการจัดการน้ําโดยเฉพาะมีขนาดไมแนนอนแลวแตวัตถุประสงคของผูจัดการพื้นที่เปนสําคัญ 

Black อางใน Newson (1997) ลุมน้ํา คือความซับซอนของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
ความตองการที่หลากหลาย จึงตองมีกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ และการศึกษาในหลายๆแง
มุมท่ีจะทําใหเช่ือมั่นไดวาการจัดการจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

Easter and Hufschmidt (1985) กลาววา ลุมน้ําเปนหนวยที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา และ
พื้นที่นั้นมีองคประกอบซับซอน มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ดังนั้นในการวางแผนและดําเนินการการ
จัดการทรัพยากรตางๆในพื้นที่ลุมน้ํานั้น จะตองมีการพิจารณาองคประกอบตางๆใหครอบคลุมโดย
เฉพาะองคประกอบที่เกี่ยวกับคน ซ่ึงเกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครองดวย  

จากคาํนิยามดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของ “ลุมนํ้า” สรุปไดดังนี้ 
- เปนพื้นที่รับนํ้าหนวยหนึ่ง(Unit Area) 
- เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ําเปนสําคัญ 
- เปนระบบนิเวศที่มีทรัพยากรตางๆที่หลากหลาย 
- มีวัตถุประสงคในการจัดการเปนโดยเฉพาะ 

2.1.1 แนวคิดเรื่องระบบนิเวศในการจัดการลุมน้ํา  เนื่องจากลุมน้ําเปนระบบนิเวศนหนึ่ง การ
ศึกษาความสัมพันธของสิ่งตางๆในระบบจึงเปนกรอบแนวคิดสําคัญในการสรางกระบวนการจัดการ 

นิพนธ ตั้งธรรม(2539)ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในพื้นที่ลุมน้ํา
โดยพื้นที่ลุมน้ําคือตัวควบคุม(regulator) ซึ่งควบคุมความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา(input)และ
ปจจัยนําออก (output) โดย  

- ระบบลุมนํ้าอยูในสภาพของการทําลาย(destruction state) คือ ปจจัยนําเขามีนอย
กวาปจจัยนําออก 

- ระบบลุมน้ําอยูในสภาพของสมดุล(equilibrium state) คือ ปจจัยนําเขาเทากับปจจัย
นําออก 

- ระบบลุมน้ําอยูในสภาพการเติบโตหรือพัฒนา(development state) คือ ปจจัยนําเขา
มากกวาปจจัยนําออก 

จากแนวคิดของความสัมพันธดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา แนวทางในการจัดการลุมน้ําที่ดีที่สุด
ควรใหระบบลุมน้ําอยูในระดับของการเติบโตหรือควบคุมใหอยูในระดับสมดุลเปนอยางต่ํา เพื่อใหกิจ
กรรมตางๆสามารถอยูรวมกันในลุมน้ําไดโดยไมสงผลเสียหายอยางรายแรงตอระบบนิเวศลุมน้ํา 
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2.1.2 กรอบแนวความคิดในการจัดการลุมน้ํา 
Hufschmidt (1991)ไดสรุปกรอบแนวความคิดในการศึกษาการจัดการลุมน้ํา 3 ประการดังนี้ 

- การจัดการลุมนํ้า เปน กระบวนการ(process)ที่มีการแบงแยกออกจากกันระหวางการ
วางแผน(planning)และการนําแผนไปปฏิบัติ(implementation)แตมีความสัมพันธ
เหมือนเปนกระบวนการเดียวกัน 

- การจัดการลุมน้ํ า  เปน  การวางแผนเชิงระบบ (system)ของวิธีการวัดการจัด
การ(management measure) และเครื่องมือในการปฏิบัติการณ(implementation 
tools) ท่ีจะอธิบายถึงกลุมของสถาบันและการจัดองคกรในลุมน้ําหนึ่ง 

- การจัดการลุมน้ํา เปน กลุมของการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ(activity)ที่ตองการวิธี
การ(tasks)การจัดการโดยเฉพาะ 

ประการที่ 1 กระบวนการในการวางแผนการจัดการลุมน้ํา(The Process of watershed 
management) Hufschmidt ไดอธิบายไวดังนี้คือ 

แบบแผนดังกลาวนี้ ประกอบดวย  5 ข้ันคือ  การรางแผน (plan formulation),การออก
แ บ บ (design),ตั้ ง ร ะ บ บ ง า น (installation),ก า ร ดํ า เนิ น ง า น (operation),แ ล ะ ก า ร บํ า รุ ง
รักษา(maintenance) สําหรับประเทศกําลังพัฒนานั้น การจัดการลุมน้ํามักมาจากการกลาวถงึปญหา
เฉพาะดาน เชน การเสื่อมถอยลงของที่ดินและทรัพยากรน้ํา หรือ การจัดการทรัพยากรเฉพาะอยาง 
เชน ปาไม ซึ่งจะเปนสวนสําคัญของการจัดเตรียมแผนการจัดการ ดังนั้นในขั้นตอนของการรางแผน
มักนําเสนอดวยโครงการที่มีความยืดหยุนที่จะเปนการเตรียมพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติการตามแผน ดังนั้นในขั้นตอนของการวางแผน(planning)จะเสร็จส้ินเมื่อมีการออกแบบโครง
การเสร็จแลว ในสวนของการดําเนินการตามแผน(implementation)จะเร่ิมตั้งแตข้ันตอนการตั้งระบบ
งานของการใชประโยชนทรัพยากรในลุมน้ําและแบบแผนการจัดการซึ่งโดยสวนมากจะเกี่ยวของกับ
การเบิกจายตามงบประมาณ ดังนั้นข้ันตอนแรกของการดําเนินการตามแผนนี้มักจะมีรายละเอียดใน
การออกแบบมากใช เวลาหลายปและจะได รับการติดตามผลการปฏิบัติงานเมื่อที่ดินและ
สาธารณูปโภคไดรับการพัฒนาและการบํารุงรักษาเรียบรอยแลว 

ดังนั้นในขอสงสัยที่วาทําไมข้ันตอนของการวางแผนจึงตองแบงแยกจากการดําเนินการตาม
แผนนั้นทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลเสียกอนโครงการตางๆจึง
จะดําเนินการไดดังแผนภาพที่ 2.1 
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ประการที่ 2 การจัดการลุมน้ําเปนแผนที่วางอยางเปนระบบ (watershed management as a 
planned system) 

ในสวนนี้ประกอบดวย 3 ข้ันตอนที่สําคัญคือ ข้ันตอนที่ 1 คือการจัดการกิจกรรมที่มีการใช
ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงการใชที่ดินซึ่งแบงออกเปน 2 หัวขอคือ(1)แบบแผนการจัดการและการใช
ประโยชนทรัพยากรในพื้นที่ศึกษาและ(2)แบบแผนการจัดการนอกพื้นที่ศึกษา ข้ันตอนที่ 2 คือเคร่ือง
มือในการดําเนินการเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการที่จะมีอิทธิพลตอการทํางานของภาครัฐและ
เอกชน และขั้นตอนที่ 3 คือการตระเตรียมกลุมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังแผน
ภาพที่ 2.2 

ส่ิงที่สําคัญในการจัดการลุมน้ํามี 2 ประการคือ ประการที่ 1 ตองแบงแยกระหวางกระบวนการ
จัดการหรือสิ่งที่จะกระทํา(things to be done)และเครื่องมือในการดําเนินการหรือแนวทาง วิถีทางที่
จะทําใหส่ิงที่จะกระทําเกิดข้ึน(ways of getting thing done)ใหชัดเจน นักวางแผนการจัดการลุมน้ํา
สวนมากมักใหความใสใจกับรูปแบบทางเลือก(formulating alternative packages)ในการจัดการ
ทรัพยากรโดยปราศจากวิธีหรือเคร่ืองในการดําเนินการในรายละเอียดที่สามารถบงบอกไดวาใครจะ
เปนผูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและใครจะเปนคนอธิบายวิธีดําเนินการ และประการที่ 2 คือการ
ตระเตรียมกลุมหนวยงานหรือองคกรที่มีสวนรวมในแผนเพราะหนวยงานหรือองคกรเหลานี้เกิดจาก
การเมืองซึ่งการเมืองจะเปนผูกําหนดบทบาทเปนสวนใหญในการจัดการลุมน้ํา 

ประสิทธิภาพในการจัดการลุมน้ํ าตองการปญหาและประเด็นตางๆในการปฏิบัติ
งาน(implementation),สถาบัน(institutions),องคกร(organization)ที่ถูกรวบรวมเขามาในขั้นของการ
วางแผนกายภาพรวมกันซึ่งไดรับการปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับหนวยวัดในการจัดการ ความ
สัมพันธของปจจัยทางธรรมชาติ(natural input)ในการผลิตผลผลิต(output)ไดแก สินคาและบริการจะ
มีผลกระทบตอพื้นที่และนอกในพื้นที่ในระบบนิเวศนดังแผนภาพ 
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จากแผนภาพที่ 2.3 แสดงใหเห็นวาวัตถุประสงคในการจัดการลุมน้ําคือการสรางผลประโยชน
สูงสุดใหกับเศรษฐกิจและสังคมจากกิจกรรมการใชที่ดินในลุมน้ํา อยางไรก็ตามขอควรคํานึงข้ันพื้น
ฐานคือยิ่งมีการเพิ่มระดับมาตรฐานของผลผลิตใหพื้นที่ศึกษายิ่งจะสงผลกระทบนอยลงตอการใชที่
ดินในพื้นที่ตอนลางลุมน้ํา 

ประการที่ 3 การจัดการลุมน้ําเปนกลุมของกิจกรรม(activities)ที่เช่ือมตอกันโดยตองการงาน
หรือวิธีการ (tasks) การจัดการโดยเฉพาะ  

ในการจัดการลุมน้ําสามารถแบงเปาหมายการวิเคราะหออกเปนข้ันตอนเฉพาะตามที่หนวย
งานหรือองคกรปรารถนาที่จะใหเกิดผลและผลกระทบในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่ลุมน้ํา 
โดยขั้นตอนตางๆเหลานั้นสามารถระบุไดดวยการวิเคราะหการจัดการลุมน้ําดวยการจัดกลุมของกิจ
กรรม(activities)สําหรับสวนที่ตองการวิธีการ(task)โดยเฉพาะ 

ตัวอยางเชน ในสวนแรกเปนการกําหนดการใชประโยชนที่ดินแบงออกเปนประเภทหลักๆไดแก 
พื้นที่เกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว, ปาเศรษฐกิจ, ปาปลูก(agoforest), ปาอนุรักษ(protection forest), การ
ทําเหมือง, การคมนาคมขนสง,พื้นที่เมืองและพื้นที่แหลงน้ํา ในสวนที่ 2 คือ การกําหนดขั้นตอนในการ
พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยากรและวิธีการในการจัดการตามลักษณะการใชที่ดิน เชน ทางการ
เกษตรควรระบุถึงชนิดของพืชและฤดูกาลเพาะปลูก และวิธีการปฏิบัติในสวนทายสุด คือ การคาด
การณผลกระทบกับพื้นที่ตอนลางจากการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาซึ่งในสวนนี้ควรจะมีกลุมวิธี
การปฏิบัติในพื้นที่ตอนลางไวดวยดังตารางที่ 2.1 

2.1.3 หลักปฏิบัติในการจัดการลุมน้ํา 
การจัดการลุมน้ํามีหลักการหรือหลักปฏิบัติที่จะตองยึดไวเพื่อใหการจัดการทรัพยากรลุมน้ําไม

กอใหเกิดผลกระทบตอปริมาณ คุณภาพและชวงการไหลของน้ําดังนี้ 
1)การวางแผนการใชที่ดิน(Land use Planning) คือ การแบงช้ันประเภทที่ดิน ตาม

สมรรถนะการใชที่ดิน ที่มีลักษณะทางกายภาพของดินที่ไมเหมือนกัน สอดคลองกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ใหใชที่ดินอยางยั่งยืนและตอเนื่อง 

2)การกําหนดการใชและการอนุรักษทรัพยากรลุมนํ้า(Resource Utilization and 
Conservation) พื้นที่ลุมน้ํามีทรัพยากรหลากหลายประเภทจึงตองมีการวางหลักเกณฑและวิธี
การปฏิบัติในการใชทรัพยากรแตละประเภทอยางรอบคอบ ทั้งนี้ยึดหลักการใชอยางประหยัด
การฟนฟูและการปองกัน 

3)การควบคุมมลพิษ(Pollution Control) ผลเสียหายที่เกิดข้ึนกับทรัพยากรประเภท
หนึ่งอาจสงผลตอทรัพยากรอื่นๆดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ํา อยางไรก็ตามไมมี
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เทคโนโลยีใดที่มีประสิทธิภาพรอยเปอรเซ็นตที่หลีกเลี่ยงมลพิษได การควบคุมมลพิษจึงเปน
เรื่องสําคัญที่ตองพิจารณา 

 
2.2 แนวคิดการวางแผนการใชที่ดิน 
 

2.2.1 นิยามการใชที่ดินและการวางแผนการใชที่ดิน 
การใชที่ดินเพื่อกิจกรรมตางๆของมนุษยจะเกี่ยวของโดยตรงบนพื้นที่นั้นๆโดยมนุษยเปนผู

กําหนดลักษณะของการใชที่ดินวาจะเปนรูปแบบใด เชน การเกษตร การกอสรางอาคารบานเรือนและ
ส่ิงกอสรางตางๆ ตลอดจนสรางสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน การใชที่ดินที่ถูกตองและเหมาะสม
นอกจากจะชวยใหประชาชนที่อยูบนที่ดินนั้นมีสภาพทางเศรษฐกิจมั่นคงดีแลว ยังทําใหเกิดสิ่งแวด
ลอมที่ดีอีกดวย การตัดสินใจในการใชที่ดินมักจะมีวิวัฒนาการมาจากสังคมมนุษยในสมัยกอน  

 สรุปความหมายของการใชที่ดินวาเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรที่ดิน หรือเปนกิจกรรม
ของมนุษยที่กระทําตอทรัพยากรที่ดินตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยทั้งทางดานวัตถุ
และจิตใจหรือทั้งสองอยาง และเพื่อใหไดผลตอบแทนในทางเศรษฐศาสตร ลักษณะการใชประโยชนที่
ดินมีหลายลักษณะตามระยะเวลาที่กําหนดขึ้นมา อาจเปนการใชที่ดินในปจจุบันหรืออนาคตก็ได 

2.2.2 หลักการจําแนกประเภทการใชที่ดิน 
การจําแนกที่ดินมีหลายแบบดวยกัน ใชปจจัยในการแบงได 8 ประเภท(National Resources 

Planning Board, 1941;Lewis, 1952;Vink, 1975)ดังนี้  
1)ลักษณะธรรมชาติดั้งเดิม เชน การจําแนกภูมิอากาศ การจําแนกภูมิประเทศและธรณี

สัณฐาน การจําแนกธรณีวิทยา การจําแนกดิน รวมทั้งแผนที่ของขอมูลดังกลาวเชน แผนที่ของระบบที่
ดิน และแผนที่ ที่ไดจากการประเมินแผนที่ 

2)คุณภาพหรือสภาพดั้งเดิมของที่ดินทางนิเวศวิทยา หมายถึง การจําแนกที่ดินตามคุณภาพ
ของที่ดิน หรือสภาพของพื้นที่ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของพืชและของการใชที่ดินชนิด
ตางๆ 

3)การใชที่ดินในปจจุบัน หมายถึง การจําแนกที่ดินที่เปนอยูในปจจุบัน โดยการแบงที่ดินออก
เปนบริเวณตางๆ ซ่ึงแตละบริเวณมีการใชที่ดินในแบบตางๆ เชน พื้นที่ปาไม เกษตรกรรม ทุงหญา
เล้ียงสัตว แหลงอุตสาหกรรม ชุมชนหรือตัวเมือง 
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4)การตอบสนองการจัดการ หมายถึง การจําแนกที่ดินโดยยึดถือเอาการตอบสนองของพืชตอ
การปฏิบัติการในการจัดการชนิดตางๆ เชน การตอบสนองของพืชตอการจัดการที่กระทําซํ้าๆหรือ
บอยๆ และการตอบสนองของพืชตอการปรับปรุงที่ดินบางชนิดที่ไมไดกระทําบอยหรือไมไดทําซ้ําอีก 

5)ความเหมาะสมหรือสมรรถนะของการใช หมายถึง การจําแนกที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน
ในการที่จะใชประโยชนดานตางๆในการจําแนกที่ดินแบบนี้จะยึดถือเอาคุณสมบัติของที่ดินทางดาน
กายภาพเปนหลัก และยังนําเอาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มาพิจารณาดวย เชน การจัดจําแนก
ความเหมาะสมของที่ดิน การจําแนกความเหมาะสมของดิน 

6)ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการผันแปรในการผลิต หมายถึง การจําแนกที่ดินโดยอาศัย
ขอมลูทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน เศรษฐกิจของชาวนา เศรษฐกิจของการตลาด ระบบการผลิต
ตางๆ และเกี่ยวกับราคาของปจจัยการผลิตและผลผลิตตางๆ 

7)การแนะนําการใชที่ดินจะพิจารณาทางดานนโยบายการเจริญเติบโตของประชากร องค
ประกอบของครอบครัว และการพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน เชน การแนะนําการใชที่ดินทางการ
เกษตรจะพิจารณาขนาดของไรนา และระดับความเปนอยูของประชาชนดวย 

8)โครงการที่ไดผลบริบูรณตามท่ีมุงหมายไว ถือเปนการจําแนกที่ดินเมื่อมีการตัดสินใจข้ันสุด
ทายที่ดําเนินการเกี่ยวกับชนิดของการปรับปรุงดิน การพัฒนาที่ดินและการใชที่ดินในอนาคตในพื้นที่
ที่กําหนดตามที่มุงหมายไวโดยกฎหมายบังคับ ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงบุคคลหรือหนวยงานที่จะบริหาร
ใหเปนไปตามแผน 

2.2.3 ความสัมพันธในการใชที่ดินกับพื้นที่ลุมนํ้า 
Heathcote(1998) ไดกลาวถึงองคประกอบของลุมน้ําวาคือองครวมของธรรมชาติและพฤติ

กรรมตางๆในชวงเวลาและพื้นที่อยางหนึ่ง และสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นโดย มนุษย สังคม ระบบ
เศรษฐกิจซ่ึงมีความสําคัญที่ทําใหธรรมชาติของลุมน้ําเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการใชที่ดินในที่นี้จึง
หมายถึงการใชประโยชนโดยมนุษยไมวาจะเปนกอนหนานี้,ปจจุบัน และการคาดการใชในอนาคต 
เพื่อประโยชนจากการใช ชุมชน และการขนสง 
 การประเมินความตองการการใชที่ดินมี 3 องคประกอบที่พิจารณาคือ 

- ความเขาใจในธรรมชาติของกิจกรรมของมนุษยที่กระทําอยูในลุมน้ํา 
- การคาดการณการขยายตัวของกิจกรรม และ 
- ทิศทางที่กิจกรรมเหลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในระยะใกลและไกล 

 การเปล่ียนแปลงการใชที่ดินโดยเฉพาะการใชที่ดินเพื่อความเปนเมืองที่ปกคลุมพื้นที่จะทําให
สภาพทางอุทกศาสตรของลุมนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงการใชที่ดินในที่นี้หมายถึง พื้นที่

User
Text Box
19



เปดโลง(พื้นที่ชนบท,ที่ไมใชพื้นที่เกษตรกรรม,พื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนา),ปาไม,สวนสาธารณะ,การ
เกษตร(ทุงหญาเลี้ยงสัตวและพื้นที่เพาะปลูก),ที่อยูอาศัย,ธุรกิจและอุตสาหกรรมเปนตน การใชท่ีดินที่
ตางกันเหลานี้จะสรางปญหามลพิษในระดับที่ตางกันดังตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงระดับมลพิษจากการใชที่ดินประเภทตางๆ 
 

รูปแบบการใชที่ดิน ระดับชนิดของมลพิษที่ปลอยออกมา 
 พื้นที่ชนบทที่ไมใชพื้นที่เกษตรกรรม  ต่ํา 
 เกษตรกรรม – พื้นที่เพาะปลูก  ปานกลางถึงสูง,ข้ึนอยูกับกิจกรรมและฤดูกาล 
 เกษตรกรรม – พื้นที่ทุงโลง,ทุงหญา  ต่ําถึงปานกลาง,ข้ึนอยูกับความกดดันจากการเลี้ยงสัตว 
 ปาไมและพื้นที่เพาะปลูกไม  ต่ํา 
 พื้นที่อุทยานหรือสวนสาธารณะ ต่ํา,แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับแบบแผนในการจัดการ,ความสามารถ

ในการองรับกากของเสียจากยาฆาแมลงและยากําจัดศัตรูพืช 
 พื้นที่ความหนาแนนประชากรต่ํา  ต่ําถึงปานกลาง 
 พื้นที่ความหนาแนนประชากรปานกลาง  ปานกลาง 
 พื้นที่ความหนาแนนประชากรสูง  ปานกลางถึงสูง 
 ลานจอดรถ  ปานกลางถึงสูง 
 ยานธุรกิจการคา  ปานกลางถึงสูง 
 อุตสาหกรรมหนัก  สูง 
 ถนนและทางดวน  สูง 

 
ที่มา : Heathcote(1998),หนา 55   
 
 นอกจากนี้ความแตกตางของการใชประโยชนที่ดินยอมมีผลตอพื้นที่แตกตางกัน เชน การไหล
ของน้ําในลุมนํ้าและการใชที่ดินจะเปลี่ยนสภาพพื้นผิวหนาดินจึงมีผลกระทบตอระบบการระบายน้ํา
และสภาพทางธรรมชาติของอุทกศาสตร น้ําที่ถูกใชเพื่อประโยชนจากการใชที่ดินจะถูกปลอยบนพื้น
ผิวดินหรือลงสูเสนทางน้ําตางๆซึ่งทําให(1)มีการไหลที่เร็วข้ึนและ(2)อุณหภูมิสูงข้ึนและมีการปนเปอน
มลพิษมากกวาพื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนา  
 อยางไรก็ตามการใชที่ดินยังมีความสําคัญในทางกฎหมายและการจัดการอยางมาก เชน กิจ
กรรมทางการเกษตรยอมมีลักษณะของการจัดการตางไปจากภาคอุตสาหกรรม นั่นหมายถึงความ
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แตกตางที่เกี่ยวกับแหลงเงินกูและเงินอุดหนุน  การปกปองและการประชาสัมพันธ การอนุรักษดิน ดัง
นั้นการใชที่ดินที่แตกตางกันยอมมีความหมายในการจัดการที่แตกตางกัน 
 แนวความคิดของ  Heathcote สอดคลองกับความคิดของ Hunsaker, Jackson, และ 
Simcock(1998)จากการศึกษาในพื้นที่ Mid – Atlantic States พบวา การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
เปนตัวอยางที่ดีของผลกระทบแบบสะสมที่ดูเหมือนวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในระดับ
ทองถิ่ น (Local Area) ซ่ึ งสามารถเป นผลให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขนาดใหญ ในระดับ ภูมิ
ภาค(Regional Scale) การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอาจเปนปจจัยเดียวที่สําคัญที่สงผลตอทรัพยากร
ในระบบนิเวศนวิทยา Allan และ Hecker(1993) ใหความเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ หรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําและแมน้ําเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน,การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู
อาศัย,และแหลงที่มาของมลพิษที่ไมสามารถระบุได จากการศึกษาหลายกรณีแสดงใหเห็นวา สภาพ
การใชที่ดินที่แตกตางกันภายในลุมน้ํา สามารถสรางความแตกตางในดานคุณภาพน้ําในระดับที่ตาง
กัน ตัวอยางเชน พื้นที่ลุมน้ําที่มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณรอยละ 50 และมีแนวปาตลอดริมฝง
น้ํา(Riparian zone)มักจะมีสภาพดีกวาพื้นที่ที่มีการใชที่ดินในลักษณะเดียวกันแตไมแนวปาริมฝงน้ํา 

2.2.4 มาตรการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา 
ในกรณีประเทศไทยคณะรัฐมนตรีไดลงมติวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ใหมีการกําหนดชั้นคุณ

ภาพลุมน้ํา เพื่อเปนการจําแนกชั้นความสําคัญของพื้นที่ในลุมน้ํา เพื่อการกําหนดแนวทางการใช
ประโยชนที่ดินของแตละพื้นที่ใหเปนไปตามหลักเกณฑการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงไดกําหนดหลักเกณฑในการจัดชั้นคุณ
ภาพลุมน้ําและมาตรการในการใชทรัพยากรลุมนํ้า โดยกําหนดจากปจจัยดานกายภาพซึ่งมีผลตอ
กระบวนการทางอุทกวิทยาและมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไดยากรวม 6 ประการ คือ  (1)สภาพภูมิ
ประเทศ, (2)ระดับความลาดชัน, (3)ความสูงจากระดับนํ้าทะเล, (4)ลักษณะทางธรณีวิทยา, 
(5)ลักษณะทางปฐพีวิทยา และ(6)สภาพปาไมที่เหลืออยูในปจจุบันจึงมีการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
ดังนี้ 

1)พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุมน้ําที่ควรสงวนรักษาไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร
โดยเฉพาะเพื่อแหลงใหน้ําตอพื้นที่ตอนลาง ไดแกพื้นที่สูงหรือตอนบนของลุมน้ํา สวนใหญเปน
เทือกเขาที่มีความลาดชันมากไมวาพื้นที่จะมีปาหรือไมมีปาปกคลุมก็ตามจัดจากคาดัชนีคุณภาพลุม
น้ําที่คํานวณไดจากสมการนอยกวา 1.50 ในพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 แบงออกเปน 2 ช้ันยอยคือ(1.1)พื้นที่ลุม
น้ําช้ันที่ 1 A เปนพื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพปาอุดมสมบูรณ ซ่ึงจําเปนตองสงวนรักษาไวเปน
พื้นที่ตนน้ําลําธาร และเปนทรัพยากรปาไมของประเทศและ(1.2)พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 B เปนพื้นที่ลุมน้ํา
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ช้ันที่ 1 ซึ่งมีสภาพปาสวนใหญในพื้นที่ที่ถูกทําลาย ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชที่
ดินรูปแบบอ่ืน ๆและการใชที่ดินหรือการพัฒนารูปแบบตางๆที่ดําเนินการไปแลวจะตองมีการควบคุม
เปนพิเศษ 
 2)พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 2 หมายถึง พ้ืนที่ลุมน้ําที่มีสภาพเปนพื้นที่ปาปองกันและปาเพื่อการคา
หรือปาเศรษฐกิจ มีความลาดชันสูง ดินมีสมรรถนะการพังทลายนอยกวาพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1โดย
ลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลําธารในระดับรองลงมาจากพื้นที่ลุมน้ําในชั้นที่ 1 
จึงควรสงวนเก็บไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร และสามารถอนุญาตใหใชประโยชนเพื่อทํากิจการบาง
อยางได เชน การทําไม การทําเหมืองแร เปนตน โดยมีคาดัชนีคุณภาพลุมน้ําระหวาง 1.5 ถึง 2.21 
 3)พื้นที่ลุมน้ําช้ันที่ 3 หมายถึง พื้นที่ลุมน้ําที่มีสภาพเปนเชิงเขา มีความลาดชันสูงเหมาะสม
เปนปาเศรษฐกิจ ทุงหญาเลี้ยงสัตว ปลูกไมผล ปลูกพืชเกษตรยืนตน หรือการทําเหมืองแร แตตองมี
มาตรการดานการอนุรักษดินและน้ําควบคูกันอยางเขมงวด โดยมีคาดัชนีคุณภาพลุมน้ําระหวาง 2.21
ถึง 3.20 
 4)พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ลุมน้ําที่มีสภาพเปนเนินราบ มีความลาดชันปานกลาง 
สภาพปาสวนใหญถูกบุกรุก แผวถางเพื่อปลูกพืชไรเปนสวนมาก กําหนดใหมีการปลูกพืชไร ไมผล 
และทุงหญาเลี้ยงสัตว และตองมีมาตรการปองกันการพังทลายของดิน โดยมีคาดัชนีคุณภาพลุมน้ํา
ระหวาง 3.20 ถึง 3.89 
 5)พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่ลุมน้ําที่มีสภาพพื้นที่ราบถึงพื้นที่ราบลุมหรือเนินลาดเอียง
เล็กนอย สวนใหญปาไมถูกบุกรุกแผวถางเพื่อเพื่อประโยชนทางการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา
และกิจการอื่นๆ และไมจําเปนตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยมีคาดัชนีคุณ
ภาพลุมน้ํา 3.89 ข้ึนไป 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองการจัดการน้ํา 

 
2.3.1 กรอบการศึกษาทรัพยากรน้ํา 
Heathcote(1998) ได ส รุป งานของ  Viessmann(1990); Goodman and Edwards(1992); 

Nickum and Easter(1990) จากการประชุมเรื่องการจัดการน้ําหรือริโอ (Rio) ที่เมืองริโอ เดอ จาไนโร 
สามารถสรุปประเด็น(issue)ตางๆในการศึกษาเรื่องการจัดการน้ําในปจจุบันไวดังนี้ 

1)ทรัพยากรน้ําที่จะสามารถจัดหาได(Available),ความตองการ(Requirement)และการ
ใช(Use)ประกอบไปดวยหัวขอตางๆคือ 
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- การปกปองน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา 
- การบรรเทาเหตุการณอันตราย เชน การขาดแคลนน้ํา น้ําทวม เปนตน 
- การดึงน้ําทาและน้ําใตดินมาใชมากเกินไป 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
- ปริมาณน้ําดื่มสํารองที่ปลอดภัย 
- การคาพาณิชยที่เกิดขึ้นจากน้ํา 

2)คุณภาพน้ํา 
- คุณภาพน้ําตามริมชายฝงและมหาสมุทร 
- การปกปองและการฟนฟูทะเลสาบแลอางเก็บน้ํา 
- การคุมครองคุณภาพน้ําในนัยของการบังคับใชตามกฎหมาย 
- การจัดการมลพิษจากแหลงที่สงผลโดยตรงและไมใชแหลงโดยตรง 
- ผลกระทบที่มีตอพื้นที่,น้ํา และอากาศ 
- ความเสี่ยงของการปนเปอน 

3)การจัดการและสถาบันที่เกี่ยวของ 
- การประสานงานและสายสัมพันธของหนวยงาน 
- การเขาถึงความคาดหวังของภูมิภาคในอนาคต 
- เงื่อนไขของแตละชาติและรัฐหรือจังหวัด 
- เงื่อนไขของแตละโครงการและแผนการดําเนินการ 
- ปรัชญาในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนผลตอการวางแผน 
- สภาพทางการเงินและสวนแบงราคา 
- ระบบขอมูลและการศึกษา 
- ระดับของการควบคุมที่เหมาะสมและไมควบคุม 
- ความชอบธรรมและการอนุญาต 
- โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
- การเติบโตของประชากร 
- การวางแผนการใชทรัพยากรน้ํา ประกอบไปดวยหัวขอยอยๆดังนี้ 

   การพิจารณาลุมน้ําเปนระบบองครวม 
   การวางแผนเปนรากฐานของกระบวนการตัดสินใจ 
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  การตั้งกลไกในการวางแผนเปนกระบวนการรวบรวมการตรวจทานเปน
ระยะและการเปลี่ยนแปลงทิศทาง 

  ความยั่งยืนของโครงการนั้นมีความหมายนอกเหนือไปกวา การสราง
โครงสรางและการปฏิบัติการแตเนิ่นๆ 

  ความสัมพันธระหวางนักวางแผนกับสาธารณชนมีมากขึ้น 
  การระบุถึงแหลงที่เปนขอขัดแยงเปนสวนหนึ่งของการเติมความสมบูรณ

ของแผน 
  การใหความเปนธรรม,ความยุติธรรม และการเอื้อประโยชนตอกันของ

กลุมตางๆ 
ดังนั้นหัวขอสําคัญที่จะนํามาใชในการศึกษาน้ําในลุมน้ําคือ ประเด็นที่ 1 ทรัพยากรน้ําที่จะ

สามารถจัดหาได, ความตองการใช, และการใชประกอบไปดวยหัวขอตางๆคือ(1.1)การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ(1.2)ปริมาณน้ําสํารอง(1.3)การใชน้ําใตดินและ(1.4)การบรรเทาภาวะอันตรายจากน้ํา, 
ประเด็นที่ 2 คุณภาพน้ําประกอบไปดวยการศึกษาถึง(2.1)คุณภาพน้ําโดยทั่วไป(2.2)การคุมครองคุณ
ภาพโดยกฎหมาย(2.3)การจัดการมลพิษ(2.4)ความเสี่ยงในการปนเปอน และ(2.5)ผลกระทบตอ
ทรัพยากรอื่นๆ และประเด็นที่ 3 การจัดการและสถาบันที่เกี่ยวของจะศึกษาถึง(3.1)รูปแบบการ
ประสานงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ(3.2)เงื่อนไขของชาติ,โครงการ และแผนดําเนินการที่มีผลตอ
ระบบการจัดการ(3.3)ระดับการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ(3.4)การวางแผน
การใชทรัพยากรน้ํา 

2.3.2 ความตองการน้ําในกิจกรรมตางๆ 
Chuturvcdi (1997)ไดกลาวถึงปริมาณความตองการน้ําในกิจกรรมตางๆไวดังนี้ 
1)ความตองการสําหรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ในหัวขอนี้ครอบคลุมความตองการใชน้ําภาย

ในบานและกลุมชุมชนสําหรับพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท หลักสําคัญของความตองการการใชน้ําใน
เมืองคือ(1)สาธารณูปโภคและการบริการ ไดแก การลางถนน, ดับเพลิง, สวนสาธารณะ, โรงเรียน, โรง
พยาบาล เปนตน (2)หนวยธุรกิจ ไดแก รานคา, อพารทเมนต, รานซักรีด เปนตน และ(3)การสราง
แหลงอุตสาหกรรม ขณะที่พื้นที่ชนบทตองการน้ําเพื่อการปศุสัตวเพิ่มเติมจากการใชภายในครัวเรือน  

ในบานหนึ่งหลังในชนบทตองการใชนอยเฉลี่ยวันละ 15 – 20 ลิตรและประมาณ 100 – 150 
ลิตรตอวันสําหรับที่อยูอาศัยในเขตเมือง ความตองการของครัวเรือนและเมืองจะขึ้นกับภาวะ
เศรษฐกิจ, สภาพภูมิอากาศ, มาตรการดานราคา, และเงื่อนไขของความตองการและปริมาณน้ําใน
การรองรับ ซ่ึงจะมีขอแตกตางกันบางระหวางประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว กลาวคือ
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เปาหมายในการวางแผน คือการเขาถึงกรณีที่วาปริมาณน้ําในการรองรับอยูในระดับที่ตองการโดย
เสียคาใชจายใหนอยที่สุด ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามีวัตถุประสงคของการวางแผนจะเปนการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดสรรน้ําที่เปนตนทุนที่หามาไดยากนี้ตอบสนองตอความตองการของสังคมเพียง
เล็กนอย 

โดยปกติภาคธุรกิจจะใชน้ําในอาคารสํานักงาน, คลังสินคา, และรานคา ประมาณ 1,151 ลิตร
ตอรายไดตอวัน ในสวนการใชน้ําเพื่อกิจการสาธารณะจะในสวนสาธารณะ, โรงเรียน, โรงพยาบาล,
และสาธารณูปโภคอื่นๆ 

การคาดการณความตองการน้ําตามหลักเศรษฐศาสตรควรมีขอสังเกตที่ควรพิจารณาคือ(1)ขอ
กําหนดตางๆที่เกี่ยวของ(2)มาตรการทางดานราคา(3)การใหการศึกษา(4)แนวโนมหรือทิศทางของ
บานพักอาศัย(5)ตนทุนการสํารองน้ํา และ(6)การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผลการศึกษาของ World 
Health Organization (WHO) พบวาปญหารวมกันของประเทศกําลังพัฒนาคือการขาดแคลนเงินทุน
และหนวยงานในการจัดการ 

2)ความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม มีความตองการที่หลากหลายขึ้นอยูกับชนิดของอุต
สาหกรรมและอายุของโรงงานและเทคโนโลยีที่ใชในโรงงาน ในที่นี้โรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากไอน้ํา
จะเปนโรงงานที่ใชน้ํามากที่สุด ในขณะที่กลุมใหญที่มีการใชน้ํามาก ไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก, โรง
กลั่นน้ํามัน, และโรงเลื่อยไมและเยื่อกระดาษ ซ่ึงสามารถแบงแยกตามลักษณะการใชน้ําในโรงงานได
ดังนี้(1)ใชเพื่อการหลอเย็น (2)ใชในกระบวนการผลิต (3)ใชเพื่อการตม และ(4)ใชในงานเบ็ดเตล็ดทั่ว
ไป  เชน น้ําดื่ม, การปรับอากาศ, ทําความสะอาด เปนตน ซึ่งประมาณ 3 ใน 4 จะถูกใชเพื่อการหลอ
เย็น ซ่ึง Leeden อางใน Chuturvcdi (1997)ไดสรุปปริมาณการใชน้ําในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
ดังนี้ 
ตารางที่ 2.3 แสดงปรมิาณการใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
 

ประเภทผลผลิตและหนวยผลิต ปริมาณน้ําที่ตองการตอหนวย(ลิตร) 
โรงงานขนมปง(U.S.A. ตอตัน) 2,100 – 4,200 
อาหารกระปอง,เชน ผลไม, ผัก, และน้ําผลไม(U.S.A. ตอตัน) 24,000 
โรงงานหีบหอเนื้อ(U.S.A. ตอตัน) 23,000 
โรงงานปลากระปอง(Canada ตอตัน) 58,000 
ไกเนื้อ(U.S.A. ตอตัว) 25 
โรงงานนม(U.S.A. ตอ1,000 ลิตร) 3,000 
โรงงานน้ําตาล(U.S.A. ของออยตอตัน) 6,000 
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เบียร(U.S.A. ตอกิโลลิตร)  15,000 
กระดาษและเยื่อกระดาษ(U.S.A. ตอตัน) 236,000 
น้ํามันเชื้อเพลิง(U.S.A. ตอกิโลลิตร) 7,000 – 10,000 
น้ํามันสังเคราะห(U.S.A. ตอกิโลลิตร)  377,000 
โรงกลั่นน้ํามัน(Sweden ของน้ํามันดิบตอตัน) 10,000 
เช้ือเพลิงสังเคราะห 
     จากถานหิน(U.S.A. ตอกิโลลิตร) 
     จากหินน้ํามัน(U.S.A. ตอกิโลลิตร) 

 
265,500 
20,800 

โรงงานกรดซัลฟวริก(U.S.A. ตอตันของกรด 100%) 2,700 – 20,300 
โรงงานสิ่งทอ(ลางและปรุงแตงเสนใย,ตอตัน) 30,000 – 40,000 
โรงงานสิ่งทอ(การฟอกยอม,ตอตัน) 180,000 
โรงงานสิ่งทอ(การปนและบรรจุ,ตอตัน)  60,000 – 100,000 
โรงงานทอผาดวยเครื่องจักร(เสนใยสังเคราะห,ตอตัน) 200,000 
โรงงานเหล็กและเหล็กกลา(U.S.A. ตอตัน) 86,000 
โรงงานผลิตรถยนต(U.S.A. ตอคัน) 38,000 
 
ที่มา : Chuturvcdi (1997),หนา 134 
 

ดังนั้นตนทุนของการใชน้ําในการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทั้งกระบวนการจึงมีสวนในตน
ทุนการผลิตที่นอยมากโดยปรกติจะต่ํากวารอยละ 1 ซึ่งสวนนี้เองที่มีความเปนไปไดเพียงเล็กนอยตอ
การลดลงของความตองการใชน้ํา ดังนั้นน้ําที่ใชในภาคอตุสาหกรรมโดยมากจะไดมาเปลาในขณะน้ํา
ที่ใชเพื่อสังคมสวนอื่นๆมีราคาแพง โดยการคาดการณประมาณวารอยละ 50 ของนํ้าเสียจากชุมชนใน
สหรัฐอเมริกามาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเปนผลทันทีตอตนทุนในการบําบัดน้ําเสียของชุมชน 
 ปญหาอยางแรกในการคาดการณความตองการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม คือ การประเมินคุณ
คาของผลผลิตทางอุตสาหกรรม สําหรับประเทศกําลังพัฒนาแลวมักจะมองขามการพิจารณาการลง
ทุนพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการซึ่งมักถูกแทนที่ดวยการเลือกทําเลที่ต้ังและขนาดของผลผลิต 
โรงงานใหมมักเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สามารถหาไดในขณะดําเนินการกอสรางในขณะนั้นมากกวา
การยึดถือขอกําหนดทางเลือกของเทคโนโลยีที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขของทองถิ่น ในระยะยาวแลวการ
คาดการณจะตองดูแนวนโยบายและการปรับเปล่ียนขั้นตอนตามกฎหมาย 
 3)ความตองการน้ําเพื่อการเกษตร การคาดการณความตองการน้ําในภาคการเกษตรมี 3 
ระดับคือ(1)ระดับของผลผลิตสุดทาย เปนผลผลิตโดยรวมทั้งหมดของกระบวนการผลิต และเปนการ
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เชื่อมโยงการผลิตที่ถูกนํามาใชวิเคราะห,(2)ระดับของปจจัยนําเขาในกระบวนการผลิตที่มีความ
ตองการเชื่อมโยงปจจัยตางๆในการผลิต เชน เมล็ดพันธุ, ปุย, น้ํา, เครื่องมือ, มนุษย, และทรัพยากร
ของสถาบัน จะถูกวิเคราะหกับส่ิงที่เปนผลตอผลผลิตโดยรวมท้ังหมด และ(3)ระดับของระบบปริมาณ
น้ําสํารองที่เปนโครงสรางและทางเลือกในการจัดการ ซ่ึงจะถูกวิเคราะหกับส่ิงที่มีผลตอความตองการ
น้ํา 
 การวางแผนจัดการตามความตองการน้ําในภาคการเกษตรนั้นมีการตัดสินใจในหลายระดับ 
ในระดับของชาตินั้นเปนการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและรูปแบบการเพาะปลูกที่มีความ
หลากหลายสภาพความเหมาะสมทางการเกษตร ภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ํา และการปกครองของภูมิ
ภาค ในสวนระดับภูมิภาคนั้นมักใหความสําคัญกับระดับของการพัฒนาทรัพยากรน้ํารูปแบบการ
เพาะปลูกและหนวยของปริมาณน้ําในการรองรับ ในระดับของการประกอบกิจการการเกษตรควม
สําคัญในการเลือกใชเทคโนโลยีทางการชลประทาน, การจัดการน้ํา และทางเลือกในการเพาะปลูก 
Heathcote(1998) ไดเสนอรูปแบบการใชน้ําของกิจกรรมตางๆดังตาราง 
 
ตารางที่ 2.4 แสดงลักษณะการใชน้ําและวิธีการนําไปใชในลักษณะตางๆ 
 

ลักษณะการใชน้ํา ชนิดของการใช 
   ปริมาณน้ําที่สามารถดื่มได  ปริมาณน้ําสํารองในเมือง 

 ปริมาณน้ําสํารองภายในบาน 
   ปริมาณน้ําในอุตสาหกรรม  ความตองการในกระบวนการผลิต 

 น้ําที่ใชหลอเย็น 
   การเกษตร  น้ําในการชลประทาน 

 น้ําใชเลี้ยงสัตว 
 น้ําใชน้ําโรงนม 
 น้ําที่ใชลางคอกสัตว 

   การควบคุมน้ําทวม  การควบคุมน้ําทวม 
การกอสรางเขื่อน,แหลงเก็บกักน้ํา,เขื่อนกันน้ําทวม,และการ

ปองกันสภาพคลอง 
  การผลิตกระแสไฟฟาพลังความรอน  น้ําใชเพื่อการหลอเย็น 

 ใชในการสรางบอน้ํา 
 ใชในการชําระลางและบํารุงรักษาทอน้ํา 

  การผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา  การเก็บน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 
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 การกอสรางเข่ือนและอางเก็บน้ํา 
 สูบน้ําและปลอยเพื่อรักษาระดับน้ํา 

  การเดินเรือ   การเดินเรือพักผอน 
 เรือสินคาพาณิชย 
 การเดินเรือเพื่อการทองเที่ยว 

 
  การพักผอนทางน้ํา 

 

 
 แหลงการตกปลา 
 แหลงพายเรือและแลนเรือ 
 วายน้ํา 
 การเดินทางไกล 
 การปกนิก 
 กิจกรรมที่ใหความสนุกสนานตามธรรมชาติ เชน การดูนก 
 กีฬาทางน้ํา 

  การอนุรักษถิ่นที่อยูพันธุปลาและสัตวปา  ถิ่นที่อยูในน้ําและชายฝงน้ํา 
 การปกปองโครงสรางของชุมชน 
 การปกปองความหายากและการสูญพันธุ 

  การจัดการคุณภาพน้ํา  การปกปองการไหลเวียนต่ําเพื่อการักษาคุณภาพน้ํา 
 การไหลเวียนอยาต่ําที่เพิ่มขยายจากการสงวนรักษา 
 การผสมผสานของขยะที่ปลอยมาจากเมืองและอุตสาห

กรรม    การผสมผสานอยางรุนแรงและรวมตัวกันของน้ําจาก
ทอระบายน้ําที่ปลอยออกมา 

 
ที่มา : Heathcote(1998),หนา 62 
 
2.4 แนวคิดองคการและการจัดการ 
 

2.4.1 นโยบายสาธารณะ  
การศึกษาเรื่องนโยบายสาธารณะ(policy or  public policy)เปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการวาง

แผน(planing)ทุกแผนงานเสมอ สรอยตระกูล อรรถมานะ(2535)ไดสรุปเร่ืองนโยบายสาธารณะไววา 
การศึกษาเรื่องการเมืองและการบริหารนั้นปรากฏวามีแนวความคิดที่สําคัญแตแตกตางกันอยางสิ้น
เชิง นั่นคือ(1)แนวความคิดของการแบงแยกการเมืองและการบริหารออกจากกันอยางเด็ด
ขาด(Politics/Administration Dichotomy)แนวคิดหนึ่งแมจะแบงแยกกันอยางเด็ดขาดแตก็มีนโยบาย
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สาธารณะเปนสิ่งที่เช่ือมโยงโดยมีลักษณะตามแนวตั้ง(vertical)จากระดับบนลงสูระดับลาง(top – 
down) และ(2)แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการเมืองและการบริหาร(Politics and 
Administration)อีกแนวคิดหนึ่ง โดยฝายการเมืองไมเปนผูกําหนดนโยบาย แตจะเขามาแทรกแซง
และกาวกายฝายบริหารในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในขณะเดียวกันฝายบริหารก็ไมเพียงแตจะรอรับ
นโยบายมาปฏิบัติ แตจะเขาแทรกแซงหรืออาจถึงระดับครอบงําการกําหนดนโยบาย ความสัมพันธจึง
มีลักษณะเปนแนวดิ่งจากระดับบนลงสูระดับลาง(top – down)และจากระดับลางขึ้นอยูระดับ
บน(bottom – up)ดวย 

2.4.2 องคการและการจัดการ  
การศึกษานี้แบงออกเปนสองสวนคือเร่ืองการจัดการและองคการ 
1)การจัดการ ความหมายของการจัดการนั้น Longenecker and Pringle (1981) ไดกลาววา 

การจัดการเปนกระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่สําคัญ 3 ประเภทคือ 
มนุษย การเงิน และทรัพยากรดานกายภาพเพื่อที่บรรลุเปาหมายหลักขององคการในการผลิตสินคา
และบริการซึ่งเปนที่ปราถนาของสังคม  

Murdick et al.(1987)ก ล า ว ว า ก า ร จั ด ก า ร คื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร (Process) ห รื อ กิ จ
กรรม(Activities)ที่ผูจัดการกระทําในการปฏิบัติการขององคการ ซ่ึงไดแกการวางแผน(Plan) การจัด
องคการ(Organize) การริเริ่ม(Initiate) และการควบคุม(Control) 

จากนิยามสามารถสรุปองคประกอบที่สําคัญของการบริหารหรือการจัดการไดดังนี้ 
- การทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จโดยลําพังคนเดียวไมใชการบริหารหรือการจัด

การ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุมบุคคลโดยมีสมาชิกอยางนอย
สองคนขึ้นไป 

- กลุมบุคคลดังกลาวตองมีเปาหมาย หรือวัตถุประสงครวมกัน และผูจัดการจะมีบท
บาทสําคัญในการชี้นําใหแนวทางในการกําหนดเปาหมายของกลุมหรือเปนผูกําหนด
เปาหมายของกลุมเองในกรณีที่เปาหมายของกลุมไมไดถูกกําหนดขึ้นมาจากภายนอก
หรือหนวยงานเหนือข้ึนไปไป 

- การจัดการเปนงานทางดานสมอง ใชความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพื่อสราง
เงื่อนไขและรักษาไวซ่ึงเงื่อนไขสําหรับการบรรลุเปาหมายของกลุม 

การจั ดการจึ งมี หน าที่ ห ลั ก ใน  4 กิ จกรรมคื อ  การวางแผน (planning) การจัดองค
การ(organizing) การสั่งการ(directing) และการควบคุม(controlling)โดยจะมีลักษณะเปนกระบวน
การกระทําที่ตอเนื่องหมุนเวียนกันอยูตลอดเวลา 
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Technostructure Support Staffs 

2)องคการ อัมพร วังขจรวุฒิศักดิ์(2537)ไดกลาววา องคการโดยทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่
เปนระบบในการจัดระเบียบกิจกรรม โครงสราง และภาระหนาที่ รวมทั้งบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ
เพื่อใหเกิดความสอดคลอง และเอกภาพในการทํางาน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการจัดระเบียบทรัพยากร
ตางๆในองคการจะตองกอรูปรางใหเปนโครงสรางหนาที่ แสดงถึงกระบวนการในการทํางานอยางเปน
ระบบ 

 ดังนั้นโครงสรางองคการตามแนวคิดของMintzberg(1983) ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 
- operating core รับผิดชอบปฏิบัติงานหลักที่สงผลบรรลุเปาหมายขององคการโดย

ตรง  
- strategic apex คือ ฝายบริหารในระดับสูงสุดขององคการ รับผิดชอบโดยรวมทั้งหมด  
- middle line ไดแก ผูบริหารระดับกลางรับผิดชอบคอยประสานผูบริหารสูงสุดกับฝาย

ปฏิบัติงานระดับลางใหสอดคลองกัน  
- technostructure หมายถึง นักวิเคราะหระบบงานมีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของ

กับมาตรฐานการทํางาน ในองคการ พยายามคนหาระเบียบวิธีการทํางานใหแกฝาย
ปฏิบัติการในองคการ  

- support staff มีหนาที่หลักในการคอยใหคําปรึกษาหารือแนะนําใหแกฝายปฏิบัติการ 
เทากับชวยใหองคการบรรลุเปาหมายขององคการทางออม 

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของการจัดรูปองคการตามแนวคิดของ Mintzberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Mintzberg(1983),หนา 11 

Strategic Apex

Middle Line

Operating Core
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ธงชัย วงศสุวรรณชัย(2540)ไดสรุปวาองคการในสมัยใหมทั้งภาครัฐและเอกชนมักมีความสลับ
ซับซอนสูงเนื่องมาจากสาเหตุตางๆดังตอไปน้ี 

- องคการตางๆทั้งรัฐ, เอกชน และองคการในภาคที่สาม ตางมีขนาดใหญข้ึนมกีารขยาย
ตัวทั้งโครงสราง(Structure)และการกระทําหนาที่(Function) ในดานโครงสรางไดแก 
การเพิ่มจํานวนหนวยงาน เชน การตั้งกระทรวงใหม สวนการขยายตัวทางดานการ
กระทําหนาที่มีการขยายขายควบรับผิดชอบออกไปไวกับหนวยงานอื่นๆ หรือดึงเอา
ความรับผิดชอบบางอยางมาจากภาคเอกชน เปนตน 

- องคการตางมีความสัมพันธกับองคการอื่นๆและมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมใน
ลักษณะที่เปนควมสัมพันธแบบ Synergistic และ Symbiotic เพิ่มมากขึ้น(Murdick 
et al.1987) ความสัมพันธแบบ Synergistic หมายความวาองคการตั้งตสององคการ
ข้ึนไปรวมมือกันกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแลวจะไดผลลัพธมากกวาผลบวกของ
ผลลัพธที่ไดมาจากแตละองคการแยกกันทํา สวนความสัมพันธแบบ Symbiotic 
หมายความวา ความอยูรอดและการเติบโตขององคการหนึ่งตางตองพึ่งพาอาศัย
ความอยูรอดและการเติบโตของอีกองคการหนึ่ง จะเหน็ไดจากในปจจุบันองคการภาค
รัฐ และภาคเอกชนมีความจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น และองคการตางๆมี
ความจําเปนตองรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น เชน ปญหาเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 

- การปฏิวัติทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information 
Technology) ไดเปนเครื่องมือ(Tools)ที่สําคัญที่องคการสามารถนํามาใชในการปรับ
ปรุงกระบวนการและการดําเนินการได เชน การจัดระบบการจัดการฐานขอมูลขาว
สาร(Database Management System) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับทางดวนขอ
มูล(Information Superhighway) 

- การทวีคูณอยางรวดเร็วของความรูและสารสนเทศ(Information Explosion) 
- องคการในยุคปจจุบันเผชิญกับความไมแนนอนของสิ่งแวดลอม และเผชญิกับขอเรียก

รองและแรงกดดันจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคการสูงรวมไปถึงสภาวะการ
แขงขันกันระหวางองคการตางๆ 

จากลักษณะความสลับซับซอนขององคการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันและอนาคตจึงมีการปรับ
กระบวนการในการบริหารในทศวรรษที่ 80 ไดมีการตระหนักถึงความไมเพียงพอของหนาที่ทางดาน
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การจัดการของฟาโยและหลัก POSDCORB ของกูลิกและเออรวิก ในป ค.ศ.1983 การสันและโอเวอร
แมน ไดเสนอหลัก PAFHRIER ยอมาจากหนาที่หลักในการจัดการสมัยใหม 5 ประการคือ 

- PA ยอมาจาก Policy Analysis คือการวิเคราะหนโยบายซึ่งกินความหมายมากกวา
การวางแผน การวิเคราะหนโยบายรวมไปถึงการวิเคราะหวาอะไรคือวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายของนโยบาย การกําหนดนโยบายและการวิเคราะหผลกระทบของนโยบาย 

- F ยอมาจาก Financial Management หรือการจัดการทางดานการเงินหรือการคลัง
เปนหนาที่ที่สําคัญที่ไมไดกลาวถึงในอดีต 

- HR ยอมาจาก Human Resource Management คือการจัดการทางดานทรัพยากร
มนุษยซ่ึงมีความหมายมากกวาการคัดเลือกและสรรหาบุคคลากร แตรวมถึงการฝก
อบรม การเรียนรูและพัฒนา ไดรับมอบหมายอํานาจ(Empowerment) เปนตน 

- I ยอมาจาก Information Management ตองมีการนําขอมูลขาวสารมาประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ER ยอมาจาก External Relation องคการในปจจุบันจําเปนตองมีความสัมพันธกันใน
เชิง Synergistic และ Symbiotic กับหนวยงานอื่นเพิ่มมากข้ึน จึงจําเปนตองมีการจัด
การทางดานความสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
2.5 กรอบความคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาเพื่อแนวทางการจัดการการใชที่ดินและทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนตอนลางมี
วัตถุประสงคสําคัญคือ การคนหาวิธีการในการจัดการการใชประโยชนที่ดินใหเขากับศักยภาพของ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่โดยใหเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศลุมน้ํานอยที่สุด 
 จากนิยามและความหมายของพื้นที่ลุมน้ําสรุปความเขาใจพื้นฐานเรื่องการจดัการลุมนํ้าไดวา 
เปนการจัดการพื้นที่รับนํ้าหนวยหนึ่งซึ่งประกอบดวยแนวคิดหลัก 3 ประเด็นคือ 

- การจัดการทรัพยากรน้ํา 
- การจัดการการใชที่ดินและทรัพยากรอื่นๆในพื้นที่ลุมน้ํา 
- วิธีในการผสมผสานการใชทรัพยากรในระบบนิเวศ 

 เนื่องจากพื้นที่ ลุมน้ําทาจีนตอนลางเปนพื้นที่ราบปากแมน้ําแหลงทรัพยากรสําคัญจึง
ประกอบดวย ทรัพยากรดิน, ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรจากทะเล ซ่ึงความจํากัดทางดานทรัพยากร
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นี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอลักษณะการใชที่ดินและน้ําในพื้นที่ และจากการศึกษาและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถกําหนดประเด็นหลักของการศึกษาที่เกี่ยวของไดดังนี้ 
 1).การใชที่ดินและทรัพยากร ประกอบดวยการพิจารณาปจจัยตางๆที่เปนปจจัยกําหนด
สภาพการใชที่ดินและการใชทรัพยากร ไดแก ความสัมพันธการใชที่ดินในพื้นที่กับพื้นที่รอบขาง, ศักย
ภาพและปญหาเนื่องจากการใชทรัพยากร, นโยบาย แผนและมาตรการในการใชที่ดิน, ลักษณะการ
ใชที่ดินกับปญหามลพิษ, โครงสรางพื้นฐานและองคประกอบอื่นๆที่มสีวนตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่
ดิน, และโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชที่ดินของพื้นที่ศึกษาในปจจุบัน ที่จะนํามา
วิเคราะหสรุปสภาพปญหาของการใชที่ดินในสวนที่เกี่ยวของกับการใชน้ําในพื้นที่ลุมน้าํทาจนีตอนลาง 
 2).การจัดการทรัพยากรน้ํา ประกอบดวยการพิจารณาเรื่องความสามารถในการจัดหาและ
พัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่, การศึกษาทางดานคุณภาพน้ํา, การพัฒนาแหลงน้ํา, โครงสรางและระบบ
นิเวศลุมน้ํา, และแนวโนมของความตองการการใชน้ําในพื้นที่ตางๆเพื่อสรุปสภาพปญหาและกําหนด
แนวทางในการจัดการปญหา 
 3).องคกรและการจัดการ ประกอบดวยการพิจารณาเรื่องบทบาท สถานะและภาระหนาที่
ขององคกรตางๆในทางกฎหมายโดยอาศัยความสัมพันธของนโยบายการพัฒนาพื้นที่กับแนวทางการ
จัดการปญหาขององคกรเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดองคกรในระดับปฏิบัติการและการจัดโครง
สรางองคกร, การไหลเวียนขอมูลขาวสารและปจจัยแวดลอมขององคกรเพื่อนํามากําหนดกระบวน
การในการวางแผนในการจัดการลุมน้ํา, วิธีการวางระบบการทํางานและสรางแนวคิดพื้นฐานของการ
จัดการตลอดจนกําหนดกลุมกิจกรรมและเครื่องมือที่จะนํามาใชในการจัดการ 
 4).กระบวนการและวิธีการในผสมผสานการใชทรัพยากร, การใชประโยชนที่ดิน, การพัฒนา
แหลงน้ํา, การใชน้ํา, และองคกรในการจัดการ กรอบแนวคิดที่นํามาใชคือ ระบบนิเวศการจัดการลุม
น้ําที่กําหนดความสัมพันธของปจจัยนําเขา(input)และปจจัยนําออก(output)โดยการกําหนดหลัก
ปฏิบัติในการจัดการลุมน้ําออกเปนสามแนวทาง คือ (1)การวางแผนการใชที่ดิน, (2)การกําหนดหาร
ใชและการอนุรักษทรัพยากรลุมน้ําและ(3)การควบคุมมลพิษ ซ่ึงหลักการปฏิบัตินี้ประกอบไปดวย
เครื่องมือและแนวทางในการจัดการโดยผานองคกรในระดับนโยบาย, วางแผน, ประสานงาน, สวน
ทองถิ่น และภาคเอกชน 
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บทที่ 3 
 

สภาพทั่วไปและการใชที่ดิน 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาคือ จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร โดยเนื้อหา
ของการศึกษาจะเกี่ยวของกับลักษณะและองคประกอบตางๆที่มีสวนในการกําหนดลักษณะการใชที่
ดินในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางทั้งในดานทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและทรัพยากร 
 
3.1 นิยามและความหมายของพื้นที่ศึกษา 
 
 Schumm(1977)ไดอธิบายโครงสรางของลุมน้ําตามลักษณะการไหลและมลพิษโดย 
Schumm ไดแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 3 สวน (zone) ประกอบดวย 

- สวนเก็บกักน้ํา(production)หรือสวนการระบายน้ําออกมาตามธรรมชาติไดแก พื้นที่ปา
เขา เปนตน 

- สวนเปลี่ยนแปลง(transfer)หรือสวนที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําทั้งจากธรรม
ชาติและการพัฒนาการชลประทาน 

- สวนการทับถมของตะกอน(deposition)หรอืสวนปลายน้ําที่มีการทับถมของตะกอนปาก
แมน้ํา 

โดยการควบคุมพื้นที่ตอนบน(upstream control)จะเนนเรื่องการควบคุมสภาพอากาศ เชน 
ความชื้น การสูญเสียน้ํา การระเหย เปนตน และการใชที่ดิน การควบคุมพื้นที่ตอนลาง(downstream 
control)เนนการควบคุมสภาพพื้นฐานดังแผนภาพที่ 3.1 
 จากแนวคิดของ Schumm นี้ Merchand และ Toornstra (1986) ไดนําเสนอแบบแผนในการ
จัดการโดยพิจารณาจากลักษณะความเปนไปตามธรรมชาติของพื้นที่ลุมน้ํากับการปรับเปล่ียนของ
มนุษยดังแผนภาพที่ 3.2 

 
 
 
 
 
 



แผนภาพที่ 3.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ลุมน้ําตามแนวคิดของ Schumm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Newson(1997), หนา xxxii 
แผนภาพที่ 3.2 แสดงระบบนิเวศลุมนํ้า และแนวทางการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา Newson(1997), หนา xxxiii 
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 จากแผนภาพทั้งสองภาพแสดงใหเห็นวาพื้นที่ศึกษามีความเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สวนเปลี่ยน
แปลงและสวนการทับถมของตะกอนปากแมน้ําโดยสภาพสวนใหญเปนที่ราบ (floodplain) มีการใชที่
ดินทางเกษตรกรรมในเขตการชลประทาน, โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนและเมือง 
 
3.2 ประวัติและลักษณะการตั้งถ่ินฐานในอดีต 
 

3.2.1 การตั้งถิ่นฐานสมัยทวาราวดี  
ศรีจักร วัลลิโลดม(2538) ไดกลาววา ที่คนสวนใหญเชื่อกันวาที่ตั้งพระปฐมเจดียนั้นเคยเปน

เมืองโบราณ เปนการเขาใจผิด เมื่อทําการตรวจสอบภาพถายทางอากาศพบวาเมืองโบราณที่มีคูน้ํา
ลอมรอบในบริเวณนี้ไมไดอยูในแถบพระปฐมเจดียหากแตอยูหางมาทางตะวันออกถึง 2 กิโลเมตรเปน
เมืองขนาดใหญกวาง 2 กิโลเมตร ยาว 3.6 กิโลเมตรใหญกวาเมืองโบราณตางๆที่พบในประเทศไทย
สมัยกอนกรุงศรีอยุธยา ขนาดของเมืองนี้เทียบเคียงไดกับเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษา
รองรอยของชุมชนโบราณรอบๆเมืองนครชัยศรีพบวาเมืองนี้ตั้งอยูในที่ราบลุมแมน้ํามีแมน้ําผานหลาย
สาย เชน แมน้ําทัพหลวง แมน้ําบางแกว และคลองบางแขม เปนตน ดังนั้นการขดุคเูมืองจงึเปนการขดุ
คลองขนาดใหญและมีคลองที่ขุดเพื่อเชื่มแมน้ําใหถึงกัน อาจกลาวไดวาในรัศมี 10 กิโลเมตรโดยรอบ
เมืองนครชัยศรี มีชุมชนและวัดโบราณตั้งแตสมัยทวาราวดีจนถึงสมัยอยุธยากระจายอยูโดยรอบแม
น้ําลําคลองตางๆชุมชนเหลานี้มีขนาดระดับชุมชนหมูบาน ที่มีการติดตอคมนาคมกับเมืองนครชัยศรี
โดยทางน้ําทั้งสิ้น 

หางเมืองนครชัยศรีไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 15 กิโลเมตร มีลําหวยยางเปนสายหลักที่
ผานเมืองกําแพงแสนมีเมืองโบราณที่มีคูน้ําลอมรอบเมืองหนึ่งเปนเมืองขนาดเล็กและลักษณะโบราณ
วัตถุที่พบเปนของสมัยทวาราวดี เมืองนี้จึงเปนเมืองบริวารหรือหัวเมืองของนครชัยศรีเพราะลําหวย
ยางนี้มีสาขาที่ไหลไปรวมกับลําพะเนียงแตกซึ่งสามารถติดตอกับชุมชนเขตเมืองนครชัยศรีได เหนือ
ข้ึนไปคือเมืองอูทองซึ่งนาจะเปนเมืองสําคัญมากอนเชนเดียวกับที่ศาสตราจารยบวสเซอรลิเยไดให
ทัศนะไวความรุงเรืองของเมืองนครชัยศรเีนื่องจากตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมน้ําอยางแทจริงประกอบกับแม
น้ําลําคลองในเมืองอูทองกําลังตื้นเขิน 

นครชัยศรีมีความรุงเรืองมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 17 หลังจากนี้บานเมืองในลุมน้ําเจาพระยามี
การเปลี่ยนแปลงในทางสังคมและวัฒนธรรม เกิดนครรัฐใหมๆมาแทนที่นครรัฐเกาเปนชวงเวลาที่มี
การคาขายกับจีนมีสวนที่ทําใหเกิดเมืองทาที่ดีกวาแตกอนเมืองสําคัญจึงเปลี่ยนจากเมืองนครชันศรี
ไปอยูที่เมืองสุพรรณภูมิแทน 
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3.2.2 การตั้งถิ่นฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร 
จาการศึกษาพบวาในพื้นที่ศึกษามีการตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญสองเมืองคือเมืองนครปฐมและ

เมืองสมุทรสาครโดย 
เมืองนครปฐมกลับมามีความสําคัญอยางชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู

หัว ไดทรงโปรดเกลาใหกอเจดียแบบลังกาครอบทับพระปฐมเจดียเจดียองคเดิมไว และปฏิสังขรณส่ิง
ตางๆในบริเวณองคพระปฐมเจดียใหมีสภาพดีและโปรดเกลาใหขุดคลองเจดียบูชาเพื่อความสะดวก
ตอการคมนาคม ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเร่ิมกอสรางรถไฟสายใตมายังเมืองนครปฐม แตตอนนั้น
เมืองนครปฐมยังเปนปารกจึงโปรดเกลาใหยายเมืองจากอําเภอนครชัยศรีมาตั้งที่บริเวณพระปฐม
เจดียเชนเดิม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาใหสรางพระราชวัง
สนามจันทรเปนที่แปรพระราชฐานและโปรดเกลาใหตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย แลวเปลี่ยนชื่อเมือง
จากนครชัยศรีเปนนครปฐมสืบตอมาจนเชนปจจุบัน 

เมืองสมุทรสาครหรือที่นิยมเรียกกันวามหาชัย แตเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกวาบานทาจีน 
เพราะเปนชายทะเลใกลปากแมน้ําที่เรือสําเภาจีนและแหลมมลายูเขามาทําการคาขายแลกเปลีย่นสนิ
คา ขนถายสินคาที่ปากน้ํา และไดพักอาศัยอยูในยานนี้จนเกิดเปนชุมชนใหญเรียกขานวา บานทาจีน 
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ไทยเกิดสงครามกับพมาจึงโปรดเกลาใหชุมชนบานทาจีนเลื่อนฐาน
เปนเมืองใหช่ือวา สาครบุรี เพื่อเปนหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเปนเมืองหนา
ดานปองกันศัตรูที่จะยกมารุกรานทางทะเล ตอมาสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 ไดโปรดเกลาใหขุดคลอง
ลัดจากเมืองธนบุรีเปนแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีหรือสมุทรสาครแทนคลองโคกขามที่คด
เค้ียว แตยังไมเสร็จ ครั้นเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 ไดโปรดเกลาใหขุดตอจนแลวเสร็จและ
พระราชทานนามวาคลองมหาชัย ตอมาบริเวณฝงคลองเกิดชุมชนขยายเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 
มหาชัยจึงนิยมเปนที่เรียกขานแตนั้นมา 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ไดโปรดใหเปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเปน
เมืองสมุทรสาคร ตอมาในป พ.ศ.2438 ไดโปรดเกลาใหจัดต้ังมณฑลนครไชยศรีข้ึน มีจังหวัดอยูใน
ความปกครอง 3 จังหวัดคือ นครปฐม, สุพรรณบุรี, และสมุทรสาครซึ่งตอมามีการยุบเลิกไป 

เมืองสมุทรสาครนี้เปนที่ตั้งการปกครองแบบเทศบาลตําบลเปนแหงแรกในประเทศไทย โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาประทานพระบรมราชโองการ จัดตั้งที่ตําบล
ทาฉลอม ซ่ึงเปนตนกําเนิดเทศบาลตําบลและเทศบาลในปจจุบันซึ่งตอมาเทศบาลตําบลทาฉลอม 
อําเภอเมืองสมุทรสาครไดยุบเลิกไป 
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3.2.3 ขอสรุปจากการศึกษาประวัติและลักษณะการตั้งถิ่นฐานในอดีต 
จากการศึกษาพบวาการตั้งถิ่นในอดีตยังไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําและการใชที่

ดินอยางชัดเจน เปนลักษณะการตั้งเมืองใกลแหลงน้ําสําคัญ เมืองมีความสําคัญทางดานการปก
ครองมากกวาการพัฒนา การขยายตัวทางดานการใชที่ดินจึงนาจะเกิดข้ึนโดยรอบเมืองสําคัญทั้งสอง
เมืองเทานั้น อยางไรก็ตามลําดับและความสําคัญของเมืองในพื้นที่ศึกษาในอดีตมีขอแตกตางกันดังนี้ 

1)เมืองนครปฐม เดิมมีความสําคัญในฐานะศูนยกลางการปกครองและแหลงอารยธรรมที่
สําคัญในภูมิภาคในอดีต แตเกิดปญหาขาดแคลนแหลงน้ําที่ใชหลอเล้ียงเมืองจึงมีการตั้งเมืองในที่
แหลงใหมที่บริเวณอําเภอนครชัยศรีที่มีความอุดมสมบูรณกวา เมืองนครปฐมกลับมามีความสําคัญ
อีกครั้งในฐานะเมืองศูนยกลางทางศาสนาพุทธ เพื่อเปนการแกไขปญหาทางดานแหลงน้ําจึงมีการขุด
คลองเจดียบูชาข้ึนและใชเพื่อการขนสง 

ปจจัยหลักที่สําคัญคือการพัฒนาเสนทางรถไฟในรัชกาลที่ 5 เปนเสนทางสายเศรษฐกิจที่
สําคัญทําใหโครงสรางหลักของเมืองปรับเปลี่ยนเปนเพื่อการนําทรพัยากรในพื้นที่ออกมาคาขายกับ
เมืองหลวงขนสงโดยทางรถไฟมากขึ้น และเมืองนครปฐมกลับมามีความสําคัญทางการปกครองอีก
ครั้งเมื่อมีการสรางพระราชวังสนามจันทรอันเปนที่เสด็จแปรพระราชฐาน 

2)เมืองนครชัยศรี หลังจากมีการมายายเมืองจากนครปฐมที่เกิดความแหงแลงความสําคัญใน
ทางดานการตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมาความสมบูรณทางดานทรัพยากรมากกวา จนเมื่อมีการปฏิสังขรณ
เมืองนครปฐมเดิมถึง 3 รัชกาลติดตอกันทาํใหเมืองนครชัยศรีเริ่มมีความสําคัญลดลงไป 

3)เมืองบานทาจีน เปนเมืองทาคาขายทางทะเลมาแตอดีต เปนชุมชนขนาดใหญจึงมีความ
สําคัญตอการจัดการกําลังคนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองมีความสัมพันธใกลชิดกับทรัพยากร
จากทะเลมากกวาปจจัยอ่ืนๆ 
 
3.3 ลักษณะทางกายภาพและทรัพยากร 
 

3.3.1 ที่ตั้ง,ขนาด และอาณาเขตพื้นที ่
ลุมน้ําทาจีนตอนลางตั้งอยูในภาคกลางตอนลางประกอบดวยจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร

มีแมน้ําทาจีนเปนแมน้ําสายหลักมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ขางเคียงดังนี้ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาในจังหวัดนนทบุรี,กรุงเทพมหานครและ

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ทิศเหนือ  ติดตอกับพื้นที่ ลุมน้ําทาจีนตอนบนในจังหวัดสุพรรณบุ รีและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ทิศใต  ติดตอกับอาวไทย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับพื้นที่ลุมน้ําแมกลองในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 
พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีพื้นที่รวมทั้ง 2 จังหวัดทั้งสิ้น 3,007.574 ตารางกิ โล เมตร  ห รือ

ประมาณ 1,900,421 ไร 
จากลักษณะที่ตั้ง, ขนาด และอาณาเขต แสดงใหเห็นวาพื้นที่ศึกษามีสวนเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับ

พื้นที่สําคัญ 3 พื้นที่คือ(1)พื้นที่สวนขยายของกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก, (2)พื้นที่เกษตรกรรมภาค
ตะวันตก และ(3)พื้นที่ชายฝงทะเลและอาวไทย อิทธิพลของพื้นที่ทั้งสามนี้นจะเปนสวนสําคัญในการ
กําหนดลักษณะการใชที่ดินและการใชทรัพยากรในบริเวณขอบของพื้นที่ศึกษา 

3.3.2 การแบงเขตการบริหารและการปกครอง 
พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางแบงลักษณะการปกครองออกเปน 2 ลักษณะคือ การบริหารราชการ

สวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถิ่นในทองที่การปกครอง 2 จังหวัดคือจังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสาคร 

1)จังหวัดนครปฐมแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 106 ตําบล 923 หมูบาน 1 เทศบาลนคร  
14 เทศบาลตําบล และ 102 องคการบริหารสวนตําบล โดยมีอาํเภอในการปกครองคือ  

- อําเภอเมืองนครปฐม มี 25 ตําบล 212หมูบาน 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลตําบล 
และ 24 องคการบริหารสวนตําบล 

- อําเภอกําแพงแสน มี 15 ตําบล 204 หมูบาน 1 เทศบาลตําบล และ 15 องค
การบริหารสวนตําบล 

- อําเภอดอนตูม  มี 8 ตําบล 68 หมูบาน 1 เทศบาลตําบล และ 6 องคการ
บริหารสวนตําบล 

- อําเภอนครชัยศรี มี 24 ตําบล 107 หมูบาน 2 เทศบาลตําบล และ 24 องค
การบริหารสวนตําบล 

- อําเภอบางเลน  มี 15 ตําบล 178 หมูบาน 4 เทศบาลตําบล และ 15 องค
การบริหารสวนตําบล 

- อําเภอสามพราน มี 16 ตําบล 137 หมูบาน 2 เทศบาลตําบล และ 15 องค
การบริหารสวนตําบล 
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- อําเภอพุทธมณฑล มี 3 ตําบล 17 หมูบาน 1 เทศบาลตําบล และ 3 องคการ
บริหารสวนตําบล 

ในสวนการปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, เทศบาล
นคร 1 แหงและเทศบาลตําบล 14 แหง คือ เทศบาลนครนครปฐม, เทศบาลตําบลกําแพงแสน, เทศ
บาลตําบลสามงาม, เทศบาลตําบลนครชัยศรี, เทศบาลตําบลหวยพลู, เทศบาลตําบลบางเลน, เทศ
บาลตําบลรางกระทุม, เทศบาลตําบลลําพญา, เทศบาลตําบลบางหลวง, เทศบาลตําบลสามพราน, 
เทศบาลตําบลออมใหญ, เทศบาลตําบลธรรมศาลา, เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ, เทศบาลตําบลดอน
ยายหอมและเทศบาลตําบลศาลายา และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 102 แหง 

2)จังหวัดสมุทรสาครแบงการปกครองออกเปน 3 อําเภอ 40 ตําบล 246 หมูบาน 1 เทศบาล
นคร  2 เทศบาลเมือง 4 เทศบาลตําบล และ 31 องคการบริหารสวนตําบล โดยมีอําเภอในการปก
ครองคือ 

- อําเภอเมืองสมุทรสาคร มี 18 ตําบล 115หมูบาน 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลตําบล 
และ 15 องคการบริหารสวนตําบล 

- อําเภอบานแพว มี 12 ตําบล 55หมูบาน 3 เทศบาลตําบล และ 8 องคการ
บริหารสวนตําบล 

- อําเภอกระทุมเบน มี  10 ตําบล 76หมูบาน 2 เทศบาลเมือง 3 และ 8 องคการ
บริหารสวนตําบล 

ในสวนการปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด, เทศบาลนคร 1 แหง,
เทศบาลเมือง 2 แหงและเทศบาลตําบล 4 แหง คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร, เทศบาลเมืองกระทุม
เบน, เทศบาลเมืองออมนอย, เทศบาลตําบลบางปลา, เทศบาลตําบลบานแพว, เทศบาลตําบลหลัก
หา, และเทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 31 แหง 

จากลักษณะการแบงเขตการปกครองแสดงใหเห็นวาพื้นที่ศึกษามีการแบงการปกครองเปนเขต
ตําบลยอยๆและมีพื้นที่ที่ประกาศเปนเขตเทศบาลจํานวนมากแสดงใหเห็นถึงความสําคัญทางดาน
การปกครองและประชากรซึ่งจะทําการศึกษาโดยละเอียดในหัวขอถัดไป 

3.3.3 ลักษณะทางประชากร 
การศึกษาในสวนนี้ประกอบดวยการศึกษาลักษณะทางประชากรในพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด

ทั้งจํานวนประชากร, ลักษณะการกระจายตัว, โครงสรางอายุประชากร, ประชากรในพื้นที่เมือง, สัด
สวนประชากรเมืองกับประชากรในชนบท และการเติบโตของประชากร 
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1)จํานวนประชากร พื้นที่ลุมนํ้าทาจีนตอนลางประกอบดวยเขตการปกครองในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดสมุทรสาคร ในป พ.ศ.2544 มีประชากรรวม 1,252,994 คน เพิ่มจากป พ.ศ. 2535 จํานวน 
205,304 คน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.42 ซ่ึงอัตราการเติบโตรวมตั้งแตป พ.ศ.2530 ถึง ป พ.ศ.2544 มี
อัตราการเติบโตรอยละ 1.81 โดยการศึกษารายละเอียดรายอําเภอพบวา อําเภอที่มีประชากรมากที่
สุดในป พ.ศ.2544 คืออําเภอเมืองนครปฐม มีประชากร 265,942 คน,รองลงมาคือเมืองสมุทรสาคร 
213,172 คน และอําเภอสามพราน มีประชากร 159,860 คน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาขนาดประชากร
ในอําเภอตางๆพบวาคอนขางแตกตางกันมากกลาวคืออําเภอที่มีประชากรมากเปนแนวแกนตะวัน
ออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ลุมนํ้าคอนขางชัดเจนดังแผนที่ที่  

2)โครงสรางอายุประชากร จากการศึกษาขอมูลของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 
ป พ.ศ. 2544 พบวาโครงสรางประชากรในพื้นที่ศึกษาประกอบดวยประชากรเพศหญิงมากกวาเพศ
ชายประมาณ 30,000 คน โดยประชากรเพศหญิงมีจํานวน 592,156 คน ประชากรเพศชายมีจํานวน 
562,511 คน เมื่อศึกษาตามลักษณะโครงสรางอายุพบวาประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงานคือมี
อายุ 15 ปข้ึนไปถึง 59 ป รอยละ 67.56 ของจํานวนประชากรทั้งหมด รองลงมาคือคือวัยเด็กมีชวง
อายุระหวาง 0 – 13 ป รอยละ 23.14 และวัยชรามีชวงอายุตั้งแต 60 ป รอยละ 9.30 ของจํานวน
ประชากรทั้งหมด เมื่อทําการศึกษาแยกรายจังหวัดพบวาโครงสรางอายุประชากรแตละจังหวัดมีสัด
สวนไมแตกตางจากภาพรวมของพื้นที่ศึกษามากนัก เมื่อนําโครงสรางประชากรมาจัดทําประมิด
ประชากรพบวาลักษณะประมิดมีลักษณะฐานแคบแสดงใหเห็นวาประชากรในพื้นที่ศึกษามีแนวโนม
ลดลงคอนขางชัดเจน  

3)ความหนาแนนประชากร โดยการศึกษาจะใชพื้นที่ตําบลจากทําเนียบการปกครองทองที่ 
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรจากสํานักทะเบียนราษฎร กระทรงมหาดไทยในตําบลนั้นๆซึ่งผลจาก
การศึกษาพบวา ความหนาแนนรายตําบลมีเพิ่มมากขึ้นทุกตําบลเนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ซ่ึง
ความแตกตางของความหนาแนนแตละตําบลมีความแตกตางกันคอนขางมากโดยคาความหนาแนน
ในป พ.ศ.2544 มีคาต่ําสุดคือ 93.48 คนตอตารางกิโลเมตรที่ตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม สวนคาสูงสุดคือ 8,556.45 คนตอตารางกิโลเมตรที่ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม โดยขนาดของความหนาแนนประชากรมากกวา 2,000 คน ตอตารางกิโลเมตรสวน
ใหญเปนตําบลในเขตเทศบาลนครหรือบางสวนอยูในเขตเทศบาลนคร ตําบลเหลานี้ไดแก (1)ในเขต
จังหวัดนครปฐม คือ ตําบลหวยจรเขและตําบลพระปฐมเจดีย และ(2)ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร คือ 
ตําบลโกรกกราก,ตําบลทาฉลอม, ตําบลมหาชัย และตําบลตลาดกระทุมเบน 
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จากแผนที่ที่ 3.3 แสดงใหเห็นวาพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรมากจะพบบริเวณ(1)รอยตอ
กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร,(2)พื้นที่ที่ตั้งอยูในแนวเสนทางคมนาคมสายหลัก และ(3)พื้นที่โดยรอบเทศ
บาลนครนครปฐมและสมุทรสาคร 

4)การเติบโตประชากร จากตารางที่ 3.1 แสดงใหเห็นวาการเติบโตของประชากรในพื้นที่ศึกษา
ระหวางป พ.ศ. 2530 ถึง ป พ.ศ.2544 มีอัตราการเติบโตรอยละ 1.81 โดยประชากรในจังหวัด
นครปฐมมีอัตราการเติบโตมากกวาจังหวัดสมุทรสาครโดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 1.93 ขณะที่
จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเติบโตรอยละ 1.57 เมื่อทําการศึกษารายอําเภอพบวาอําเภอที่มีอัตรา
การเติบโตมากที่สุดคืออําเภอพุทธมณฑลมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.61 รองลงมาคอือําเภอดอนตูม, 
อําเภอกระทุมเบน, สามพราน, และอําเภอเมืองนครปฐม โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 2.94, 2.84, 
2.78 และ 2.59 ตามลําดับ  

ในระยะสิบปที่ผานมาอัตราการเติบโตของประชากรในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีการเติบโต
คอนขางมากโดย(1)อําเภอที่มีการเติบโตสูงสวนใหญเปนในพื้นที่ตอนลางทางดานทิศตะวันออกของ
ลุมนํ้าเปนเขตติดตอกันไดแกอําเภอพุทธมณฑล, สามพราน, และกระทุมเบน ซ่ึงมีอัตราการเติบโต
ประมาณรอยละ 3 (2)สวนอําเภอดอนตูมและอําเภอเมืองนครปฐมนาจะเปนผลเนื่องจากการขยาย
ตัวของเมืองนครปฐม โดยการเปลี่ยนแปลงมีอัตราการเติบโตใกลเคียงกับสามอําเภอขางตน 
และ(3)พื้นที่ทีมีอัตราการเติบโตประชากรนอยจะอยูในเขตที่มีขนาดประชากรนอยดวยซึ่งอําเภอเหลา
นี้ไดแกอําเภอกําแพงแสน, อําเภอบางเลน และอําเภอบานแพว โดยมีอัตราการเติบโตต่ํากวา 1.00  

เม่ือทําการศึกษาการเติบโตรายตําบลระหวางป พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2544 ไดพบวา การเติบโต
รายตําบลมีคาการเติบโตสูงสุดและต่ําสุดระหวาง 8.28 ถึง – 5.37 โดยตําบลที่มีการเติบโตเพิ่มข้ึนมี
มากถึง 127 ตําบล และตําบลที่มีการเติบโตลดลงมี 19 ตําบลซึ่งมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวา – 1.00 
มีเพียงตําบลบัวปากทาและตําบลทุงกระพังโหมที่มีคาติดลบมากกวา 1.00 การเติบโตที่ลดลงใน 19 
ตําบลนั้นมีขอสังเกต 3 ประการคือ (1)เปนตําบลท่ีอยูในพื้นที่หางไกลระบบการคมนาคมสายหลัก 
เชน ตําบลบัวปากทา, ตําบลนราภิรมย, ตําบลคลองจินดา, และตําบลกระตีบ เปนตน (2)เปนตําบล
ในเขตเทศบาลเมืองขนาดใหญประกอบดวย ตําบลพระปฐมเจดีย และตําบลทาฉลอม เปนตน 
และ(3)เปนตําบลที่มีการแบงเขตการปกครองในพื้นท่ีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมมีการตัดแบงพื้นที่ตําบลทุงกระพังโหมแลวตั้งเปนตําบลวังน้ําเขียวทําใหตําบลทุงกระพังโหม
ประชากรมีขนาดลดลงอยางรวดเร็ว 

จากการศึกษาอัตราการเติบโตสูงสุดรายตําบล 15 ตําบลพบวา ตําบลนครปฐมมีการเติบโตสูง
สุดถึง รอยละ 8.28 รองลงมาคือตําบลมหาสวัสดิ์ รอยละ 7.36 และตําบลกระทุมลม รอยละ 6.96 
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ตามลําดับ ซ่ึงอัตราการเติบโตสวนใหญของทั้ง 15 ตําบลมีอัตราการเติบโตมากกวา รอยละ 4 ผลจาก
การศึกษาแสดงใหเห็นลักษณะสําคัญของการเติบโตประชากรในพื้นที่ศึกษาคือ(1)ตําบลที่มีการเติบ
โตสูงตั้งอยูโดยรอบเมืองใหญหรือมีพื้นที่สวนหนึ่งอยูในเขตเทศบาลที่เห็นชัดเจนคือตําบลโดยรอบเทศ
บาลนครนครปฐม ไดแก ตําบลนครปฐม, สนามจันทร, หวยจรเข, ลําพยา, บอพลับ และพระประโทน 
นอกจากนี้ยังมีตําบลในเขตเมืองหรือใกลเคียงเมืองอ่ืนๆ คือ ตําบลกระทุมลมและตําบลบานใหม ตั้ง
ใกลเคียงกับเทศบาลตําบลออมใหญ, ตําบลหวยพระตั้งใกลกับเขตเทศบาลตําบลสามงาม, ตําบล
คลองใหมตั้งอยูใกลกับเทศบาลตําบลสามพราน, และตําบลออมนอยในเขตเทศบาลเมืองออมนอย, 
(2)ตําบลที่ตั้งอยูแนวทางคมนาคมสายหลักและมีการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไว
อยางเพียบพรอม ไดแก ตําบลคอกกระบือเปนที่ตั้งของโครงการเมืองใหมมหาชัย, ตําบลทาทรายมี
เปนที่ตั้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และตําบลมหาสวัสด์ิและตําบลศาลายาเปนแหลง
ที่ตั้งของบานจัดสรรชานเมืองกรุงเทพมหานคร 

5)ประชากรเมืองและสัดสวนประชากรเมืองกับประชากรในชนบท เนื่องจากการประกาศ
กระทรวงมหาดไทยในการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลในป พ.ศ. 2540, การประกาศกระทรวงป 
พ.ศ.2544ยกเทศบาลเมืองนครปฐมและเทศบาลเมืองสมุทรสาครเปนเทศบาลนคร, และประกาศ
กระทรวงป พ.ศ.2545 ยกฐานะเทศบาลตําบลออมนอยเปนเทศบาลเมือง ทําใหพื้นที่ศึกษามีพื้นที่
เมือง 3 ลักษณะตามเกณฑของกระทรวงมหาดไทยคือ เทศบาลนคร 2 เทศบาล,เทศบาลเมือง 2 เทศ
บาล และเทศบาลตําบล 18 เทศบาล  

จากการศึกษาประชากรเมืองในป พ.ศ. 2544 พบวาประชากรในพื้นที่เมืองในพื้นที่ลุมน้ําจีน
ตอนลางมีจํานวน 371,312 คน คิดเปนรอยละ 29.63 ของประชากรทั้งพื้นที่ศึกษา หรือมีสัดสวน
ระหวางประชากรเมืองตอประชากรในชนบท 1 : 2.37 ขนาดประชากรเมืองมีขนาดตั้งแต 90,000 คน 
ถึง 1,800 คน โดยเมืองที่มีขนาดประชากรจํานวนมากที่สุดคือเทศบาลนครนครปฐม มีประชากร 
93,111 คน รองลงมา คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร มีประชากร 62,857 คน และเทศบาลเมืองออม
นอย มีประชากร 40,907 คน ตามลําดับ สวนเทศบาลที่มีขนาดประชากรจํานวนนอยที่สุดสามลําดับ
คือ เทศบาลตําบลลําพญา มีประชากร 1,823 คน, รองลงมาคือเทศบาลตําบลหวยพลู มีประชากร 
2,033 คน และเทศบาลตําบลบางหลวง 2,206 คน ตามลําดับ  

เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนประชากรเมืองตอประชากรในชนบทรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเมือง
นครปฐม 1 : 1.28, อําเภอกําแพงแสน 1 : 17.35, อําเภอดอนตูม 1 : 3.62, อําเภอนครชัยศรี 1 : 8.54, 
อําเภอพุทธมณฑล 1 : 1.87, อําเภอบางเลน  1 : 5.41, อําเภอสามพราน  1 : 3.87, อําเภอเมือง
สมุทรสาคร 1 : 2.20, อําเภอกระทุมเบน 1 : 1.18, และอําเภอบานแพว 1 : 1.10 โดยพื้นที่ที่เปนที่ตั้ง
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ของเทศบาลขนาดใหญคอนขางจะมีสัดสวนประชากรเมืองสูง และทําการศึกษาเปรียบเทียบราย
จังหวัดแลวพบวาสัดสวนประชากรเมืองในจังหวัดสมุทรสาครคอนขางมีขนาดใหญกวาจังหวัด
นครปฐมอยางชัดเจน 

6)จากการศึกษาลักษณะทางประชากรสามารถสรุปสาระสําคัญในการจัดการลุมน้ําไดวาโครง
สรางประมิดประชากรแสดงใหเห็นวาแนวโนมการขยายตัวของการพัฒนาทรัพยากรมีแนวโนมลดลง
ตามขนาดประชากรที่ลดลง การเติบโตของประชากรที่สูงและความหนาแนนที่มากในบางพื้นที่จะสง
ผลตอแนวโนมความตองการใชน้ําและระดับมลพิษที่สูงข้ึนในพื้นที่ กลาวคือ 

- พื้นที่ตอนลางฝงตะวันออกนับตั้งแตอําเภอพุทธมณฑล, สามพราน, กระทุมเบน, และเมือง
สมุทรสาคร(ฝงตะวันออก) เปนเขตที่มีประชากรเมืองสูง, มีการเติบโตอยางรวดเร็วและมี
ความหนาแนนสูงจึงมีแนวโนมในการใชน้ําในเมืองเพิ่มสูงข้ึนและแนวโนมการเกิดมลพิษ
ตางๆมีแนวโนมสูงข้ึนดวย 

- พื้นที่โดยรอบเมืองนครปฐมเปนเทศบาลขนาดใหญเปนพื้นที่ที่มีการขยายพื้นที่เมืองในเชิง
ราบอยางรวดเร็ว ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวประกอบไปดวยคูคลองตามธรรมชาติและการขุดหลาย
สายมีความเสี่ยงที่จะถูกทําลายและละเลยโดยไมมีแผนในการรองรับ 

- เทศบาลในพื้นที่มีอาณาเขตและขนาดประชากรแตกตางกันมาก การผลิตน้ําเพื่อใหบริการ
ในพื้นที่เมืองจําเปนตองคํานึงถึงขนาดการใชและตนทุนในการผลิตอยางมาก 

ลักษณะทางประชากรนี้แสดงใหเห็นระดับความตองการใชน้ําและแนวโนมความตองการที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่ความตองการใชน้ําในเมืองจะสูงมากบริเวณพื้นที่ตอนลางฝงตะวันออกแล
โดยรอบเมืองนครปฐม ขณะที่พื้นที่สวนอื่นๆในลุมน้ําจะมีการใชนอยกวาพื้นที่ดังกลาว 

3.3.4 แหลงทรัพยากร 
ทรัพยากรอาจจําแนกเปน 3 ประเภทใหญคือ(1)ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดเปลืองหรือสูญหาย

ไป ไดแก บรรยากาศที่ประกอบดวยอากาศจําเปนตอการดํารงชีวิต และน้ําในวัฏจักร, (2)ทรัพยากรที่
ทดแทนไดหรือรักษาไวได ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 7 ชนิดดวยกันคือ น้ํา ณ ที่ใดที่หนึ่ง, ดินหรือมวล
ดิน, ที่ดินทั้งที่เกิดจากการดัดแปลงดวยฝมือมนุษยและการคงไวตามธรรมชาติ, ปาไม, ทุงหญา,สัตว
ที่เปนสัตวบกและสัตวน้ํา และกําลังงานมนุษย และ(3)ทรัพยากรที่ไมงอกเงยใชแลวหมดไป ไดแก แร
ธาตุ และสภาพทางธรรมชาติท่ีไมสามารถสรางใหเกิดขึ้นมาใหมได เพราะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เชน 
น้ําตกที่สวยงาม หนาผา 
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เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเกือบทั้งหมดเปนที่ราบเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําพัดพาทรัพยากร
ที่สําคัญในพื้นที่คือทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา เนื่องจากทรัพยากรน้ําในพื้นที่ศึกษามีรายละเอียด
เฉพาะในการศึกษามากจึงจะยกไปกลาวในบทตอไป 

1)ทรัพยากรดิน 
พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางประกอบดวยโครงสรางทางธรณีวิทยา(Geological Structure) 2 

โครงสรางดวยกันคือ (1)โครงสรางที่เรียกวา The western and northern Mountain Belt คือพื้นที่ที่
เปนแนวเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ ทางตะวันตก และตอลงไปจนถึงใตสุดของประเทศ ซ่ึงทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของลุมน้ําในเขตพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมก็จัดวาเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางดังกลาว และ(2)โครงสรางที่เปนที่ราบลุมของอาวไทย หรือเรียกวา The Depression of the 
Gulf of Thailand ครอบคลุมพื้นที่ราบภาคกลางตอนลางของประเทศตั้งแตประมาณจังหวดัสโุขทยัลง
ไปทางใตจนถึงอาวไทยทั้งหมด เชื่อวาพื้นที่ลุมนํ้าดังกลาวเกิดจากการเลื่อนตัวของชั้นหินซึ่งตอมา
เปนแหลงทับถมของตะกอนในยุคตอๆมา ตะกอนทับถมอยูในแองนี้มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 
650 เมตร จากโครงสรางทางธรณีวิทยานี้แสดงใหเห็นวาพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีลักษณะสวน
ใหญเปนที่ราบตะกอนทับถมเนื้อดินจะมีความแตกตางกันบางตามลักษณะการทับถมและอนุภาคที่
ประกอบขึ้นเปนเนื้อดิน 

จาการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมในการสรางประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน(2544) ได
รวมรวมกลุมชุดดิน(Soil Series)เขาเปนกลุม(Soil Group)โดยวิธีการของกรมพัฒนาที่ดินเนื่องจาก
การศึกษาในโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําทาจีนทั้งหมด เพื่อเกิดความสะดวกในการศึกษาจึงคัด
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงพบวา 

กลุมดินในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางประกอบดวยกลุมดินทั้งหมด 9 กลุมคือกลุมดินที่ 1, กลุม
ดินที่ 11, กลุมดินที่ 12, กลุมดินที่ 2, กลุมดินที่ 3, กลุมดินที่ 33, กลุมดินที่ 4, กลุมดินที่ 7,และกลุม
ดินที่ 8 จากการประเมินสมรรถนะที่ดินตามความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆโดยวิธีการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ตามคูมือการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจป พ.ศ.2523 

- กลุมดินที่ 1 สวนใหญพบในบริเวณอําเภอบานแพว, อําเภอสามพราน และอําเภอนครชัย
ศรี มีเนื้อท่ีประมาณ ลักษณะของดินเปนดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํามีเนื้อดินเหนียวจัด
เหมาะสําหรับการทํานาหรือยกรองปลูกพืชผักผลไม 

- กลุมดินที่ 11 พบในบริเวณอําเภอบางเลน ดินในกลุมนี้เกิดจากตะกอนน้ํากรอย เปนดิน
เหนียวที่มีชั้นกรดจัดแฝงที่ระดับคอนขางตื้นประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร จึงทําใหดิน
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เปนกรดจัดหากมีการจัดการไมถูกตอง ดินกลุมนี้สามารถใชทํานาไดและหากมีการจัดการ
ที่เหมาะสมสามารถปลูกผลไมและพืชผักได 

- กลุมดินที่ 12 พบบริเวณปากแมน้ําทาจีนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปนดินที่
เกิดจากตะกอนทับถมบริเวณที่ราบน้ําทะเลทวมถึง เปนดินเค็มจัด 

- กลุมดินที่ 2 เปนกลุมดินที่พบมากทางฝงตะวันออกของแมน้ําทาจีนตั้งแตอําเภอบางเลน
อําเภอนครชันศรี จนถึงอําเภอสามพราน ดินกลุมนี้มีเนื้อดินที่เปนดินเหนียวมีช้ันกรดจัด
แฝงอยูที่ระดับความลึก 1 – 1.5 เมตร เหมาะสําหรับทํานาหรือยกรองปลูกผลไม 

- กลุมดินที่ 3 พบเปนบริเวณคอนขางกวางขวางครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอกระทุมเบน และ
อําเภอบานแพวบางสวน ลักษณะโดยทั่วไปเปนดินที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียวมีความอุดม
สมบูรณปานกลาง เหมาะสําหรับทํานาหรือยกรองปลูกผักผลไม 

- กลุมดินที่ 33 พบทางทางดานตะวันตกของแมน้ําทาจีน ตั้งแตอําเภอเมืองนครปฐมไปจน
ถึงอําเภอกําแพงแสน ดินในกลุมน้ีมีเนื้อดินเปนดินรวนถึงรวนปนเหนียวมีการระบายน้ําดี
เหมาะสําหรับปลูกพืชไร ไมผล และไมยืนตน  

- กลุมดินที่ 4 พบกระจายอยูทั่วไปในบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําทาจีนแถบอําเภอเมือง
นครปฐม อําเภอดอนตูม และอําเภอกําแพงแสน เปนดินที่เกิดจาตะกอนลําน้ํา มีเนื้อดิน
เปนดินเหนียว เหมาะสมดีมากสําหรับการทํานาและปลูกพืชไร พืชผักในฤดูแลง 

- กลุมดินที่ 7 พบทางตอนบนของพื้นที่มีพื้นที่เพียงเล็กนอย เปนดินที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา 
มีเนื้อดินเปนดินรวนปนเหนียว มีการระบายน้ําเลว เหมาะสําหรับการทํานา สวนการปลูก
พืชไรและไมผลตองมีการจัดการดานการระบายน้ําที่ดี 

- กลุมดินที่ 8 พบในบริเวณอําเภอบานแพวและอําเภอสามพราน เปนดินที่เกิดจากตะกอน
น้ําทะเล มีเนื้อดินเหนียวถึงเหนียวปนทรายแปงมีความเหมาะสมดีสําหรับการปลูกไมผล 

 
จากขอมูลกลุมดินสามารถสรุปไดวาพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีความเหมาะสมตอการปลกูพชื

หลายชนิดยกเวนพื้นที่ตอลางที่เปนดินเค็มจัด จากการจําแนกความเหมาะสมพบวากลุมดินสงผลตอ
การใชที่ดินทางเกษตรกรรมและการใชน้ํา 4 ลักษณะคือ 

- พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกพืชไร สวนใหญพบในเขตอําเภอกําแพงแสนและบางสวนของ
อําเภอเมืองและอําเภอดอนตูม มีแนวโนมในการใชน้ําเพื่อการเกษตรนอยกวาการเพาะ
ปลูกพืชชนิดอื่น 
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- พื้นที่ที่เหมาะตอการทํานาและพืชผัก พื้นที่เหลานี้ประกอบดวยพื้นที่ในอําเภอบางเลน, 
ดอนตูม, นครชัยศรี เปนตน ซ่ึงเปนพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ที่มีการใชน้ําในการเพาะปลูก
มากและมีอัตราการระเหยของน้ําสูง 

- พื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกไมผล ประกอบดวยพื้นที่ในอําเภอสามพราน, กระทุมเบน, 
บานแพว เปนตน ซ่ึงพื้นที่นี้มีการใชน้ํามากแตมีอัตราการระเหยของน้ําต่ํา 

- พื้นที่ทําการเกษตรชายฝง ประกอบดวยพื้นที่บริเวณปากอาวเปนพื้นที่มีการใชน้ําจืดนอย
แตจะมีความเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของน้ําทะเลหรือน้ํากรอย 

2)ทรัพยากรปาไมและชายฝง 
ในพื้นที่ศึกษามีพ้ืนที่ที่กําหนดปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงกําหนดเปนปาสงวนแหง

ชาติจํานวน 2 ปาคือ ปาอาวมหาชัยฝงตะวันออกและปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก พื้นที่รวมประมาณ 
16,208 ไร อยูในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร สภาพเปนไมชายเลนขึ้นอยูตามฝงทะเล เชน ไมโกงกาง 
แสม ตะบูนดํา ตะบูนขาว เปนตน 

ปาอาวมหาชัยฝงตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 7,343 ไร นับจากทองที่ตําบลบางหญาแพรก 
ตําบลโคกขาม ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร ไดประกาศเปนปาสงวนแหงชาติโดยกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 1194 ป พ.ศ.2529 มีแนวเขตตั้งแตปากอาวมหาชัยฝงซาย ตําบลบางหญาแพรกถึง
คลองบางเสาธง ตําบลพันทายนรสิงห อําเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงเปนแนวเขตติดตออําเภอบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 

ปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 8,865 ไร เปนพื้นที่อยูในเขตตําบลนาโคก ตําบล
กาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลบางกระเจาและตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร ประกาศ
เปนปาสงวนแหงชาติโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 1202 ป พ.ศ.2530 มีแนวเขตตั้งแตคลองพรมแดนไป
ตามชายฝงทะเลถึงคลองบางกระเจา 

ปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนมีแนวโนมลดลงทุกป เนื่องจากถูกคลื่นลมทะเลที่พัดเขาหาชายฝง
อยางรุนแรงเปนประจําในฤดูมรสุม ไดพัดพาน้ําทะเลกัดเซาะพื้นที่ชายเลน  สวนที่ยังคงสภาพเปนปา
และติดกับพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรก็มักถูกนําไปใชทํานากุง หรือนาเกลือ และมีการขยายพื้นที่
ออกไปทุกป จึงเหลือพื้นที่ปาชายเลนเพียงเล็กนอยตามชายฝงทะเล โดยเฉพาะแนวฝงทางดานตะวัน
ตกของปากอาวแมน้ําทาจีน มีไมขึ้นตามชายฝงบริเวณบานหัวโพงถึงบานชายทะเลบางกระเจา มีไม
เหลือเปนแนวกวางประมาณ 20 – 50 เมตร ไปจรดแนวเขตสมุทรสาคร 
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3)ทรัพยากรประมง 
เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีความอุดมสมบูรณทางดานแหลงน้ําจืดมากทําใหมี

ทรัพยากรทางดานประมงจํานวนมหาศาล แตความตองการในการบริโภคทั้งภายในพื้นที่และตลาด
ภายนอกมีมากกวาปริมาณในธรรมชาติ เกษตรกรจึงมีการปรับเปล่ียนจากการจับสัตวน้ํามาเปนการ
เพาะเลี้ยงซึ่งในสวนนี้จะกลาวรายละเอียดในหัวขอการศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร
ตอไป อยางไรก็ตามทรัพยากรประมงทะเลในพื้นที่ยังคงมีความสําคัญกับพื้นที่ศึกษาทั้งนี้ไมนับรวม
ประมงชายฝง จากการศึกษาของศุภางค ศุภพันธมณี(2542)พบวาสะพานปลาสมุทรสาครเปนทาข้ึน
ปลาทะเลขนาดใหญ เปนลําดับที่ 2 รองจากสะพานปลาสมุทรปราการ เรือประมงในจังหวัด
สมุทรสาครใน ป พ.ศ. 2539 มี 3,706 ลํา โดยทําการประมงทั่วทั้งอาวไทย, และนานน้ําสากลในเขต
ทะเลของประเทศเวียดนาม, เขมร, มาเลเซีย และอินโดเนเซีย จากการสํารวจของกรมประมงพบวา
สัตวน้ําในนานน้ําอาวไทยมีปริมาณคอนขางมากเนื่องจากพื้นที่เปนอาวเหมะแกการวางไขของสตัวน้าํ
แตปริมาณสัตวน้ําที่จับไดในอาวไทยมีปริมาณลดลงเนื่องจากมีการจับสัตวน้ํามีปริมาณมากกวา
ปริมาณที่มีประกอบกับการฝาฝนขอบังคับการจับสัตวน้ําในฤดูวางไขและการทําลายพื้นที่ปาชายเลน
ตลอดแนวชายฝงทะเล ทําใหทรัพยากรประมงทะเลในอาวไทยลดลงอยางรวดเร็วจึงตองมีการออก
เรือไปจับสัตวน้ําในนานน้ําอื่น สัตวทะเลที่สําคัญที่มีการขึ้นปลาในจังหวัดสมุทรสาคร คือ กุง, กั้ง, 
ปลาทู, ปลาหมึก, และปู 

4)ทรัพยากรการทองเที่ยว 
ในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางเคยเปนแหลงอารยธรรมมากอนทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางประวตัิ

ศาสตรคอนขางมาก อยางไรก็ตามการกระจายตัวของแหลงทองเที่ยวชานเมืองกรุงเทพมหานครทาํให
เกิดแหลงทองเที่ยวใหมในพื้นที่ เชน สนามกอลฟ, สวนสนุกและพิพิธภัณฑ เปนตน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยไดระบุถึงแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจแบงลักษณะการทองเที่ยวออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน
คือ 

- การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่
ศึกษาบริเวณปากอาวมหาชัย, นากุงนาเกลือ ในจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยาน
ปลา ในจังหวัดนครปฐม 

- การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวประเภทนี้มี
ลักษณะการกระจุกตัวอยูในพื้นที่ เมืองใหญ เชน  เมืองนครปฐมและเมือง
สมุทรสาครซึ่งลักษณะของแหลงทองเที่ยวยังสามารถแบงแยกยอยตามมิติทาง
เวลาไดอีก 3 สมัยคือ(1)แหลงทองเที่ยวในสมัยทวารวดี ซ่ึงสวนใหญมักกระจุก
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ตัวในพื้นที่เมืองนครปฐมและนครชัยศรี แหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ พระปฐม
เจดีย, พระประโทณเจดีย, และเมืองเกากําแพงแสน เปนตน (2)แหลงทองเที่ยว
ในสมัยอยุธยา สวนใหญกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ ไดแก วัดใหญจอมปราสาท, วัดโคกขาม, วัดกลางบางแกวและวัดนาง
สาว เปนตน (3)แหลงทองเที่ยวในสมัยรัตนโกสินทร สวนใหญกระจายอยูทั่วไป
ในพื้นที่ลุมน้ําทั้งลุมเนื่องจากการใหความสําคัญพื้นที่ทั้งในทางเศรษฐกิจ การ
เมือง และสังคม แหลองทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่คือ วัดสุทธิตาราม, ปอม
วิเชียรโชฎก, และพระราชวังสนามจันทร 

- การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการแหลงทอง
เที่ยวประเภทนี้โดยมากมักเปนแหลองทองเที่ยวที่สรางข้ึนมาใหมเพื่อรองรับนัก
ท องเที่ ย วในวันหยุด ซ่ึ งนั กท องเที่ ย วส วน ใหญ เป นนั กท องเที่ ย วจาก
กรุงเทพมหานครและจังหวัดขางเคียง แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก สวนสาม
พราน, ตลาดน้ําวัดลําพญา, ตลาดน้ําวัดดอนหวาย, ลานแสดงชางและฟารม
จระเขสามพราน, พุทธมณฑล และพิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึง 

จากลักษณะและคุณภาพของแหลงทองเที่ยวในพื้นที่สรุปไดพื้นที่น้ีมีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
หลายแหง กิจกรรมการทองเที่ยวสวนใหญ ไดแก การนมัสการองคพระปฐมเจดีย, การเขาเที่ยวชม
พระราชวังสนามจันทร, การเขาชมการแสดงในฟารมจระเขและลานแสดงชาง, การเที่ยวชมวัดตางๆ, 
การศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ชายฝงทะเล และการตีกอลฟที่มีใหเลือกมากกวาสามสนาม เปนตน 
อยางไรก็ตามพื้นที่นี้ไมใชพื้นที่เปาหมายทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติดังนั้นการทอง
เที่ยวในพื้นที่นี้จึงมีลักษณะของการเยี่ยมชมจากคนในพื้นที่ใกลเคียง 

 
3.4 โครงสรางและการบริการพื้นฐาน 
 
 การศึกษาในหัวขอนี้ประกอบดวยการศึกษา 3 หัวขอ คือการศึกษาโครงสรางการคมนาคม
และการขนสง,การสาธารณูปโภค และการศึกษาและสาธารณสุข 
 3.4.1 โครงสรางการคมนาคมและขนสง  

พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีความสมบูรณพรอมทางดานการคมนาคมขนสงในทุกดานทั้ง
ทางบก,ทางน้ําและทางอากาศซึ่งจากการศึกษาพบวา 
  3.4.1.1)การคมนามคมขนสงทางบก ประกอบดวยระบบการขนสงยอย 2  ระบบคือ 
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- ทางรถไฟ 4 สายคือ สายที่ 1ทางรถไฟสายใตที่อยูทางตอนกลางของพื้นที่โดยมี
สถานี ต นทาง  2 สถานี คื อสถานี รถ ไฟบางกอกน อยและสถานี รถ ไฟ
กรุงเทพมหานคร(หัวลําโพง)เชื่อมตอกันที่ชุมทางตลิ่งชันตัดผานอําเภอพุทธ
มณฑล,อําเภอนครชัยศรี,และอําเภอเมืองนครปฐม กอนมุงหนาไปทางภาค
ตะวันตกและภาคใตตอไป จากขอมูลตารางการเดินรถของการรถไฟแหง
ประเทศไทยพบวาสถานีบางกอกนอยจะควบคุมการเดินรถไฟชานเมืองในขณะ
ที่สถานีกรุงเทพฯจะเดินรถสายยาวเปนสวนมาก,สายที่ 2 คือสายวงเวียนใหญ 
– มหาชัย เริ่มจากวงเวียนใหญฝงธนบุรีตัดผานเขตบางบอนขนานในแนวเดียว
กับถนนสายธนบุ รี – ปากทอส้ินสุดปลายทางที่สถานีมหาชัย  จังหวัด
สมุทรสาคร จากขอมูลตารางการเดินรถแสดงใหเห็นวาแมจะเปนทางรถไฟสาย
ส้ันแตมีความถี่ในการปลอยขบวนสูงประมาณชั่วโมงละ 1 ขบวน,สายที่ 3 คือ
ทางรถไฟสายแมกลอง – มหาชัย เร่ิมตนที่ฝงทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
ส้ินสุดการเดินทางที่สถานีแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และสายที่ 4 คือสาย
ชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรีโดยตัดจากชุมทางหนองปลาดุก จังหวัด
ราชบุรี มุงหนาข้ึนทางเหนือผานอําเภอเมืองและอําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐมทางทิศตะวันตก ส้ินสุดปลายทางที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

- ทางรถยนต ประกอบดวย(1)ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม
ตัดผานอําเภอสามพราน,อําเภอนครชัยศรี,และอําเภอเมืองนครปฐม ตั้งอยูทาง
ตอนกลางของพื้นที่ลุมน้ํา, (2)ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 หรือสายธนบุรี – 
ปากทอ ตัดผานพื้นที่ทางตอนลางในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครทั้งหมด, (3)ทาง
หลวงสาย 3091 หรือถนนเศรษฐกิจเปนถนนที่เช่ือมตอระหวางถนนเพชรเกษม
กับถนนสายธนบุรี – ปากทอในแนวเหนือใต, (4)ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3097 เชื่อมตอระหวางถนนสายเพชรเกษมกับถนนสายธนบุรี – ปากทอ เชน
เดียวกับถนนเศรษฐกิจแตตัดผานทางดานตะวันตกของพื้นที่ในเขตอําเภอเมือง
สมุทรสาคร,อําเภอบานแพว และอําเภอเมืองนครปฐม, (5)ถนนสายปนเกลา – 
นครชัยศรีเชื่อมตอระหวางสะพานปนเกลากับถนนสายเพชรเกษมที่อําเภอนคร
ชัยศรี, (6)ทางหลวงแผนดินหมายเลข 346 ตัดผานตอนบนของพื้นที่ศึกษาผาน
อําเภอบางเลนและอําเภอกําแพงแสน และถนนอีกหลายสายที่เช่ือมตอระหวาง
ถนนสายหลักกับพื้นที่และพื้นที่รอบนอก 
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3.4.1.2)การคมนาคมขนสงทางน้ํา เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีแมนํ้าและคลองที่สําคัญ
ใชสัญจรไปมาและขนถายสินคาที่สําคัญหลายเสนทางไดแก แมน้ําทาจีน, คลอง
มหาชัย, คลองดําเนินสะดวก, คลองพระพิมล, คลองพระยาบรรลือ และคลองภาษี
เจริญแตการขนสงทางนี้กําลังหมดความสําคัญเนื่องจากควาวสะดวกรวดเร็วในการ
ขนสงทางบกและความไมสะดวกในการผานประตูระบายน้ํา 
3.4.1.3)การคมนาคมขนสงทางอากาศ สนามบินกําแพงแสนเปนที่ตั้งของโรงเรียน
การบินฐานการบินกําแพงแสน ซ่ึงเปนสนามบินในราชการกองบิน กองทัพอากาศ 
ปจจุบันจึงมีการขนสงเพื่องานทางราชการและฝกบินเทานั้น 

3.4.2 การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1)การบริการทางการศึกษา จากขอมูลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดป พ.ศ.2544 แสดงให

เห็นวาพื้นที่ศึกษามีการจัดบริการทางศึกษาครบทุกระดับการศึกษา คือ ระดับกอนประถมศึกษา, 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา, และอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในสวน
อ่ืนๆ เชน การศึกษาทองถิ่น, วิทยาลัยสงฆ หรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ เปนตน 

จากการศึกษาจํานวนหองเรียนในระดับกอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
เทียบกับรอยละของจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดบริการการศึกษาทั้ง
สองระดับมีความใกลเคียงกับจํานวนประชากรหรือไม พบวารอยละของจํานวนหองเรียนระดับ
ประถมศึกษารายจังหวัดทั้งสองจังหวัดมีสัดสวนใกลเคียงกับรอยละจํานวนประชากร ในสวนระดับ
มัธยมศึกษาพบวารอยละของจํานวนหองเรียนในจังหวัดนครปฐมมากกวารอยละจํานวนประชากร
ประมาณรอยละ 10   

เม่ือศึกษารายละเอียดในระดับอําเภอพบวารอยละของจํานวนหองเรียนเทียบกับรอยละประชา
กรสวนใหญมีสัดสวนใกลเคียงกัน ยกเวน อําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอพุทธมณฑลเทานั้นที่มีรอย
ละของจํานวนหองเรียนในระดับมัธยมศึกษามากกวารอยละของประชากรซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ท้ัง
สองอําเภอดังกลาวมีการกระจุกตัวของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ 

ในสวนการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา พบวาจํานวนสถานศึกษาทัง้หมด 
27 แหงโดยสวนใหญตั้งอยูในจังหวัดนครปฐมรวม 23 แหงและตั้งอยูในจังหวัดสมุทรสาครเพียง 4 
สถานศึกษาเทานั้นซึ่งสามารถจําแนกตามสังกัดไดดังตารางที่ 3.5 
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ตารางที่ 3.8 แสดงจํานวนสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา,ปริญญาและการศึกษาอ่ืนๆ 
 

สังกัด จํานวนสถานศึกษา (แหง) 
 นครปฐม สมุทรสาคร 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 1 0 
กรมอาชีวะ 6 2 
กรมพลศึกษา 0 1 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 1 0 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 7 1 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 0 
สถาบันศึกษาเอกชน 2 0 
มหาวิทยาลัยสงฆ 2 0 
สํานักงานการศึกษาทองถิ่น 1 0 
รวม 23 4 

 
ที่มา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 

 
กลาวโดยสรุปคือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นศึกษามีสัดสวนใกลเคียงกับจํานวนประชา

กรในแตละพื้นที่แตพบการกระจุกตัวของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองนครปฐม
ศึกษาและอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสําหรับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดม
ศึกษาพบวามีการกระจุกตัวในจังหวัดนครปฐมโดยมีสถาบันสําคัญในการจัดการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาในพื้นที่คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา เปนตน 

2)การสาธารณสุข จากขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครพบวาใน
พื้นที่ศึกษามีจํานวนโรงพยาบาลรัฐทั้งสิ้น 14 โรงพยาบาลแยกเปนจังหวัดนครปฐม 11 โรง และ
สมุทรสาคร 3 โรง, โรงพยาบาลเอกชน 11 โรงพยาบาล โดยในเขตอําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอ
เมืองสมุทรสาครมีจํานวนโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 3 และ 4 โรงพยาบาลตามลําดับนอกจากนี้ยังมี
สถานีอนามัยและคลีนิคตางๆกระจายอยูในพื้นที่ 
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เมื่อนําจํานวนบุคลากรและอุปกรณทางการแพทยทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมาเทียบกับ
จํานวนประชากรพบวา จํานวนเตียงตอจํานวนประชากรในพื้นที่ศึกษามีอัตราสวน 1 ตอ 399 เตียงตอ
คน จํานวนแพทยตอจํานวนประชากรมีอัตราสวน 1 ตอ 3,405 แพทยตอคน จํานวนทันตแพทยมี
อัตราสวน 1 ตอ 19,227 ทันตแพทยตอคน จํานวนพยาบาลตอจํานวนประชากรมีอัตราสวน 1 ตอ 
705 นางพยาบาลตอคน จํานวนพนักงานสาธารณสุขตอจํานวนประชากรมีอัตราสวน 1 ตอ 5,644 
เจาพนักงานตอคน เมื่อทําการศึกษารายละเอียดรายจังหวัดพบวาพบวา สภาพการทางดานจํานวน
บุคลากรและอุปกรณทางการแพทยในจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราสวนที่ดีกวาจังหวัดนครปฐมคอนขาง
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการใหบริการของภาคเอกชน 

3)การบริการไฟฟาและประปา การจากขอมูลการไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม, 
จังหวัดสมุทรสาคร และการไฟฟาสวนภูมิภาคตําบลออมนอย พบวาการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ท้ัง
หมดหนึ่งรอยเปอรเซ็นต เมื่อศึกษาในรายละเอียดการจําหนายกระแสไฟฟาแสดงใหเห็นวาปริมาณ
การใชสวนใหญใชพื่อกิจการอุตสาหกรรม รองลงมาคือเพื่อใชในที่อยูอาศัย และเพื่องานราชการและ
งานสาธารณะประโยชนตามลําดับโดยมีจํานวนผูใชไฟฟาทั้งหมดในพื้นที่จํานวน 300,186 ราย โดย
สวนใหญพบในอําเภอที่มีเมืองใหญหรือมีประชากรหนาแนนไดแก อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอ
กระทุมเบน, อําเภอเมืองสมุทรสาคร, และสามพราน จากมากไปนอยตามลําดับ สําหรับการจายไฟ
ฟาเพื่อการอยูอาศัยมีการกระจุกตัวในพื้นที่ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร, อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอ
กระทุมเบน และอําเภอสามพราน จากมากไปหานอยตามลําดับ 

ดานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีการใชไฟฟาในกิจการอุตสาหกรรมสูงถึงรอยละ 66.36 
ของปริมาณการจายกระแสไฟฟาในพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด โดยการจําหนายกระแสไฟฟาสวนใหญเปน
การจายใหอําเภอเมืองสมุทรสาครและอําเภอกระทุมเบนสูงถึงรอยละ 35.16 และ 30.72 ตามลําดับ
รองลงมาเปนการจายไฟฟาใหอําเภอสามพรานรอยละ 14.72 ตามลําดับ ในดานการจําหนายกระแส
ไฟฟาเพื่อสถานที่ราชการและงานสาธารณะพบวาอําเภอเมืองนครปฐมและอําเภอพุทธมณฑลมีการ
จําหนายกระแสไฟฟาสงูถึงรอยละ 18.77 และ 18.18 เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองอําเภอมีสถานที่ราชการ
สําคัญหลายแหงโดยเฉพาะอําเภอพุทธมณฑลเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
และพุทธมณฑล 

ดานการบริการทางดานประปา จากขอมูลสํานักงานเทศบาลนครนครปฐม, การประปาสาม
พราน – นครชัยศรี, การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร, การประปาเทศบาลกระทุมเบน, การประปา
สวนภูมิภาคสมุทรสาคร,การประปาภูมิภาคออมนอยและสํานกังานเทศบาลตําบลตางๆ พบวาการให
บริการประปาในพื้นที่คอนขางสมบูรณโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองโดยมีผูใชน้ําในป พ.ศ. 2543 
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จํานวน 84,593 ราย มีกําลังการผลิตทั้งหมด 75,511,088 ลานลูกบาศกเมตร โดยมีปริมาณที่จายให
กับผูใชเพียง 33,556,827 ลานลูกบาศกเมตรโดยปริมาณการใชสวนใหญมีการใชในพื้นที่อําเภอเมือง
นครปฐม, อําเภอเมืองสมุทรสาคร, อําเภอกระทุมเบน, และอําเภอสามพราน จากมากไปนอยตาม
ลําดับ 

การจัดการไฟฟาและประปาในพื้นที่ศึกษาคอนขางมีความสมบูรณโดยในบางพื้นที่มีลักษณะ
การใชบริการโดดเดนเปนพิเศษพื้นที่เหลานี้ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอสามพราน, อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร, และอําเภอกระทุมเบน มีการใชไฟฟาและน้ําประปาในปริมาณที่สูงกวาพื้นที่อื่นใน
ลุมน้ํา มีเพียงการจําหนายกระแสไฟฟาเพื่องานราชการและสาธารณะเทานั้นที่อําเภอพุทธมณฑลเทา
นั้นที่มีสัดสวนสูงกวาพื้นที่อ่ืนๆเนื่องจากเปนที่ตั้งของของสถานที่ราชการสําคัญท้ังมหาวิทยาลัยและ
ศาสนสถานขนาดใหญ 

3.4.3 สรุปศักยภาพของโครงสรางพื้นฐานและการบริการพื้นฐาน 
จากขอมูลโครงสรางและการบริการพื้นฐานในพื้นที่ศึกษาแสดงใหเห็นวาพื้นที่นี้มีการจัดการ

บริการตางๆคอนขางพรอมในทุกดานโดยเฉพาะทางดานการคมนาคมทางบกที่มีถนนสําคัญหลาย
สายตัดผานทั้งถนนเพชรเกษม ถนนสายธนบุรี – ปากทอ และทางรถไฟ ทําใหพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอน
ลางเปนพื้นที่ที่มีสําคัญในการเชื่อมตอกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันตก นอกจากนี้การใหการศึกษา
ยังมีความสมบูรณพรอมในทุกระดับการศึกษาโดยในพื้นที่ศึกษามีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมากถึง 3 
แหง, การสาธารณสุขมีความพรอมทั้งทางดานบุคลากรและสถานพยาบาล, และการใหบริการไฟฟา
และประปาเปนไปอยางทั่วถึงแกพื้นที่เมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมซึ่งปจจัยทางดานโครงสรางพื้นฐาน
และการใหบริการพื้นฐานนี้นับเปนขอไดเปรียบตอการพัฒนาพื้นที่เมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนเปนอยางมาก 
 
3.5 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
 

3.5.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
จากการขอมูลผลิตภัณฑจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครจําแนกตามสาขาการผลิตของกอง

บัญชีรายไดประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาพื้นที่ลุมนํ้าทาจีน
ตอนลางมีมูลคาผลิตภัณฑในป พ.ศ. 2539 จํานวน 94,774.6 ลานบาทซึ่งเมื่อนํามาศึกษาสัดสวนทุก
ระยะหาประหวางป พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2543 ตามฐานราคาประจําป พ.ศ.2531 พบวา พื้นที่ลุมนํ้าทา
จีนตอนลางมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีสัดสวนมากที่สุด ซ่ึงสูงถึงรอยละ 62 ในป พ.ศ.2543 โดย
มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ภาครองลงมาคือภาคการบริการมีสัดสวนรอยละ 25.8 โดยมีแนวโนมลดลง 
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ภาคการเกษตรเปนภาคที่มีสัดสวนนอยที่สุดโดยมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 39.6 ในป 
พ.ศ. 2524 ลงมาเหลือรอยละ 12.2 ในป พ.ศ.2543 เม่ือพิจารณาตามรายสาขาในชวงป พ.ศ.2524 
ถึง พ.ศ. 2543 พบวา 

1)ภาคการเกษตร จากการศึกษาภาคการเกษตรรายสาขาทั้ง 6 สาขาซึ่งประกอบดวย สาขา
การกสิกรรม,สาขาปศุสัตว,สาขาประมง,สาขาปาไม,การบริการทางการเกษตรและสาขาการแปรรูป
ทางการเกษตรอยางงาย พบวา ในป พ.ศ. 2543 สาขาการแปรรูปทางการเกษตรอยางงาย, สาขา
การกสิกรรม และสาขาประมง เปนสาขาสําคัญในภาคนี้โดยสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑทุกสาขามี
แนวโนมลดลงอยางชัดเจนโดยเฉพาะสาขาการกสิกรรม, สาขาปศุสัตว และสาขาการประมง ยกเวน
สาขาการแปรรูปทางการเกษตรอยางงายเทานั้นที่มีสัดสวนคอนขางคงที่ประมาณรอยละ 5 – 6 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของลุมน้ํา  

2)ภาคอุตสาหกรรม จากการศึกษาภาคอุตสาหกรรมรายสาขาทั้ง 3 สาขาประกอบดวยสาขา
เหมืองแรและยอยหิน,สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาการกอสราง พบวา สาขาอุตสาห
กรรมการผลิตมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนโดยระหวางป พ.ศ.2524 ถึง ป พ.ศ.2539 มีการเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 18.8 เปนรอยละ 36.2 ซึ่งเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัว ในสวนสาขาการกอสรางและสาขาเหมือง
แรและยอยหินมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคอนขางคงที่ 

3)ภาคการบริการ จากการศึกษาภาคการบริการรายสาขา 7 สาขาพบวาสัดสวนมูลคาผลิต
ภัณฑไมมีการเปลี่ยนแปลงจากสัดสวนเดิมมากนัก โดยสาขาที่มีสัดสวนในภาคการบริการมากที่สุด
คือสาขาการคาสงและการคาปลีกมีสัดสวนประมาณรอยละ 6.0 – 14.2 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมของลุมนํ้าโดยมีแนวโนมลดลงคอนขางชัดเจน เชนเดียวกับสาขาที่อยูอาศัย, การบริหารราชการ
และปองกันประเทศ และสาขาการบริการ สวนสาขาที่มีแนวโนมคงที่ คือ สาขาการคมนาคมขนสง 
สาขาที่การขึ้นลงไมแนนอน คือ สาขาการธนาคาร ประกันภัยและอสังหาริมทรัพย และสาขาที่มีแนว
โนมเพิ่มมากข้ึน คือ สาขาการไฟฟาและประปา โดยใน ป พ.ศ.2543 สาขาการคาสงและการคาปลีก, 
สาขาการบริการ และสาขาการไฟฟาและประปา เปนสาขาที่สําคัญของภาคการบริการ 

จากการศึกษาสัดสวนรอยละของมูลคาผลิตภัณฑตั้งแตป พ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2543 แสดงให
เห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจแตเดิมในป พ.ศ.2524 นั้นสัดสวนของแตละภาคมีสัดสวนใกลเคียงกัน
ประมาณคือรอยละ 20 – 30 ในป พ.ศ.2534 เปนปที่แสดงใหเห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ศึกษามีการเปล่ียนแปลงโครงสรางอยางชัดเจนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไดกลายเปนภาค
เศรษฐกิจหลักในพื้นที่ที่มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 51.3 ในป พ.ศ.2534, ภาคการเกษตรเปนภาคที่มีสัด
สวนลดลงอยางรวดเร็วโดยในป พ.ศ. 2543 มีสัดสวนเหลือเพียงรอยละ 12.2 และภาคการบริการเปน
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ภาคที่มีการลดลงอยางชาๆเมื่อเทียบกับภาคเกษตร อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแยกออกเปนราย
จังหวัดกลับพบขอแตกตางที่สําคัญดังนี้ 

ประการที่ 1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมูลคารวมผลิตภัณฑของแตละจังหวัดพบวา จังหวัด
สมุทรสาครมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคหลักของจังหวัดอยางชัดเจนคือมีสัดสวนมากกวารอยละ 60 
ของจังหวัดโดยในป พ.ศ. 2543 มีสัดสวนรอยละ 42.1 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของลุมน้ํา โดย
ในที่นี้เปนสัดสวนของสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสูงถึงรอยละ 41.0 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ
ลุมน้ํา ขณะที่จังหวัดนครปฐมในป พ.ศ.2524 ภาคอุตสาหกรรมไมใชภาคที่สําคัญของจังหวัดและมี
สัดสวนใกลเคียงกับจังหวัดสมุทรสาครในการศึกษาภาคอุตสาหกรรมระดับลุมน้ํา แตการเปลี่ยน
แปลงสัดสวนเกิดการเปลี่ยนแปลงชากวาจังหวัดสมุทรสาครมาก 

ประการที่ 2 ในภาคการเกษตรมีความโดดเดนในรายสาขาของพื้นที่ท้ังสองจังหวัดมีลักษณะ
แตกตางกันอยางคอนขางชัดเจนกลาวคือ (1)ในสัดสวนภาคการเกษตรทั้งภาคในระดับลุมน้ําจังหวัด
สมุทรสาครมีสัดสวนทางการเกษตรมากกวาจังหวัดนครปฐมในทุกชวงปที่ทําการศึกษาทั้งที่มีเนื้อที่
นอยกวาจังหวัดนครปฐมกวาหนึ่งเทา,และ(2)เมื่อพิจารณารายสาขาพบวาในจังหวัดสมุทรสาครมี
สาขาการประมงและการแปรูปทางการเกษตรอยางงายที่มีความโดดเดนมากโดยการประมงมีสัดสวน
ถึงรอยละ 31.7 ของจังหวัดและรอยละ 15.3 ของพื้นที่ศึกษาในป พ.ศ. 2524 กอนที่จะลดลงมาเหลือ
รอยละ 3.9 ของจังหวัดและรอยละ 2.4 ของพื้นที่ศึกษาในป พ.ศ. 2543 ตามลําดับโดยสาขาการแปร
รูปทางการเกษตรอยางงายมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ของจังหวัดและประมาณรอยละ 5.3 
ของพื้นที่ศึกษา เมื่อพิจารณาจังหวัดนครปฐมจะพบวาสาขาการกสิกรรมและการปศุสัตวเปนสาขาที่
โดดเดนมากกวาสาขาอื่นๆในจงัหวัดซึ่งสาขาการกสิกรรมมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 19.5 ของจังหวัดและ
รอยละ 10.1 ของพื้นที่ศึกษาในป พ.ศ. 2524 กอนที่จะลดลงมาเหลือรอยละ 5.7 ของจังหวัดและรอย
ละ 2.2 ของพื้นที่ศึกษาในป พ.ศ. 2543 ในสาขาการปศุสัตวเปนสาขาที่มีสัดสวนสูงของจังหวัด
นครปฐมโดยในป พ.ศ. 2524 มีสัดสวนรอยละ 7.1 ของจังหวัดและ 3.7 ของพื้นที่ศึกษาตามลําดับ  

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาภาคการเกษตรของทั้งสองจังหวัดมีลักษณะที่แตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง กลาวคือ จังหวัดสมุทรสาครมีสาขาการประมงและการแปรรูปทางการเกษตรอยางงาย
เปนสาขาที่สําคัญ ในขณะที่จังหวัดนครปฐมมีสาขาการกสิกรรมและปศุสัตวเปนสาขาที่สําคัญ 

ประการที่ 3 ภาคการบริการ นับเปนภาคที่มีสัดสวนใหญในพื้นที่ศึกษาโดยเฉพาะจังหวัด
นครปฐมในป พ.ศ. 2524 มีสัดสวนรอยละ 24.9 ของพื้นที่ศึกษาและมีสัดสวนมากกวาจังหวัด
สมุทรสาครในเกือบทุกปยกเวนป พ.ศ.2534 ขอที่นาสนใจคือเมื่อทําการเปรียบเทียบสัดสวนรอยละ
ของทั้งพื้นที่ศึกษาพบวาภาคบริการในจังหวัดนครปฐมมีการลดลงอยางรวดเร็วมากกวาจังหวัด
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สมุทรสาครที่แมวาจะมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกันแตลดลงไมมากเทาจังหวัดนครปฐม อยางไรก็ตาม
ภาคการบริการของจังหวัดนครปฐมยังคงปนสัดสวนใหญของพื้นที่ลุมนํ้า 

ประการที่ 4 แมวาทั้งสองจังหวัดจะมีภาคอุตสาหกรรมเปนโครงสรางที่สําคัญในปจจุบันแตเมื่อ
พิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2524 พบวาจังหวัดสมุทรสาครมีภาคการเกษตรเปนภาค
เศรษฐกิจหลักและลดความสําคัญอยางรวดเร็ว สวนจังหวัดนครปฐมในป พ.ศ.2524 มีภาคการ
บริการเปนภาคเศรษฐกิจหลักแตคอยลดความสําคัญลง ในขณะที่ภาคการเกษตรซึ่งเปนภาคลําดับ
รองลงมากลับลดความสําคัญอยางรวดเร็วเชนเดียวกับจังหวัดสมุทรสาคร 

3.5.2 ภาคการเกษตร 
ภาคการเกษตรประกอบดวย 5 สาขาหลักคือการกสิกรรม, การปศุสัตว, การประมง, ปาไม, 

การบริการทางการเกษตร, และการแปรูปทางการเกษตร โดยอาศัยขอมูลตางๆจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังนี้ 

- การกสิกรรม จากขอมูลเรื่องการใชที่ดินถือครองทางการเกษตร ของสํานักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป พ.ศ.2537 ถึง ป พ.ศ.2541 พบวาเนื้อที่ถือครองทั้งหมดในพื้น
ที่ศึกษาทั้งหมด 1,900,421 ไร แบงเปนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรในป พ.ศ. 2537 รอยละ 52.4 
หรือ 999,346 ไร และเนื้อที่ที่ไมใชทางการเกษตร รอยละ 47.6 หรือ 905,075  

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงพบวาพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกตางๆใน
พื้นที่ศึกษามีการใชพื้นที่ลดลงโดยเฉพาะที่นาและพื้นที่เพาะปลูกพืชไร โดยพื้นที่ไมผลและไมยืนตน 
และ พื้นที่สวนผักและไมดอกคอนขางมีสัดสวนที่คงที่ เนื้อที่รกรางวางเปลาและที่อ่ืนๆกลับมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน เม่ือศึกษาแยกรายจังหวัดพบวาพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสองจังหวัดมีแนวโนมลด
ลงอยางชัดเจนในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาในระดับลุมน้ําผลจาการศึกษาสามารถตั้งขอสังเกตได
วา (1)การถือครองเพื่อการทํานามีการลดลงทั้งสองจังหวัดโดยจังหวัดสมุทรสาครมีการลดลงทีร่วดเรว็
กวาจังหวัดนครปฐมซึ่งลดลงจากที่นา 83,648 ไรในป พ.ศ. 2537 เหลือเพียง 43,562 ไร ในป พ.ศ. 
2541 หรือลดลงประมาณกึ่งหนึ่งภายในเวลา 5 ป, (2)การถือครองเพื่อการเพาะปลูกพืชไร จะพบ
เพียงที่จังหวัดนครปฐมเทานั้น โดยการถือครองในกิจกรรมนี้มีการลดลงเชนเดียวกันกับที่นา, (3)การ
ถือครองเพื่อการเพาะปลูกไมผลและไมยืนตนพบวาการถือครองทั้งสองจังหวัดมีสัดสวนใกลเคียงกัน
โดยมีขอแตกตางที่สําคัญคือจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโนมลดลงในขณะที่จังหวัดนครปฐมกลับมีการ
เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน,(4)การถือครองที่สวนผักและไมดอก มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัด
นครปฐมเพิ่มมากขึ้นในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครกลับพบการลดลงอยางชัดเจนเชนเดียวกันกับการใช
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ที่ดินเพาะปลูกไมผลและไมยืนตน, และ(5)ในทางกลับกันที่รกรางวางเปลาและพื้นที่อ่ืนๆในจังหวัด
นครปฐมมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะคงที่ที่ประมาณ 13,000 ไร 

จากขอมูลการพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสาคร ป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นวาพื้นที่ทํานาสวนใหญอยูในอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 264,175 ไร รองลงมาคืออําเภอดอนตูม และอําเภอกําแพงแสนจํานวน 44,464 และ 36,841 
ไร ตามลําดับ, พื้นที่เพาะปลูกพืชไรสวนใหญอยูในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 
90,515 ไร รองลงมาคืออําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 27,126 ไร, พื้นที่เพาะปลูกไมผลและไมยืนตน
สวนใหญอยูในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวน 61,399 ไร รองลงมาคืออําเภอบานแพว 
จํานวน 45,722 ไร และอําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 28,926 ไร ตามลําดับ, พื้นที่ปลูกผักสวนใหญ
อยูในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 27,326 ไร และอําเภอกําแพงแสน จํานวน 15,755 ไร ตาม
ลําดับ, พื้นที่ปลูกไมประดับพบมากในอําเภอ จํานวน 4,281 ไร รองลงมาคืออําเภอกระทุมเบน 
จํานวน 3,602 ไร และอําเภอนครชัยศรี จํานวน 3,040 ไร ตามลําดับ, พื้นที่ทางการเกษตรอื่นๆพบ
มากในเขตอําเภอเมือง,อําเภอกําแพงแสน และอําเภอบางเลน ตามลําดับ 

- ปศุสัตว การเลี้ยงปศุสัตวในพื้นที่ศึกษามีการเลี้ยงมากในจังหวัดนครปฐมโดยประมาณรอย
ละ 90 ของจํานวนปศุสัตวทุกชนิดที่เล้ียงในพื้นที่ลุมน้ํา โคเนื้อมีการเลี้ยงมากที่อําเภอเมืองนครปฐม
คิดเปนรอยละ 33.25 หรือจํานวน 10,553 ตัวรองลงมาคืออําเภอกําแพงแสน คิดเปนรอยละ 29.94 
หรือจํานวน 9,504 ตัว และอําเภอนครชัยศรี คิดเปนรอยละ 12.98 หรือ จํานวน 4,120 ตัว, โคนมมี
การเลี้ยงมากที่อําเภอเมืองนครปฐม รอยละ 50.20 หรือจํานวน 8,156 ตัว รองลงมาคือ อําเภอ
กําแพงแสน รอยละ 47.43 หรือจํานวน 7,706 ตัว, กระบือมีการเลี้ยงมากที่อําเภอนครชัยศรี รอยละ 
87.59 หรือจํานวน 1,750 ตัว, เปดมีการเลี้ยงมากที่อําเภอบางเลน  รอยละ 84.42 หรือจํานวน  
2,128,730 ตัว, ไกมีการเลี้ยงมากที่อําเภอบางเลน รอยละ 48.62 หรือจํานวน 2,583,060 ตัว รองลง
มาคืออําเภอเมืองนครปฐม รอยละ 17.58 หรือจํานวน 933,700 ตัวและอําเภอกําแพงแสน รอยละ 
16.55 หรือจํานวน 879,200 ตัว, และสุกรมีการเลี้ยงมากที่อําเภอเมืองนครปฐม รอยละ 73.72 หรือ
จํานวน 800,260 ตัวรองลงมาคืออําเภอสามพราน รอยละ 12.20 หรือจํานวน 132,487 ตัว 

การทําปศุสัตวในพื้นที่ศึกษาสวนใหญมีการกระจุกตัวในเขตพื้นที่อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอ
กําแพงแสน และอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะโคนม, โคเนื้อ, และสุกรมีการกระจกุตวั
ในสัดสวนคอนขางสูงในเขตอําเภอเมือง, อําเภอกําแพงแสนมีการกระจุกตัวของโคนมและโคเนื้อรอง
จากอําเภอเมือง นอกจากนี้การเลี้ยงไกยังพบมากในพื้นที่นี้อีกดวย, อําเภอบางเลนนับเปนพื้นที่
สําคัญในการเพาะเลี้ยงสัตวปกทั้งเปดและไก 
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- การประมง การประมงในพื้นที่ลุมน้ํามีลักษณะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสองลักษณะคือการ
เพาะเลี้ยงชายฝงและเพาะเลี้ยงในน้ําจืด จากขอมูลประมงน้ําจืดรายอําเภอในป พ.ศ. 2543 พบวา
อําเภอบานแพวมีพื้นที่ทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดและจํานวนครัวเรือนมากที่สุดคือมีเนือ้ที ่40,304 ไร 
หรือรอยละ 31.89 และจํานวนครัวเรือน 2,141 ครัวเรือน หรือรอยละ 21.53 รองลงมาคืออําเภอ
กําแพงแสน มีเนื้อที่ 19,756 ไร หรือรอยละ 15.63 และอําเภอบางเลน มีเนื้อที่ 16,925 ไร หรือรอยละ 
13.39 ตามลําดับ อยางไรก็ตามขอมูลการประมงนี้ยังไมรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามชายฝงที่มี
การเพาะเลี้ยงมากในเขตจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญเปนการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําจากการสํารวจของ
กรมพัฒนาที่ดินพบวาพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําในป พ.ศ. 2543 มีเนื้อที่ 162,565 ไร เมื่อหักลบกับพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดจะพบวามีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประมาณ 100,000 ไรซ่ึงทั้งหมดอยูใน
อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

3.5.3 ภาคอุตสาหกรรม 
จากขอมูลสถานประกอบการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร ป พ.ศ. 

2543 จําแนกประเภทอุตสาหกรรมออกเปน 9 ประเภท พบวาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญใน
พื้นที่ลุมน้ําเปนอุตสาหกรรมบริการ จํานวน 848 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ 
จํานวน 714 โรงงานและอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก จํานวน 711 โรงงาน ขอมูลรายจังหวัดแสดง
ใหเห็นวาโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญในจังหวัดนครปฐมเปนอุตสาหกรรมบริการ จํานวน 393 โรง
งาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 247 โรงงาน และอุตสาหกรรมเคมีและ
พลาสติก จํานวน 227 โรงงานตามลําดับ ในดานจังหวัดสมุทรสาครพบโรงงานอุตสาหกรรมโลหะและ
อโลหะ จํานวน 543 โรงงาน รองลงมาคืออุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก จํานวน 484 โรงงาน และอุต
สาหกรรมบริการ จํานวน 455 โรงงาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนโรงงานทั้งสองจังหวัดจะพบ
วาจํานวนโรงงานในจังหวัดนครปฐมนอยกวาจังหวัดสมุทรสาครคอนขางมาก 

เม่ือพิจารณาเงินลงทุนรายอุตสาหกรรมพบวาอุตสาหกรรมการกอสรางในจังหวัดนครปฐมมี
จํานวนงินลงทุนมากที่สุดคือ 38,570.72 ลานบาท รองลงมาคืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครือ่งนุงหมใน
จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเงินลงทุน 21,622.92 ลานบาท และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมใน
จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนเงินลงทุน18,493.02 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายอุตสาหกรรมสวนใหญ
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการลงทุนมากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทยกเวนอุตสาหกรรมการแปรูปไม, การกอ
สราง และการเกษตร ซ่ึงเฉพาะอุตสาหกรรมทางการเกษตรในจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนโรงงานนอย
มากเพียง 24 โรงงาน และมีเงินลงทุนรวมเพียง 153.01 ลานบาท  
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อยางไรก็ตามจํานวนโรงงานรวมในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดมีจํานวน 4,635 โรงงาน มีจํานวนเงินลง
ทุนรวมประมาณ 177,000 ลานบาท เปนแหลงจางงานใหกับพ้ืนที่ถึง 301,176 ตําแหนง โดยเปรียบ
เทียบทั้งดานจํานวน, เงินลงทุน และแรงงานแลวพบวาจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงอุตสาหกรรมมาก
กวาจังหวัดนครปฐมมากทั้งสามดานโดยอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญอยูในกลุมอุต
สาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม, เคมีและพลาสติก, โลหะและอโลหะ และบริการ โดยจังหวัด
นครปฐมอยูในกลุมอุตสาหกรรมบริการ, เคมีและพลาสติก, กอสราง และอาหารและเครื่องดื่ม ตาม
ลําดับ 

3.5.4 ภาคบริการและการคา 
จากขอมูลจํานวนผูจดทะเบียนประกอบธุรกิจการคาที่คงอยู ของสํานักงานทะเบียนการคา

จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครพบวาทะเบียนพาณิชยในจังหวัดนครปฐมมีจํานวนมากกวาจังหวัด
สมุทรสาครคอนขางมากโดยในป พ.ศ. 2542 มีทะเบียนพาณิชยที่จดในจังหวัดนครปฐมจํานวน 
15,084 ทะเบียนและจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 8,643 ทะเบียน ในดานทะเบียนนิติบุคลในยอดรวมมี
จํานวนใกลเคียงกันประมาณ 4,500 ทะเบียน เมื่อแยกพิจารณารายสาขาพบวาจํานวนทะเบียนนิติ
บุคคลแบบบริษัทจํากัดและแบบหางหุนสวนจํากัดทั้งสองจังหวัดมีจํานวนใกลเคียงกัน ยกเวนการจด
ทะเบียนแบบหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

เม่ือพิจารณาการเติบโตของทะเบียนตางๆทั้งสองจังหวัดโดยเปรียบเทียบกับการเติบโตของพื้น
ที่ศึกษาทั้งยอดรวมของทะเบียนทั้งหมด, ทะเบียนพาณิชย,ทะเบียนนิติบุคคลแบบบริษัทจํากัด, 
ทะเบียนนิติบุคคลแบบหางหุนสวนจํากัด พบวามีอัตราการเติบโตใกลเคียงกันคือประมาณ รอยละ 13 
– 17  

จากขอมูลสหกรณ  ของสํานักงานสหกรณจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครพบวาจังหวัด
นครปฐมมีสหกรณการเกษตรจํานวน 20 สหกรณจากจํานวน 30 สหกรณทั้งพื้นที่ศึกษาออยางไรก็
ตามในจังหวัดนครปฐมไมพบสหกรณประมงจะพบเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเทานั้น สําหรับสหกรณ
บริการและสหกรณออมทรัพยนั้นทั้วสองจังหวัดมีจํานวนใกลเคียงกันโดยสหกรณบริการตั้งอยูที่
อําเภอเมืองสมุทรสาครจํานวน 5 สหกรณ และอําเภอเมืองนครปฐมจํานวน 3 สหกรณตามลําดับ 
สหกรณออมทรัพยตั้งอยูที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร จํานวน 7 สหกรณ รองลงมาคืออําเภอเมือง
นครปฐม และอําเภอกระทุมเบน จํานวน 6 สหกรณ และอําเภอสามพราน จํานวน 5 สหกรณ ตาม
ลําดับ 
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3.6 แนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ 
 
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเปนสวนหนึ่งของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้นแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวอยางชัดเจนซึ่งสามารถแบงรายละเอียด
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวม 3 ฉบับดังนี้ 

 
3.6.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 ป พ.ศ.2525 – 2529 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้พื้นที่ศึกษาทั้งสองจังหวัดยังคงอยูในพื้นที่

ภาคตะวันตกที่ประกอบดวย  8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุ รี สุพรรณบุรี นครปฐม  ราชบุ รี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จากการวิเคราะหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และลักษณะทางกายภาพของภาคพบวา 

- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโนมจะลดลงเพราะวา ผลผลิตดานการ
เกษตรมีปญหาในเรื่องผลผลิตตอไรต่ํา และกิจการประมงทรุดตัวลงโดยลําดับ
ลง 

- โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการสงออกโดยเฉพาะโรงงานน้ําตาล
ยังกระจุกตัวและมีประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ํา 

- ประสบปญหาการวางงานเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลังนี้โดยเฉพาะแถบชายฝงทะเล 
- ขาดศูนยกลางในการเรงพัฒนาภาคตะวันตกเอง จึงทําให อิทธิพลของ

กรุงเทพมหานครดึงประโยชนเศรษฐกิจเขามามาก 
อยางไรก็ตามการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตกในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 5 นี้ จะใหความสําคัญกับการฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมน้ําตาลและ
สับปะรดกระปอง และการฟนฟูกิจการประมง สวนมะพราวและอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามชายฝง
ทะเลของภาคตะวันตก เปนประการสําคัญ สามารถแบงพื้นที่ออกเปน 2 เขตการพัฒนาโดยสรุปไดดัง
นี้ 

1)เขตเศรษฐกิจกาวหนาอยูในบริเวณกลางของภาคผลผลิตที่สําคัญคือออยและสับปะรด และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากพืชทั้งสองชนิด ประเด็นปญหาที่สําคัญคือผลผลิตตอไรอยูในเกณฑต่ํา, 
แหลงที่ตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตยังกระจุกตัวในบางพื้นที่, ปญหาทางดานราคาพืชผลทางการเกษตร
ที่ยังอยูในระดับต่ํา, และความออนแอของกิจกรรมทางดานการคาและการบริการในพื้นที่ 

User
Text Box
90





ดังนั้นเปาหมายในการพัฒนาคือ การเพิ่มผลผลิตตอไรและปรับปรุงคุณภาพ,กระจายแหลงที่
ตั้งของโรงงานแปรรูป, กําหนดรัศมีการขนสงผลิตผลทางการเกษตรสูโรงงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงาน, พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอม, และพัฒนาเมืองราชบุรีใหเปนเมืองหลักของ
ภาคตะวันตก ซึ่งในสวนของพื้นที่ศึกษาที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจกาวหนานี้คือ อําเภอเมือง, อําเภอ
ดอนตูม,และอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนแหลงปลูกออยที่สําคัญตอเนื่องมาจาก
จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี 

2)เขตเศรษฐกิจทรุดโทรมตามชายฝงทะเลครอบคลุมอาณาบริเวณชายฝงทะเลของภาคตะวัน
ตกโครงสรางเศรษฐกิจหลักมาจากกิจการประมงซึ่งกําลังทรุดตัวหนัก ผลผลิตมะพราวตกต่ําและมี
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ประเด็นปญหาหลักที่สําคัญในพื้นที่คือการประมงซ่ึงเปนภาคอาชีพหลัก
กําลังทรุดตัวหนัก, ผลผลิตตอไรของมะพราวตกต่ํา, สภาพแวดลอมเส่ือมโทรม, อุตสาหกรรมการทอง
เที่ยวยังไมกาวหนาเทาที่ควร 

3.6.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 ป 2530 - 2534 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับนี้พื้นที่ศึกษาถูกจัดรวมเขากับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ดังกลาวไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
ที่สําคัญ 5 ประการคือ 

1)แนวนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําเปนตองประสานการใชมาตรการ
ดานการลงทุนขยายโครงขายบริการพื้นฐานกับมาตรการทางผังเมือง ใหสามารถมีอิทธิพลตอการใชที่
ดิน และใหการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในอนาคตไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและสรางความ
เปนระเบียบ 

2)กําหนดพื้นที่เปาหมายในอันที่ที่จะทําใหการใชมาตรการทางผังเมืองและการวางแผนบริการ
ข้ันพื้นฐานไดสอดคลองกับความหนาแนน และขนาดของประชากร ที่ตั้งทางเศรษฐกิจ และปญหา
เฉพาะพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดแบงเปาหมาย 4 บริเวณคือ 

- พื้นที่ศูนยกลางธุรกิจช้ันใน ประกอบดวย 12 เขต คือ เขตพระนคร, ปอมปราบ
ศัตรูพาย, ปทุมวัน, สัมพันธวงศ, บางรัก, ดุสิต, พญาไท, ธนบุรี, คลองสาน, บาง
กอกนอย, บางกอกใหญ, และยานนาวา สวนใหญเปนเขตธุรกิจเดิมและยาน
ธุรกิจใหม เปนศูนยกลางของธุรกิจดานบริการ การบริหารราชการ ตลอดทั้งเปน
ที่ตั้งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

- พื้นที่ชานเมืองที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบดวย 8 เขต คือเขตพระ
โขนง, บางเขน, บางกะป, หวยขวาง, บางขุนเทียน, ภาษีเจริญ, ตลิ่งชัน, ราษฎร
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บูรณะ, กับอีกสามอําเภอของจังหวัดนนทบุรี คือ อําเภอเมือง ปากเกรด็ และบาง
กรวย สวนใหญเปนชุมชนสมบูรณในตนเอง เปนทั้งที่อยูอาศัย แหลงการคา ที่
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมการเกษตร 

- พื้นที่ยานอุตสาหกรรม เปนพื้นที่เฉพาะในเขตอุตสาหกรรมตามผังเมืองและนคิม
อุตสาหกรรม ไดแก บริเวณอําเภอเมืองสมุทรปราการ, พระประแดง, บางพลี ใน
จังหวัดสมุทรปราการ, อําเภอเมืองปทุมธานี, คลองหลวง, ธัญบุรี, ในจังหวัด
ปทุมธานี,อําเภอเมืองสมุทรสาคร, กระทุมแบน ในจังหวัดสมุทรสาคร และ
อําเภอสามพราน ในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีทั้งนิคมอุตสาหกรรม และเปนยานที่
อุตสาหกรรมขยายตัวไปตั้งโรงงานมากขึ้น เปนบริเวณที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ของประชากรสูงประมาณรอยละ 4 ตอป 

- พื้นที่กรุงเทพมหานครที่เหลือและเขตปริมณฑลรอบนอก เปนที่ตั้งเขตเทศบาล
และสุขาภิบาลซึ่งเปนที่ตั้งชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณในตัวเอง และเปนแหลง
เกษตรกรรมที่สําคัญ 

3)กําหนดแนวนโยบายการลงทุนพัฒนาขยายบริการขั้นพื้นฐาน โดยแบงภาระการลงทุน
ระหวางรัฐบาล : สวนทองถิ่น : รัฐวิสาหกิจ จากเดิมในสัดสวน 48 : 12 : 40 มาเปน 10 : 24 : 66 ตาม
ลําดับ และจะเพิ่มบทบาทสวนทองถิ่น ดวยการปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 
และขยายฐานรายได ขณะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ดวยการปรับคาบริการ
สาธารณะใหคุมคาทุนจากผูรับประโยชนโดยตรง ใหกิจการสามารถเลี้ยงตัวเองได เพื่อลดเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลลง และที่สําคัญคือการสนับสนุนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น 

4)กําหนดแนวนโยบายการพัฒนากลุมผูมีรายไดนอยที่อยูในขายยากจน และชุมชนแออัดใน
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 500,000 คน โดยการสรางที่อยูอาศัยและการปรับ
ปรุงชุมชนแออัดใหสามารถรับการบริการพื้นฐานไดอยางทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนใหมีความมั่นคงใน
สิทธิในการถือครองที่ดินเพื่ออยูอาศัยในชวงระยะเวลาที่แนนอน ดําเนินการจัดที่อยูอาศัยใหในกรณีที่
มีการร้ือยายชุมชนแออัด และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน ตลอดทั้งการจัด
ระบบการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน และสนับสนุนใหองคกรเอกชนเขามามี
สวนรวมเพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองได รวมถึงการฝกอบรมอาชีพและการศึกษาภาคบังคับในหมูผูมีราย
ไดนอยอยางทั่วถึงโดยเฉพาะกลุมเยาวชน 
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5)สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรกลางพัฒนาเมืองระดับชาติข้ึน ใหทําหนาที่กําหนดและ
ประสานนโยบาย แผนงาน รวมถึงการะดมทุนเพื่อการดําเนินงานตามแผนงาน และสนับสนุนการจัด
ตั้งกองทุนการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฉพาะกิจ โดยเฉพาะกองทุนการปองกันน้ําทวม 
กองทุนคาผานทางเขาเขตชั้นใน 

3.6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ป 2535 - 2539 
แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 7 ไดกําหนดแนวนโยบายไว 3 ประการคือ 
1)การกําหนดแนวทางการพัฒนาขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยประสานการ

ลงทุนโครงขายบริการพื้นฐานกับการจัดการดานที่ดินและสิ่งแวดลอมใหการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกไปเชื่อมตอกับพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกซึ่งมีแนวทาง 3 แนว
ทางคือ 

แนวทางที่ 1 การจัดการการใชที่ดินและสิ่งแวดลอมเมืองในเขตมหานคร โดยการใชผัง
เคาโครงพัฒนาภาคมหานครและผังเมืองรวมของแตละชุมชนเปนแผนชี้นําการพัฒนาที่ดิน 
และขยายโครงขายบริการพื้นฐาน เพิ่มการใชประโยชนพื้นที่วางเปลาในเมือง กําหนดเขตสง
เสริม และควบคุมการขยายตัวของอาคารในแนวสูง พรอมกับแกไขปญหาการจราจร การ
บําบัดน้ําเสีย และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยใหเกิดการปรับปรุงฟนฟูชุมชนเมือง อนุรักษ
พื้นที่ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สงเสริมใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ สงเสริมการ
พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยและเรงรัดออกกฎหมายบังคับใชมาตรฐานน้ํา
ทิ้งชุมชน 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาโครงขายบริการพื้นฐาน มีแนวทางที่สําคัญคือการเรงแกไข
ปญหาการจราจรและจัดระบบขนสง การพัฒนาระบบทางดวนระหวางเมือง ตลอดจนเตรียม
การจัดใหมีระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ระบบรถไฟความเร็วสูง พัฒนาทาอากาศยาน
พาณิชยสากลแหงที่ 2 ขยายบริการระบบสื่อสาร เรงรัดการดําเนินงานตามแผนการปองกันน้ํา
ทวมใหเปนระบบถาวร เรงขยายโครงขายบริการประปาเขาไปชวยในพื้นที่ชานเมืองที่ขยายตัว
อยางรวดเร็ว ควบคุมการใชน้ําบาดาลและการอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปาพัฒนาอยาง
ชัดเจน 

แนวทางที่ 3 การพัฒนาคนยากจนในเมือง หลักการสําคัญคือการปรับปรุงชุมชน
แออัด จัดสรางที่อยูอาศัยที่สําหรับผูมีรายไดนอยและแรงงานอุตสาหกรรม และพัฒนาคนยาก
จนในเมืองใหมีโอกาสทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพที่มั่นคง 
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2)เพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการระดมทุนของทองถิ่นในการจัดการบริการพืนฐานของเมืองโดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได สงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการลงทุน และใชมาตร
การจัดเก็บคาบริการใหคุมตนทุน 

3)ปรับปรุงการบริหารงานพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการจัดใหมีกลไกระดับ
นโยบายเพื่อวางแผนและประสานแผนโดยเฉพาะ ปรับปรุงขีดความสามารถขององคกรทองถิ่น 
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆใหเอื้อตอการพัฒนาเมือง และการพิจารณา
ออกกฎหมายใหมเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาเมือง 

3.6.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ป 2540 – 2544 
แผนพัฒนาฉบับน้ีมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายการพัฒนาโดยการปรับแนวคิดจากการพัฒนาที่

เนนทางดานเศรษฐกิจมาเปฯการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง เปนการพัฒนาจากเบื้องลางสูเบ้ืองบนเปด
โอกาสใหคนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาคเขารวมแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาประเทศตั้งแตเร่ิมการจัดทําแผน และการพัฒนาใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม โดยแผนการพัฒนาศักยภาพของคน, การพัฒนาสภาพ
แวดลอมของสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน, การสรางเสริมศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและ
ชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง, การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและคุณภาพชีวิต, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การพัฒนา
ประชารัฐเปนการพัฒนาภาครัฐใหมีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการเสริมสรางศักยภาพและ
สมรรถนะของคนและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ และการบริหารจัดการเพื่อใหมีการนําแผน
พัฒนาไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติดวยแนวทางการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

3.6.5 แนวนโยบายสงเสริมการลงทุน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดแบงเขตสงเสริมการลงทุนออกเปน 3 เขต ตามปจจัยทาง

เศรษฐกิจ โดยใชรายไดและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานแตละจังหวัดเปนเกณฑดังนี้ 
- เขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัดในสวนกลาง ไดแก กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, 

นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 
- เขต  2 ประกอบดวย  12 จังหวัด  ไดแก  กาญจนบุ รี, ฉะเชิงเทรา , ชลบุ รี, 

นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, ภูเก็ต, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, 
อางทอง และสุพรรณบุรี 

- เขต 3 ประกอบดวย 58 จังหวัดที่เหลือ 
โดยพื้นที่ศึกษาอยูในเขต 1 ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนดังนี้ 
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- ใหไดรับการลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง เฉพาะเครื่องจักรที่มี
อากรขาเขา ไมต่ํากวารอยละ 10 

- ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 ป สําหรับโครงการที่ตั้ง
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสง
เสริม ทั้งนี้ผูไดรับการสงเสริมในโครงการที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต 10 ลานบาท
ข้ึนไป(ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรอง
ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเทา
ภายในระยะเวลา 2 ปนับต้ังแตวันเปดดําเนินการหากไมสามารถดําเนินการได
จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1 ป 

- ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่ผลิตเพื่อ
การสองออกเปนระยะเวลา 1 ป 

 
3.7 โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 
  

การศึกษาโครงสรางการใชที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินนี้จะทําการศึกษาตั้งแตสมัย
ประวัติศาสตรที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ ปจจัยที่ทําใหโครงสรางการใชที่ดินในพื้นที่เปลี่ยน
แปลง ตลอดจนการศึกษาสภาพการใชที่ดินในปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร มีโครงสรางการ
ใชที่ดินอยางไรเพื่อนําผลที่ไดไปสูการวเิคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุมน้ําตอไป 

3.7.1 การใชที่ดินในอดีต 
1)สมัยอยุธยา ลักษณะการใชที่ดินในสมัยนี้เร่ิมมีความสัมพันธกับการพัฒนาคลองตางๆคอน

ขางชัดเจนเนื่องจากอยุธยาเปนนครรัฐทางการคาที่สําคัญผูคนสวนใหญตั้งบานเรือนในตอนบนตั้งแต
อยุธยาขึ้นไป สวนที่ต่ํากวานั้นไมคอยมีคนอาศัยอยูยกเวนชาวประมงและคนเผาถาน(Takaya,1987) 
ในสมัยพระมหาจักรพรรด์ิตองการไพรพลเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมรับศึกพมาจึงทรงตั้งเมืองนครชัยศรีและ
เมืองสาครบุรีข้ึนเพื่อใชเปนที่เกณฑไพรพล การขุดคลองในพื้นที่สวนใหญในสมัยนี้จึงเปนการขุดเพื่อ
เช่ือมตอการคมนาคมการเพื่อประโยชนทางการคาและการทหาร การขุดคลองมหาชัยในสมัยพระเจา
ปราสาททองแสดงใหเห็นวาชุมชนบานทาจีนเปนชุมชนสําคัญในการเชื่อมตอทางการคาและทาง
ทหาร  

ดังนั้นความสําคัญของพื้นที่ศึกษาในสมัยอยุธยาจึงมีความสําคัญในการใชที่ดินนอยมากผูที่
อยูอาศัยโดยมากเปนชาวประมงและชาวสวนผลไมเล็กๆจึงมีความสําคัญทางการเกษตรนอยมากเมือ่
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เทียบกับพื้นที่โดยรอบเมืองอยุธยา จะมีความสําคัญบางก็ในแงการทหารเพียงแคเปนแนวปองกัน
ตามธรรมชาติเทานั้น 

2)ธนบุรีและรัตนโกสินทร ลักษณะการใชที่ดินในสมัยนี้ไมตางจากสมัยอยุธยามากนกั โครงการ
พัฒนาแหลงน้ําสวนใหญยังคงเปนเพื่อการคมนาคมขนสงทางการคาและการปองกันประเทศแตก็เริ่ม
มีการกวาดตอนผูคนเขามาจับจองที่ดินริมครองทําการเกษตรและอยูอาศัย เปนที่นาสังเกตวาในชวง
ตนสมัยรัชกาลพระเจาตากสินมหาราชถึงรัชกาลที่ 2 การพัฒนาสวนใหญเปนการสรางและขยาย
เมืองหลวงดังนั้นการพัฒนาตางๆจึงยังไมเขามาในพื้นที่ศึกษามากนัก 

พื้นที่ลุมน้ํา(ศูนยมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2535)เร่ิมมีการใชที่ดินมากขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลังที่ไดมีการทําสัญญาเบอรนี ในป พ.ศ. 2369 
และสนธิสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 2398 สงผลใหการคาขายกับตางประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว มี
สินคาไทยที่ตลาดโลกตองการมาก คือ น้ําตาลทราย และขาว โดยมีพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางเปน
แหลงผลิตที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ 

การผลิตน้ําตาลทราย 
การผลิตน้ําตาลทรายเพื่อสงออกประมาณกันวาเริ่มตนราวรัชกาลที่ 2 ซ่ึงลุมนํ้านครชัยศรีเปน

แหลงผลิตสําคัญ เพราะมีปจจัยสนับสนุนดังนี้ 
- บริเวณริมน้ํานครชัยศรีเปนที่ราบลุมดินดี จึงสามารถปลูกออยไดโดยอาศัย

ปริมาณน้ําจากแมน้ํา และฝนธรรมชาติ 
- แหลงปลูกออยและโรงงานน้ําตาลอยูบริเวณเดียวกัน คือริมแมน้ํา การขนสง

ออยสูโรงงานน้ําตาลจึงสะดวก รวมทั้งการขนสงน้ําตาลทรายมายังกรุงเทพฯ
ดวย 

- มีแรงงานชาวจีนเพียงพอ เนื่องจากเมืองนครชัยศรีตั้งอยูไมไกลทะเลมากนักแรง
งานจีนจึงอพยพเขามาไดงาย 

จากบันทึกของสังฆราชปาลเลกัวซทําใหทราบวา สมัยรัชกาลที่ 3 มีโรงงานน้ําตาลทรายตั้งอยู
ริมฝงแมน้ําทาจีนประมาณ 30 โรงงาน หลักฐานที่สําคัญที่แสดงใหเห็นวาพื้นที่นี้มีการผลิตน้ําตาลคือ 
นิราศพระประธมของสุนทรภู  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เร่ิมมีการทําสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 2389  ความตองการน้ําตาล
ทรายในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายแหลงผลิตนําตาลทรายไปยังตําบลวังตะกู เพราะมีความ
เหมาะสมคือ(1)บริเวณดังกลาวเปนที่รกรางวางเปลาเหมาะตอการบุกเบิกที่ดินเพื่อการเพาะปลูก

User
Text Box
97



,(2)พื้นดินสวนใหญเปนที่ดอน เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทราย บางแหงเค็มเล็กนอยเหมาะสําหรับ
ปลูกออยแดง เพราะทนนความแลงไดดี และ(3)มีการคมนาคมขนสงสะดวกเพราะรัชกาลที่ 4 ขุด
คลองเจดียบูชา และคลองมหาสวัสด์ิ เช่ือมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้รัชกาลที่ 4 ยัง
ไดบูรณะเมืองนครปฐมขึ้นใหมที่บริเวณพระปฐมเจดียอีกดวย นอกจากนี้ในสมัยตนรัชกาลที่ 5 โรง
งานบางสวนเร่ิมมีการนําเครื่องจักรสมัยใหมเขามาดําเนินการ เชน โรงงานของบริษัท อินโดไซนิสซูคา
คัมปนีลิมิติด ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ริมแมน้ําทาจีน บริเวณตําบลดอนกะดี อําเภอตลาดใหม เมือง
นครชัยศรี หรือในอําเภอกระทุมเบน จังหวัดสมุทรสาครในปจจุบัน การผลิตน้ําตาลทรายเฟองฟูถึง
สมัยกลางรัชกาลที่ 5 ก็คอยๆตกต่ํา และสลายตัวจนหมดความสําคัญในปลายรัชกาล ทําใหประชา
ชนสองฝงลุมน้ําทาจีนที่เคยปลูกออยตองปรับเปล่ียนวิถีชีวิตมาบุกเบิกการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนโดย
เฉพาะการปลูกขาว 

การผลิตขาว 
การผลิตขาวสวนใหญในสมัยอยุธยาเปนเพื่อการเลี้ยงตนเอง ดังนั้นเม่ือรัชกาลที่ 4 ทรงทําสนธิ

สัญญาบาวริ่งแลวจึงโปรดฯใหมีการขุดคลองสําคัญในพื้นที่ส่ีสายคือ คลองเจดียบูชา, คลองภาษี
เจริญ, คลองดําเนินสะดวก, และคลองมหาสวัสด์ิโดยเฉพาะคลองมหาสวัสด์ิมีวัตถุประสงคอยางชัด
เจนท่ีจะทําใหที่รกรางวางเปลากลายเปนที่นาและเพื่อการขนสงน้ําตาลมายังนครหลวง โดยพระมหา
กษัตริยพระราชทานที่ดินริมคลองแกพระราชวงศผูใกลชิดและขาราชการ สวนคลองที่เหลือใช
ประโยชนเพื่อการคมนาคมโดยเฉพาะคลองดําเนินสะดวกใชเพื่อขนสงสินคาจําพวกขาว น้ําตาล และ
เกลือจากแมน้ําแมกลองมายังนครหลวง 

รัฐมีจุดมุงหมายอยางชัดเจนวาการขุดคลองดงักลาวจะทําใหที่ดินกลายเปนที่นาแตคลองจะสง
น้ําเขานาเมื่อมีน้ําหนุนขึ้นมาเทานั้น นอกจากนี้การพระราชทานที่เหลานี้ใหแกราชวงศและขุนนางขา
ราชการชั้นสูงทําใหขาดการดูแลรักษาและมักถูกปลอยใหรกรางวางเปลาเชนเดิม เพราะเจานายเหลา
นี้ยังไมมีเหตุจูงใจมากพอในการเขาไปทําประโยชนในพื้นที่และการทํานาตองอาศยัไพรและทาสที่ข้ึน
กับเจานายชั้นสูง 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการขุดคลองอยางกวางขวางทั้งภาครัฐและเอกชนเนื่องจากขาวไทยขาย
ไดราคาดีในตลาดโลก คลองที่มีการขุดในพื้นที่คือคลองทวีวัฒนา, คลองนราภิรมย, คลองพระพิมล, 
และคลองพระยาบรรลือ จึงทําใหมีการขยายพื้นที่นาอยางกวางขวางมากกวารัชการกอนทั้งนี้อาจจะ
เปนผลสืบเนื่องจาก(1)การเปลี่ยนแปลงนโยบายการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินริมคลองจาก “พระราช
บัญญัติธรรมเนียมคลอง”ป พ.ศ. 2413 ที่เปนการรักษาการคมนาคมทางคลองเปน         ”ประกาศ
ขุดคลอง” ป พ.ศ. 2420 ที่ใหสิทธิในการถือคลองที่ดินริมคลองและการขุดคลองโดยเอกชนทําใหมี

User
Text Box
98



การจัดสรรและจับจองที่ดินจากผูคนในหัวเมืองตางๆ,และ(2)กลุมชาวนาใหมซ่ึงสามารถแบงออกเปน
สองพวกคือผูที่พนจากการเปนทาสเขามาถือครองที่ดินริมคลองตางๆเปนจํานวนมากเปนชาวนา
อิสระไมใชชาวนาที่ใชแรงงานใหกับเจานายเหมือนสมัยกอน พวกที่สองคือแรงงานชาวจีนอพยพที่เขา
มาขุดคลอง, สรางทางรถไฟ, และทํางานในโรงงานน้ําตาลที่สลายตัวในปลายรัชกาลที่ 5  

ในสมัยรัชกาลที่ 6 การใชที่ดินในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนการใชที่ดินในเขตเมืองนครปฐมมี
การกอสรางพระราชวังสนามจันทรเพื่อเสด็จแปรพระราชฐาน ศูนยราชการโดยรอบพื้นที่ เมือง
นครปฐมจึงเปนเมืองสําคัญที่มีการติดตอกับกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ ตอมาเมื่อมีการสรางทาง
หลวงแผนดินหมายเลขสี่ตามโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจึงทําใหการใชที่ดินเปลี่ยนจากการใช
ที่ดินริมคลองมาเปนการใชที่ดินริมถนนสายสําคัญเพิ่มมากข้ึน 

3.7.2 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในปจจุบัน 
จากขอมูลการแปลภาพถายดาวเทียมของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณพบวาการใชที่ดินภาคการเกษตรในพื้นที่ศึกษาลดลงอยางรวดเร็วกลายเปนเนื้อที่ที่ไมใช
เพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยพื้นที่ทางการเกษตรสวนใหญยังคงเปนที่นาประมาณรอยละ 20 ในป 
พ.ศ.2541 ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจโครงสรางการใชที่ดินและการเปล่ียนแปลงโครงสรางในราย
ละเอียดจึงนําขอมูลจากการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณมาประกอบการ
วิเคราะห 

 การสํารวจแบงออกเปนรายจังหวัดและปที่สํารวจคือ จังหวัดนครปฐมมีการสํารวจการใชที่ดิน
สองครั้งคือในป พ.ศ.2532 และ ป พ.ศ.2544 และจังหวัดสมุทรสาครมีการสํารวจสองครั้งเชนเดียวกัน
คือในป พ.ศ.2525 และป พ.ศ. 2543 จากการสํารวจแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงรายจังหวัดดังนี้ 

1)พื้นที่ชุมชนและเมือง กรมพัฒนาที่ดินไดแบงพื้นที่ชุมชนและเมืองออกเปนประเภทยอยอีก 6 
ประเภทคือตัวเมืองและยานการคา, หมูบาน, สถานที่ราชการ, สนามบิน, ยานอุตสาหกรรม, และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ในป พ.ศ.2532พื้นท่ีชุมชนและเมืองในจังหวัดนครปฐมมีรอยละ 5.66 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด ในป พ.ศ.2544 มีรอยละ 13.88 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.73 ในจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่
ที่ชุมชนและเมืองในป พ.ศ.2525 รอยละ 8.09 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในป พ.ศ.2543 มีรอยละ 12.71 
หรือมีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 2.52 โดยรายละเอียดรายประเภทยอยๆมีดังนี้ 

- ตัวเมืองและยานการคา ในป พ.ศ.2532 พื้นที่ตัวเมืองและยานการคาในจังหวัด
นครปฐมมีรอยละ 0.53 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จากการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบ
วาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ 1.07 ของพื้นที่ทั้งหมด ซ่ึงมี
อัตราการเพิ่มรอยละ 5.90 ในป พ.ศ.2525 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ตัวเมือง
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และยานการคารอยละ 1.71 ตอมาในป พ.ศ.2543 เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 3.24 ของ
พื้นทั้งจังหวัด ซ่ึงมีอัตราการเติบโตรอยละ 3.85 

- หมูบาน ในป พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่หมูบาน จํานวน 33,326 ไร หรือ
รอยละ 2.46 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เมื่อทําการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 130,158 ไร หรือรอยละ 9.60 มีอัตราการเติบโตรอยละ 
11.97 การสํารวจในจังหวัดสมุทรสาครในป พ.ศ.2525 พบวาพื้นที่หมูบานมี
จํานวน 32,062 ไร หรือรอยละ 5.88 ของพื้นที่จังหวัด ตอมาการสํารวจในป 
พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวน 34,811ไร หรือรอยละ 6.38 มีอัตราการ
เติบโตรอยละ 0.45  

 
- สถานที่ราชการ ในป พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ที่ใชเปนสถานที่ราชการ

จํานวน 33,274 ไร หรือรอยละ 2.46 ของพื้นที่จังหวัด ตอมาการสํารวจในป 
พ.ศ.2544 แสดงใหเห็นวามีการใชที่ดินเปนสถานที่ราชการลดลงเหลือ จํานวน 
26,761 ไร หรือรอยละ 1.97 มีอัตราการเติบโตรอยละ – 1.79 ในสวนจังหวัด
สมุทรสาคร ป พ.ศ.2525 มีการใชที่ดินทางราชการ จํานวน 1,725 ไร หรือรอย
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แผนภูมิที่ 3.5 แสดงการเปลี่ยนเแปลงการใชที่ดินทางชุมชนและเมือง

นครปฐม พ.ศ.2532 นครปฐม พ.ศ.2544 สมุทรสาคร พ.ศ.2525 สมุทรสาคร พ.ศ.2543
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ละ 0.32 ตอมาในป พ.ศ.2543 มีการใชที่ดินเพิ่มข้ึนเปน 2,586 ไร หรือรอยละ 
0.47 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโต 2.25  

- สนามบิน การใชที่ดินในลักษณะนี้พบเพียงที่เดียวคือจังหวัดนครปฐมซึ่งเปนที่
ตั้งของโรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ มีเนื้อที่รวม 1,224 ไร หรือประมาณ
รอยละ0.09 ของพื้นที่จังหวัด 

- ยานอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2532 มีการใชที่ดินยานอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 1,629 ไร หรือรอยละ 0.12 ของพื้นที่จังหวัด ในป พ.ศ.2544 มี
การใชที่ดินในลักษณะดังกลาว จํานวน 9,837 ไร หรือรอยละ 0.73 มีอัตราการ
เติบโตรอยละ 16.10 ในจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ.2525 มีการใชที่ดินยานอุต
สาหกรรมจํานวน 988 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เมื่อทําการ
สํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวเพิ่มข้ึนเปน 13,577 ไร หรือรอยละ 
2.49 มีอัตราการเติบโตรอยละ 15.50 

- สถานที่พักผอนหยอนใจ ในป พ.ศ. 2532 จังหวัดนครปฐมมีการใชที่ดินเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจจํานวน 1,275 ไร หรือรอยละ 0.09 เมื่อมีการสํารวจใน
ป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 5,713 ไร หรือรอยละ 0.42 มีอัตรา
การเติบโตรอยละ 13.26 ในสวนจังหวัดสมุทรสาครเร่ิมพบการใชที่ ดินใน
ลักษณะนี้จากการสํารวจในป พ.ศ. 2543 จํานวน 637 ไร หรือรอยละ 0.12 ของ
พื้นที่ศึกษา 

2)พื้นที่เกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดินไดแบงพื้นที่การสํารวจออกเปน  8 ประเภทคือ นาขาว, พชื
ไร, ไมยืนตน, ไมผล, พืชสวน, โรงเรือนเลี้ยงสัตว, พืชน้ํา, และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในป พ.ศ. 
2532 พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนครปฐมมีจํานวน 1,260,141 ไร หรือรอยละ 92.99 ของพื้นที่
จังหวัด ตอมาในป พ.ศ.2544 จากการสํารวจพบวาพื้นที่เกษตรกรรมมีจํานวนลดลงเหลือ 1,132,587 
ไร หรือรอยละ 83.57 มีอัตราการเติบโต – 0.88 ในสวนจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ.2525 มีพื้นที่
เกษตรกรรมจํานวน 456,143 ไร หรือรอยละ 83.66 ของพื้นที่จังหวัด จากการสํารวจในป พ.ศ.2543 
พบวา พื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครลดลงเหลือ 387,815 ไร หรือรอยละ 71.13 มีอัตรา
การเติบโตรอยละ – 0.89 โดยรายละเอียดการใชที่ดินในสาขาตางๆมีดังนี้  

- นาขาว ในป พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่นารวม 735,277 ไร หรือรอยละ 
54.26 ของพื้นที่จังหวัดเมื่อกรมพัฒนาที่ดินทําการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวา 
พื้นที่นาขาวลดลงเหลือ 550,432 ไร หรือรอยละ 40.62 มีอัตราการเติบโต – 
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2.37 ในสวนจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ.2525 พบวามีพื้นที่นาทั้งหมด 238,598 
ไร หรือรอยละ 43.76 จากการสํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่นาขาวมีขนาด
ลดลงเหลือ 101,929 ไร หรือรอยละ 18.70 ของพื้นที่จังหวัด มีการเติบโตรอยละ 
– 4.57  

- พืชไร การใชที่ดินในการเพาะปลูกพืชไรนี้พบเฉพาะจังหวัดนครปฐมเทานั้นโดย
ในป พ.ศ.2532 มีจํานวน 266,310 ไร หรือรอยละ 19.65 ของพื้นที่จังหวัด จาก
การสํารวจในป พ.ศ. 2544 พบวาพื้นที่เพาะปลูกดังกลาวมีขนาดลดลงเหลือ 
201,534 ไร หรือรอยละ 14.87 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ – 
2.29  

- ไมยืนตน การใชที่ดินในลักษณะนี้มีนอยมากในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด จังหวัด
นครปฐมในป พ.ศ.2532 มีการใชที่ดินในลักษณะนี้เพียง 1,907 ไร หรือรอยละ 
0.14 ของพื้นที่จังหวัด จากการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวเพิ่ม
ข้ึนเปน 2,380 ไร หรือรอยละ 0.18 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ 
1.86 ในสวนจังหวัดสมุทรสาครนั้นพบการใชที่ดินในลักษณะนี้ในการสํารวจครั้ง
เดียวคือในป พ.ศ.2525 จํานวน 475 ไร หรือรอยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
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แผนภูมิท่ี 3.6 แสดงการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินทางการเกษตร

นครปฐม พ.ศ.2532 นครปฐม พ.ศ.2544 สมุทรสาคร พ.ศ.2525 สมุทรสาคร พ.ศ.2543

User
Text Box
103



- ไมผล การใชที่ดินเพื่อปลูกไมผลนับไดวาเปนการใชที่ดินทางการเกษตรขนาด
ใหญเชนเดียวกับนาขาว โดยในป พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีการใชที่ดินใน
ลักษณะนี้จํานวน 227,055 ไร หรือรอยละ 16.75 ของพื้นที่ จังหวัด จากการ
สํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 240,699 ไร 
หรือรอยละ 17.76 มีอัตราการเติบโตรอยละ 0.49 ในสวนจังหวัดสมุทรสาครป 
พ.ศ.2525 มีการใชที่ดินในลักษณะนี้ จํานวน 131,946 ไร หรือรอยละ 24.20 
ของพื้นที่จังหวัด ตอเมื่อทําการสํารวจอีกครั้งในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดัง
กลาวมีขนาดลดลงเหลือ จํานวน 123,321 ไร หรือรอยละ 22.62 ของพื้นที่
จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ – 0.37 

- พืชสวน การใชที่ดินเพื่อปลูกพืชสวนนี้พบมากในจังหวัดนครปฐม โดยในป พ.ศ. 
2532 พบวามีจํานวน 26,931 ไร หรือรอยละ 1.99 ของพื้นที่จังหวัด เมื่อทําการ
สํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีขนาดลดลงเหลือ 11,423 ไร หรือ
รอยละ 0.84 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอัตราการเติบโต – 6.87 ในสวนจังหวัด
สมุทรสาครพบเพียงปเดียวเทานั้นคือป พ.ศ.2525 มีจํานวน 195 ไร หรือรอยละ 
0.04 ของพื้นที่จังหวัด ตอมาเมื่อทําการสํารวจในป พ.ศ.2543 ไมพบการใชที่ดิน
ในลักษณะดังกลาว 

- โรงเรือนเลี้ยงสัตว การใชที่ดินในลักษณะนี้พบเพียงในจังหวัดนครปฐมเทานั้น 
โดยในป พ.ศ.2532 มีจํานวน 1291 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เมือ่
มีการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 4,483 ไร 
หรือรอยละ 0.33 มีอัตราการเติบโตรอยละ 10.89 

- พืชน้ํา การปลูกพืชน้ํานับเปนกิจกรรมที่มีการสํารวจพบเพียงปเดียวและพบ
เพียงจังหวัดนครปฐมเพียงจังหวัดเดียวเทานั้นผลการสํารวจพบวา ในป 
พ.ศ.2544 จํานวน 395 ไร หรือรอยละ 0.03 ของพื้นที่จังหวัด 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในป พ.ศ.2532 พบวาพื้นที่ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใน
จังหวัดนครปฐมมีเพียง 1,370 ไร หรือรอยละ 0.10 ของพื้นที่จังหวัดเทานั้น ตอ
มาเมื่อมีการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 
121,323 ไร หรือรอยละ 8.95 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 45.07 ในสวน
จังหวัดสมุทรสาครที่เคยเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําคัญในพื้นที่ศึกษาก็มีการ
ขยายพื้นที่ เพิ่มมากขึ้นดวยเชนเดียวกันโดยในป พ.ศ.2525 มีการพบพื้นที่
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ลักษณะดังกลาว จํานวน 84,929 ไร หรือรอยละ 15.58 ของพื้นที่จังหวัด ตอมา
เมื่อมีการสํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวน 162,565 ไร หรือ
รอยละ 29.82 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ 3.64 

3)พื้นที่ปาไม เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของพื้นที่ศึกษาเปนที่ราบลุมและไดรับการบุกเบิกพัฒนา
มานานทําใหการใชที่ดินในลักษณะนี้เปนจํานวนนอยจะพบมากวาเปนพื้นที่ปาชายเลนในจังหวัด
สมุทรสาครจากการสํารวจพบวา ในป พ.ศ.2544 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่ปาจํานวน 539 ไร หรือรอย
ละ0.04 ซ่ึงมีขนาดนอยมาก ในสวนจังหวัดสมุทรสาครในป พ.ศ.2525 มีพื้นที่ปาไม จํานวน 69,693 
ไร หรือรอยละ 12.78 ของพื้นที่จังหวัด เมื่อมีการสํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ปามีเหลือเพียง 
1,834 ไร หรือรอยละ 0.34 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ – 18.13 

4)พื้นที่แหลงน้ํา สามารถแบงพื้นที่แหลงน้ํานี้ออกไดเปนสองประเภท คือแหลงน้ําตามธรรม
ชาติ และแหลงน้ําที่สรางขึ้น โดยพื้นที่แหลงน้ําโดยรวมพบวา ในป พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่
โดยรวม 12,114 ไร หรือรอยละ 0.89 ของพื้นที่จังหวัด เมื่อทําการสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่
แหลงน้ําเพิ่มข้ึนเปน 20,607 ไร หรือรอยละ 1.52 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ 4.51 ใน
สวนจังหวัดสมุทรสาครพบวาในป พ.ศ.2525 มีพื้นที่แหลงน้ําจํานวน 5,663 ไร หรือรอยละ 1.04 ของ
พื้นที่จังหวัด เมื่อทําการสํารวจในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีขนาดเพิ่มข้ึนเปน 7,007 ไร เหลือ
รอยละ 1.29 ของพื้นที่จังหวัด มีอัตราการเติบโตรอยละ 1.18 โดยรายละเอียดรายสาขาพบวา 

- แหลงน้ําธรรมชาติ ในป พ.ศ. 2532 พื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติของจังหวัด
นครปฐมมี จํานวน 11,042 ไร หรือรอยละ 0.81 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  เมื่อมีการ
สํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 14,398 ไร หรือ
รอยละ 1.06 มีอตัราการเติบโตรอยละ 2.23 จังหวัดสมุทรสาครในป พ.ศ.2525 
พบวามีพื้นที่แหลงน้ําตามธรรมชาติ จํานวน 5,663 ไร หรือรอยละ 1.04 ของพื้น
ที่ทั้งจังหวัด ตอมาในป พ.ศ.2543 พบวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปน 
6,892 ไร หรือรอยละ 1.26 มีอัตราการเตบิโตรอยละ 1.09 

- แหลงน้ําที่สรางขึ้น แหลงน้ําที่สรางขึ้นสวนใหญพบในจังหวัดนครปฐม อยางไรก็
ตามการสํารวจในป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นวามีการสรางแหลงน้ําในจังหวัด
สมุทรสาครจํานวน 115 ไร ในสวนจังหวัดนครปฐมการสํารวจในป พ.ศ.2532 
พบวามีพื้นที่แหลงน้ําสรางขึ้น 1,072 ไร หรือรอยละ 0.08 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  
การสํารวจในป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ดังกลาวเพิ่มขึ้นเปน 6,209 ไร หรือรอยละ 
0.46 มีอัตราการเติบโตรอยละ 15.70 
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 5)พื้นที่อ่ืนๆ พื้นที่นี้ประกอบดวย พื้นที่เบ็ดเตล็ด, ทุงหญา, ไมพุมหรือทุงหญาสลับไมพุม, พื้น
ที่ ลุม, บอทราย, บอดิน, บอดิน , ที่ทิ้งขยะ, บําบัดน้ําเสีย, และอื่นๆ จากการสํารวจพบวาในป 
พ.ศ.2532 จังหวัดนครปฐมมีการใชที่ดินประเภทอ่ืนๆ จํานวน 6,196 ไร หรือ รอยละ 0.46 ของพื้นที่
จังหวัด ในการสํารวจป พ.ศ.2544 พบวาพื้นที่ลักษณะดังกลาวเพิ่มข้ึนเปน 13,322 ไร หรือรอยละ 
0.98 มีอัตราการเพิ่มรอยละ 6.56 ในสวนจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่อื่นๆ จํานวน 39,331 ไร หรือรอย
ละ 7.21 ของพื้นที่จังหวัด การสํารวจในป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นวาพื้นที่ดังกลาวมีจํานวนเพิ่มข้ึน
เปน 79,284 ไร หรือรอยละ 14.54 มีอัตราการเติบโตรอยละ 3.93  

6)การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินรายจังหวัด พบวาการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินทั้สองจังหวัดมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงตางกันคือ 

จังหวัดนครปฐม มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตัวเมืองและยานการคา,หมูบาน, ยานอุตสาห
กรรม,สถานที่พักผอนหยอนใจ, โรงเรือนเลี้ยงสัตว, สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา, และแหลงน้ําที่สรางขึ้น
เพิ่มข้ึนอยางชดัเจน ในสวนที่มีการใชที่ดินลดลงอยางชัดเจนคือ การใชที่ดินปลูกพืชสวน, พืชไร และ
นาขาว ขอที่นาสังเกตคือภาพรวมของพื้นที่เกษตรกรรมมีอัตราการเติบโตลดลงในขณะที่การใชท่ีดิน
เพื่อเปนโรงเรือนเลี้ยงสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากลับมีอัตราเพิ่มสูงข้ึนมากกวารอยละ 10 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 45.07 ประการที่สองการใชที่ดินเพื่ออยู
อาศัยและเมืองในจังหวัดนครปฐมมีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึงรอยละ 13.88 โดยการเติบโตสวน
ใหญเกิดจากการขยายพื้นที่ยานอุตสาหกรรม, สถานที่พักผอนหยอนใจ และหมูบาน ตามลําดับ 

จังหวัดสมุทรสาครพบวาการขยายการใชที่ประเภทตางๆมีไมมากนัก การขยายการใชสวนมาก
เปนการใชที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยและเมือง โดยยานอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตรอยละ 15.50 
และตัวเมืองและยานการคามีอัตราการเติบโตรอยละ 3.58 อยางไรก็ตามการใชที่ดินทั้งสองประเภท
ยังมี อัตราการขยายตัวต่ํากวาจังหวัดนครปฐมทั้งที่ชวงเวลาในการศึกษาสํารวจของจังหวัด
สมุทรสาครมีปฐานเกากวาจังหวัดนครปฐม ในดานการเกษตรมีเพียงสาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเทา
นั้นที่มีการขยายตัวซึ่งมีอัตราการขยายตัวตํ่ากวาจังหวัดนครปฐมเชนเดียวกัน ขอที่นาสังเกตคือการ
ใชที่ดินบางประเภทไมพบหรือมีขนาดนอยมากในจังหวัดสมุทรสาครคือ การเพาะปลูกพืชไร, สนาม
บิน, พืชสวน, โรงเรือนเลี้ยงสัตว, ไมยืนตน และพืชน้ํา 

3.7.3 โครงสรางการใชที่ดินในพื้นที่ลุมนํ้าทาจีนตอนลาง 
จากขอมูลการสํารวจการใชที่ดินจังหวัดนครปฐมป พ.ศ.2544 และจังหวัดสมุทรสาครป 

พ.ศ.2543 ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณพบวาการใชที่ดินสวนใหญเปนการใชที่
ดินทางการเกษตรคิดเปนรอยละ 80.00 ของพื้นที่ศึกษา, รอยละ 13.55 เปนที่อยูอาศัย, รอยละ 4.87 
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เปนที่อื่นๆ, รอยละ 1.45 เปนพื้นที่แหลงน้ํา, และรอยละ 0.12 เปนพื้นที่ปาไม โดยรายละเอียดของ
โครงสรางการใชที่ดินมีดังนี้ 

1)การใชที่ดินทางการเกษตร จากขอมูลแสดงใหเห็นวาพื้นที่ทางการเกษตรในลุมนํ้าทาจีนตอน
ลางยังคงเปนพื้นที่ที่มีสัดสวนขนาดใหญถึงรอยละ 80.00 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด โดยรายละเอียด
ของการศึกษาโครงสรางการใชที่ดินทางการเกษตรมีดังนี้ 

พื้นที่สวนใหญทางการเกษตรในพื้นที่ศึกษายังคงเปนพื้นที่นาขาวรอยละ 34.33, พื้นที่เพาะ
ปลูกไมผลรอยละ 19.33, พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํารอยละ 14.93, พื้นที่เพาะปลูกพืชไรรอยละ 10.60, 
พื้นที่เพาะปลูกพืชสวนรอยละ 0.60, พื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตวรอยละ 0.24, พื้นที่เพาะปลูกไมยืนตน
รอยละ 0.13, และพื้นที่เพาะปลูกพืชน้ํารอยละ 0.02 ตามลําดับ โดยพื้นที่นาขาวสวนใหญอยูในพื้นที่
อําเภอบางเลนและอําเภอดอนตูม และมีบางสวนกระจัดกระจายอยูในอําเภอบานแพว, พืชไรพบ
เฉพาะจังหวัดนครปฐมพบการใชที่ดินในลักษณะนี้มากในอําเภอกําแพงแสนและบางสวนของอําเภอ
เมืองนครปฐม, ไมผลพบมากในอําเภอสามพราน,อําเภอนครชัยศรี,อําเภอพุทธมณฑล, อําเภอ
กระทุมเบน และอําเภอบานแพว, และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําพบมากในอําเภอเมืองสมุทรสาครใน
สวนที่ใกลกับชายทะเล สวนใหญที่เหลือกระจัดกระจายอยูในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดนครปฐม 

2)การใชที่ดินเปนที่อยูอาศัยและเมือง การใชที่ดินในลักษณะนี้มีสัดสวนรอยละ 13.55 ของพื้น
ที่ศึกษาพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่หมูบาน รอยละ 8.68, พื้นที่ตัวเมืองและยานการคา รอยละ 1.69, พื้น
ที่สถานที่ราชการ รอยละ 1.54, พื้นที่ยานอุตสาหกรรม รอยละ 1.23, พื้นที่อ่ืนๆและสถานที่พักผอน
หยอนใจ รอยละ 0.33, และพื้นที่สนามบินรอยละ 0.06 โดยพื้นที่หมูบาน, อ่ืนๆและสถานที่พักผอน
หยอนใจ และสถานที่ราชการ สวนใหญอยูในจังหวัดนครปฐม และพื้นที่ตัวเมืองและยานการคาและ
ยานอุตสาหกรรม สวนใหญอยูในจังหวัดสมุทรสาคร อยางไรก็ตามการใชที่ดินพื้นที่ตัวเมืองและยาน
การคาและยานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมมีสัดสวนใกลเคียงกับจังหวัดสมุทรสาครแตมีขนาด
นอยกวา 

3)พื้นที่อ่ืนๆ โดยเฉพาะพื้นที่ลุมหรือพื้นท่ีปาจากที่ยังไมไดรับการพัฒนามีสัดสวนรอยละ 4.17 
พบมากในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ในสวนจังหวัดนครปฐมพบการใชที่ดินลักษณะนี้คอนขางนอย
เพียงรอยละ 0.70 ของพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนพื้นที่รกรางยังไมไดรับการพัฒนาพบมากในเขตที่มี
การพัฒนาสูง เชน อําเภอเมือง,อําเภอสามพราน,อําเภอพุทธมณฑล, และอําเภอนครชัยศรี 

4)พื้นที่แหลงน้ํา สวนใหญของพื้นที่ลักษณะนี้จะเปนแนวแมน้ําทาจีนและคลองสําคัญตางๆใน
พื้นที่โดยมีสัดสวนที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติรอยละ 1.12 ของพื้นที่ศึกษา อยางไรก็ตามแหลงน้ําที่
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สรางขึ้นพบมากในจังหวัดนครปฐมเพื่อใชในไรนาและสนามกอลฟซึ่งเปนสัดสวนใหญของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด 

5)พื้นที่ปาไม สวนใหญพบในจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ปาชายเลนปจจุบันมีเพียงรอยละ 
0.12 ของพื้นที่ศึกษาเทานั้น ในสวนจังหวัดนครปฐมพบพื้นที่ในลักษณะนี้จํานวนนอยเพียงรอยละ 
0.03 เทานั้น 

 
3.8 สรุปบทบาทและปญหาทางดานสภาพพื้นฐานและการใชที่ดิน 

 
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเปนที่ราบมีทรัพยากรอยางจํากัดดังนั้นแนวทางการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรดินและน้ําจึงมีแนวโนมการใชประโยชนจากทรัพยากรดินและน้ําอยางเต็มประสทิธภิาพโดย
อาศัยความไดเปรียบจากความสมบูรณจากทรัพยากรทั้งสองชนิด อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางสภาพการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางในปจจุบันสงผลตอระบบลุมน้ําทั้งในดาน
บวกและลบซึ่งเปนผลมาจากปจจัยพื้นฐานดังนี้ 

1)ทางดานที่ตั้ง เนื่องจากพื้นที่เปนพื้นที่เชื่อมตอระหวางพื้นที่มหานครและพื้นที่การเกษตรภาค
ตะวันตกทําใหพบสภาพการใชที่ดินในแนวของพื้นที่ศึกษามีลักษณะคลายคลึงกับพื้นที่ดังกลาวไดแก 
พื้นที่ปลูกออยในอําเภอกําแพงแสน, พื้นที่สวนผลไมในอําเภอสามพรานและบานแพว, การทํานา
เกลือและนากุงในอําเภอเมืองสมุทรสาคร, พื้นที่อยูอาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานครในอําเภอนครชัย
ศรีและอําเภอพุทธมณฑล, และพื้นที่อุตสาหกรรมชานเมืองในอําเภอกระทุมเบนและอําเภอเมือง
สมุทรสาคร อยางไรก็ตามพื้นที่ชายฝงทะเลเปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดโครงสรางเมือง
สมุทรสาครและพื้นที่ที่มีการขยายตัวโดยรอบกลาวคือพื้นที่เมืองและพื้นที่โดยรอบเมืองสมุทรสาครได
รับอิทธิพลจากกิจการประมงทั้งประมงชายฝงและประมงทะเลในขณะที่อุตสาหกรรมชานเมืองเริม่เขา
มามีบทบาทเสริมเมื่อมีการตัดถนนพระราม 2 และการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

2)ภาวะทางประชากร จากการศึกษาทางดานประชากรแสดงใหเห็นวาพื้นที่ตอนลางทางฝง
ตะวันออกติดกับกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนทางประชากรสูงและมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว เชนเดียวกับพ้ืนที่โดยรอบเมืองนครปฐมการเติบโตในลักษณะนี้สงผลสําคัญตอระดับความ
ตองการใชน้ําในเมืองและภาวะมลพิษในพื้นที่ อยางไรก็ตามการขยายตัวในเชิงราบของพื้นที่โดยรอบ
เมืองนครปฐมจะสงผลตอระบบคูคลองทางธรรมชาติและที่ขุดข้ึนภายหลัง 

3)โครงสรางทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาโครงสรางพื้นฐานและสภาพทางเศรษฐกิจแสดงให
เห็นวาพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีภาคอุตสาหกรรมเปนภาคที่สําคัญรองลงมาคือภาคบริการโดยการ
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางในแตละจังหวัดมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน คือ จังหวัดนครปฐมมี
ภาคการบริการที่มีขนาดใหญมากกวาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแตเดิม การเปลี่ยนแปลงโครง
สรางเกิดจากการลดลงของภาคบริการและการเกษตร ในสวนจังหวัดสมุทรสาครเดิมมีภาคการเกษตร
โดยเฉพาะประมงทะเลและการแปรรูปทางการเกษตรเปนสาขาที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เปนผลเน่ืองจากการลดลงของภาคการเกษตร ซ่ึงความคลองตัวทางการขนสง,คุณภาพประชากรและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินทางดานอุตสาหกรรม
และตลาดรับซ้ือผลลิต ดังนั้นพื้นที่ในแนวทางการคมนาคมสายสําคัญจึงเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยน
แปลงการใชที่ดินอยางรวดเร็ว 

4)ผลตอระบบนิเวศลุมน้ํา การขยายตัวอยางรวดเร็วในพื้นที่ตางๆจะสงผลสําคัญตอความแตก
ตางของการใชนํ้าในพ้ืนที่เมืองและพื้นที่ชนบท การจัดหาแหลงน้ําเพื่อกิจการอุตสาหกรรม และการ
เปล่ียนแปลงสภาพคูคลองตางๆ รวมถึงระดับหรือภาวะมลพิษที่มีแนวโนวสูงขึ้นในแตละบรเิวณทีแ่ตก
ตางกันโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอกระทุมเบน,อําเภอสามพรานที่มีประชากรและโรงงานอุตสาหกรรมหนา
แนน  
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บทที่ 4 

 
สภาพทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงน้ํา 

 
ปญหาที่เกิดขึ้นในลุมน้ําทาจีนตอนลางสวนใหญเกิดจากปริมาณน้ําตนทุนมีไมเพียงพอตอ

การประกอบกิจกรรมตางๆในพื้นที่ลุมน้ํา นอกนี้ยังมีปญหาทางดานคุณภาพน้ําเพราะเปนพื้นที่
ปลายน้ํา ดังนั้นในการวางกรอบการจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําจึงตองมีการศึกษาสภาพของ
ทรัพยากรน้ํา (1)ความสามารถในการจัดหาและความตองการใชในกิจกรรมตางๆในพื้นที่, (2)คุณ
ภาพน้ํา และ(3)การจัดการและสถาบันที่เกี่ยวของในการจัดการ 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิเคราะหปริมาณน้ําฝน 
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสําคัญอยางมากตอการวิเคราะหระบบ
การไหลเวียนทรัพยากรน้ํา ปริมาณตนทุนสวนมากในภูมิอากาศเขตรอนชื้นเชนประเทศไทยมา
จากปริมาณน้ําฝน ซึ่งปริมาณน้ําฝนทั้งหมดรอยละ 100 จะไหลลงซึมลงใตดินประมาณรอยละ 50 
และไหลนองตามพื้นดินประมาณรอยละ 50 โดยรอยละ 30 ของน้ําที่ซึมลงใตดินจะระเหยกลับสู
บรรยากาศ, รอยละ 10 ไหลลงชั้นหินพรุนเก็บสะสมเปนน้ําบาดาล และรอยละ 10 จะซึมข้ึนผิวดิน
ตามลําดับ ดังนั้นปริมาณน้ําทั้งหมดบนผิวดิน เชน น้ําในแมน้ํา, น้ําในทะเลสาบ, หนองน้ํา เปนตน 
จะมีปริมาณรอยละ 60 ของปริมาณของฝนที่ตกลงมา อยางไรก็ตามน้ําผิวดินจะสูญเสียเนื่องจาก
การระเหยประมาณรอยละ 40 – 45 ขึ้นอยูกับสภาพความชื้นในอากาศ นอกจากนี้ภาวะของ
ปริมาณฝนในประเทศยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอีกดวย 

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีความสําคัญตอการวิเคราะหสภาพภูมิ

อากาศและการพยากรณปริมาณน้ําฝน เพราะโลกคือระบบนิเวศที่ใหญที่สุดเมื่อสภาวะอากาศ
โลกเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตอสวนตางๆของโลก ในระยะหลายสิบปที่ผานมีปรากฏการณทางธรรม
ชาติที่สําคัญ 2 ปรากฏการณ คือ ปรากฏการณ เอลนิโน และ ลานีญา ซึ่งสงผลตอกระทบตอรูป
แบบของฝน เชน ฤดูที่ฝนตกชุกก็เปลี่ยนเปนแหงแลง ฤดูที่เคยแหงแลงก็เปลี่ยนชวงที่มีฝนตกชุก 
เปนตน โดยปรากฎการณเอลนิโน จะทําใหสภาพภูมิอากาศแหงแลง และ ลานีญา ทําใหเกิดภาวะ
ตรงขามกับเอลนิโน 



ผลการศึกษาของมันทนา พฤกษะวัน(2531) เร่ืองการหาผลกระทบของเอลนิโนที่มีตอฝนใน
ประเทศไทยโดยใชขอมูลสถานีตรวจอากาศ 31 สถานีตั้งแตป พ.ศ. 2592 ถึง พ.ศ. 2529 พบวา 
เอลนิโนไมมีผลกระทบตอฝนในประเทศไทย แตตั้งขอสังเกตไววา สําหรับปที่เกิดเอลิโนขนาดรุน
แรงใน ปพ.ศ.2500,พ.ศ.2501,พ.ศ.2508,พ.ศ.2515,พ.ศ.2516,พ.ศ.2525 และพ.ศ.2526 ประเทศ
ไทยมักจะมีฝนในเกณฑที่แหงแลงโดยสวนมาก แตบริเวณที่เกิดฝนแลงจะเปลี่ยนแปลงไปทุกป ยก
เวนพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คอนขางแหงแลงในปที่มีเอลนิโนระดับรุนแรง 
อยางไรก็ตามผลกระทบที่สังเกตไดจากเอลนิโนระดับรุนแรงมีเพียง 4 ปเทานั้นยังไมสามารถสรุป
ไดวาจริงตามนี้เสมอหรือไม อนึ่งประเทศไทยยังคงอยูใตอิทธิพลแตไมสงผลเดนชัดเชนในอินโดนี
เชีย หรือออสเตรเลีย ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 

- หากประเทศไทยไดรับผลกระทบจากเอลนิโน ผลกระทบที่ควรจะไดรับควรออกมาในรปู
แบบที่มีผลกระทบเปนบริเวณๆ เชน บริเวณภาคใตตอนลาง ภาคกลางหรือบริเวณใด
บริเวณหนึ่งของประเทศ เปนตน ผลกระทบจะไมปรากฏออกมาเฉพาะจุด 

- เม่ือยอนกลับไปดูผลงานการวิเคราะหฝนแลงของสรณี แสงมิตรและดุษฎี ศุขวัฒนในป 
พ.ศ. 2524 และฝนแลงในประเทศไทยของกองภูมิอากาศ เพื่อเปรียบเทียบกับปที่เกิด
เอลนิโน ก็ปรากฏวาปที่มีฝนแลงอยางชัดเจนในประเทศจะไมตรงกับการเกิดเอลนิโน
แตอยางไรก็ตาม จะมีตรงกันบางก็เปนบางปที่มีฝนคอนขางแลงซึ่งมักจะตรงกับปที่เกดิ
เอลนิโนขนาดรุนแรง  

 มันนทนาและสุดาพร(2542)ไดทําการศึกษาผลกระทบของลานีญาที่มีผลตอฝนและ
อุณหภูมิของประเทศไทยในชวงป พ.ศ.2494 ถึง พ.ศ.2540 โดยปที่เกิดลานีญาขนาดรุนแรงคือ 
ปพ.ศ.2597 – พ.ศ.2599, พ.ศ.2507, พ.ศ.2513 – พ.ศ.2514, พ.ศ.2516 – พ.ศ.2517, พ.ศ.2518 
– พ.ศ.2519 และพ.ศ.2531 – พ.ศ.2532 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาลานีญาขนาดรุนแรงมีผล
กระทบทําใหประเทศไทยสวนใหญมีฝนมากกวาปกติ โดยปที่เกิดลานีญาในระดับรุนแรง ประเทศ
ไทยจะไดรับฝนสูงกวาปกติเปนสวนใหญเกือบทั่วทุกภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งสวน
ใหญจะไดรับฝนตํ่ากวาปกติในฤดูฝน ซึ่งสามารถสรุปผลไดวาเมื่อเกิดปรากฏการณลานีญาขนาด
รุนแรงประเทศไทยจะไดรับผลในฤดูกาลตางๆดังนี้ 

- ฤดูฝน ซึ่งอยูในชวงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ประเทศไทยสวนใหญจะ
ไดรับฝนสูงกวาปกติ ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สวนใหญจะมีฝนต่ํากวาปกติ 

- ฤดูหนาว ซึ่งอยูในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งภาคกลางจะมีฝนต่ํากวาปกติ สวนภาคตะวันออกจะมีฝน
ใกลเคียงกับคาปกติ ขณะที่อุณหภูมิต่ํากวาปกติทั่วทุกภาค สําหรับภาคใตในชวงครึ่ง
แรกของฤดูคือ เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีฝนสูงกวาปกติในทั้งสองฝง สวนครึ่ง
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หลังของฤดูคือเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาภาพันธ ปริมาณฝนจะลดลงจนอยูต่ํากวา
เกณฑต่ํากวาปกติเปนสวนมาก สําหรับอุณหภูมิจะต่ํากวาปกติทั้งสองฝงตลอดฤดูกาล 

- ฤดูรอน ซึ่งอยูในชวงประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ทั่วทุกภาคของประเทศจะมี
ฝนอยูในเกณฑสูงกวาปกติขณะที่จะมีอุณหภูมิต่ํากวาปกติโดยทั่วไป 

จากรายงานทั้งสองชิ้นแสดงใหเห็นวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งสองปรากฏ
การณจะสงผลกระทบตอปริมาณฝนในประเทศไทยในระดับที่มีปรากฏการณขนาดรุนแรง และมัก
ไมเกิดซ้ําที่เดิม อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงอยูใตอิทธิพลของปรากฏการณดงักลาวแตยังไมสง
ผลเดนชัดเชนที่อ่ืนๆในโลก ดังนั้นผลการคาดการณปรากฏการณทั้งสองที่จะเกิดขึ้นในแตละปมี
ความสําคัญมากตอการจัดการทรัพยากรน้ําและการสรางระบบเตือนภัยในอนาคตทั้งในดานการ
จัดการปญหาน้ําทวมและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ศึกษาที่จําเปนตองอาศัยแหลงน้ําตนทุนจาก
ภาคเหนือ 

4.1.2 การวิเคราะหปริมาณน้ําฝน 
ลุมน้ําทาจีนตอนลางตั้งอยูในภาคกลางมีสภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของ 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตระหวางกลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ปริมาณน้ําฝนในลุมน้ําเฉลี่ย
ประมาณปละ 1,100 ถึง 1,300 มิลลิเมตรตอป โดยฝนจะตกชุกมากในเดือนกันยายนถึงตุลาคม
และจะมีฝนตกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมประมาณรอยละ 85 ถึง 90 ของปริมาณฝนทั้งป 

การวิเคราะหปริมาณฝนทําการศึกษา 20ป ในระหวางป พ.ศ. 2525 – พ.ศ.2544 โดยศกึษา
จากขอมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีตรวจอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ซึ่งประกอบ
ดวย(1)สถานีเกษตรกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม , (2)สถานีนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม , 
และ(3)สถานีบานไร จังหวัดสมุทรสาครซึ่งผลการศึกษาพบวา 

1)สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนเกษตรกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปริมาณฝนเฉลี่ย 20 ป
ที่ผานมามีประมาณ 984.1 มิลิเมตรตอป โดยปริมาณสูงสุดที่วัดไดคือ 1,407.9 มิลลิเมตรในป 
พ.ศ.2526 และปริมาณฝนต่ําสุดคือ 560.4 มิลิเมตร ในป พ.ศ.2527 โดยชวงที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย
มากที่สุดคือ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม โดยเดือนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดคือ กันยายน
และเดือนตุลาคมโดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกวา 200 มิลลิเมตรตอเดือน 

2)สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,041.3 
มิลลิเมตรตอป  โดยป  พ .ศ .2542 วัดปริมาณฝนได สูงสุดคือ  1,430.7 มิลลิ เมตร และในป 
พ.ศ.2535 วัดปริมาณฝนไดต่ําสุดคือ 571.7 มิลลิเมตร ชวงที่มีมีปริมาณฝนมากที่สุดคือเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม โดยปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดคือเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 

3)สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนบานไร จังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,193  
มิลลิเมตร ปริมาณสูงสุดที่วัดไดคือ 1,718.9 มิลลิเมตรในป พ.ศ.2538 และปริมาณต่ําสุดที่วัดคือ 
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681.5 มิลลิเมตรในป พ.ศ.2529 ชวงที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
โดยเดือนกันยายนและตุลาคมมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุด เชนเดียวกับ 2 สถานีที่ผานมา 

4)สรุปปริมาณฝนโดยเฉลี่ยทั้ง 3 สถานี มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,072.8 มิลลิเมตรตอป โดย
ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงสุดที่วัดไดมีปริมาณ 1,473.9 มิลลิเมตรตอปและปริมาณต่ําสุดคือ 760.8 
มิลลิเมตรตอป ในป พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2532 ตามลําดับ โดยปริมาณฝนจะมีมากในชวงเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม โดยเดือนที่มีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดคือเดือนกันยายนและตุลาคม  

4.1.3 สภาพการณปริมาณฝนในพื้นที่ในป พ.ศ.2525 – พ.ศ.2544 
ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ของทั้ง 3 สถานีอยูในระดับคอนขางสูงจะแตกตางกันบางในราย

ละเอียดในพื้นที่ตอนบน คือ สถานีเกษตรกําแพงแสนมีปริมาณฝนเฉลี่ยคอนขางนอยเมื่อเทียบกับ 
2 สถานีที่เหลือ ในขณะที่พื้นที่ตอนกลางในบริเวณสถานีนครชัยศรีแมจะวัดปริมาณฝนสูงสุดได
นอยกวาสถานีเกษตรกําแพงแสนแตความสม่ําเสมอของปริมาณฝนในแตละปมีมากกวา และพื้น
ที่ตอนลางสุดคือบริเวณสถานีบานไร จังหวัดสมุทรสาครมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากที่สุดและมีความ
สม่ําเสมอมากที่สุด ทั้งนี้เพราะไดรับอิทธิพลของความใกลเคียงทะเลมากกวาพื้นที่อ่ืนๆ 

ชวงฤดูฝนในพื้นที่จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งในบางปฤดูฝนจะ
เร่ิมตั้งแตปลายเดือนเมษายนจนถึงตนเดือนพฤศจิกายน โดยเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดคือเดือน
กันยายนและเดือนตุลาคมซึ่งจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยมากกวา 200 มิลลิเมตรตอเดือน หรือประมาณ
รอยละ 40 ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป เมื่อศึกษาปริมาณฝนรายปพบวาปริมาณฝนมีแนวโนมของ
การขึ้นลงแตกตางกันซึ่งเปนสภาพปกติของสภาพภูมิอากาศในเขตนี้ อยางไรก็ตามในชวงป 
พ.ศ.2529 – พ.ศ.2536 มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปต่ํากวา 1,000 มิลลิเมตรตอป แตในชวงปทายกลับ
มีปริมาณฝนมากขึ้นตามลําดับ 
 
4.2 ปริมาณน้ําตนทุนและความตองการใชน้ํา 
 

การศึกษาในหัวขอนี้ประกอบดวยการศกึษาปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ที่จะสามารถจัดหาได 
ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบแหลงน้ําตนทุนในพื้นที่ภาคกลางตอนลางเพราะในภูมิภาคนี้มีการผันน้ํา
แลกเปลี่ยนกันไปมาระหวางลุมน้ําและความตองการใชน้ําในพื้นที่ศึกษา 

4.2.1 แหลงน้ําตนทุนของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง 
จากการศึกษาของบริษัท รีซอสส เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนทส จํากัด (2537) ในโครงการ

ศึกษาขอมูลและศักยภาพในการพัฒนาลุมน้ําทาจีนป     พบวา ปริมาณน้ําตนทุนของลุมน้ํามา
จาก 3 แหลงดวยกัน คือ  

User
Text Box
118



1)ปริมาณน้ําจากลุมน้ําเจาพระยา รับจากแมน้ําเจาพระยาโดยตรงเขาแมน้ําสุพรรณบุรี 
ผานประตูระบายน้ําพลเทพ ซึ่งในแตละปจะมีการรับน้ําระหวางปละ 1,400 – 3,500 ลานลูก
บาศกเมตร หรือเฉลี่ยประมาณปละ 2,500 ลูกบาศกเมตร โดยปริมาณน้ําจํานวนนี้จะถูกสงเขาสู
ระบบชลประทานและการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ 

2)ปริมาณน้ําที่ไดรับจากลุมน้ํากระเสียวและลุมน้ําสองพี่นอง เปนปริมาณน้ําระบายจาก
อางเก็บน้ํากระเสียวและปริมาณน้ําตามธรรมชาติ(side flow) ที่ไหลลงแมน้ําทาจีนในแตละป จาก
ขอมูลที่วัดไดของการระบายน้ําจากอางเก็บน้ํากระเสียว พบวาจะมีปริมาณน้ําระบายลงสูแมน้ํา
ทาจีนระหวาง 75 – 600 ลานลูกบาศกเมตร ตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 200 ลานลูกบาศกเมตร 
สวนปริมาณน้ําจากลุมน้ําสองพี่นองนั้นพบวาปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่ผานประตูระบายน้ําสอง      
พี่นองอยูในเกณฑระหวาง 15 – 30 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 22 ลานลูกบาศก
เมตรตอป 

3)ปริมาณน้ําที่ไดรับจากการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลอง ผานคลองจรเขสามพันและคลองทา
สาน – บางปลาเพื่อเสริมใหแกการเพาะปลูกในลุมน้ําทาจีนและเจาพระยาตอนลางในชวงฤดูแลง
ประมาณ  6 เดือน ประมาณ 1,000 ลานลูกบาศกเมตรแตในระยะเวลาที่ผานมาไดดําเนินการผัน
น้ํามาใชจะอยูในเกณฑระหวาง 190 – 1,400 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 800 
ลานลูกบาศกเมตรตอป จากการศึกษาของเมธาพันธ ชาลีกุล (2539) พบวาปริมาณน้ําที่ผันจาก
ลุมน้ําแมกลองจะแบงการผันน้ําออกเปน 2 ลักษณะคือ(1)การผันน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร โดยเลือกชวงระยะเวลาในการผันน้ําเพื่อเก็บไวในอางเก็บน้ําในชวงฤดูฝน เพื่อ
ไมใหเกิดการขาดแคลนน้ําและไมมีผลกระทบกับการผลักดันน้ําเค็มในลุมน้ําแมกลองในฤดูแลง 
การผันน้ําจะอยูในชวงประมาณเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม และ(2)ปริมาณน้ําที่ผันเพื่อการผลัก
ดันน้ําเค็มปากน้ําทาจีนโดยผานคลองจรเขสามพันและคลองทาสาน – บางปลาซึ่งปริมาณสูงสุด
จะอยูในชวงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 

4.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบแหลงน้ําตนทุนของพื้นที่ลุมน้ําในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 
จากการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน(2534) เร่ืองการวิเคราะห

สถานการณภาพรวมระดับลุมน้ํา 25 ลุมน้ําหลักโดยหลักการ Water Balance โดยเปรียบเทียบ
ปริมาณน้ําสองสวนในลุมน้ํา คือ ปริมาณน้ําตนทุน และปริมาณน้ําที่ตองการ แสดงใหเห็นวาพื้นที่
ภาคกลางตอนลางที่ประกอบดวยลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีนประสบปญหาการขาดแคลน
น้ํามากกวา 4,500 ลานลูกบาศกเมตรตอป เมื่อศึกษาวิเคราะหความขาดแคลนและความพอเพียง
น้ําของลุมน้ําสาขาจํานวน 247 ลุมน้ําพบวาลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีนยังคงประสบปญหา
การขาดแคลนนน้ํารุนแรงคือประมาณ 4,500 – 6,000 ลานลูกบาศกเมตรตอป แมจะมีการกอ
สรางจะมีการกอสรางอางเก็บน้ําตามแผนหลักของกรมชลประทานทั้งหมดแลว  
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จากขอมูลปริมาณ ปริมาณน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยา, แมกลอง พบวาในป พ.ศ.2540 ใน
ชวงตนน้ําแมน้ําเจาพระยารับน้ําทาจากแมน้ําปงประมาณ 10,697.65 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
จากแมน้ํานานประมาณ  16,627.10 ลานลูกบาศกเมตรตอป ลุมน้ําสะแกกรังประมาณ 1,080.02 
ลานลูกบาศกเมตรตอป ในตอนลาง แมน้ําทาจีนแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท โดยแมน้ําทาจีนรับน้ําทาจากลุมน้ํากระเสียวประมาณ 298.28 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
ขณะที่แมน้ําเจาพระยาคาดวาจะรับน้ําจากแมน้ําปาสักประมาณ 2,787.94 ลานลูกบาศกเมตรตอ
ป โดยในป พ.ศ.2540 นี้ ยังไมมีการปลอยน้ําจากเขื่อนปาสัก 

ในลุมน้ําแมกลองซึ่งแหลงน้ําสําคัญที่ผันเขามาในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยา
จากการศึกษาขอมูลปริมาณน้ําทายเขื่อนสําคัญ 2 เขื่อนคือเข่ือนศรีนครินทรและเขื่อนเขาแหลม
พบวา ในป พ.ศ. 2540 ระดับน้ําทายเขื่อนเขาแหลม มีประมาณ 6,476 ลานลูกบาศกเมตรตอป 
และเขื่อนศรีนครินทร มีประมาณ 5,796 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในทางดานตะวันออกทางกรมชล
ประทานกําลังมีการกอสรางเขื่อนคลองลาน จังหวัดนครนายก ซึ่งคาดวาโครงการดังกลาวจะมกีาร
ผันน้ําเขามาใชในลุมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก 

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบพบวานอกจากแหลงน้ําที่ระบายมาตามแมน้ําเจาพระยาและแมน้ํา
ทาจีนตามปรกติแลวในพื้นที่ลุมน้ําทั้งสองยังตองมีการพึ่งพิงแหลงน้ําจากแหลงอื่นขางเคียงคือ
จากลุมน้ําแมกลองและลุมน้ํานครนายกเพื่อบรรเทาปญหาความขาดแคลนน้ําในพื้นที่ซึ่งแมน้ําเจา
พระมีความไดเปรียบกวาแมน้ําทาจีนมากเนื่องจากแมน้ําเจาพระยายังมีสาขาสําคัญคือแมน้ําปา
สักที่มีการระบายน้ําจากเขื่อนปาสัก 

สภาพการจัดสรรน้ําของโครงการเจาพระยาใหญในชวงฤดูแลง พ.ศ. 2540 และพ.ศ. 2542
โดยในป พ.ศ.2540 เปนปที่น้ําในลุมน้ําตางๆในพื้นที่ภาคกลางและเหนืออยูในภาวะปรกติ โดยมี
เงื่อนไข 3 ประการคือ 

- ไมนํา side flow มาคิด 
- แผนการปลูกขาวนาปรัง 3.3 ลานไรและปลูกพืชไร – ผัก 0.63 ลานไร 
- มีการใชน้ําเหนือจังหวัดนครสวรรค 1,300 ลานลูกบาศกเมตรตอป ตลอดฤดูแลงทั้งนี้

รวมทั้งโครงการพิษณุโลก 
ในป พ.ศ. 2542 เปนปที่มีน้ํานอย และมีเงื่อนไขดังนี้ 
- ปริมาณการใชน้ํารวมถึงปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภคและปริโภคดวย 
- ไมมีการกําหนดแผนการทํานาปรังในโครงการเจาพระยาและพิษณุโลกคงทําไดเฉพาะ

ทุงฝงตอนลางที่ใชน้ํานอนคลองประมาณ 1.7 ลานไร 
- งดการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยา, แมน้ําทาจีน และแมน้ํานอย เมื่อเร่ิมระบายน้ําจาก

อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ และกรมชลประทานจะประกาศใหทราบอีกครั้ง 
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- ปริมาณน้ําผันจากแมน้ําแมกลองใชเพื่อการผลักดันน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําทาจีนและ
เพื่อการอุปโภคและบริโภคในทุงตะวันตก 

จากแผนภาพการจัดสรรน้ําของโครงการนี้ในฤดูแลง ป พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2542 แสดงให
เห็นวามีการจัดสรรน้ํามายังทุงตะวันตกสูงกวาทุงตะวันออกในทั้ง 2 เหตุการณ โดยปริมาณน้ํา
จากนครสวรรคจะไดรับการแบงออกเปนสามสวนคือสําหรับทุงตะวันออก, ระบายทายเขื่อน
เจาพระยา และทุงตะวันตก โดยทุงตะวันออกผานคลองชัยนาท – ปาสัก และ ทุงตะวันตกผานแม
น้ําทาจีนซึ่งทุงตอนบนทั้งสองมีการใชน้ําเทากัน ซึ่งดานทุงตะวันตกจะไดรับนเพิ่มเติมจากการผัน
น้ําแมน้ําแมกลองเพื่อใชในทางตอนลาง สวนทุงตะวันออกรับน้ําเพิ่มเติมจากการระบายน้ําของ
เขื่อนพระรามหกเพื่อใชในทุงตอนลาง ในขณะที่ปริมาณน้ําที่ปลอยใหแมน้ําเจาพระยาจะเปนสวน
เสริมใหกับที่ราบทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยาโดยในสวนหนึ่งจะตองระบายน้ําใหกับการประปานคร
หลวง ในขณะที่ในแมน้ําทาจีนยังมีภาระเพิ่มเติมที่จะตองระบายน้ําใหกับการประปานครหลวงใน
โครงการโรงกรองน้ํามหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยโครงการดังกลาวอยูใน
แผนหลักของการประปานครหลวง ดังนั้นเมื่อเร่ิมมีการระบายน้ําจากเขื่อนปาสักและเขื่อนคลอง
ลานแผนการการจัดสรรน้ําดังกลาวนาจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับการจัดการน้ํา
ในพื้นที่ที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง 

4.2.3 แหลงน้ําบาดาล  
จากการศึกษา โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2542)โดยอางอิงขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี พบวา 
สภาพน้ําใตดินในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม จะมี
ลักษณะใกลเคียงกับบริเวณลุมน้ําเจาพระยา เนื่องจากชั้นน้ําใตดนิไดแผขยายจากลุมน้ําทาจีนไป
ตอกับลุมน้ําเจาพระยา แหลงน้ําใตดินในลุมน้ําทาจีนแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ 

1)แหลงน้ําบาดาลในชั้นหินรวน หมายถึงตะกอนกรวดทราย ดินเหนียวที่เกิดจากการพัดพา
ของแมน้ํา ลําน้ําสาขาหรือทะเลที่ทับถมกันอยูในลุมน้ําทาจีน น้ําใตดินจะเกิดอยูในรูพรุนหรือชอง
วางของกรวดทรายที่วางตัวเปนชั้นๆสลับกับชั้นดินเหนียว หินรวนในลุมน้ําทาจีนแบงไดเปน 3 
ชนิดซึ่งจะมีสภาพน้ําใตดินแตกตางกันออกไป คือแหลงน้ําใตดินในกรวดทรายลุมน้ําตะพักใหม
และบริเวณตะพักลุมน้ําเกา 

แหลงน้ําใตดินในกรวดทรายลุมน้ํา(ชั้นน้ําเจาพระยา) กรวดทรายลุมน้ําจะเกิดอยูบริเวณริม
ฝงทั้งสองของแมน้ําทาจีน ตั้งแตอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ถึงจังหวัดสมุทรสาคร ตะกอนกรวดทราย และดินเหนียว จะวางตัวสลับกันเปนชั้นๆ โดย
ที่ชั้นบนสุดเปนดินเหนียวทะเลที่มีความหนาตั้งแต 10 – 30 เมตร น้ําใตดินจะเกิดอยูในชองวาง
ของกรวดทรายที่วางตัวสลับกับช้ันดินเหนียวที่ระดับความลึกตางๆ ตะกอนกรวดทรายและดิน
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เหนียวที่ทับถมกันคาดวาจะหนากวา 400 เมตร ในบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและใกลเคียง ชั้นน้ํา
ใตดินอยูในระดับความลึกประมาณ 300 เมตร สามารถแบงไดเปน 5 ชั้นเชนเดียวกับบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยชั้นความลึกกวานี้ยังไมมีขอมูลรายละเอียดมากพอ แตคาดวา
ในระดับลึกตะกอนจะประกอบดวยตะกอนดินทรายและทรายแปง ซึ่งไมสามารถเปนชั้นน้ําที่ดี 
โดยชั้นน้ําตางๆในลุมน้ําทาจีนตอนลางคือ  

- ชั้นน้ํากรุงเทพฯ เปนชั้นบนสุดประกอบดวยดินเหนียวตอนบน(Bangkok Clay)หนา
เฉลี่ย 22 เมตร ประกอบดวยกรวดทราย และชั้นดินเหนียวบางๆแทรกตัวอยู ชั้นน้ําหนา
ประมาณ 20 – 26 เมตร ชั้นน้ํากรุงเทพฯมีน้ําปริมาณมากแตไมมีน้ําจืดพอที่จะใชใน
การบริโภคได สวนใหญเปนน้ําเค็มยกเวนแตบริเวณดานใตและตะวันตกเฉียงใตของ
กรุงเทพมหาครที่จะมีน้ํากรอยแทรกอยูในระดับ 50 – 60 เมตร 

- ชั้นน้ําพระประแดง เปนชั้นน้ําที่อยูถัดจากชั้นน้ํากรุงเทพฯลงมาโดยถูกคั่นดวยชั้นดิน
เหนียวเนื้อแนนสีน้ําตาลอมเทา ความหนาไมนอยกวา 10 เมตร ซึ่งในชั้นดินเหนียหนา
มักมีชั้นทรายบางๆแทรกอยูดวย ระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูที่ระดับความลึกประมาณ 
60 – 80 เมตร ความหนาประมาณ 20 – 50 เมตร ประกอบดวยกรวดทรายเม็ดเล็ก
ใหญคละกับสีขาวอมเทาหรือ สีน้ําตาลออนและมีชั้นดินเหนียวบางๆแทรกตัวอยู 
ปริมาณน้ําในชั้นน้ํานี้มีมากแตมีคุณภาพกรอยหรือคอนขางเค็มเปนสวนใหญจึงไมคอย
มีคนเจาะไปใช ยกเวนในบริเวณอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และธนบุรี
ตอนใตจะมีชั้นน้ําจืดเกิดอยูในชั้นนี้ดวย แตปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงคุณภาพเปนคุณ
ภาพกรอยไป เนื่องจากไดมีการสูบข้ึนมาใชเปนจํานวนมาก 

- ชั้นน้ํานครหลวง เปนชั้นน้ําที่อยูถัดชั้นน้ําพระประแดงลงไป โดยมีดินเหนียวแนนสีน้ํา
ตาล 3 – 10 เมตรกั้น ระดับความลึกระดับบนสุดของชั้นน้ําอยูลึกจากผิวดินประมาณ 
100 – 140 เมตร ทางดานตะวันออกลึกไมถึง 90 เมตร ชั้นน้ําหนา 50 – 70 เมตร เปน
ชั้นน้ําที่แผขยายออกไปในแนวเหนือ – ใต จนถึงจังหวัดชัยนาทและตะวันออก ตะวัน
ตก ชั้นน้ําประกอบดวยกรวดทราย ชั้นน้ํานครหลวงเปนชั้นน้ําที่มีการสูบข้ึนมาใชมากที่
สุดในปจจุบัน เนื่องจากชั้นน้ําระดับต้ืนที่ไดดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ยกเวนบริเวณฝง
ธนบุรีและกรุงเทพมหานครตอนใตที่ไดน้ํากรอยถึงเค็ม ในปจจุบันปริมาณชั้นน้ํานคร
หลวงสามารถสูบได 100 – 300 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 

- ชั้นน้ํานนทบุรี ชั้นน้ํานนทบุรีวางตัวขนานกับช้ันนครหลวงมีคุณสมบัติทางอุทกธรณี
วิทยาคลายกัน ชั้นน้ําประกอบดวยกรวดทราย และชั้นดินเหนียวบางๆแทรกอยูชั้นดิน
เหนียวบางชั้นจะยอมใหน้ําซึมผาได ระดับความลึกของชั้นน้ําจากผวิดินประมาณ 170 
– 200 เมตร ความหนาของชั้นน้ําประมาณ 30 – 70 เมตร สภาพน้ําใตดินในชั้นน้ํา
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นนทบุรีคลายคลึงกับช้ันน้ํานครหลวง ปริมาณน้ําสามารถสูบไดถึง 150 – 300 ลูก
บาศกเมตรตอช่ัวโมง  

แหลงน้ําใตดินในบริเวณลุมน้ําตะพักใหม(ชั้นน้ําเชียงราย) บริเวณลุมน้ําตะพักใหมจะเกิด
บริเวณขอบพื้นที่ลุมน้ําทางดานตะวันตก และทางตอนบนของลุมน้ํา ตั้งแตอําเภอหนองขาหยาง 
จังหวัดอุทัยธานีมาถึง อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  และอีกสวนหนึ่งบริเวณอําเภอ
กําแพงแสน และบางบริเวณในเขตอําเภอนครชัยศรี ตะกอนพักใหมจะประกอบดวยดินเหนียว 
และดินปนทรายสลับกับกรวดทรายบางๆ ความหนาตั้งแต 20 ถึงมากกวา 200 เมตร ในจังหวัด
สุพรรณบุรี น้ําใตดินจะพบในรูพรุนหรือชองวางของชั้นกรวดทรายที่ระดับความลึกตั้งแต 20 – 200 
เมตร ปริมาณน้ําโดยทั่วไปนอยกวา 5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง แตจะใหน้ํามากกวา 5 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมงที่ระดับความลึกกวา 150 เมตร ในบริเวณ อําเภอสามชุกลงมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรี
และในบริเวณ อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมือง และอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แหลงน้ําในที่ราบเชิงเขา ประกอบดวยตะกอน กรวด กรวดทรายเม็ดใหญ เศษหิน ดิน
เหนียว และทรายอยูในบริเวณเชิงเขาดานตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี ตะกอนเหลานี้จะมี
หลายชนิดและไมมีความกลมมน ทําใหชองวางในกรวดทรายมีนอย ประกอบกับตะกอนดินเหนยีว
หรือดินปนทรายอยูจํานวนมาก ทําใหชั้นน้ําใตดินมีศักยภาพต่ํา ความหนาประมาณ 5 – 30 เมตร 
ไดรับน้ําประมาณ 5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง มีหลายบริเวณที่เจาะบอแลวไมไดน้ํา 
 2)แหลงน้ําใตดินในชั้นหินแข็ง หินแข็งในบริเวณลุมน้ําทาจีนจะเกิดอยูเฉพาะในพื้นที่ตอน
บนลุมน้ําบริเวณพื้นที่อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี และทางตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี หนิ
แข็งสวนใหญเปนหินแปร และหินแกรนิต หินภูเขาไฟ และจะมีหินปูนชุดทุงสงและราชบุรีเกิดเปน
บริเวณแคบๆอยูดวยกันแตจะเปนเทือกเขาเปนสวนใหญซึ่งจะไมเปนแหลงน้ําใตดิน หินแข็งที่จะ
เปนแหลงน้ําใตดินไดคอื หินแปร หินแกรนิต และหินภูเขาไฟ ดังนั้นแหลงน้ําใตดินในชั้นหินแข็งนี้
จึงไมปรากฏในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง 

4.2.4 ความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆในพื้นที่  
จากการศึกษา โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2542)แบงผูใชน้ํารายใหญสามารถแยกได 3 ภาค
คือ(1)ภาคประชาชนหรือชุมชน ซึ่งตองจัดหาน้ําสะอาดใหมีใชอยางเพียงพออยางนอยที่สุดเพื่อ
การปริโภคและอุปโภค (2)ภาคเกษตรกรรรม ซึ่งเปนภาคที่มีการใชน้ํามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณที่ใชทั้งหมดเพราะภาคการเกษตรจําเปนตองมีน้ํามาหลอเลี้ยงพืชผล (3)ภาคอุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรมแตละประเภทจะมีความตองการน้ําแตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการ
ผลิต อยางไรก็ตามการศึกษาในโครงการนี้ไดทําการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมลฑล
รวม 11 จังหวัดและแบงพื้นที่ออกเปนโซนโดยโซนที่ 3 ประกอบดวยจังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัด
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นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการศึกษาวิจัยจึงไดตัดขอมูลบาง
สวนในจังหวัดสุพรรณบุรีออกไปซึ่งผลจากการศึกษาขอมูลพบวา 

1)การศึกษาความตองการใชน้ําภาคประชาชนหรือของชุมชน ประชากรในพื้นที่ลุมน้ําทา
จีนตอนลางมีประมาณ 1.1 ลานคนความตองการใชน้ําในพื้นที่สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญคือ การใชน้ําเพื่อการบริโภคและการอุปโภคจากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติในการสํารวจ
แหลงที่มาของน้ําดื่ม น้ําใช ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครป พ.ศ.2533 พบวา 

แหลงที่มาของน้ําดื่มในจังหวัดนครปฐมสวนใหญมาจากน้ําฝนรอยละ 68.1 รองลงมาคือ
น้ําบรรจุขวดรอยละ 15.4 ,น้ําประปาภายในบานรอยละ 7.9 และน้ําบอที่ไมใชสาธารณะ รอยละ 
3.1 สวนแหลงที่มาอื่นๆประมาณรอยละ 1.0 สวนในจังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะคลายคลึงกับ
จังหวัดนครปฐมโดยแหลงที่มาของน้ําดื่มในจังหวัดสมุทรสาครมาจากน้ําฝนรอยละ 51.8 รองลง
มาคือน้ําบรรจุขวดรอยละ 28.8, น้ําประปาภายในบานรอยละ 13.4 และน้ําประปาภายนอกบาน
รอยละ 2.7 สวนแหลงที่มาอื่นๆต่ํากวารอยละ 1.0 

แหลงที่มาของน้ําใชในจังหวัดนครปฐมสวนใหญเปนน้ําประปาภายในบาน รอยละ 29.5 
รองลงมาคือน้ําในแมน้ําและคลองรอยละ 14.3 และบอน้ําสาธารณะรอยละ 10.8 ตามลําดับใน
ขณะที่ในจังหวัดสมุทรสาครน้ําใชสวนใหญเปนน้ําประปาภายในบานที่สูงถึงรอยละ 42.0 รองลง
มาคือน้ําในแมน้ําและคลองรอยละ 14.5 และบอน้ําที่ไมใชบอสาธารณะรอยละ 7.9 ตามลําดับ 

2)การศึกษาความตองการใชน้ําภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
นครปฐมและสมุทรสาครมีประมาณ 4,500 โรงงานปะเภทมี่สําคัญไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
ฟอกยอม และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง แหลงน้ําที่ใชในการผลิตโดยมากมาจากแหลง
น้ําใตดิน รองลงมาคือแหลงน้ําจากแมน้ําลําคลอง ปญหาการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมสามารถ
แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ประเด็น คือ ดานความเพียงพอตอความตองการในการผลิตและดาน
คุณภาพน้ําที่ใชในการผลิตซึ่งในปจจุบันสภาพการใชน้ําของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
สวนใหญมีน้ําใชอยางเพียงพอและคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี โรงงานสวนใหญมักแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําดวยการลักลอบขุดเจาะแหลงน้ําบาดาลเพิ่มข้ึน ในอนาคตคาดการณวาโรงงานอุต
สาหกรรมที่จะเขามาลงทุนในพื้นที่จะเปนโรงงานที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และโรง
งานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมงซึ่งจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญของพื้นที่นี้ 

3)สภาพการใชน้ําในภาคการเกษตร พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดนครปฐมมี 850,373 ไร
และจังหวัดสมุทรสาครมี 293,728 ไร พืชเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ขาว พืชไร พืชผัก และกลวยไม 
แหลงน้ําที่ใชในกิจกการการเกษตรสวนใหญอาศัยแหลงน้ําจากแมน้ําลําคลอง เปนหลัก รองลงมา
คือคือน้ําฝนและน้ําใตดินตามลําดับ น้ําที่ใชในการเกษตรสวนใหญมีความเพียงพอแตยังมีพื้นที่
บางสวนมีปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง ในขณะที่ปญหาทางดานคุณภาพน้ํามักจะ
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ประสบปญหาในบริเวณปลายน้ําในจังหวัดสมุทรสาคร และการรุกปญหาน้ําเค็มที่รุกเขาพื้นที่ทาง
ทางการเกษตรสาเหตุของปญหาน้ําเสียทั้งหมดมาจากหลายปจจัยดวยกัน แนวทางในการแกไข
ปญหาคือการจายน้ําผานแมน้ําลําคลองเพื่อผลักดันน้ําเสียและน้ําเค็มออกนอกพื้นที่ 

4)การใชน้ําในภาคพาณิชยกรรมและการบริการ จํานวนผูประกอบการพาณิชยในจังหวัด
นครปฐมมี 12,570 ราย และจังหวัดสมุทรสาคร 7,444 ราย ประเภทของสถานบริการ ไดแก  กิจ
การคาปลีก กิจการขายรถยนต โรงแรม และภัตตาคารรานอาหาร แหลงน้ําไดมาจากน้ําประปา
หรือน้ําใตดินสวนบุคคล รองลงมาคือน้ําจากแมน้ําลําคลอง น้ําประปาหรือน้ําใตดินตอทอเขา
สํานักงานโดยใชรวมกับกจิการอื่นและน้ําบอหรือน้ําใตดินตามลําดับ เนื่องจากกิจการสวนใหญอยู
ในเขตชุมชนเมืองจึงไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ําจะมีปญหาคุณภาพน้ําบางในชวงฤดูแลง
เทานั้น 

อยางไรก็ตามศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังไดคาดการณปริมาณ
การใชน้ําในพื้นที่ศึกษาโซนที่ 3 ในจังหวัดสุพรรณบุรี, นครปฐม และสมุทรสาคร ในโครงการดัง
กลาวเปนระยะเวลา 30 ปตั้งแตป พ.ศ.2534 – พ.ศ.2563 โดยใชป พ.ศ.2534 เปนปฐาน แบงการ
คาดการณออกเปน 3 ภาคใหญคือครัวเรือน, อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจและราชการสามารถ
สรุปผลได 

 
4.3 คุณภาพน้ําของแหลงน้ําในพื้นที่ศึกษา 
 
 การศึกษาในประเด็นนี้จะเนนการศึกษาแหลงน้ํา 2 ประเภทคือ แหลงน้ําผิวดินไดแก แม
น้ําทาจีนซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของพื้นที่ศึกษา และแหลงน้ําใตดิน ไดแกน้ําบาดาล ซึ่งมีการขุดขึ้น
มาใชมากในกิจการการประปาและอุตสาหกรรม 
 4.3.1 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐาน
และวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินซึ่งไมใชทะเล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2528  
ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน โดยแบงระดับคุณภาพน้ําในแมน้ําออกเปน 3 เขต 
ตามลักษณะการใชประโยชนของลําน้ําดงันี้  

1)จากตนน้ําแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท ลงมาจนถึง กม. ที่ 202 ใกล
บริเวณประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอใหเปนเขตคุณภาพน้ํา
ระดับ 2 คือแหลงน้ําสะอาดดี ใชประโยชนเพื่อ 

- การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 

User
Text Box
127







- การอนุรักษสัตวน้ําทั่วไปใหมีชีวิตอยูรอดและเอื้ออํานวยตอการประมง 
- การประมง 
- การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

2)จากประตูระบายน้ําโพธิ์พระยา อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ลงมาจนถึงกิโลเมตรที่ 
82 ใกลบริเวณอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เสนอใหเปนเขตคุณภาพน้ําระดับ 3 คือแหลงน้ํา
สะอาดปานกลาง ใชประโยชนเพื่อ 

- การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 

- การเกษตรกรรม 
3)จากเขตอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ลงมาจนถึงกิโลเมตรที่ 10 ใกลปากแมน้ําทาจีน อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร เสนอใหเปนเขตคุณภาพน้ําระดับ 4 คือแหลงน้ําสะอาดพอใช เพื่อใชประโยชนสําหรับ 
- การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเปนพิเศษ 
- การอุตสาหกรรม 

4.3.2 ปจจัยที่กําหนดสภาพปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางเปนพื้นที่ปากอาวและเคยเปนทะเลมากอนดังนั้นจึงได

รับอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเล โดยตั้งแตปากแมน้ําถึงประมาณ กม.ที่ 120 ในเขตอําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมจะมีการไหลขึ้นลงตามอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทะเลในอาวไทย เปน
ลักษณะเปนการไหลเวียนในปากอาว(Estuary)เปนแบบ Semi – Diurnal Tide คือน้ําจะขึ้นสูงสุด
และต่ําสุดวันละ 2 คร้ัง โดยมีรอบวงการขึ้นลงของน้ํา(Tidal Cycle)ประมาณ 6 ชั่วโมงซึ่งเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เปนผลตอคุณภาพน้ําในแมน้ําในตอนลาง และยังมีปจจัยอื่นๆที่เกี่ยว
ของดวย ไดแก 
 1)ทางการเกษตร ปจจัยทางการเกษตรประกอบดวย 3 สวนคือ การเพาะปลูก, ฟารมสุกร 
และบอเลี้ยงปลาและกุง 

- การเพาะปลูก ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาคุณภาพแหลงน้ําคือ การใชสารเคมีตางๆโดย
เฉพาะปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชเปนสวนใหญ ไดแก  Dieldrin, DDT, ∝ BHC, 
Heptachlor,และ Aldrin  

- ฟารมสุกร ปญหาเกิดจากการฉีดลางตัวสุกรและคอกสัตว จากการศึกษาพบวา
ปริมาณ BOD / ตัว / วัน มีคาโดยเฉลี่ย 0.10336 กิโลกรัมตอตัวตอวัน และจากการ
ประเมินปริมาณ BOD ของน้ําที่เกิดจากฟารมเล้ียงสุกรทั้งหมดในลุมน้ําทาจีนมีคา
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โดยเฉลี่ยประมาณ 28,320 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งปริมาณดังกลาวจะแปรผันโดยตรงกับ
ปริมาณสุกรในพื้นที่ 

- บอเลี้ยงปลาและกุง จากการศึกษาพบวาปญหาที่เปนผลตอคุณภาพน้ําเกิดจากการ
ระบายถายเทน้ําออกจากบอเลี้ยงโดยระดับของของเสียจะแตกตางกันตามชนิดของ
สัตวน้ําที่เลี้ยง กลาวคือ บอปลาที่กินเศษซาก เชน ปลานิล, ปลาไน, ปลายี่สก จะมี
ระดับการปนเปอนของของเสียนอยกวาบอเลี้ยงที่เลี้ยงโดยอาหารเลี้ยงปลา เชน ปลา
ดุก  ในขณะที่บอกุงทั้งกามกรามและกุงกุลาดํา นอกจากจะมีปญหาของเสียจาก
อาหารเลี้ยงแลวบอกุงกุลาดําในบางพื้นที่ยังมีการปนเปอนของเกลือทะเลมากับน้ําที่
ระบายถายเทออกมาจากบอเลี้ยง 

 2)แหลงชุมชน สภาพการปญหาสวนใหญเกิดจากชุมชนเมืองที่ตั้งอยูพื้นที่ริมน้ํา เชน  เทศ
บาลเมืองสุพรรณบุรี  เทศบาลเมืองนครชัยศรี และเทศบาลนครสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังรวมถึง
ชุมชนอ่ืนๆที่ตั้งอยูที่ระบายน้ําเสียลงสูคลองที่เชื่อมตอกับแมน้ําทาจีนดวย โดยการคาดการณของ 
วท. ใชตัวเลขประมาณ BOD ที่เกิดจากคนประมาณ 20 กรัมตอคนตอวัน ซึ่งปริมาณจะผันแปร
ตามจํานวนประชากรในพื้นที่ 
 3)โรงงานอุตสาหกรรม ปญหาการปนเปอนของมลพิษมักจะเปนปญหาในพื้นที่ตอนลาง
ของแมน้ําเปนสวนใหญเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนนในเขตอําเภอสามพราน, อําเภอ
กระทุมเบน และอําเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้สภาพปญหาจะแตกตางกันไปตามชนิด, ประเภท 
และการใชประโยชนจากน้ําในกิจการอุตสาหกรรม 

4.3.3 การศึกษาคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนในป พ.ศ.2525 
กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดทําการ

สํารวจคุณภาพแมน้ําทาจีนตลอดสายในชวงป พ.ศ.2523 – พ.ศ.2525 พบวาโครงขายระบบชล
ประทานของแมน้ําทาจีนตอนลางมีโครงขายเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยาเปนสวนใหญและบาง
คลองเชื่อมตอกับแมน้ําแมกลอง ดังนั้นในชวงที่มีปริมาณน้ํานอย น้ําจะถูกผันเขาคลองตางๆเพื่อ
เก็บน้ําไวใชในการเกษตรในฤดูแลง ฤดูฝน จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว สวนในฤดูน้ําหลากจะมีการระบาย
น้ําจากคลองชลประทานตางๆ ดังนั้นปริมาณน้ําสวนเกินจากแมน้ําเจาพระยาและบางสวนจากแม
น้ําแมกลองจะถูกระบายลงสูแมน้ําทาจีนในฤดูน้ําหลากโดยผานคลองตางๆที่เชื่อมตอระหวางแม
น้ํา ดังนั้นในการศึกษาเรื่องคุณภาพน้ํานี้จึงนําควรขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาเปนขอมูล
เปรียบเทียบ 

รายงานผลการสํารวจคุณภาพน้ําทางชีวะเคมีโดยงานคุณภาพน้ํา,กองมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม(2525)พบวาการสํารวจรายเดือนบางเดือนมีปริมาณ BOD มากกวา 2 มิลลิกรัมตอ
ลิตรโดยเฉพาะในเดือนเมษายนพบวาปริมาณ BOD ถึง 5 มิลลิกรัมตอลิตร ในชวงกิโลเมตรที่ 34 
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บริเวณอําเภอกระทุมเบน ผลการวิเคราะห BOD ทั้งหมดในแมน้ําทาจีนตอนลางพบวามีโอกาส
รอยละ 50 ที่ปริมาณ BOD ในแมน้ําทาจีนตอนลางมีคาสูงกวา 1.12 มิลลิกรัม ในชวงน้ําขึ้นสูงสุด 
และ 1.22 มิลลิกรัมตอลิตรในชวงที่น้ําลงต่ําสุด 
 จากการเปรียบเทียบอัตราสวนของคา COD เฉล่ียและ BOD เฉลี่ยพบวาคา COD: BOD 
ในแมน้ําทาจีนตอนลางมีคาโดยเฉลี่ยสูงเปนสองเทาของแมน้ําตอนบนทั้งนี้เพราะในแมน้ําทาจีน
ตอนลางมีน้ําทิ้งซึ่งมีสารที่ไมสามารถยอยสลายได(non – degradable matter)จากโรงงานอุต
สาหกรรมมากกวาพื้นที่ตอนบน 
 ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวาสารปรอทโดยรวมสวนใหญบริเวณที่มีคาเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ําจะอยูในชวงกิโลเมตรที่ 0 – 34 และเปนที่นาสังเกตวาปริมาณปรอทที่สํารวจตามจุด
ตางๆในแมน้ําทาจีนตอนลางจะมีคาเกินระดับมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําในเดือนมิถุนายน ใน
ขณะที่ปริมาณตะกั่วในเดือนมิถุนายนบริเวณจุดสํารวจ กิโลเมตรที่ 18 พบวาปริมาณตะกั่วสูงมาก
ถึง 54 ppb ซึ่งเกินระดับมาตรฐานคุณภาพน้ํา  และในเดือนเดียวกันนี้พบวาชวงบริเวณอําเภอ
เมืองสมุทรสาคร(กิโลเมตรที่ 4)พบวามีปริมาณสารหนูถึง 22 ppb ซึ่งเกินระดับมาตรฐานดวยเชน
เดียวกัน 
 4.3.4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในระหวางป พ.ศ.2524 – พ.ศ.2538  
 ผลการศึกษาของคุณภาพน้ํา,กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม(2535) พบวาปญหาน้ํา
เนาเสียของแมน้ําทาจีน โดยเฉพาะในชวงตอนกลางและตอนลางของแมน้ําที่ไหลผานจังหวัด
สุพรรณบุรี, นครปฐมและสมุทรสาครมีสาเหตุสวนใหญมาจากน้ําทิ้งจากชุมชนและเกษตรกรรม 
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแมน้ําทาจีนที่ผานมาในป พ.ศ.2524 – พ.ศ.2533 ซึ่งแสดง
คาดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญ 3 ดัชนี คือ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา(DO), ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย(BOD) และปริมาณรวมของแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม(TCB)ในแมน้ําชวง
ตางๆพบวา แมน้ําตอนบนนั้นมีคา DO อยูในชวง 3.6 – 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํากวามาตรฐาน
คุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 2 ที่กําหนดใหไมต่ํากวา 6 มิลลิกรัมตอลิตร สวนแมน้ําตอนกลางมีคา 
DO อยูในชวง 1.1 – 2.1 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํากวามาตรฐานประเภทที่ 3 ที่กําหนดใหไมต่ํากวา 
4 มิลลิกรัมตอลิตรมาก และยังมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆในแตละปที่ผานมา ในสวนตอนลางนั้นมีคา 
DO ไมถึง 1 มิลลิกรัมตอลิตร คือ มีคาอยูในชวง 0.3 – 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งตํ่ากวามาตรฐาน
ประเภทที่ 4 ที่กําหนดใหไมต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆเชนเดียวกับใน
ตอนกลาง 
 ในกรณีของคา BOD นั้น แมน้ําตอนบนมีคา BOD อยูในชวง 1.8 – 3.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซึ่งมีคาสูงกวาคามาตรฐานปะเภทที่ 2 ที่กําหนดใหไมเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร สวนตอนกลาง
ของแมน้ํามีคา BOD อยูในชวง 2.1 – 4.9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงเกินกวามาตรฐานประเภทที่ 3 ที่
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กําหนดใหไมเกินกวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร และสวนตอนลางของแมน้ํานั้นมีคา BOD อยูในชวง 
2.0 – 3.9 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งไมเกินมาตรฐานประเภทที่ 4 ที่กําหนดใหไมเกินกวา 4.0 มลิลิกรัมตอ
ลิตร 
 ในกรณีของคา TCB นั้นในตอนบนของแมน้ํามีคาอยูในชวง 15,600 – 781,200 MPNตอ
100มิลลิลิตร ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานประเภทที่ 2 ที่กําหนดใหไมเกินกวา 5,000 MPNตอ100
มิลลิลิตร สวนตอนกลางแมน้ํามีคา TCB อยูในชวง 43,600 – 1,001,200 MPNตอ100มิลลิลิตร 
ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานประเภทที่ 3 ที่กําหนดใหไมเกิน 20,000 MPNตอ100มิลลิลิตร และจากการ
สํารวจในในป พ.ศ.2533 พบวาคา TCB ในตอนบนและลางมีคาที่สูงมากถึง 781,200 MPNตอ
100มิลลิลิตร และ1,001,200 MPNตอ100มิลลิลิตรตามลําดับ ในขณะที่บริเวณตอนลางไมได
กําหนดคาของ TCB ไวในมาตรฐานประเภทที่ 4 แตจากการตรวจสอบพบวาคา TCB มีแนวโนม
สูงมากขึ้นทุกป แสดงใหเห็นวาความสกปรกจากน้ําทิ้งชุมชนมีเพิ่มมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งตอนบนและ
ตอนลางของแมน้ํา 
 จากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2534 – พ.ศ.2538 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบวาปญหาน้ําเนาเสียในแมน้ําทาจีนยังคงมีสาเหตุของปญหาเชนเดียวกับในระยะ 10 ป
ที่ผานมา ซึ่งคาดัชนีคุณภาพน้ําที่สําคัญ 3 ดัชนี คือ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา(DO), ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย(BOD) และปริมาณรวมของแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม(TCB)ในแม
น้ําชวงตางๆพบวา แมน้ําตอนบนนั้นมีคา DO อยูในชวง 2.9 – 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงต่ํากวา
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 2 สวนแมน้ําตอนกลางมีคา DO อยูในชวง 1.0 – 3.6 
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํากวามาตรฐานประเภทที่ 3 และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในระยะป พ.ศ.2535 – 
พ.ศ.2536 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดที่วัดไดคือ 3.6 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งมีคาใกลเคียงมาตรฐานมากที่สุด 
ในสวนตอนลางนั้นมีคา DO มีคาอยู ในชวง 0.8 – 2.4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งในป  พ .ศ .2535 
และพ.ศ.2536มีคาสูงกวามาตรฐานประเภทที่ 4 ที่กําหนดใหไมต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร แต
ภาวะดังกลาวเกิดขึ้นในระยะสั้นๆและมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆเชนเดียวกับในตอนกลาง 
 ในกรณีของคา BOD นั้น แมน้ําตอนบนมีคา BOD อยูในชวง 0.9 – 8.4 มิลลิกรัมตอลิตร 
ซึ่งมีคาสูงกวาคามาตรฐานประเภทที่ 2 ยกเวนในป พ.ศ.2537 เทานั้นที่มีคาไมสูงกวาคามาตรฐาน
สวนตอนกลางของแมน้ํามีคา BOD อยูในชวง 2.1 – 5.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงเกินกวามาตรฐาน
ประเภทที่ 3 และสวนตอนลางของแมน้ํานั้นมีคา BOD อยูในชวง 1.9 – 8.7 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งไม
เกินมาตรฐานประเภทที่ 4 มีเพียงป พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2536 ที่เกินมาตรฐาน 
 ในกรณีของคา TCB นั้นในตอนบนของแมน้ํามีคาอยูในชวง 43,000 – 530,200 MPNตอ
100มิลลิลิตร ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานประเภทที่ 2 สวนตอนกลางแมน้ํามีคา TCB อยูในชวง 
21,000 – 2,137,000 MPNตอ100มิลลิลิตร ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานประเภทที่ 3 และจากการ
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สํารวจในในป 2538 พบวาคา TCB มีคาที่สูงมากถึง 2,137,000 MPNตอ100มิลลิลิตร ในขณะที่
บริเวณตอนลางไมไดกําหนดคาของ TCB ไวในมาตรฐานประเภทที่ 4 แตจากการตรวจสอบพบวา
คา TCB มีแนวโนมสูงมากขึ้นทุกป แสดงใหเห็นวาความสกปรกจากน้ําทิ้งชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆทั้งตอนบนและตอนลาง 
 เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพน้ํากับแมน้ําเจาพระยาพบวาสภาพปญหาของแมน้ํา
ทาจีนตลอดสายมีระดับคุณภาพน้ําต่ํากวาแมน้ําเจาพระยามาก ซึ่งมีความแตกตางกันอยางเห็น
ไดชัดในชวงตอนกลางตั้งแตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม(มาตรฐาน
ประเภทที่ 3) ทั้งนี้เนื่องจากแมน้ําทาจีนไมแหลงน้ําตนทุนอื่นมาเจือจางความสกปรกและเพิ่มคา
ออกซิเจนละลายในน้ําเชนเดียวกับแมน้ําเจาพระยาในตอนกลางตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถึงจังหวัดนนทบุรีที่มีแมน้ําปาสักเปนแหลงน้ําตนทุนสําคัญที่ทําใหปญหาคุณภาพน้ําบรรเทาลง
อยางเห็นไดชัดทั้งที่ใชระดับมาตรฐานคุณภาพน้ําในระดับเดียวกัน 
 ในทางตรงกันขามกับในชวงตอนกลาง มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยาในตอน
ลางกลับมีปญหาคุณภาพน้ําต่ํากวามาตรฐานมากกวาแมน้ําทาจีนในตอนลางทั้งนี้เนื่องจากแมน้าํ
เจาพระยาไหลผานกรุงเทพมหานครซึ่งเปนชุมชนเมืองมหานครที่ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมใน
การจัดการปญหาคุณภาพแหลงน้ํา 
 4.3.5 สรุปสภาพปญหาคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีน 
 จากรายงานวิกฤตการณแมน้ําทาจีนเนาเสีย ของกรมควบคุมมลพิษ(2543)พบวาแหลง
กําเนิดน้ําเสียในลุมน้ําทาจีนที่สําคัญประกอบดวย(1)แหลงชุมชน ไดแกอาคารบานเรือน ตลาดสด 
โรงแรม สถานที่ราชการ อาคารสํานักงาน รานอาหาร และภัตตาคาร, (2)โรงงานอุตสาหกรรม ได
แก โรงงานฟอกยอม อาหาร กระดาษ น้ําตาล และเคมีภัณฑอ่ืนๆ, และ(3)การเกษตร ไดแก ฟารม
สุกร ฟารมเปด บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการเพาะปลูกตางๆ สัดสวนของของเสียจากแหลงตางๆ
นั้นจะแตกตางกันออกไป ในภาพรวมของลุมน้ําทาจีนน้ําเสียมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 
33 แหลงชุมชน รอยละ 30 ฟารมสุกร รอยละ 23 บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รอยละ 12 และฟารมเปด 
รอยละ 2 
 โดยสัดสวนของภาระความสกปรก(BOD Loading)จากแหลงกําเนิดมลพิษตางๆในพื้นที่
ตอนบนเกิดจากชุมชน รอยละ 41, บอปลาและเลี้ยงกุง รอยละ 21, ฟารมหมู รอยละ 19, โรงงาน
อุตสาหกรรม รอยละ 12 และฟารมเปด รอยละ 7,พื้นที่ตอนกลาง เกิดจากชุมชนสูงถึง รอยละ 56, 
บอปลาและกุง รอยละ 18, ฟารมหมู รอยละ 16, ฟารมเปด รอยละ6, โรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 
4, และพื้นที่ตอนลางเกิดจาก โรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 41, ฟารมหมู รอยละ 25, ชุมชนรอยละ 
22, บอปลาและกุง รอยละ 11 และฟารมเปด รอยละ 1 
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 ผลการติดตามตรวจคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตป พ.ศ.2538 
เปนตนมาพบวา 

1)แมน้ําทาจีนตอนบน มีระดับคุณภาพน้ําโดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ประเภทที่ 2 โดยมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา(DO)มีคาเฉลี่ย 4.8 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานที่กําหนดไมใหต่ํากวา 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณความสกปรกในรูปBODมีคา
เฉลี่ย 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร ยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไมใหเกินกวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
อยางไรก็ตามแมน้ําในสวนนี้มีปญหาการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมเปนสวน
ใหญ โดยมีคาเฉลี่ย 1,450 หนวย เกินกวามาตรฐานที่กําหนดไมใหเกิน 1,000  หนวย 

2)แมน้ําทาจีนตอนกลาง มีระดับคุณภาพน้ําอยูในเกณฑต่ํา และต่ํากวามาตรฐานคุณภาพ
น้ําประเภทที่ 3 ปญหาที่สําคัญคือแมน้ําในชวงนี้มีปริมาณออกซิเจนละลายต่ําโดยมีคาเฉลี่ย 1.5 
มิลลิกรัมตอลิตร ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวไมใหต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งไมเหมาะสม
แกการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แหลงมลพิษที่สําคัญมาจากกิจกรรมการเกษตรที่มีอยูอยางหนาแนน 
อาทิเชน ฟารมสุกร บอเลี้ยงปลา และบอเลี้ยงกุง นอกจากนี้พบวาแมน้ําในชวงที่ไหลผานบริเวณ
แหลงชุมชน มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง ไดแก  บริเวณเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี โดยมีคาเฉลี่ยเกินกวา 10,000 หนวย สูงกวาคามาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน 4,000 
หนวย ในขณะที่บริเวณพื้นที่สวนใหญยังมีการปนเปอนอยูในเกณฑมาตรฐานคาความสกปรกใน
รูป BOD มีคาเฉลี่ย 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร ยังอยูในเกณฑมาตรฐานซึ่งกําหนดไวไมใหเกินกวา 2.0 
มิลิกรัมตอลิตร 

3)แมน้ําทาจีนตอนลาง ปญหาที่สําคัญ ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลายในแหลงน้ํามีคาต่ํา 
คือมีคาเฉลี่ย 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร โดยต่ํากวาคามาตรฐานที่กําหนดไวใหไมต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร ขณะที่ปริมาณความสกปรกในรูป BOD ยังมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน คือมีคาเฉลี่ย 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตรโดยมาตรฐานกําหนดไวไมใหเกินกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนการปนเปอนของ
แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคาเฉล่ีย 296,600 หนวย บริเวณที่มีการปนเปอนสูงสุด ไดแก
บริเวณอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมีคาเกินกวา 200,000 หนวย นอกจากนี้ยังพบวา 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนมีคาเฉลี่ยสูงถึง 0.9 มิลลิกรัมซึ่งเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไวไมให
เกินกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  

4.3.6 การคาดการณคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
กรมควบคุมมลพิษ(2543) ไดมีการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร MIKE 11 สําหรับ

การคาดการณคุณภาพน้ําในแมน้ําทาจีนโดยลอกเลียนลักษณะทางชลศาสตรและคุณภาพน้ําแม
น้ําทาจีนในป พ.ศ.2543 ในภาวะปกติโดยใชขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก อัตราการไหลที่ตนน้ําเปนคา
เฉลี่ยในชวงป พ.ศ.2533 – พ.ศ.2538 คือประมาณ 32 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีขอบเขตที่ปากน้ํา
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ใชคาระดับจากสมุดมาตราน้ํา ของกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ และฐานขอมูลปริมาณมลพิษจาก
แหลงกําเนิดประเภทตางๆใชขอมูลในป พ.ศ.2543 และทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําใน
กรณีที่มีการจัดการคุณภาพน้ําโดยการลดปริมาณของเสียในรูปแบบตางๆ ไดแก  

รูปแบบที่ 1 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมลงรอยละ 
70 ในชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางและแมน้ําทาจีนตอนลาง 

รูปแบบที่ 2 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลงกําเนิดมลพิษทั้ง 3 ประเภท คือ ชุมชน 
อุตสาหกรรม และการเกษตรลงรอยละ 70 ในชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางและแมน้ําทาจีนตอนลาง 

รูปแบบที่ 3 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีและรูปแอมโมเนียจากแหลงกําเนิดประเภทชุม
ชน และฟารมสุกรลงรอยละ 70 และลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลงอุตสาหกรรมลงรอย
ละ 70 ในชวงตอนกลางและตอนลาง แตจะไมลดปริมาณมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทเกษตร
กรรมอื่นๆ 

ผลการจําลองคุณภาพน้ําในป พ.ศ.2543 มีเงื่อนไขประการสําคัญคือ ถาอัตราการไหลของ
น้ําในแมน้ําทาจีนลดลง ความสกปรกในแมน้ําก็จะเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 

- เมื่อมีการลดปริมาณของเสียในรูปแบบที่ 1 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลง
กําเนิดประเภทอุตสาหกรรมลงรอยละ 70 ในชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางและแมน้ําทา
จีนตอนลาง พบวาคาออกซิเจนละลายในแมน้ําทาจีนตอนลางมีคาสูงกวามาตรฐาน
ประเภทที่ 4 คือมีคาอยูในชวง 2.0 – 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร แตสําหรับในพื้นที่ตอน
กลางไมสามารถทําใหคาออกซิเจนละลายในน้ําเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับป 
พ.ศ.2543 สวนคาบีโอดีนั้นในตอนลางและตอนกลางลดลงอยูในชวง 1.0 – 2.5 และ
0.5 – 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

- เมื่อมีการลดปริมาณของเสียในรูปแบบที่ 2 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลง
กําเนิดมลพิษทั้ง 3 ประเภท คือ ชุมชน อุตสาหกรรม และการเกษตรลงรอยละ 70 ใน
ชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางและแมน้ําทาจีนตอนลาง พบวาในตอนลางคาออกซิเจน
ละลายในน้ํามีคาสูงเกินกวามาตรฐานคืออยูในชวง 2.0 – 3.0 มิลลิกรัมตอลิตรและ
สามารถเพิ่มข้ึนไดมากกวาการจดัการคุณภาพน้ําในรูปแบบที่ 1 แตไมสามารถ ทําให
คาออกซิเจนละลายบริเวณแมน้ําตอนกลางมีคาอยูในระดับมาตรฐานประเภทที่ 3 ที่ 
4.0 มิลลิกรัมตอลิตรไดโดยจะมีคาอยูในชวง 3.2 – 3.7 มิลลิกรัมตอลิตร เพิ่มข้ึนจาก
การลดของเสียจากแหลงอุตสาหกรรมไมมากนัก สวนคาบีโอดีในชวงแมน้ําตอนลาง
นั้นสามารถลดลงมากคือในชวง 0.5 – 1.0 มิลลิกรัมตอลิตรและในชวงตอนกลางนั้นมี
คา 0.4 – 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสามารถลดลงมากกวาการจัดการในรูปแบบที่ 1 
อยางไรก็ตามในพื้นที่ตอนกลางของแมน้ําในชวงจังหวัดสุพรรณบุรีถึงอําเภอนครชัย
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ศรี จังหวัดนครปฐมยังคงประสบปญหาคาออกซิเจนละลายในน้ํายังคงต่ํากวามาตร
ฐาน 

- เมื่อมีการลดปริมาณของเสียในรูปแบบที่ 3 ลดปริมาณของเสียในรูปบีโอดีและรูป
แอมโมเนียจากแหลงกําเนิดประเภทชุมชน และฟารมสุกรลงรอยละ 70 และลด
ปริมาณของเสียในรูปบีโอดีจากแหลงอุตสาหกรรมลงรอยละ 70 ในชวงตอนกลาง
และตอนลาง แตจะไมลดปริมาณมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทเกษตรกรรมอื่นๆจะ
สงผลใหคาออกซิเจนละลายตลอดชวงแมน้ําทาจีนตอนกลางมีคาสูงกวามาตรฐาน 
และในชวงตอนลางนั้นระดับออกซิเจนละลายในน้ําเพิ่มมากกวาการจัดการคุณภาพ
น้ําในรูปแบบอื่นๆโดยมีคาอยูในชวง 2.5 – 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนคาความสกปรก
ในรูปบีโอดีนั้นอยูในชวงแมน้ําทาจีนตอนลางมีคาสูงกวาการจัดการในรูปแบบที่ 2 
โดยอยูในชวง 0.5 – 1.7 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาประมาณ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
ตลอดชวงแมน้ําตอนกลาง 

สําหรับการศึกษาในชวงแมน้ําทาจีนตอนบนตั้งแตอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาทถึงประตู
ระบายน้ําโพธิ์พระยายังไมไดกลาวถึงนั้น ทั้งนี้เพราะในการจําลองคุณภาพน้ําและการทํานายการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทั้ง 3 รูปแบบ ไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เนื่องจากลําน้ําในชวงนี้ยัง
สามารถฟอกตัวเองตามธรรมชาติ โดยทั่วไปคาออกซิเจนละลายในน้ํามีคาอยูในชวง 5.0 – 6.0 
มิลลิกรัมตอลิตร และคาบีโอดีจะมีคาประมาณ 0.5 – 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใกลเคียงมาตรฐานคุณ
ภาพน้ํา 

4.3.7 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําใตดิน 
คุณภาพน้ําน้ําใตดินในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร สวนใหญมี

ลักษณะคลายคลึงกันตามลักษณะของชั้นหินอุมน้ําเจาพระยา ชั้นหินอุมน้ําหลายชั้นประกอบกัน
ของพื้นที่ราบภาคกลางตอนลาง ซึ่งคุณภาพน้ําในชั้นเดียวกันจะมีลักษณะคลายคลึงกัน แตจะ
แตกตางกันเมื่ออยูคนละชั้นน้ํา ทั้งที่อยูในบริเวณเดียวกัน อยางไรก็ตามโดยทั่วไปคุณภาพน้ําใต
ดินในพื้นที่นี้ก็นับวามีคุณภาพดี ใชบริโภคได อาจจะพบน้ํากรอย เค็ม ไดในบางพื้นที่ในเขตอําเภอ
บางปลามา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และในบางบริเวณที่มีการรุกตัวของน้ําเค็มบริเวณชาย
ฝงทะเลและใกลปากน้ําทาจีน 
 จากการศึกษา โครงการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุตสาห
กรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล(2542) พบวา คาดัชนีคุณภาพน้ําตางๆ ที่เคยมีการ
สํารวจไวของหนวยงานตางๆ พบวา น้ําใตดินในพื้นที่น้ีมีปริมาณคลอไรด 4.8 – 40.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร แตบางแหง อาทิ เชน ที่บริเวณอําเภอกําแพงแสน บางเลน สามพราน จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ตรวจวัดไดกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานที่
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กําหนดใหมีคาสูงสุดไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ตามมาตรฐานน้ําใตดินที่จะใชบริโภคได ของ
กรมทรัพยากรธรณี ปริมาณซัลเฟตมีคาระหวาง 5 – 59 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งต่ํากวาคามาตรฐาน 
ธาตุเหล็กมีคาระหวาง 0 – 3.0 มิลลิกรัมตอลิตรสูงกวาคามาตรฐานมาก โดยที่มาตรฐานกําหนด
ใหมีการเจือปนไดสูงสุด 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณฟลูออไรด พบวาในหลายพื้นที่มีคา
สูงกวามาตรฐานมาก อําเภอบางเลน กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตรวจวัดได 1.1 – 1.7 มลิลิกรัม
ตอลิตร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครตรวจวัดได 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร ในขณะที่มาตรฐาน
กําหนดใหมีการเจือปนไดสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร และอนุโลมใหมีไดสูงสุดไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม
ตอลิตร 

จากการตรวจสอบรวบรวมคุณภาพน้ําใตดินจากบอน้ําใตดินตางๆ ของกรมทรัพยากรธรณี 
พบวา คาดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตรวจวัด โดยทั่วไปอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําใตดินที่จะใชบริโภคได 
โดยคาความเปนกรด – ดางอยูระหวาง 6.42 – 8.29 เหล็กมีคาระหวาง 0 – 3.27 มิลลิกรัมตอลิตร 
คลอไรดมีคาระหวาง 9.0 – 221.0 มิลลิกรัมตอลิตร สารละลายทั้งหมดมีคาระหวาง 177.00 – 
803.64 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางทั้งหมดมีคาระหวาง 49.78 – 466.89 มิลลิกรัมตอลิตร ยก
เวนที่อําเภอเมืองนครปฐมที่มีคาความเปนกรด – ดางโดยเฉลี่ยต่ํากวามาตรฐานเล็กนอย โดย
ตรวจวัดได 6.42  ขณะที่คามาตรฐานกําหนดไวที่ 6.5 และที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร ที่มีคาเหล็ก
โดยเฉลี่ยเกินคามาตรฐาน โดยสามารถวัดได 3.27 มิลลิกรัมตอลิตร ขณะที่เกณฑอนุโลมสูงสุดไว
ไมเกิน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

จากการเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยางน้ําใตดินในพื้นที่ของคณะผูศึกษาโครงการศกึษา
ขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล(2542) ระหวางวันที่ 3 – 19 พฤษภาคม 2542 พบวา คาดัชนีที่ตรวจวัดสวนใหมอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดินที่ใชบริโภค โดยมีคาความเปนกรด – ดาง 6.6 – 7.5 สวนใหญมี
คาระหวาง 7.3 – 7.6 ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสม คาความขุน 0.19 – 1,000 NTU แตสวนใหญมี
คาไมเกิน 5 NTU แตหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีคาสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุดโดย
ตรวจวัดได 33.4 – 1,000 NTU (เกณฑอนุโลมสูงสุดกําหนดไวไมเกิน 20 NTU คาการนําไฟฟา 
281 – 20,900 ไมโครโมหตอเซนติเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีคาสูงกวาในพื้นที่อ่ืนๆ โดยมี
คาระหวาง 900 – 20,900 ไมโครไมหตอเซนติเมตร ในขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมมีคา
ระหวาง281 – 3,010 ไมโครไมหตอเซนติเมตร สารละลายทั้งหมดมีคาระหวาง 16 –11,796 
มิลลิกรัมตอลิตร ของแข็งทั้งหมด 200 – 12,552 มิลลิกรัมตอลิตร เชนเดียวกันกับการนําไฟฟาที่
ของแข็งทั้งหมดมีคาสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สารแขวนลอยมีคาระหวาง 36 – 756 มิลลิกรัม
ตอลิตร คลอไรดมีคาระหวาง 7.0 – 5,128 มิลลิกรัมตอลิตรในเขตจังหวัดสมุทรสาครโดยทั่วไปมี
คาสูงกวาบริเวณอื่นๆและสูงกวามตรฐานกําหนด ไนเตรทมีคาระหวาง 0.048 – 0.90 มิลลิกรัมตอ
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ลิตรซึ่งมีคาต่ํามากเมื่อเทียบคามาตรฐานที่กําหนดใหมีคาไดไมเกิน 45 มิลลิกรัมตอลิตร ซัลเฟตมี
คาระหวาง 0.2 – 75.3 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งมีคาต่ํามากเชนกันเมื่อเทียบกับคามาตรฐาน ความ
กระดางทั้งหมดมีคาระหวาง 77.9 – 4,558 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางชั่วคราวมีคาระหวาง0 
– 4,991 มิลลิกรัมตอลิตรในเขตจังหวัดสมุทรสาครน้ํามีความกระดางโดยตลอดทั้งพื้นที่ สวนใหญ
ตรวจวัดได 377 – 4,558 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวากําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด 
สวนโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีคาระหวางนอยกวา 2 – 35,000 MPNตอ100มิลลิกรัม ฟคัลโค
ลิฟอรมแบคทีเรียมีคานอยระหวางนอยกวา 2 – 17,000 MPNตอ100มิลลิกรัม 

กลาวโดยสรุปคือในจังหวัดนครปฐมคุณภาพน้ําของชั้นหินอุมน้ํากรุงเทพ สวนใหญจะเปน
น้ํากรอยหรือเค็ม ชั้นหินอุมน้ําพระประแดงเปนน้ํากระดางถาวร หากเปนพื้นที่ที่อยูในเขตอําเภอ
เมือง แตในเขตอําเภอกําแพงแสนสวนใหญเปนน้ําชนิดผสม และในบางพื้นที่เปนน้ํากรอยหรือเค็ม 
คุณภาพชั้นหินอุมน้ําสามโคก จะใหน้ําชนิดออน มีรสจืด สวนน้ําชั้นหินอุมน้ํานครหลวงและชั้นหิน
อุมน้ํานนทบุรี สวนใหญจะเปนน้ํากระดางชั่วคราว 

ในสวนจังหวัดสมุทรสาคร คุณภาพน้ําใตดินโดยทั่วไปของจังหวัดจัดอยูในเกณฑที่ดี มี
ปริมาณสารเจือปนในระดับที่คอนขางต่ํา ในพื้นที่ที่อยูใกลและไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล โดย
เฉพาะในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร น้ําอาจจะมีคุณภาพกรอยถึงเคม็  

 
4.4 การพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ศึกษา 
 
 การศึกษาในสวนนี้จะเลือกเฉพาะการศึกษาทางดานกายภาพเปนสวนสาํคญัเพือ่ใหทราบ
ถึงระบบการจัดการ โครงขาย การควบคุมน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง  

4.4.1 คลองสงน้ําสายสําคัญๆ 
 แมน้ําทาจีนนับเปนแมน้ําสําคัญโดยพื้นที่ศึกษามีคลองสายสําคัญที่ติดตอกับแมน้ําแม
กลองและแมน้ําเจาพระยา คือ 

1)คลองพระยาบรรลือ ทางตอนบนสุดของพื้นที่ศึกษา แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่ อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีผานประตูระบายน้ําพระยาบรรลือ ผานอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมและเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาที่อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2)คลองพระพิมล โดยแยกจากแมน้ําทาจีนเขาคลองพระพิมลที่อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมผานประตูน้ําพระพิมล อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เขาประตูน้ําบางบัวทอง อําเภอ
บางบัวทอง จงัหวัดนนทบุรี เชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาบริเวณอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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3)คลองมหาสวัสด์ิ แยกจากแมน้ําทาจีนเขาคลองมหาสวัสด์ิตรงบริเวณอําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ผานปะระตูน้ํามหาสวัสด์ิ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ประตูน้ําฉิมพลี 
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาบริเวณอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

4)คลองภาษีเจริญ แยกจากแมน้ําทาจีนเขาคลองภาษีเจริญที่อําเภอกระทุมเบน จังหวัด
สมุทรสาคร ผานประตูระบายน้ํากระทุมเบน อําเภอกระทุมเบน จังหวัดสมุทรสาคร ประตูระบาย
น้ําภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เชื่อมกับคลองบางกอกใหญใกลเขตภาษีเจริญ 

5)คลองสนามชัย - มหาชัยแยกจากแมน้ําทาจีนตรงอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เขาสู
คลองมหาชัย เขาคลองสนามชัย หรือเขาคลองสรรพสามิตสูแมน้ําเจาพระยา 

6)คลองพิทยาลงกรณ  เร่ิมตนจากแมน้ําทาจีนที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร ออกสูแมน้ํา
เจาพระยาที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

7)คลองดําเนินสะดวก เร่ิมตนจากประตูระบายน้ําบางยาง ไหลผานอําเภอบานแพว จังหวดั
สมุทรสาคร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอําเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม กอน
ออกสูแมน้ําแมกลอง 

8)คลองสุนัขหอน เร่ิมตนจากแมน้ําทาจีนที่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ออกสูแมน้ําแม
กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

4.4.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน 
จากการศึกษาของ Takaya(1987) พบวาบริเวณภาคกลางตอนลางในปจจุบันที่เราเห็นมี

การเปลี่ยนแปลงมากมายจนไมสามารถเห็นโครงของสภาพเดิมไดชัดเจน ดังนั้นในหัวขอนี้จึงนํา
ขอมูลทางประวัติศาสตรยอนยุคในสมัยอยุธยาผสมผสานกับขอมูลทางธรณีวิทยามาชวยในการ
ทําความเขาใจการพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการพฒันาแหลงน้าํของพืน้
ที่ในอดีตที่ผานมาโดยสามารถแบงชวงการพัฒนาออกเปน 5 ชวงใหญๆคือสมัยอยุธยา, สมัยธน
บุรี, สมัยรัชกาลที่ 4, สมัยรัชกาลที่ 5, และหลังรัชกาลที่ 5 โดยการศึกษาดังกลาวทําการศึกษาใน
พื้นที่ภาคกลางตอนลางทั้งหมดดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดคัดขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่
ศึกษาดังนี้ 

ชวงสมัยอยุธยา  
เนื่องจากพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญในแงที่เปนเมืองศูนยกลางการคาขายติดตอตาง

ประเทศตั้งอยูระหวางแมน้ําสําคัญ 2 สาย คือ แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําปาสักซึ่งมีความสําคัญ
เปนจุดเชื่อมตอกับเมืองตางๆทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืจึงเปนจุดที่เหมาะสมที่
สุดในแงเปนที่ตั้งของเมืองหลวงในอดีตใชติดตอคาขายกับตางประเทศและเปนดานตรวจสอบสิน
คาเก็บภาษีใหกับประเทศในอดีต คลองที่ขุดสวนใหญจะขุดเพื่อการคมนาคมเปนหลักใชประโยชน
เพื่อการคาขายภายในเมือง ทําใหสะดวกรวดเร็ว แตผูคนสวนใหญในสมัยนี้ยังคงอาศัยกันอยูทาง
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ตอนบนตั้งแตอยุธยาขึ้นไป ดังนั้นการพัฒนาที่ดินบริเวณที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําสมัยนี้ สวน
ใหญมักเปนการขุดคลองลัดแมน้ํา คลองภายในเมือง และคลองเชื่อมแมน้ําเพื่อประโยชนทางการ
คมนาคมเปนหลัก สําหรับคลองที่ขุดในพื้นที่ศึกษาคือ 

คลองมหาชัย ปจจุบันเปนคลองที่เชื่อมระหวางธนบุรีกับสมุทรสาคร มีความยาวประมาณ 
30 กิโลเมตร ขุดในสมัยพระเจาปราสาททองในป พ.ศ. 2188 ใชแรงงานประมาณ 30,000 คน ตัว
คลองมีความกวางสวนบน 16 เมตร และความกวางสวนลางหรือกนคลอง 10 เมตร ขุดไดเพียง 
6.8 กิโลเมตรพระเจาแผนดินเสด็จสวรรคตกอนในป พ.ศ.2199 ตอมาในป พ.ศ. 2248 จึงเร่ิมมีการ
ขุดตอจากเดิมแตไมเสร็จ ตอมาในสมัยพระเจาทายสระไดเกณฑแรงงานจํานวน 30,000 คน ขุด
คลองนี้ตอจนสําเร็จในป พ.ศ.2265 

คลองบางใหญ ปที่ขุดไมทราบแนนอนแตเขาใจวานาจะอยูในชวงสมัยอยุธยาคลองนี้เชื่อม
ระหวางแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําสุพรรณบุรี 

จากการพัฒนาแหลงน้ําในสมยันี้สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อความสะดวกในการคมนาคม
เชนคลองลัดตางๆ ที่ดินริมคลองแทบไมมีผูคนอาศัยอยูจะมีอยูบางก็เปนชาวประมงและชาวสวน
ผลไมเล็กๆดังนั้นในสมัยนี้ความสําคัญในพื้นที่นี้จึงใความสําคัญทางการเกษตรนอยมาก จะมี
ความสําคัญบางในทางการทหารที่เปนแนวปองกันตามธรรมชาติ 

สมัยธนบุรี ถึง รัชกาลที่ 3 
เมื่อพระเจาตากสินมหาราชทรงตัดสินใจเลือกเมืองธนบุรีเปนเมืองหลวง ในป พ.ศ. 2311 

จึงถือวาเปนยุคเริ่มตนการพัฒนาแหลงน้ําบริเวณที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาเพราะเริ่ม
มีการยายถิ่นฐานจากอยุธยาลงมาทางตอนลางอยางจริงจัง การพัฒนาแหลงน้ําในชวงนี้คือ พ.ศ. 
2311 – 2394 เปนชวงแรกเริ่มของการพัฒนาแหลงน้ําเทานั้น การพัฒนาแหลงน้ําสวนใหญมีวัตถุ
ประสงคไมแตกตางจากสมัยอยุธยามากนักเปนการขุดคลองเชื่อมระหวางแมน้ํา คลองคูเมือง และ
คลองลัดแมน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกตอการคาและการปองกันประเทศ ซึ่งคลองที่มีการขุดใน
พื้นที่ศึกษายังคงเปนคลองเชื่อมแมน้ําคือ 

คลองสุนัขหอน ขุดเสร็จในป พ.ศ. 2372 โดยใชแรงงานคนจีนจํานวนมากโดยเชื่อมจาก
คลองมหาชัยทางตะวันตก ถึงแมน้ําแมกลอง จุดประสงคเพื่อใชเดินทัพไปชายแดนพมาและมลายู 
และคลองสายนี้ยังใชในการขนสงสินคาสําคัญจําพวกน้ําตาล, เครื่องเทศ, และเกลือมายังเมือง
หลวง 

เปนที่นาสังเกตวาชวงตนสมัยรัชกาลพระเจาตากสินมหาราชถึงรัชกาลที่ 2 การพัฒนาใน
บริเวณที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําเจาพระยา สวนใหญจะเปนการสรางเพื่อขยายเมืองหลวง การ
พัฒนายังคลายคลึงกับสมัยอยุธยา สําหรับรัชกาลที่ 3 การพัฒนาไดเปลี่ยนเปนการขุดคลองสาย
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ยาวเชื่อมตอระหวางแมน้ําจุดประสงคเพื่อการทหารเปนหลัก ในชวงนี้ไดมีการยกทัพไปตีเวียด
นามที่เขามารุกรานเขมรซึ่งเปนเมืองขึ้นของไทยและเพื่อการยกทัพไปปราบมลายู 

สมัยรัชกาลที่ 4 
เมื่อถึงรัชกาลที่ 4 ในป พ.ศ. 2394 – 2411 ประเทศไทยไดเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

การทําสนธิสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 2389 การคาขายภายในเมืองและการคาขายกับตางประเทศ
ไดเจริญขึ้น ดังนั้นตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา สินคาที่สงไปขายตางประเทศเปนผลลิตทางการ
เกษตรที่สําคัญ ไดแก น้ําตาล ขาว พริกไทย เปนตน ทําใหการผลิตขาวเพิ่มข้ึนทันอยางรวดเร็ว 
การขุดคลองในสมัยนี้จึงเปนการเพิ่มพื้นที่การปลูกขาวใหมากขึ้น และเปนการขนสงน้ําตาลจาก
แหลงผลิตออยใหญๆอยางเชนแถบเมืองนครชัยศรี คลองสายสําคัญที่ขุดในพื้นที่ศึกษาคือ 

คลองเจดียบูชา ไดขุดป พ.ศ. 2399 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาเกลาเจาอยูหัว ทรงใหขุด
คลองเชื่อมระหวางแมน้ํานครชัยศรีถึงพระปฐมเจดีย เพื่อใหประชาชนไปนมัสการพระปฐมเจดยีได
โดยสะดวก แตคงมีการใชประโยขนในการขนสงออยและน้ําตาลจากแหลงผลิตออยใหญที่สุดใน
บริเวณนี้ดวย 

คลองมหาสวัสดิ์ ขุดในป พ.ศ.2404 – 2408 โดยเชื่อมระหวางกรุงเทพมหานครกับนครชัย
ศรีเพื่อประโยชนในการขนสงโดยการคมนาคม และชลประทานในเขตฝงตะวันตกแมน้ําเจาพระยา
มีผลตอการขยายเนื้อที่ที่จะใชทํานามากขึ้น โดยพระมหากษัตริยมักจะพระราชทานที่ดินริมคลอง
แกพระราชวงศผูใกลชิดและขาราชการ 

คลองภาษีเจริญ ขุดเสร็จในป พ.ศ. 2410 เปนคลองกวางประมาณ14 เมตร ลึก 2 เมตร 
เชื่อมระหวางแมน้ํานครชียศรีกับแมน้ําเจาพระยา 

คลองดําเนินสะดวกไดขุดเสร็จในป พ.ศ. 2410 เปนคลองกวาง 14 เมตร ลึก 2 เมตรเชื่อม
ระหวางแมน้ําแมกลองกับแมน้ํานครชัยศรี ตอกับคลองภาษีเจริญเพื่อใชในการขนสงสินคาจําพวก
ขาว น้ําตาล และเกลือมายังเมืองหลวง 

การขุดคลองในสมัยนี้เพื่อการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ขยายการคมนาคมในการขน
สงสินคาประเภทตางๆโดยเฉพาะแถบตะวันตกแมน้ําเจาพระยา รัฐบาลดําเนินการขุดคลองซึ่งมี
ความมุงหมายอยางชัดเจนวาจะทําใหที่ดินรกรางวางเปลากลายเปนที่นา เชน การขุดคลองมหา
สวัสด์ิ  ป  พ .ศ . 2404 – 2408, คลองภาษี เจริญ  ป  พ .ศ .2410 และคลองดําเนินสะดวก  ในป 
พ.ศ.2410 – 2411 คลองเหลานี้ เปนประโยชนตอการชลประทานในเขตตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาแตลักษณะการชลประทานยังไมใชการขลประทานที่แทจริง คลองที่ขุดจะสงน้ําเขาที่นา
ไดตอเมื่อมีน้ําทะเลหนุนทวมขึ้นมาเทานั้น(Inundation Canal)เปนที่นาสังเกตวาแมจะมีการคลอง
เพื่อทําใหพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น แตที่ดินริมคลองนั้น พระมหากษัติยมักจะพระราชทาน
ใหแกพระราชวงศและขุนนางขาราชการชั้นสูง ที่ดินเหลานี้มักถูกปลอยเปนที่รกรางวางเปลา ยังไม
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ไดกลายเปนที่ที่ใหประโยชนอยางเต็มที่ เพราะการทํานาในที่ดินใหมๆริมคลองยังอาศัยแตเพียง
พวกไพร หรือ ทาสที่ขึ้นกับพระราชวงศและขุนนางขาราชกาลชั้นสูง 

สมัยรัชกาลที่ 5 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯใหตั้ง “กรมคลอง” เพื่อดูแลการ

ขุดคลอง จึงมีการพัฒนามากกวายุคกอนๆเนื่องจากในรัชสมัยนี้ประเทศไทยมีการติดตอกับตาง
ประเทศมากขึ้น มีการขอทําสัญญาซื้อขาวเพื่อนําไปเลี้ยงพลเมืองในประเทศที่เปนเมืองขึ้น ในป 
พ.ศ.2420จึงไดออกกฎขอบังคับวางระเบียบในการขุดคลอง เรียกวา “ประกาศขุดคลอง”เพื่อแก
ปญหา”พระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง”ที่ประกาศในป พ.ศ. 2413ที่ไมกอใหเกิดการขยายเนื้อที่
ทํานาเลย และประมาณ ป พ.ศ.2430 ประเทศไทยไดสงออกขาวไปขายใหกับตางประเทศใน
จํานวนที่มากขึ้น ขาวไทยราคาสูงและเปนที่ตองการของตลาด ที่ดินริมคลองที่ไมไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนักมีราคาสูง เปนที่ตองการมากดังนั้นเอกชนขอเขาดําเนินการขุดคลอง รัช
กาลที่ 5 จึงไดพระราชทานอนุญาตใหเอกชนเขาไปดําเนินการขุดและซอมแซมคลองที่ขุดแลว ได
แก คลองพระพิมล คลองพระยาบรรลือ สําหรับคลองเกาหลังการขุดและซอมแซมแลวรัฐบาลยิน
ยอมใหเอกชนสามารถเก็บคาธรรมเนียมแกเรือที่ผานคลองได จึงนับไดวาเปนยุคที่มีการพัฒนา
แหลงน้ําในพื้นที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาอยางจริงจัง โดยคลองที่มีการขุดขึ้นในพื้นที่
ศึกษาคือ 

คลองทวีวัฒนา ขุดเสร็จในป พ.ศ. 2421 เปนคลองที่มีขนาดกวาง 8 เมตร ลึก 2 เมตร และ
มีความยาวทั้งสิ้น 13.6 กิโลเมตร เชื่อมระหวางคลองภาษีเจริญกับคลองมหาสวัสด์ิเพื่อเปดพื้นที่
ใหมสํารับการปลูกขาวโดยชาวนาที่ยายเขาไปตั้งรกรากตามริมคลองตองเสียเงิน 1 บาทตอไร
สําหรับการใชน้ํา 

คลองนราภิรมย ขุดในป พ.ศ. 2423 คลองนี้ขุดจาแมน้ําสุพรรณบุรีบริเวณอําเภอบางเลน
มาเชื่อมกับคลองทวีวัฒนา จุดประสงคเพื่อปองกันการตื้นเขินของคลองทวีวัฒนา คลองมหาสวสัดิ์
และคลองภาษีเจริญ ผูที่เขาทํานาบริเวณริมคลองตองเสียเงิน 1 บาทตอไรเหมือนกับคลองทวี
วัฒนา 

คลองพระพิมล ขุดในป พ .ศ. 2433 คลองนี้ขุดโดยพระราชพิมลเร่ิมตนขุดจากแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณบางบัวทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แตขุดไดเพียง 16.6 กิโลเมตร ตอง
หยุดขุดเนื่องจากการเสียชีวิตของพระราชพิมล มาขุดตอในป พ.ศ. 2476 โดยกรมชลประทานได
ความยาวตามที่เห็นในปจจุบันประมาณ 31 กิโลเมตร 

คลองพระยาบรรลือ ขุดในป พ.ศ. 2435 เร่ิมแรกจะขุดคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํา
สุพรรณบุรี ที่มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร เพื่อขยายการเพาะปลูกในพื้นที่ใหมฝงตะวันตก
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ของแมน้ําเจาพระยา แตคลองนี้ขุดไดเพียง 4.4 กิโลเมตร ก็ตองหยุดเพราะพระยาบรรลือผูดูแล
การขุดเสียชีวิตเสียกอน 

เปนที่นาสังเกตวาในยุคสมัยนี้ การพัฒนาแหลงน้ําบริเวณที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ํา
เจาพระยามีการขยายตัวและเจริญกาวหนาอยางมากทําใหพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มข้ึน มีการเปลี่ยน
แปลงนโยบายการถือกรรมสิทธิที่ดินสองฝงคลองที่ขุดใหม มีการจัดสรรที่ดินและมีการจับจองที่ดนิ
โดยผูที่มาจากหัวเมืองตางๆ เกิดการหลั่งไหลและอพยพของชาวนาจากที่อ่ืนๆและเกิดกลุมชาวนา
ใหมโดยเฉพาะผูที่หลุดพนจากการเปนทาส เขามาอยูและถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินริมคลองกันมาก 
นั่นคือขอแตกตางอีกประการในยุคสมัยน้ีทําใหมีชาวนาที่เปนอิสระเกิดขึ้นซึ่งตางจากชาวนาในยุค
กอนที่เปนเพียงแรงงานไพรและทาสที่ขึ้นกับราชวงศและขุนนางขาราชการชั้นสูงทําใหพื้นที่เพาะ
ปลูกมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

หลังรัชกาลที่ 5 
ปรากฏการณการตื่นที่ดินในชวงรัชกาลที่ 5 ทําใหเกิดปญหาตางๆมากมาย คลองที่ขุดเสร็จ

แลวไดถูกนํามาใชเพื่อการชลประทานนอยมาก ในชวงรัชกาลที่ 6 และ 7 โดยรัฐบาลไดตระหนัก
ถึงปญหาและความจําเปนที่ตองนําความรูสมัยใหมมาชวยปรับปรุงระบบคลองที่ขุดไวแลวในยุค
ตางๆใหกลายเปนระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอการเกษตรกรรมในบริเวณที่ราบลุม
ดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาโดยเฉพาะเพื่อการปลูกขาวการนําวิทยาการทางดานการชลประทาน
สมัยใหมเขามาใช ในชวงปลายรัชกาลที่ 5 จึงมีการวาจางวิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา ชื่อนาย
เย โฮมัน วัน เดอร ไฮเด โดยนายไฮเดเสนอใหรัฐบาลควรปรับปรุงระบบการกักเก็บน้ําและสราง
ระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพอยางเรงดวนที่สุดโดยการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
จังหวัดชัยนาทและนํานที่กักเก็บจากเขื่อนผันเขาสูแมน้ําสุพรรณบุรีและแมน้ํานอย โครงการตางๆ
ที่นายไฮเดเสนอแนะรัฐบาลถูกลมโครงการแลวโครงการเลาจึงเปนเหตุใหนายไฮเดพรอมวิศวกรผู
ชวยอีก 5 คน ไดลาออกและเดินทางกลับประเทศ 

ในตนรัชกาลที่ 6ประเทศไทยประสบภาวะฝนแลงเปนเวลานานถึง 3 ปติดตอกัน ทําใหการ
เพาะปลูกขาวในบริเวณที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาไดรับความเสียหายอยางหนักจึงมี
การพิจารณามาตรการแกไขปญหาดังกลาว มีการพิจารณาเห็นควรใหมีการเรงรัดการพัฒนางาน
ชลประทานโดยดวนที่สุด และใหมีการติดตอขอความชวยเหลือทางดานวิชาการจากรัฐบาล
อังกฤษ ซึ่งตอมาไดยืมตัว เซอร ธอมมัส วอรด ผูเชี่ยวชาญชาวอังกฤษ ใหเขามาชวยวางแผนการ
ชลประทาน หลังจากศึกษาขอมูลตางๆแลว เซอร ธอมมัส วอรด เสนอรายงานสรุปวา หากจะ
พัฒนาประเทศใหเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญของโลก ควรมีการกอสรางงานชลประทานที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ โดยแบงพื้นที่ของที่ราบลุมดินดอนปากแมน้ําเจาพระยาใหเหมาะสมดวย ตาม
ศักยภาพของการชลประทานออกเปน 7 บริเวณ คือ บริเวณแมน้ําสุพรรณบุรี, บริเวณแมน้ํานอย, 
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บริเวณแมน้ําลพบุรี, บริเวณแมน้ําแมกลอง, บริเวณแมน้ําปาสัก, บริเวณลุมน้ําฝงตะวันตก, และ
บริเวณลุมน้ําฝงตะวันออก ตอมามีการรวบรวมกิจการของกรมคลอง แลวตั้งเปน”กรมทดน้ํา”ตอ
มาในสมันรัชกาลที่ 7 โปรดเกลาฯเปลี่ยนชื่อจาก”กรมทดน้ํา”เปน”กรมชลประทาน”โครงการสาํคัญ
ที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแหลงนําจากกรมชลประทานคือ 

โครงการชลประทานแมน้ําสุพรรณบุรี พ.ศ. 22464 – 2498 เนื่องจากที่ริมแมน้ําสุพรรณบุรี
มีสภาพภูมิประเทศและมีน้ําตนทุนพอเหมาะสําหรับการเพาะปลูกเปนอยางดี เซอร ธอมมัส วอรด 
จึงวางโครงการชลประทานโดยเสนอแนะใหกอสรางโครงการชลประทานแมน้ําสุพรรณบุรีเปน
อันดับแรก โดยใหเหตุผลวาพื้นที่นี้ยังไมมีโครงการกอสรางงานใดๆทําไวกอนดังนั้นระบบชล
ประทานตรงนี้จึงสามารถวางโครงการและออกแบบงานใหมใหมีความถูกตองตอไป แตขอเสนอนี้
รัฐบาลในขณะนั้นไมเห็นดวยเนื่องจาก พื้นที่ทุงรังสิตเวลานั้นกําลังเดือดรอนอยางหนักและ
ตองการระบบชลประทานชวยเหลือจึงสมควรไดรับการแกไขกอน โครงการชลประทานปาสักใตจึง
ตัดสินใจกอสรางกอนเปนอันดับแรก 

ลักษณะโครงการสุพรรณบุรีนี้ประกอบดวยการขุดลอกแมน้ําสุพรรณบุรีตั้งแตจุดแยกตรง
แมน้ําเจาพระยาเริ่มโครงการในป พ.ศ.2464 มีการกอสรางอาคารประตูระบายน้ําปดกั้นแมน้ํา
สุพรรณบุรีที่บริเวณ”โพธิ์พระยา” และ “สามชุก” หัวงานที่โพธิ์พระยาเริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ.2466 และ
สรางเสร็จในป พ.ศ.2468 สามารถชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมากสวนงานระบบคลองสงน้ํา
สายใหญฝงซายคลองสงน้ําฝงขวา พรอมทั้งคลองซอยและคลองแยกซอยตางๆเริ่มกอสราง ป 
พ.ศ.2468 แลวเสร็จ พ.ศ.2478 ทําประโยชนแกพื้นที่โครงการประมาณ 370,00 ไร งานกอสราง
ตางๆบริเวณโครงการสามชุก ไดเร่ิมกอสรางในป พ.ศ.2478 แตไดหยุดการกอสรางเนื่องจากเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 มาเริ่มการกอสรางใหมหลังสงครามสงบ โดยโครงการแมน้ําสุพรรณบุรีนี้ได
ดําเนินการเสร็จสมบูรณในราวป พ.ศ.2498  

โครงการชลประทานเจาพระยาใหญ พ.ศ.2495 – 2500 กรมชลประทานไดดําเนินการกอ
สรางโครงการชลประทานเจาพระยาใหญ จุดประสงคเพื่อสงน้ําใหแกบริเวณพื้นที่ราบขั้นบันไดแม
น้ําระดับตํ่า ตั้งแตจังหวัดชัยนาทถึงบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําและลดน้ําทวมไดอยางมากในบริเวณที่ราบดินดอนปากแมาน้ําเจาพระยา การกอ
สรางเขื่อนที่บริเวณจังหวัดชัยนาทเปนหลัก โครงการนี้ไดเร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ.2495 กอสราง
เสร็จเมื่อป พ.ศ.2500 

2)โครงการพัฒนาแหลงน้ําในปจจุบัน  
การศึกษาการพัฒนาแหลงน้ําสามารถแบงการศึกษาไดออกเปน 2 สวนตามลักษณะโครง

การพัฒนาแหลงน้ําคือโครงการชลประทานและโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีนตอนลางซึ่ง
ไดผลการศึกษาดังนี้ 
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2.1)โครงการชลประทาน เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่ตอนลาง เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเปน
พื้นที่ตอนลางของพื้นที่ลุมน้ําทาจีนทั้งลุมเปนที่ราบลุมตํ่า, มีการใชที่ดินอยางหนาแนน และมรีาคา
ที่ดินสูงทําใหโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ เชน การสรางเขื่อนกั้นน้ํา, ประตูระบายน้ํา หรือ
การขุดอางเก็บน้ําขนาดใหญมีการลงทุนสูงซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาแหลงน้ําอยางไรก็
ตามพื้นที่นี้เปนแหลงทางการเกษตรสําคัญทางฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน
ในฐานะหนวยงานสําคัญในการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําจึงไดมีโครงการพัฒนาแหลงน้าํดงันี ้

ระบบโครงการชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง มีการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่โดยทั้ง
หมดซึ่งมีสํานักงานชลประทานรับผิดชอบในพื้นที่ 2 หนวยงานคือ สํานักงานชลประทานที่ 7 รับ
ผิดชอบทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําทาจีนจนถึงแนวแมน้ําเจาพระยาและสํานักงานชล
ประทานที่ 10 รับผิดชอบทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ลุมน้ํา นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาระบบ
ชลประทานเปนโครงการคลองสงน้ําและบํารุงรักษาในพื้นที่รวม 9 โครงการและโครงการชล
ประทาน 1 โครงการดังนี้ 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ   สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 7 เปน
โครงการเก็บกักและระบาย ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 10 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาในเขตอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยมีคลองพระยาบรรลือเปนคลองสายหลัก
กระจายน้ําปอนคลองตางๆมีแหลงน้ําตนทุนจาก 4 แหลงดวยกันคือ 

รับน้ําจากคลองพระยาบรรลือ โดยอาศัยน้ําที่ระบายผานคลองตางๆของโครงการ
เจาเจ็ดบางยี่หน  

รับน้ําจากแมน้ําเจาพระยา ผานทางประตูระบายน้ําและทางระบายน้ําดานตะวัน
ออกในชวงที่ ระดับน้ํ าในแมน้ํ าเจาพระยามีระดับสูง  ในระหวางเดือนสิงหาคม  – 
พฤศจิกายน 

รับน้ําจากแมน้ําทาจีน ผานทางประตูระบายน้ําและทางระบายน้ําที่อยูตามแนวกัน
ดานตะวันตก ในชวงเวลาเดียวกันกับแมน้ําเจาพระยา 

ในชวงที่ระดับน้ําในแมน้ําทั้งสองมีระดับตํ่าจะอาศัยการสูบน้ําที่ปากคลองพระ
ยาบรรลือ ขนาด 24 เมตรตอวินาที 

ลักษณะของโครงการมีคลองพระยาบรรลือเปนคลองสายหลักเพื่อแพรกระจายน้ํา
สูพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการอีก 5 สายคือ คลองญี่ปุนใต, คลองขุนศรี, คลองลากฆอน, 
คลองขุดใหม, และคลองพระอุดม 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล  สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 7 เปนโครง
การเก็บกักและระบาย  เชนเดียวกับโครงการพระยาบรรลือ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 
8 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอบางเลนและอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
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โดยมีคลองพระพิมลเปนคลองสายหลักกระจายน้ําปอนคลองตางๆมีแหลงน้ําตนทุนจาก 4 
แหลงดวยกันคือ 

รับน้ําจากโครงการพระยาบรรลือที่อยูตอนบน โดยอาศัยคลองพระพิมลเปนคลอง
หลัก นอกจากนี้ยังสามารถอาศัยรับน้ําจากแมน้ําทาจีนได โดยผานทางประตูระบายน้าํพระ
พิมล และจากแมน้ําเจาพระยาโดยผานทางประตูระบายน้ําบางบัวทองในชวงที่ระดับน้ําใน
แมน้ําทั้งสองมีระดับสูง 

รับน้ําจากแมน้ําทาจีนเขาทางคลองนราภิรมย ผานทางประตูระบายน้ําลําพญา ใน
ชวงที่ระดับน้ําในแมน้ําทาจีนมีระดับสูงกวาระดับน้ําดานในโครงการ 
รับน้ําจากแมน้ําทาจีนเขาคลองโยง โดยผานทางประตูระบายน้ําคลองโยงในชวงที่ระดับน้ํา

ในแมน้ําทาจีนมีระดับสูงกวาระดับน้ําดานในโครงการ 
รับน้ําจากแมน้ําออม ซึ่งตอเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยาผานทางประตูระบายน้ําบาง

ใหญในชวงที่ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยามีระดับสูง 
ลักษณะของโครงการมีคลองพระยาพิมลเปนคลองสายหลักเพื่อแพรกระจายน้ําสู

พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการอีก 7 สายคือ คลองทวีวัฒนา, คลองบางภาษี, คลองนรา
ภิรมย, คลองชัยขันธุ, คลองตาชม – คลองบางอีลือ, คลองบางคูลัด และคลองบางไทร 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ สังกัดสํานักงานชลประทานที่  7 เปน
โครงการเก็บกัก – ระบายและปองกันน้ําเค็มครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 8 อําเภอ ครอบ
คลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอําเภอ
กระทุมเบนและอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดยมีคลองพระพิมลเปนคลองสายหลัก
กระจายน้ําปอนคลองตางๆมีแหลงน้ําตนทุนจาก 3 แหลงดวยกันคือ 

รับน้ําจากแมน้ําทาจีนผานทางประตูน้ําและระบายน้ํามหาสวัสด์ิ และรับน้ําจากแม
น้ําเจาพระยาผานทางประตูน้ําฉิมพลี โดยอาศัยคลองมหาสัวสดิ์ชวยกระจายน้ําสูทางทิศ
ใต รวมทั้งอาศัยคลองธรรมชาติสายตางๆดวย 

รับน้ําจากแมน้ําทาจีนผานทางประตูน้ําและประตูระบายน้ํากระทุมเบน และรับน้ํา
จากแมน้ําเจาพระยาผานทางประตูน้ําภาษีเจริญ โดยอาศัยคลองภาษีเจริญชวยแพร
กระจายลงสูคลองธรรมชาติสายตางๆที่อยูในแนวเหนือใต 

รับน้ําจากประตูระบายและทางระบายน้ําตามแนวคันกั้นน้ําในอําเภอนครชัยศรี, 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอําเภอกระทุมเบน จังหวัดสมุทรสาคร เขาสูโครงการ
ในชวงที่แมน้ําทาจีนมีระดับน้ําสูง 
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ลักษณะของโครงการมีคลองภาษีเจริญเปนคลองสายหลักเพื่อแพรกระจายน้ําสู
พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการอีก 4 สายคือ คลองมหาสวัสด์ิ, คลองคลองภาษีเจริญ, คลอง
ทวีวัฒนา และคลองพระยาราชมนตรี 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางเลน สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 10 มีพื้นที่ชล
ประทานประมาณ เปนโครงการเก็บกักและระบายครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 3 อําเภอ 
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอบางเลนและอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  โครง
การบางเลนนี้เปนโครงการที่อยูในระหวางการกอสรางมีแหลงน้ําตนทุนคือรับน้ําจากแมน้ํา
ทาจีนผานทางประตูระบายน้ําบางเลน และรับน้ําจากแมน้ําแมกลองผานทางคลองชล
ประทาน โดยอาศัยคลองชลประทานที่ขุดขึ้นมาใหมชวยกระจายน้ําจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพนมทวน สังกัดสํานักงานชลประทานที ่10 เปนโครง
การเก็บกักและระบายเชนเดียวกับโครงการบางเลน ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 3 
อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รับน้ําจากคลองชล
ประทานสายใหญที่ขุดขึ้นมาขนานกับแมน้ําแมกลอง ระบบการสงน้ําเปนการระบายจากที่
สูงสูที่ต่ําโดยมีคลองบางปลาและโครงการบางเลนเปนแหลงรับน้ําตอไป 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากําแพงแสน สังกัดสํานักงานชลประทานที ่10 มพีืน้ที่
ชลประทานประมาณ  241,000 ไร เปนโครงการเก็บกักและระบาย ครอบคลุมพื้นที่ 2 
จังหวัด รวม 2 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี
คลองที่ขุดขึ้นขนานกับคลองบางปลาและคลองบางพระ ประกอบดวยคลองชลประทาน
และคลองตามธรรมชาติในการปอนน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรม 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครปฐม สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 10 เปนโครง
การเก็บกักและระบาย ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 2 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีคลองชลประทานขุดขนานกับคลองบางพระเปนคลอง
สายหลักในการกระจายน้ําปอนใหพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีแหลงน้ําตนทุนจากคลองสงน้ํา
สายใหญฝงซายที่ขนานมากับแมน้ําแมกลอง  

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครชุม สังกัดสํานักงานชลประทานที่ 10 เปนโครง
การเก็บกักและระบาย ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 2 อําเภอ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร รับน้ําจากโครง
การคลองสงน้ําสายใหญฝงซายเชนเดียวกับโครงการนครปฐมโดยมีคลองบางแกวเปน
คลองสนับสนุนในการสงน้ํา เนื่องจากในพื้นที่สวนลางของโครงการประกอบดวยคลองสง
น้ําเกาจํานวนมากจึงไมมีการขุดคลองชลประทานขึ้นมาใหม แตอาศัยคลองบางปลาไหล

User
Text Box
152



และคลองบานแพวเปนคลองหลักในการระบายน้ําสูพื้นที่เกษตรกรรมและคลองดําเนิน
สะดวก 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก สังกัดสํานักงานชลประทานที่  10 มี
พื้นที่ชลประทานประมาณ 145,000 ไร เปนโครงการเก็บกัก – ระบายและปองกันน้ําเค็ม
โดยมีคลองภาษีเจริญเปนคลองสายหลัก ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 6 อําเภอ ครอบ
คลุมพื้นที่ศึกษาในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครโดยมีคลองดําเนินสะดวกเปน
คลองสายหลักกระจายน้ําปอนคลองตางๆมีแหลงน้ําตนทุนจาก 5 แหลงดวยกันคือ 

รับน้ําทิ้งจากโครงการราชบุรีฝงซาย ผานทางคลองตาคตลงสูคลองดําเนินสะดวก 
รับน้ําทิ้งจากโครงการนครชุม ผานทางคลองโพธิ์หัก ลงสูคลองดําเนินสะดวก 
รับน้ําทิ้งจากโครงการนครปฐม ผานทางคลองบางคู – คลองหนองหญาปลอง – 

คลองเขื่อนขันธุ ลงสูโครงการดําเนินสะดวก 
รับน้ําจากแมน้ําทาจีนผานทางประตูระบายน้ําบางยาง ลงสูคลองดําเนินสะดวก 

ในชวงที่แมน้ําทาจีนมีระดับสูงและดานในยังขาดแคลนน้ํา 
รับน้ําจากแมน้ําแมกลอง ผานทางประตูระบายน้ําบางนกแขวก ลงสูคลองดําเนิน

สะดวก ในชวงที่แมน้ําแมกลองมีระดับสูงและดานในโครงการยังขาดแคลนน้ํา 
ลักษณะของโครงการมีคลองดําเนินสะดวกเปนคลองสายหลักเพื่อแพรกระจายน้ํา

สูพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการอีก 6 สายคือ คลองโรงเข, คลองหินปก, คลองขุดแหลน
หาย, คลองแพวใต – ทาแรง, คลองรางหมอ, คลองขุดตาขํา และคลองบอยืมคันกั้นน้ําเค็ม
สายสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร 

และโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสาครอีก 1 โครงการ เพื่อสนับสนุนและซอม
บํารุงระบบการแจกจายน้ําในพื้นที่ที่อยูนอกเหนือพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร 

2.2)โครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีนตอนลาง เปนโครงการที่กรมชลประทาน
เสนอใหมีการจัดสรางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ(1)สกัดกั้นการรุกล้ําของน้ําเค็มมิใหไหลเขา
ไปในแมน้ําทาจีน และคลองธรรมชาติที่ตอเนื่องจะชวยลดความเสียหายใหแกพืน้ทีท่าํการ
เกษตรบริเวณสองฝงลําน้ําไดและ(2)เพื่อนําน้ําจืดที่กักเก็บไวเหนือประตูระบายไปใช
ประโยชนในดานตางๆ เชน เพื่อการชลประทานและการเกษตร, เพื่ออุปโภคและบริโภค, 
เพื่อใชในกิจการอุตสาหกรรม และใชน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและปศุสัตว นอกจากนี้
ยังมีผลประโยชนทางดานอื่นๆ เชน ใชประโยชนเพื่อการคมนาคมขนสงทางน้ํา หรือ
ประโยชนในดานการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ 
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ลักษณะและที่ตั้งโครงการตามปรกติที่ตั้งเขื่อนปองกันน้ําเค็ม(Tidal Barrage)ควร
ตั้งอยูใกลทะเลมากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะหทางดานวิศวกรรม, สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ 
ปรากฏวาหัวงานที่เหมาะสมที่สุดควรตั้งอยูที่บานทาทราย ตําบลทาทราย อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร อยางไรก็ดีในพื้นที่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีและอําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา กรมชลประทานจึงพิจารณาการกอสรางประตู
ระบายเก็บกักน้ํา(Retention Barrage) เพิ่มเติมตามความตองการของราษฎรในพื้นที่ดัง
กลาว 

ดังนั้นโดยสรุปลักษณะโครงการประตูระบายน้ําแมน้ําทาจีน ประกอบดวย 
1)ประตูระบายปองกันน้ําเค็ม(Tidal Barrage) ขนาดชองกวาง 30 เมตร จํานวน 6 

ชอง ปดกั้นแมน้ําทาจีนที่ บานทาทราย ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พรอมอาคารประกอบคือ 

- ทํานบปดกั้นลําน้ําเดิม(Closure Dam) จํานวน 1 แหง 
- ประตูเรือสัญจร(Navigation Lock) ขนาดความกวางประมาณ 14 

เมตร จํานวน 1 แหง 
- ทางปลาผานหรือบันไดปลา(Fish Passage or Fish Ladder) ขนาด

ชวงกวางประมาณ 3.50 เมตร จํานวน 2 แหง 
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดความสามารถ 20 เมตรตอวินาที บริเวณ

ทํานบปดกั้นน้ําเดิม 
2)ประตูเก็บกักน้ํา(Retention Barrage) ขนาดชองกวาง 12.50 เมตร จํานวน 6 

ชอง ปดกั้นแมน้ําทาจีนที่ บานบางขโมย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พรอมอาคาร
ประกอบ คือ  

- ทํานบปดกั้นลําน้ําเดิม(Closure Dam) จํานวน 1 แหง 
- ประตูเรือสัญจร(Navigation Lock) ขนาดความกวางประมาณ 8 

เมตร จํานวน 1 แหง 
- ทางปลาผานหรือบันไดปลา(Fish Passage or Fish Ladder) ขนาด

ชวงกวางประมาณ 6.00 เมตร จํานวน 1 แหง 
- สถานีสูบน้ําที่ปากคลองนราภิรมยและคลองภาษีเจริญ ขนาดกําลัง

สูบ 18 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
หากโครงการดังกลาวมีมติใหจัดสรางจะทําใหมีผลโดยตรงตอการเพิ่มข้ึนของ

ปริมาณน้ําตนทุนโดยรวมในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวได

User
Text Box
154



ผานขั้นตอนการทําประชาพิจารและกําลังนําเสนอผลการทําประชาพิจารณาตอคณะรัฐ
มนตรีอนุมัติโครงการตอไป 
นอกจากนี้การพัฒนาแหลงน้ําผิวดินสวนใหญเปนการพัฒนาของเอกชนเพื่อใชในกิจกรรม

ตางๆเชน การขุดสระน้ําเพื่อใชน้ําในไรนา การขุดทะเลสาบเพื่อรดน้ําสนามกอลฟและปรับปรุงภูมิ
ทัศน หรือการขุดบอน้ําเพื่อใชในฟารมปศุสัตว เปนตน โดยมากเปนการขุดขนาดเล็กเพื่อใชเฉพาะ
ในกิจการนั้นๆเทานั้น 

4.4.3 การพัฒนาแหลงน้ําใตดิน  
การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางมีการขุดเจาะแหลงน้ําบาดาลเปน

จํานวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชนเนื่องจากชั้นน้ํานครหลวงและชั้นน้ําพระประแดงเปนชั้นน้ําที่มี
คุณภาพตอการใขงานในกิจกรรมตางๆ จํานวนบอบาดาลทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและ
สมุทรสาครมีดังนี้ 

ในพื้นที่ศึกษามีจํานวนบอน้ําบาดาลในป  พ .ศ .2536 จํานวน  2,332 บอ โดยจังหวัด
สมุทรสาครมีบอบาดาลมากถึง 1,580 บอหรือรอยละ 67.75 ของจํานวนบอบาดาลทั้งหมดในพื้น
ที่ศึกษาในสวนจังหวัดนครปฐมมีจํานวนบอบาดาลจํานวน 752 บอหรือประมาณรอยละ 32.25 
เมื่อแยกตามหนวยงานที่ขุดบอบาดาลพบวา ในพื้นที่ศึกษามีสัดสวนการขุดของภาคราชการและ
เอกชนมีสัดสวนใกลเคียงกันโดยภาคเอกชนมีสัดสวนรอยละ 54.37 ในขณะที่ภาคราชการมีสัด
สวนรอยละ 45.63 แตเมื่อพิจารณาแยกรายจังหวัดจะพบขอแตกตางที่ สําคัญคือ จังหวัด
สมุทรสาครมีการขุดบอบาดาลโดยภาคเอกชนสูงถึงรอยละ 54.37 ของจํานวนบอบาดาลในพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดนครปฐมยังไมพบการขุดบอน้ําบาดาลโดยเอกชนแตมีสัดสวนการ
ขุดโดยภาครัฐสูงถึงรอยละ 32.25 ของจํานวนบอบาดาลในพื้นที่ศึกษา 

 ในป พ.ศ.2540 มีจํานวนบอบาดาลจํานวน 3,718 บอ เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2536 จํานวน  1, 
346 บอโดยจังหวัดสมุทรสาครมีจํานวน 2,250 บอ คิดเปนรอยละ 60.52 ของจํานวนบอน้ํา
บาดาลทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาแบงเปนเอกชนจํานวน 1,766 บอและราชการ 484 บอหรือรอยละ 
47.50 และ 13.02 ของลุมน้ําตามลําดับ จังหวัดนครปฐมมีจํานวน 1,468 บอ หรือคิดเปนรอยละ 
39.48 ของทั้งลุมน้ําแบงออกเปนบอน้ําเอกชน จํานวน 245 บอและราชการ 1,223 บอหรือรอยละ 
6.59 และ 32.89 ของลุมน้ําตามลําดับ 

การพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
ตามหนวยงานรับผิดชอบคือ(1)บอบาดาลของหนวยราชการขุดขึ้นมาใชมากในจังหวัดนครปฐมซึ่ง
มีสัดสวนมากกวารอยละ 30 ตั้งแตป พ.ศ.2536 – 2540 ของจํานวนบอน้ําบาดาลทั้งหมดในพื้นที่
ศึกษาแต(2)ในทางตรงกันขามบอบาดาลที่ขุดโดยภาคเอกชนกลับพบมากในจังหวัดสมุทรสาครซึ่ง
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มีมากกวารอยละ 45 ของจํานวนบอน้ําบาดาลทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา เมื่อพิจารณาสัดสวนระหวาง
เอกชนกับราชการพบวากลับมีสัดสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 55 ตอ 45 ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเติบโตจากการคํานวณแบบ Relative Change พบวาอัตรา
การเติบโตของจังหวัดนครปฐมมีคาสูงกวาจังหวัดสมุทรสาครคอนขางมาก เชน ในป พ.ศ. 2537 
ถงึ พ.ศ.2538 ในจังหวัดนครปฐมมีการเติบโตสูงถึงรอยละ 38.50 สูงกวาจังหวัดสมุทรสาครในชวง
เวลาเดียวกันถึง 3 เทา 

อัตราการสูบน้ําจากบอบาดาลราชการทั้งสองจังหวัดสวนใหญเปนการสูบของกรมโยธาธิ
การรองลงมาคือการประปาสวนภูมิภาคซึ่งนาจะเปนการสูบข้ึนมาผลิตน้ําประปาเพื่อบริการชุมชน
ทั้งการประปาในเมืองและการประปาหมูบาน นอกจากนี้ยังมีการสูบน้ําขึ้นมาใชเพื่อบริการอุตสาห
กรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครโดยการนิคมอุตสาหกรรมอีกดวย โดยในป พ.ศ. 2540 
ในจังหวัดนครปฐมมีการสูบน้ําโดยกรมโยธาธิการและการประปาสวนภูมิภาค 180,350และ 
29,863 ลูกบาศกเมตรตอวันตามลําดับและจังหวัดสมุทรสาครมีการสูบน้ํา 90,571 และ 24,470 
ลูกบาศกเมตรตามลําดับ ในสวนอัตราการสูบน้ําจากบอบาดาลเอกชนทั้งสองจังหวัดเปนการสูบ
ข้ึนมาเพื่อการอุตสาหกรรมโดยจังหวัดสมุทรสาครมีการสูบน้ําขึ้นมาใชในป พ .ศ.2540 ถึง 
129,509 ลูกบาศกเมตรตอวัน สูงกวาจังหวัดนครปฐมที่มีการสูบน้ําขึ้นมาใชเพียง 55,029 ลูก
บาศกเมตรตอวันในชวงปเดียวกัน 

โดยสรุปการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางเพื่อประโยชนทางราชการ
และทางเอกชนมีสัดสวนจํานวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 55 ตอ 45 โดยจํานวนบอน้ําเพื่อ
ประโยชนทางราชการมีการขุดมากในจังหวัดนครปฐมเพื่อประโยชนในการบริการน้ําประปาชุมชน
หนวยงานที่มีการสูบน้ํามาใชมากคือกรมโยธาธิการและการประปาสวนภูมิภาค ในขณะที่จํานวน
บอน้ําเพื่อประโยชนเอกชนมีการขุดมากในจังหวัดสมทุรสาครเพื่อประโยชนทางการอุตสาหกรรม
รองลงมาคือการขุดเพื่อใชภายในครัวเรือน 

4.4.4 โครงการบําบัดน้ําเสีย 
ระบบการจัดการน้ําเสียในแมน้ําทาจีนทั้งสายระบบการจัดการน้ําเสีย 2 แหงคือในจังหวัด

นครปฐม เปนชนิดบอผ่ึง เขตพื้นที่รับผิดชอบคือเขตเทศบาลเมืองนครปฐมจํานวน 19.85 ตาราง
กิโลเมตร ความสามารถในการรับน้ําเสียประมาณ 60,000 ลูกบาศกเมตรตอวันโดยกําหนดคา
ความสกปรกหรือ BOD ที่ 150 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรหรือ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตรโดยคามาตร
ฐานแหลงน้ําประเภทที่ 3 กําหนดที่ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ระบบบําบัดดําเนินการแลวในป 
พ.ศ.2537  

จังหวัดสุพรรณบุรี เปนชนิดบอผ่ึง เขตพื้นที่ เขตพื้นที่ รับผิดชอบคือเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและเทศบาลตําบลอูทอง จํานวน 9.0 ตารางกิโลเมตร ความสามารถในการรับน้ําเสีย
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จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 12,500 ลูกบาศกเมตรตอวันและจากเทศบาลตําบลอูทอง
ประมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตรตอวันโดยกําหนดคาความสกปรกหรือ BOD ที่ 200 มิลลิกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรหรือ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตรโดยคามาตรฐานแหลงน้ําประเภทที่ 3 กําหนดที่ 2.0 
มิลลิกรัมตอลิตร ระบบบําบัดดําเนินการแลวในป พ.ศ.2540 

 
4.5 สรุปบทบาทและปญหาในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
สภาพทางดานภูมิอากาศในอนาคตจะเปนสวนสําคัญตอการกําหนดลักษณะการใชน้ําใน

พื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกยังคงเปนปญหาสําคัยตอ
ปริมาณฝนในพื้นที่รับน้ําทางภาคเหนือและในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนแหลงน้ําตนทุนที่สําคัญ โดยพื้นที่
มีปญหาสําคัญดังนี้ 

1)พื้นที่ลุมน้ําจีนตอนลางอาศัยแหลงน้ําตนทุนจากภาคเหนือเชนเดียวกับพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยาดังนั้นการวางแผนปนสวนน้ําจําเปนตองมีการวางแผนในระดับภูมิภาคทั้งสองลุมน้ําซึ่ง
สามารถกระทําไดเพราะพื้นที่ทั้งสองลุมน้ํามีคลองสายสาํคัญเชื่อมตอกันเปนโครงขาย 

2)แนวโนมและภาวะการใชน้ําในพื้นที่ศึกษามีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จากสภาพ
ความหนาแนนในการใชที่ดินที่เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ 

3)จากการศึกษาสภาพคุณภาพน้ําแสดงใหเห็นวาพื้นที่ตอนลางตั้งแตอําเภอนครชัยศรีมี
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอยางรวดเร็วทั้งนี้เปนผลเนื่องจากความหนาแนนของกิจกรรมและแหลง
น้ําที่ปลอยเขามาเจือจางมลพิษในตอนบนมีนอยทําใหการฟอกตัวโดยธรรมชาติไมสามารถฟอก
ตัดไดทัน 

4)การใชน้ําเพื่อกิจการตางๆมีการแยกการใชคอนขางเด็ดขาดกลาวคือการใชน้ําในพื้นที่
เมืองและอุตสาหกรรมเปนการขุดแหลงน้ําบาดาลขึ้นมาใชในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมจะใชน้ําจาก
แมน้ําทาจีนซึ่งขอดีคือลดภาระการใชน้ําผิวดินจากความตองการใชของเมืองและอุตสาหกรรมลง 
สวนขอเสียคือผูใชน้ําในเมืองและอุตสาหกรรมจะขาดควารูสึกในการอนุรักษสภาพแหลงน้ําผิวดิน
เนื่องจากไมมีสวนในการใชประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาว 

5)การขุดคลองในพื้นที่ตอนลาง ไดแก คลองภาษีเจริญ, คลองดําเนินสะดวก, คลองมหาชัย
, คลองพระพิมล, และคลองพระยาบรรลือ เปนคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเชื่อมตอการคมนาคมระหวางพื้น
ที่ลุมน้ําดังนั้นจึงเปนคลองที่ไมเหมาะตอการพัฒนาโครงการลประทาน 
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บทที่ 5 

 
องคกรและการจัดการ 

 
ในบทนี้จะไดกลาวถึงองคกรและกระบวนการจัดการที่เกี่ยวของกับการจัดการการใชที่ดิน

และน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลาง โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวนคือ(1)การศึกษาทางดาน
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการการใชที่ดินและน้ําในทุกดานทั้งในทางตรงและทางออมวามี
หนวยงานใดบาง, (2) กฎหมายและแนวทางการจัดการของหนวยงานตางๆที่เกิดข้ึนจากภาระหนาที่, 
บทบาท, ทรัพยากรในองคกร, และความเชี่ยวชาญ, และ(3)รูปแบบในการจัดการประสานงานที่ใชใน
การจัดการพื้นที่ลุมน้ํา,การจัดการดานที่ดินและการจัดการน้ําในปจจุบัน  

 
5.1 องคกรท่ีเกี่ยวของกับการใชที่ดิน 

 
ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่กับกับดูแลการใชที่ดินในระดับภูมิภาคโดยตรงแตอาศัยบังคบั

การใชที่ดินตามกฎหมายและมาตรการการใชที่ดินผานหนวยงานตางๆโดยในพื้นที่ศึกษามีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน 2 ดานดังนี้ 

5.1.1 กลุมงานทางดานโครงสรางพื้นฐาน  
มีหนาที่สําคัญในการกํากับดูแล,กอสราง และบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพื้น

ที่ศึกษาประกอบดวย 
1)กรมทางหลวง มีภารกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง การกอสรางและบํารุง

รักษาทางหลวงใหมีโครงขายสมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ
ใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางโดยมีอํานาจหนาที่สําคัญดังตอ
ไปนี้ 

- ดําเนินตามกฎหมายวาดวยทางหลวงในสวนที่เกี่ยวของกับทางหลวงพิเศษ, ทางหลวง
แผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 

- วิจัยและพัฒนางานกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทาง 
- รวมมือประสานงานทางกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
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2)กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง การกอสรางและ
บํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายสมบูรณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางโดยมีอํานาจหนาที่สําคัญดังตอไปนี้ 
- ดําเนินตามกฎหมายวาดวยทางหลวง เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับทางหลวงชนบท รวมท้ัง

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
- วิจัยและพัฒนางานกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงชนบท 
- จัดทํามาตรฐาน และขอกําหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนกํากับตรวจสอบทางเพื่อใหมี

การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและขอกําหนด 
- ดําเนินการฝกอบรมและจัดทําคูมือตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิศวกรรมงาน

ทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- รวมมือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
3)กรมการขนสงทางนํ้า และพาณิชยนาวี มีภาระหนาที่ในการกํากับการดูแลการขนสงทาง
น้ําทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4)สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีภาระหนาที่เกี่ยวกับการนําเสนอแนะ
นโยบายและจัดทําแผนการขนสง จราจร และความปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน
ดานการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัยจากการขนสงให
สอดคลองกับแผนหลักดานการขนสงและจราจร เพื่อใหนโยบายดานการขนสงและจราจรมี
ความเปนเอกภาพโดยใหมีอํานาจหนาที่สําคัญดังตอไปนี้ 
- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย วางแผนและประสานแผนการขนสงและจราจรรวม

ทั้งวิเคราะหแผนงานโครงการและงบประมาณของกระทรวงคมนาคมใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 

- จัดทําแผนแมบทดานการขนสงและจราจร และประสานแผนปฏิบัติการรวมทั้งจัดทํา
นโยบายของกระทรวงเสนอตอรัฐมนตรี 

- กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและงบ
ประมาณ 

- เสนอความเห็นตอคณะกรรมการนโยบายการขนสงและคณะกรรมการจัดระบบการ
จราจรเดพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและจราจรของ
ประเทศ หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการจัดระบบการขนสงและจราจร 



 163

- จัดทํารายงานและแนวโนมของการขนสงและจราจรทั้งทางดานเศรษบกิจและความ
ปลอดภัย 

- รวมมือประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
5)การรถไฟแหงประเทศไทย มีภาระหนาที่ในการกอสราง ดูและซอมบํารุงทางรถไฟ  จัด
ขบวนเดินรถไฟ การขนสงทางรถไฟ 
6)การทางพิเศษแหงประเทศไทย มีภาระหนาที่ในการกอสราง หรือจัดจางสรางทางหลวง
พิเศษ กํากับดูแล และซอมบํารุงทางหลวงพิเศษภายในเขตถนนวงแหวนรอบนอก 
7)การไฟฟาสวนภูมิภาค  
8)การประปาสวนภูมิภาค 
9)กระทรวงสาธาณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 
 
5.1.2 กลุมงานดานการใชที่ดิน 
องคกรที่เกี่ยวของกับการดูแลการใชที่ดินสามารถแบงแยกประเภทตามลักษณะการใชที่ดิน

ไดดังนี้ 
การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรรม  
หนวยงานสวนใหญสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและมีบางสวนสังกัดกระทรวงอุตสาห

กรรมไดแก 
1)กรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมงเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐานถูก
สุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขันในตลาดโลกได
ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยกรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวน
และคุมครองสัตวปา และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การผลิตขยายพันธุสัตว
น้ํา ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา อาหารสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ํา เครื่องมือประมงและวิชา
การดานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดและรองรับมาตรฐานแหลงเพาะเลี้ยงและแหลง
ผลิตใหมีคุณภาพและถูกสุขอนามัย 
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- ศึกษา วิจัย รวมทั้งการสํารวจและวิจัยแหลงทําการประมงทั้งในและนอกนานน้ําไทยเพื่อ
เพิ่มความสมบูรณและบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ํา 

- กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใชประโยชนจากสัตวน้ํา ควบคุม ปองกัน 
และปราบปรามการทําประมงในแหลงน้ําจืดและทะเล การคาสัตวน้ําใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

- พัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตวน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบและรับรองคุณ
ภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและถูกอนามัยและสุขลักษณะ 

- วิจัยและพัฒนาถายถอดเทคโนโลยีดานการประมง สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา การทําประมง การแปรูปสัตวน้ํา และอาชีพที่เกี่ยวของใหมีความมั่นคงและ
เปนความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศแกผูประกอบการ เกษตรกร และประชาชนที่
สนใจ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการประมงระหวางประเทศในดานวิชาการ สํารวจและวิจัยแหลง
ประมงนอกนานน้ําไทย 

- พัฒนาระบบขอมูลดานการประมง จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและใชประโยชน 
2)กรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและสุขภาพ
สัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง สารปนเปอน มี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอ
ไปนี้ 
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาด กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมาย

วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว กฎหมายวา
ดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา วิจัย ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุสัตวและขยายพันธุสัตว อาหารสัตว รวมถึง
การอนุรักษพันธุกรรมและความหลาหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตวและรักษาส่ิงแวด
ลอมจากการปศุสัตว 

- พัฒนา ตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานถูกสุขอนามัยและปลอดภัยตอผู
บริโภค 

- ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ และเวชภัณฑ รวมทั้งศึกษา วิจัย ดานระบาดวิทยา 
โรคระบาด กําจัดโรคสัตว โรคติดตอระหวางสัตวและคน 
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- ศึกษา พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีช้ันสูงดานการปศุสัตว ทั้งดานการผลิต สุขศาสตร 
และสุขอนามัยที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 

3)กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม การสํารวจจําแนก การอนุรักษดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการให
บริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 
- ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห และวิจัยดินและที่ดิน ทําสํามะโนที่ดิน ติดตามสถาน

การณสภาพการใชที่ดิน เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินและเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน 

- ใหบริการดานการวิเคราะห ตรวจสอบ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ ดิน น้ํา พืช ปุย และ
อ่ืนๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 

- ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดินแกสวนราชการที่
เกี่ยวของอละเกษตรกร 

4)สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และวาง
แผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ รวมทั้งจัดทําและใหบริการขอมูลขาสารการเกษตร
อยางถูกตอง เพื่อใหเกษตรกรของประเทศมีความพรอมสําหรับการแขงขันในตลาดโลกและ
เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดีโดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเศรษฐกิจการเกษตร และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
- ศึกษา วิเคราะห ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และเสนอแนะนโยบาย มาตรการและจัดทํา

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ รวมทั้งวิเคราะหแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ศึกษาวิจัยระบบเศรษฐกิจการผลิต การตลาด ระบบการจัดฟารม การทําธุรกิจเกษตร
และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานภาคเกษตร 

- ศึกษา วิเคราะห จัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูลการเตือนภัย
เศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งเปนศูนยกลางระบบเครือขายและระบบการเชื่อมโยงสาร
สนเทศการเกษตรของกระทรวง 

- ติดตามความกาวหนา ผลกระทบของการดําเนินงานตามมาตรการ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ 
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5)คณะกรรรมการออยแลน้ําตาลทราย มีภารกิจเกี่ยวกับนโยบาย กํากับ ดูแล สงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยการกําหนด เสนอแนะนโยบาย วิเคราห 
ประสานการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อคง
ความเปนผูนําการสงออกน้ําตาลทรายในตลาดโลก รวมทั้งสรางความเปนธรรมและรักษาผล
ประโยชนในระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและผูบริโภคโดยใหมีอํานาจหนาที่ดัง
ตอไปนี้ 
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการตางๆตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาลทราย 
- เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการผลิตออยและน้ําตาลทราย การใชและ

จําหนายน้ําตาลทราย 
- จัดทําแผนการเพาะปลูกและผลิตออยเพื่อใชในการผลิตน้ําตาลทรายและแผนการผลิต

น้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคในประเทศและสงออก เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
- รับจดทะเบียนชาวไรออยและหัวหนากลุมชาวไรออย 
- จัดทําทะเบียนชาวไรออยและที่ดินที่ใชในการปลูกออย 
- ทดสอบคุณภาพน้ําตาลทราย 
- วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากออยและน้ําตาลทราย 
- สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิต การใช และการจําหนายออยและน้ําตาล

ทรายตลอดจนภาวะการตลาดของน้ําตาลทรายทั้งในและนอกประเทส 
- ประสานงานกับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะ

กรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย 
การใชที่ดินเพื่อเมือง, ชุมชนและอุตสาหกรรม 

 หนวยงานทางดานการใชที่ดินเพื่อเมืองและชุมชนมีความเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงมหาดไทย
เปนสําคัญโดยหนวยงานดังกลาวประกอบดวย 
 1)กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานดานการผังเมืองระดับตางๆ การโยธาธิ
การ การออกแบบการกอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองคกรปก
ครองทองถิ่นในดานการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายกดารใช
ประโยชนที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน
การกอสรางดานสถาปตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีเกิดมาตรฐาน
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ความปลอดภัยแหงสาธารณะชน ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและสิ่งปลูกสรางตาม
ระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายวาดวยการขุดดินและการถมดิน กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคาขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสกุแหงสาธารณชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

- วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามที่สวนราชการอื่นรองขอ และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองนั้นๆ 

- ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
- ดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตาม ประเมินผล และ

พัฒนามาตรฐานดานการวางผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําเกณฑมาตรฐาน
และคูมือดานการผังเมืองและโยธาธิการ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมอาคารกอสราง บูรณะเมืองหรืออาคาร
และสิ่งกอสรางของหนวยงานของรัฐ 

- ใหบริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ งานกอสราง และงานที่อยูในอํานาจหนา
ที่แกหนวยงานตางๆ 

- ดําเนินการออกแบบ การกอสรางและควบคุมอาคาร กอสรางอาคารและโครงสรางพื้น
ฐานรวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา 

- ดําเนินการประสาน กํากับ ดูแล สนับสนุนและพัฒนาใหเปนไปตามผังเมือง รวมทั้ง
กํากับตรวจสอบการใชอํานาจตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองของเจาพนักงานทองถิ่น 

- ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารขอมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 
- ดําเนินการพัฒนาขีดความสารถของบุคลากรของกรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม

ทั้งหนวยงานอื่นดานการผังเมืองและโยธาธิการ 
2)กรมการปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริการจัดการ เพื่อให
องคกรปกครองทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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- สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น และวาง
ระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

- ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

- สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ 
การพัสดุ การจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น 

- สงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนา
ที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชี้วัดเพื่อเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับ ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

- สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น 

- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
3)กรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการกํากับดู
แล  สงเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสารรถในการ
ผลิตและการแขงขันใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งควบ
คุมวัตถุอัตรายและสารเคมี เพื่อการรักษาคุณภาพดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย โดย
ใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย

การปองกันการใชสาระเหย กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักร ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้งศนูยบริการเพื่อการลงทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

- ศึกษา พัฒนา และสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน สถานประกอบการดานความ
ปลอดภัยในโรงงาน สถานประกอบการ สุขอนามัย ระบบการจัดการการใชประโยชนและ
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การกําจัดของเสีย ระบบการจัดการปองกัน และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจาก
การประกอบกิจการและสรางสมดุลทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากผลกระทบทางอุตสาหกรรม 

- ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศดานโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร สารเคมี 
วัตถุอันตราย และสารระเหยของประเทศ 

4)กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม
และผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม อุต
สาหกรรมชุมชน โดยเปนแกนกลางในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม อุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหมีสรรถนะและขีดความสารถในการประกอบการตลอด
จนใหเกิดผูประกอบการใหมในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความ
เขมแข็ง สามารถแขงขัยไดในตลาดโลก โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- ดําเนินมาตรการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการและอุตสาห

กรรมขนาดกลางและขนาดยอมสาขาตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและสงเสริมอุตสาห
กรรมขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ และนโยบายของกระทรวง  

- สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือขายองคกรภาครัฐและภาคเอกขนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนา การบริการจัดการ และการบริหารจัดบริการเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม อุตสาหกรรมชุมชน 

- เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม อุตสาหกรรมชุมชน และผูประกอบการ 

การใชที่ดินเพื่อแหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ประกอบดวยหนวยงานสําคัญ 1 หนวยงานซึ่งมีภารหนาที่และโครงสรางอํานาจหนาที่ดังตอ
ไปนี้ 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีภารหนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ ฟนฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งปาชายเลน เพื่อความสมบูรณ สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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- เสนอใหมีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ การฟนฟู
การจัดการ และการใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อใหมีการใชอยาง
ยั่งยืน 

- กํากับดูแล ประเมินและติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ มาตรการ 
- ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมถึงพืชและ

สัตวทะเลหายากและใกลสูญพันธุ 
- เสนอแนะแหลงอันควรอนุรักษเพื่อประโยชนในการสงวน รักษา คุมครอง ควบคุม ดูแล

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
- สรางความเขาใจและสงเสริมกดารมีสวนรวมของประชาชนในการฟนฟูทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง 
- เปนศูนยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของประเทศ 
5.1.3 กลุมงานทางดานเทคนิคและกฎหมาย 
หนวยงานในลักษณะนี้เกี่ยวของกับการใชกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์และรูปราง

ของที่ดินประกอบดวยหนวยงาสําคัญ 2 หนวยคือ 
1)สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม มีภรกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ใหเกษตรกรไดมีที่ทํากิน เพื่อยังชีพอยางพอเพียงและยั่งยืน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือ
ครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นโดยรัฐนําที่
ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐซ้ือเวนคืนจากเจาของที่ดินซึ่งมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเองหรือมีที่
ดินเกินสิทธิ ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีท่ีดิน
ของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพและสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือ เขา
ทําประโยชน โดนรัฐใหความชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต ตลอดจน การผลิตและจําหนายใหเกิดผลดียิ่งข้ึน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ของ 

- ดําเนินการจัดหาที่ดินเอกชน และที่ดินของรัฐ มาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ตลอดจนถึงการ
จัดที่อยูอาศัย จัดท่ีดินใหเกษตรกรทําประโยชน เชา เชาซ้ือ การใหกรรมสิทธิและการใช
ประโยชนที่ดินประสานงานสงเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษา คนควา วิจัย และ
พัฒนาองคความรูดานการปฏิรูปที่ดินและวิชาการดานที่เกี่ยวของ 
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- ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จําแนกการใชประโยชน พัฒนาประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการทรัพยากร ฟนฟูสภาพแวดลอม และรักษาพื้นที่เกษตรกรรม 

- บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและคาใชจายเพื่อ
การปฏิรูปท่ีดิน การบริหารจัดการที่ดินรัฐ การใหกูยืมเงินสําหรับการพัฒนาอาชีพ รายได
รวมตลอดถึงการใชเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรมิใหสูเสียสิทธิในที่ดิน รวมทั้งการ
จัดทําสารระบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 

2)กรมที่ดิน มีภาระกิจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐโดย
การออกหนังสือแสดงสิทธิ และใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเพื่อให
บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหบริหารจัดการที่
ดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด กฎหมายวาดวยการ
จัดสรรท่ีดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน กฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

- ดําเนินการดานกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน กฎหมายวาดวยอาคารชุด 
กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชน กฎหมายวาดวยการ
เชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

- จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งกํากับ
เรงรดั ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหนวยงานในสังกัด และ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล 

- พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดิน 
  

5.2 หนวยงานที่เก่ียวของกับทรัพยากรน้ํา 
 

5.2.1 โครงสรางองคกรการบริหารทรัพยากรน้ํา 
องคกรการบริหารทรัพยากรน้ําในปจจุบันกอเกิดจาก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การบริหารทรัพยากรน้ําแหงชาติ” มีจุดมุงหมายเพื่อใหการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศเปนไป
อยางมีเอกภาพ มีการวางแผนอยางเปนระบบ สอดคลองสัมพันธกัน และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอ
การพัฒนาสูงสุด โดยมีการกําหนดโครงสรางองคกรการบริหารออกเปน 3 ระดับ คือ  
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- องคกรที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนระดับชาติ 
- องคกรที่ทําหนาที่ในการประสานงาน 
- องคกรระดับปฏิบัติการณ 

 
ระดับที่ 1 องคกรที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนระดับชาต ิ
เปนองคกรที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบายแผน  ประกอบดวยคณะรัฐมนตรี, คณะ

กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(กทช), สํานักงบประมาณ(สงป.), สํานักงานขาราชการพลเรือน   
(กพ.), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.), และคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแหงชาติ(กชช.) แตและองคกรมีอํานาจหนาในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําของประเทศ ดังนี้ 

1)คณะรัฐมนตรี เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรน้ําของ
ประเทศภายใตขอเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ  
2)คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(กทช.)  เปนหนวยงานกลางของรัฐบาลในการจัด
เตรียมนโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ําแหงชาติ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบเพื่อกําหนดเปนนโยบายและแผนของประเทศ ตลอดจนควบคุมกํากับดูแล และ
สนับสนุนสวนราชการรัฐวิสาหกิจใหจัดทําแผนงานตามแนวนโยบาย  คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และบุคคลอื่นๆซึ่งนายกแตง
ต้ังเปนกรรมการ โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขขานุการ และใหมี
กรรมการและผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปนของหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนในรูปของการประสานงานภายในขอบเขตอํานาจและหนาที่ของ
หนวยงานนั้นๆ เพื่อชวยใหงานการบริหารทรัพยากรน้ําดําเนินไปอยางถูกตอง และเหมาะสม 
3)สํานักงบประมาณ(สงป.)จะเกี่ยวเนื่องในดานการจัดสรรงบประมาณใหกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 
4)สํานักงานขาราชการพลเรือน(กพ.)จะเกี่ยวเนื่องในดานการขออัตรากําลังเจาหนาที่ 
5)สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) จะเกี่ยวเนื่องกับ
การวางแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
6)คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ(กชช.) เปนหนวยงานกลางที่รับคํารองของโครงการ
พัฒนาชนบทที่ประชาชนในชนบทรองขอแลวกลั่นกรองกอนสงตอไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
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รับไปดําเนินการ จึงเปนหนวยงานที่ใกลชิดราษฎร สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในแตละทองที่ 
ระดับที่ 2 องคกรประสานงาน  
องคกรกลางที่ทําหนาที่ประสานงานระหวางองคกรปฏิบัติงานและคณะกรรมการทรัพยากร

น้ําแหงชาติคือ สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะ
กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(กทช.) ในการประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานและติดตามการ
ปฏิบัติการของหนวยงานตางๆใหเปนไปตามแนวนโยบายทรัพยากรน้ําที่กําหนดไว ตลอดจนเสนอราย
งานและขอพิจารณาตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ(กทช.) ทั้งนี้มีผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ซ่ึงตั้งโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชาในสํานัก
งาน 

ระดับที่ 3 องคกรปฏิบัติการณ  
องคกรที่หนาที่เกี่ยวเนื่องกับนํ้าในระดับโครงการและนโยบายกระจายอยูตามกระทรวงตางๆ 

ระดับกรมและเทียบเทาทั้งสิ้น 31 หนวยงาน(กอนการปฏิรูประบบราชการป พ.ศ.2545) ซ่ึงสามารถ
สรุปลักษณะงานที่หนวยงานนั้นๆดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองน้ําในปจจุบันมีองคกรจํานวนมากที่เกี่ยว
ของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมหลักตามระดับท่ีเกี่ยวของคือระดับนโยบาย
และแผน ระดับการปฏิบัติงานการพัฒนาและดําเนินงาน และระดับไรนา เม่ือพิจารณาหนวยงานที่
เกี่ยวของตามการจัดระบบราชการ ตามกฎหมายระเบียบราชการแผนดิน 

อยางไรก็ตามในการบริหารทรัพยากรน้ําตามรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแหงชาติได
กําหนดใหมีองคกร 5 ระดับ ทําหนาที่ในการบริหารทรัพยากรน้ําดานนโยบาย, การปฏิบัติ, ประสาน
งาน, และการมีสวนรวม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 1)คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนองคกรระดับชาติซ่ึงจะเปนผูกําหนดนโยบายและ
บริหารทรัพยากรน้ําทั้งประเทศ โดยประกอบดวยขาราชการประจําระดับสูงที่สวนราชการในสังกัดมี
หนาที่เกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับน้ําและอยูในฐานะที่กํานดนโยบายได และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูมี
ผลงานหรือประสบการณเกี่ยวกับน้ํา ทั้งนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและรองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน เพื่อที่จะสามารถประสานการปฏิบัติงาน 
ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของได(มาตรา 10) คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกบัการจดั
ทํานโยบายและประสานแผนงานการบริหารทรัพยากรน้ํา ซึ่งรวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการลุมน้ํา การควบคุมดูแลการใชน้ําและการอนุรักษน้ํา การจัดทําสารระบบแหลงน้ําและ
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รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และกํากับรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของกรรมการและการปฏิ
บัตืหนาที่ของคณะกรรมการไวดวย 
 2)คณะกรรมการลุมน้ํา เปนองคกรบริหารทรัพยากรน้ําระดับพื้นที่ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในขอบเขต
ลุมน้ําตางๆตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดกําหนดขึ้นตามสภาพแหลงน้ําที่สําคัญ และ
ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการลุมน้ําที่จะตองมีหลายคณะเพื่อแบงแยก
กันดูแลและจัดการใหสอดคลองกับลักษณะการใชน้ําในแตละบริเวณลุมน้ํา โดยคณะกรรมการลุมน้ํา
แตละแหงจะประกอบดวยผูแทนสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เนื่องจากจะเปนผูที่ทราบขอ
เท็จจริงตางๆในเขตลุมนํ้าเปนอยางดี และกําหนดใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเสนอแนะการบริหาร
ทรัพยากรน้ําตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ การประสานกับหนวยงานอื่นของรัฐ และการจัด
การน้ําในเขตลุมน้ํา นอกจากนี้การบริหารทรัพยากรน้ําในระดับพื้นที่ยอมมีการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ
หรือคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ทั้งของหนวยงานอื่นในภาครัฐและคณะกรรมการลุมน้ําดวยกันจึง
ไดกําหนดแนวทางการใชอํานาจตามกฎหมายในกรณีที่จะตองมีการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกันข้ึนไว 
 3)คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําภูมิภาค เปนองคกรบริหารทรัพยากรน้ําระดับพื้นที่ขนาด
ยอม ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในแหลงน้ําสําคัญในเขตลุมน้ําแตละแหง และโดยที่องคกรนี้จะดูแลโดยตรงเกีย่ว
กับการจัดการใหเเกิดประโยชนแกประชาชนในบริเวณแหลงน้ํานั้นประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ผู
ทรงคุณวุฒิ และผูแทนผูใชน้ําในบริเวณนั้น เพื่อใหเกิดการประสานประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเสนอแนะขอคิดเห็นตอคณะกรรมการลุมน้ํา, ประสานการปฏิบัติงานและดู
แลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐในเขตแหลงน้ํา และเสนอความตองการใชน้ําตอคณะ
กรรมการลุมนํ้า 
 4)สํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานทําหนาที่ดานหนวยงานธุร
การของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติและใหหนวยงานประจําพื้นที่ของสํานักงานคณะ
กรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติหรือหนวยงานอื่นของรัฐในพื้นที่เปนหนวยงานธุรการของคณะ
กรรมการลุมนํ้าและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําภูมิภาค 
 5)องคกรผูใชน้ํา กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการลุมน้ําใหความชวยเหลือการจัดตั้งองคกร
ผูใชน้ําข้ึน แตโดยที่องคกรนี้มีสิทธิปฏิบัติหนาที่ดูแลการจัดการน้ําบางกรณี จึงตองใหอํานาจคณะ
กรรมการลุมนํ้าใหสามารถควบคุมดูแลดําเนินกิจการใหเปนไปโดยเหมาะสมดวย 
 ตามกฎหมายทรัพยากรน้ํา เมื่อพิจารณาความสอดคลองกับลักษณะลุมน้ํา การใชน้ํา และ
ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ําสามารถสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญดังนี้ 
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 (1)ตามรางกฎหมายทรัพยากรน้ําเนนการจัดตั้งองคกรข้ึนมารองรับเพื่อการบริหารและถาย
ทอดนโยบายของรัฐเปนหลัก ยังไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากกระบวนการของประชาคมใน
ลุมน้ํา อันจะเกิดปญหาการยอมรับในข้ันตอนการดําเนินการ 
 (2)ตามรางกฎหมายทรัพยากรน้ํายังไมใหความสําคัญ ตอการบริหารและจัดการทรัพยากร
น้ําโดยเอกชน ซ่ึงจะไมสามารถจัดสรรน้ําใหเกิดประสิทธิภาพโดยกลไกราคาไดในอนาคต 
 (3)ตามรางกฎหมายทรัพยากรน้ํายังขาดการกําหนดความสัมพันธระหวางองคกรที่จะมารอง
รับการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํากับรัฐ 

5.2.2 หนวยงานดานการจัดการน้ํา 
หนวยงานระดับกรมที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการมี 3 หนวยงานที่สําคัญคือ 
1)กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ 

โดยการจัดสรรน้ําใหกับผูใชน้ําทุกประเภท เพื่อใหผูใชน้ําไดรับน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรมตลอดจน
ปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

- ดําเนินการจัดใหไดมาซึ่งน้ํา หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ําเพื่อ
เกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ความปลอดภัยของเขื่อน
และอาคารประกอบ และการคมนาคม ทางน้ําซึ่งอยูในเขตชลประทาน ตลอดจนดําเนิน
การเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไมไดเปนแผนงานประจําปของกรมชลประทาน 

- จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
2)กรมทรัพยากรน้ํา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผนและมาตร
การเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กํากับ 
ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนด
มาตรฐาน และถายถอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุมน้ํา เพื่อ
การจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและยั่งยืน โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- เปนหนวยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแมบท และมาตรการในการบริหารจัด

การ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู การใชประโยชนและการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
รวมทั้งกํากับและประสานใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติ 

- กําหนดแนวทาง ในการจัดทําแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรน้ํา โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

- ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ และฟนฟู  
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- ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามนโยบาย แผนแมบท แผนปฏิบัติ
การและมาตรการที่ไดกําหนดไวทั้งในระดับประเทศ และระดับลุมน้ํา 

- พัฒนาระบบฐานขอมูล และเครือขายขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
- กําหนดหรือเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
- สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ และถายถอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา รวมทั้ง

รณรงคทําความเขาใจกับองคกรและผูมีสวนไดเสีย เพื่อปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึงคุณ
คาความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 

- ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
- สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาดานเทคนิควิชาการ มาตรฐานและกฎเกณฑเกี่ยว

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแกหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3)กรมทรัพยากรน้ําบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบายและแผน
และมาตรการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาล สํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู รวม
ทั้งควบคุม ดูแล กํากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถายถอดเทคโนโลยีดานทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับภาพ
รวมและระดับลุมน้ํา เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําที่เปนเอกภาพและยั่งยืน โดยกําหนดใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
- เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ ฟนฟูน้ํา

บาดาล 
- ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําบาดาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ํา

บาดาล 
- ดําเนินการสํารวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
- ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ การบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ํา

บาดาล และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาล 
- ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อบริหารจัดการ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
- เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
- ตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
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5.2.3หนวยงานดานคุณภาพน้ํา   
หนวยงานดานกํากับดูแลเรื่องคุณภาพน้ําที่สําคัญคือกรมควบคุมมลพิษ โดยมีภาระกิจเกี่ยว

กับการกํากับ ดูแล อํานวยการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการฟนฟู คุมครองและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

- เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบาย และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติดานการควบคุม 

- เสนอแนะการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหงกําเนิด 

- จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และมาตรการในการควบคุมปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมเน่ืองจากภาวะมลพิษ 

- ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทํารายงานสถานการณมลพิษ 
- พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมสําหรับระบบตาง เพื่อนํามาประยุกตใชใน

การจัดการกากของเสีย สารอันตราย คุณภาพน้ํา อากาศ ระดับเสียง และความสั่น
สะเทือน 

- ประสานงานและดําเนินการเพื่อฟนฟู หรือระงับเหตุที่อาจเปนอันตรายจากมลพิษในพ้ืน
ที่ที่มีการปนเปอนมลพิษ และประเมินความเสียหายตอส่ิงแวดลอม 

- ใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ 
- ประสานความรวมมือกับตางประเทศและองคการระหวางประเทศในดานการจัดการสิ่ง

แวดลอม 
- ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองทุกข 
- ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติดาน

การควบคุมมลพิษ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
5.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับนํ้าในปจจุบัน 
 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ํามีหลายฉบับ โดยมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับน้ําในดานตางๆ ไดแก 
กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อการพลังงาน น้ําใชอุปโภคและบริโภค การประมง การ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา และการปองกันมลพิษทางน้ํา ดังนี้ 
 1)การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม ประกอบดวย  
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1.1)พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 พื้นที่บังคบใช คือ พื้นที่ชลประทานที่
ราษฎรไดจัดทําขึ้น เชน เหมืองฝายในภาคเหนือ 

1.2)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พื้นที่บังคับใช คือ พื้นที่เขตชลประทาน 
1.3)พ.ร.บ. คันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 พื้นที่บังคับใช คือ คัน,คูน้ําตางๆ 
1.4)พ.ร.บ. รักษาคลอง ร.ศ. 121 พื้นที่บังคับใช คือ ทางน้ํา, คลองและคูน้ํา 
1.5)พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. พื้นที่บังคับใชคือ เขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

 2)การใชน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
2.1)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พื้นที่บังคับใช คือ เขตชลประทาน 
2.2)พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 พื้นที่บังคับใช คือ เขตน้ําบาดาล 
2.3)พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พื้นที่บังคับใช คือ เขต

นิคมอุตสาหกรรม 
2.4)พ.ร.บ.แร พ.ศ. 2510 พื้นที่บังคับใช เขตควบคุมแร, เขตเหมืองแร, เขตแตงแร, 

และเขตโลหการ 
 3)การใชน้ําเพื่อการพลังงาน 

3.1)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พื้นที่บังคับใช คือ เขตชลประทาน 
3.2)พ.ร.บ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 พื้นที่บังคับใช คือ เขต 

การไฟฟาฝายผลิต 
3.3)พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมการพลังงาน พ.ศ. 2535 พื้นที่บังคับใช คือ เขต

พลังงาน 
 4)การใชน้ําเพื่อการสาธารณูปโภค 
  4.1)พ.ร.บ.การพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 
  4.2)พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 
  4.3)พ.ร.บ.สุขาภิบาล พ.ศ.2596(ปจจุบัน พ.ร.บ.ฉบับนี้เลิกใชแลว) 
  4.4)พ.ร.บ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510 
  4.5)พ.ร.บ.การประปานสวนภูมิภาค พ.ศ.2522 
  4.6)พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.2520 
  4.7)พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 
  4.8)พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 
  4.9)พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 
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  4.10)พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2517 
  4.11)พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 
  4.12)พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
  4.13)พ.ร.บ.การชลประทานราษฎร พ.ศ.2482 
  4.14)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
  4.15)พ.ร.บ.การพลังงานแหงชาติ พ.ศ.2496 
 5)การใชน้ําในการประมง 
  5.1)พ.ร.บ.การประมง 
 6)การใชน้ําเพื่อการคมนาคม 
  6.1)พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2490 
  6.2)พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.2481 
  6.3)พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 
  6.4)พ.ร.บ.การทาเรือแหงประเทศไทย พ.ศ.2494 

6.5)พ.ร.บ.ปองกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 เรื่อง
ควบคุมการจอดเรือ 

  6.6)พ.ร.บ.การรักษาคลอง ร.ศ.121 
  6.7)พ.ร.บ.สําหรับการกําจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 
  6.8)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 7)การอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
  7.1)พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
  7.2)พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
  7.3)พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
  7.4)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
 8)การปองกันและแกไขปญหาทางน้ํา 
  8.1)พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
  8.2)พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.2520 
  8.3)พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 

8.4)พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 
เรื่องควบคุมการจอดเรือ 
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  8.5)พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 
  8.6)พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 
  8.7)พ.ร.บ.รักษาคลอง ร.ศ.121 
  8.8)พ.ร.บ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
  8.9)พ.ร.บ.สําหรับการกําจัดผักตบชวา พ.ศ.2456 
  8.10)พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
  8.11)พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
  8.12)พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 
  8.13)พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
  8.14)พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 
 
5.4สรุปภาพรวมในการจัดการทางดานองคกร 
 
 จากแบบแผนการจัดการของ Hufscmidt และหลักในการปฏิบัติการลุมนํ้าจะพบวา กลุมงาน
หลักในการจัดการลุมน้ําจะประกอบดวย 
 1)การวางแผนการใชที่ดิน 
 2)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 3)การควบคุมมลพิษ 
 เม่ือพิจารณาตามภารกิจหนาที่ขององคกรตางๆแลวจะพบวาองคกรเหลานั้นลวนมีภารกิจ
เปนไปตามความเชี่ยวชาญของตนเองและปฏิบัติหนาที่ตามตฃความตองการของหนวยงานเจา
กระทรวง อยางไรก็ตามในกระบวนการจัดการลุมน้ําจําเปนตองอาศัยหนวยงานเหลานี้เปนแกนหลัก
ในการจัดการ ในการแกปญหาที่ผานมารัฐบาลหรือหนวยงานมักนําเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกดิข้ึนในลุมน้าํ
มาพิจารณาแลวตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหา เชน การจัดพื้นที่ลุมน้ํามีสวนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ราบ
ที่เปนเมืองนอยมากสวนใหญจะกลาวถึงการรักษาปาไมทําใหมีเครืองมือในการจัดการพื้นที่ใน
ลักษณะดังกลาวอยางเพียงพอ หรือ เร่ืองวิกฤติแมน้ําทาจีนเนาเสียก็มีการกลาวกันเฉพาะเร่ืองการ
ควบคุมมลภาวะและมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลปญหาดังกลาวขึ้นซอนทับกับคณะ
กรรมการลุมนํ้าที่ควรเปนองคกรหลักในการตัดสินใจในการจัดการพื้นที่ 
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 จากแนวคิดเรื่ององคการและการจัดการของ Mintzberg วาองคการประกอบดวย 5 สวนนั้น
เมื่อนําแนวคิดมาเทียบหรือสรางแบบจําลองการจัดการขึ้นมาแลวพิจารณาบทบาทหนาที่ ภารกิจ 
และความเชี่ยวชาญจะพบวา 
 1)คณะกรรมการลุมน้ําทาจีนควรเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการตัดสิน, มีอํานาจสูงสุดในการ
จัดการพื้นท่ีซ่ึงองคกรนี้ควรประกอบดวยผูแทนจากกลุมผูใชน้ําตางๆซึ่งไมไดหมายความถึงกลุมผูใช
น้ําจากภาคเกษตรโโยภาครวมแตหมายถึงผูใชน้ําในระดับยอย เชน กลุมผูใชน้ําเพื่อการทําสวนผัก
และไมดอก กลุมผูใชน้ําเพื่อการทํานา เปนตน ทั้งนี้รวมไปถึงกลุมผูใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและภาค
การบริการและการคาทั้งนี้เนื่องจากความตองการใชน้ําของกลุมตางๆมีความแตกตางกันและระดับ
ของมลพิษที่แตละกลุมปลอยลงสูแหลงน้ําไมเทากันอีกดวย ดังนั้นคณะกรรมการลุมน้ําจึงเปรียบ
เสมือนผูบริหารระดับสูงสุดในการจัดการลุมน้ําทาจีน 
 2)องคกรระดับประสานงาน ควรใหมีลักษณะเขากันกับหลักในการปฏิบัติการณืลุมนํ้าขางตน
ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวพบวา (1)กรมทรัพยากรน้ํามีความเหมาะสมตอการชวยเหลือประสานงานดาน
การจัดการทรัพยากรน้ําใหกับคณะกรรมการลุมน้ําทาจีน ทั้งนี้เนื่องจากเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง, และมีภาระหนาที่ทางดานการจัดการประสานงานอยูแลว, (2)กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชวยเหลือทางดานงานโครงสรางและการวางแผนการใชที่ดินเนื่องจากหนวยงานนี้มีความรูทางดาน
วิศวกรรมและการวางแผนการใชที่ดินในระดับภาคการวางแผนภาค และ(3)กรมควบคุมมลพิษมีหนา
ที่ในการประสานงานทางดานการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ําและการสรางมาตรฐานตางๆที่จําเปนในพื้นที่ 
 3)องคกรที่ทําหนาที่ในการสรางมาตรฐานโดยตรง คือ คณะกรรมการทรัพยากน้ําแหงชาติที่
ตองสรางมาตรฐานในการทํางานใหกับหนวงานตางโดยหลักมาตรฐานดังกลาวนี้ควรมีความแตกตาง
กันออกไปตามลักษณะสภาพปญหาของพื้นที่ ซ่ึงการสรางมาตรฐานดังกลาวอาจจะอาศัยการทํางาน
ผานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสํานักงบประมาณ 
 อยางไรก็ตาม Hufscmidt ไดเนนย้ําถึงกระบวนการสรางขอมูลขาวสารที่จะยอนกลับมาที่
การรางแผนดังนั้นในการสรางโครงขายของการสื่อสารภายในการจัดการควรใหมีการรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดการลุมน้ําแตละพื้นที่ผานหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานในแตละลุมน้ําในกรณีที่
ลุมน้ํานั้นมีทรัพยากรอยูมาก สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงควรเปนองคการหลักใน
ดานการประสานงานมากกวากรมทรัพยากรน้ํา 
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เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับน้ําแลวจะพบวายังตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หลายฉบับทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่มีการใชประโยชนในหลายๆรูปแบบทั้งในดานการคมนาคมขนสง, 
การพักผอนทางน้ํา, การระบายน้ํา และการใชน้ําโดยเฉพาะอยายิ่งการใชน้ําในพื้นที่เมืองและพื้นที่
เกษตรกรรมควรมีความชัดเจนในการจัดการ 



  

 
บทที่ 6 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
6.1 ปจจัยและอิทธิพลของแหลงที่ต้ัง 

 
เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ําทาจีนตอนลางตั้งอยูใตสุดของพื้นที่ลุมน้ําทั้งลุมโดยลักษณะทาง

กายภาพเปนพื้นที่ราบลุม(Floodplain)ซึ่งเปนสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพลําน้ําเพื่อประโยชน
ตางๆกับสังคมมนุษยนอกจากนี้ยังเปนสวนที่มีการใชที่ดินอยางหนาแนนทั้งการเกษตร, อุตสาห
กรรมและพื้นที่เมือง และยังเปนสวนที่มีการทับถมของตะกอนปากแมน้ําไดรับอิทธิพลการขึ้นลง
ของน้ําทะเลดังสภาพปญหาสําคัญจากลักษณะทางกายภาพนี้พบวา 

- ปริมาณที่ถูกนําไปใชกอนในการเกษตร ชุมชน และประโยชนดานอื่นๆ 
- คุณภาพน้ําแหลงน้ําที่พื้นที่ตอนบนระบายสูแหลงน้ํา 
- การระบายน้ําจากชุมชน อุตสาหกรรม และเมือง 
- การแทรกตัวของน้ําเค็มบริเวณปากอาว 
ในดานแหลงที่ตั้งพบวาพื้นที่ศึกษาทางดานตะวันออกจะไดรับอิทธิพลจากการขยายตัว

ของพื้นที่มหานครอยางชัดเจน เชน อําเภอพุทธมณฑล, กระทุมเบน, สามพราน, เมืองสมุทรสาคร 
เปนตน ในดานตะวันตกไดรับอิทธิพลทางการเกษตรจากภาคตะวันตกคือการปลูกออยในพื้นที่
สวนใหญของอําเภอกําแพงแสน และการทําประมงชายฝงทางตอนใตของพื้นที่ศึกษาซึ่งจะพบ
ปญหาสําคัญคือ 

- การรุกตัวของพื้นที่ทําประมง 
- การผันแปรของพื้นที่เพาะปลูกพืชไรตามฤดูกาลและสภาพตลาด 
- การขยายตัวของกิจกรรมชานเมืองของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
จากสภาพปญหาแหลงที่ตั้งดังกลาวเปนผลใหศึกษาตัวแปร 3 ตัวที่เกี่ยวของกับการใชที่

ดินไดแก ประชากร, เศรษฐกิจ และสภาพการใชที่ดิน 
 
 
 
 
 
 



  

6.2 การวิเคราะหปจจัยที่เปนผลกระทบตอความตองการใชน้ําและคุณภาพน้ํา 
 
6.2.1ประชากรกับการขยายพื้นที่เมืองและชุมชน 
จากการศึกษาการเติบโตระหวางป พ.ศ.2530 ถึงป พ.ศ. 2544 พบวาพื้นที่ศึกษามีอัตรา

การเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 1.81 เมื่อศึกษารายตําบลพบวาตําบลที่มีอัตราการขยายตัวสูงมากจะ
เปนตําบลที่อยูโดยรอบเมืองใหญและตําบลแนวเสนทางคมนาคมสายหลักและมีการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางเพียบพรอมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงการใช
ที่ดินตัวเมืองและยานการคาและหมูบานแลวพบวาทั้งสองจังหวัดมีอัตราการเติบโตที่สูงเชนเดียว
กับการเติบโตของประชากรโดยจังหวัดนครปฐมมีการขยายตัวดานการใชที่ดินของหมูบานสูงถึง
รอยละ 11.97 และจากการศึกษาความหนาแนนประชากรรายตําบลพบวาตําบลที่มีความหนา
แนนมากเปนตําบลที่มีการเติบโตของประชากรสูงเชนเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ดังกลาวมี
แนวโนมของความเปนเมืองในลักษณะทางประชากรเพิ่มสูงขึ้น โดยลักษณะดังกลาวจะสงผล
กระทบตอการใชน้ําและคุณภาพน้ําดังนี้ 
- ปริมาณการใชน้ําในเมืองหรือพื้นที่กําลังเปนเมืองเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
- คุณลักษณะของความตองการใชน้ําปรับเปลี่ยน 
- ปริมาณน้ําเสียจากชุมชนและเมืองเพิ่มสูงขึ้น 
พื้นที่ที่มีลักษณะเชนนี้ไดแกบริเวณโดยรอบเมืองนครปฐม, อําเภอสามพราน,อําเภอกระทุมเบน,
และ อําเภอพุทธมณฑล 

6.2.2ทรัพยากรดินกับการทําการเกษตรกรรม  
 จากสภาพการใชที่ดินทําการเกษตรแสดงใหเห็นวาการใชที่ดินมีความเหมาะสมกับกลุม
ดินเปนอยางมากกลาวคือพิ้นที่ตอนเปนพื้นที่ที่ตั้งอยูไกลอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเลมากที่
สุดเปนและมีชุดดินที่เหมาะสมกับการทํานาจึงพบพื้นที่ทํานาขาวเปนบริเวณกวางในพื้นที่อําเภอ
บางเลน, อําเภอดอนตูม,อําเภอนครชัยศรีและอําเภอพุทธมณฑล พื้นที่ตอนกลางเปนพื้นที่ที่ไดรับ
อิทธิพลของการขึ้นลงของน้ําทะเลปานกลางประกอบกับกลุมชุดดินเปนดินตะกอนคอนขางใหม
จึงมีความเหมาะสมในการปลูกไมผลและการทําสวนจึงทําใหพบพื้นที่สวนเปนบริเวณกวาง ใน
ขณะที่พื้นที่ตอนลางสุดเปนดินตะกอนใหมและไดรับอิทธิพลการขึ้นลงของน้ําทะเลมากที่สุดพื้นที่
จึงไมมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมากแตอยางไรก็ตามพื้นที่บริเวณนี้ไดรับการปรับเปลี่ยน
ใหเปนแหลงการทําประมงชายฝงและการทํานาเกลือ ในสวนพื้นที่ฝงตะวันตกไดรับอิทธิจากโครง
สรางทางธรณีสัณฐานภาคตะวันตกดังนั้นกลุมชุดดินจึงคอนขางมีความแตกตางจากพืน้ทีลุ่มคอน
ขางมากโดยชุดดินที่พบมีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร จึงพบการเพาะปลูกพืชไรเปน
บริเวณกวางโดยเฉพาะการปลูกออย เมื่อพิจารณาตามลักษณะการทําการเกษตรแลวพบวาความ
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ตองการใชน้ําของพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษามีความแตกตางกันลักษณะความตองการและ
ฤดูการเพาะปลูกดังนี้ 

- นาขาว มีความตองการน้ํามากในชวงเลี้ยงตนกลาออนจึงถึงขาวออกรวง เนื่องจากพื้นที่
ทําการเกษตรเปนพื้นที่เปดโลงดังนั้นอัตราการระเหยตัวของน้ําจึงมีสูงมาก 

- พืชไร มีความตองการใชน้ําในการเพาะปลูกทั้งกระบวนการนอย แตเนื่องจากพื้นที่เปน
พื้นที่เปดโลงเชนเดียวกับนาขาวอัตราการระเหยตัวของน้ําจึงมีสูงมากเชนเดียวกัน 

- ไมผล มีความตองการใชน้ําเพื่อหลอเล้ียงรองสวนตลอดทั้งป แตอัตราการระเหยตัวของ
น้ําคอนขางต่ําเนื่องพืชปกคลุมเปนไมยืนตนที่ใหรมเงา 

- นาเกลือและนากุง เปนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการใชน้ําจืดนอยที่สุด พื้นที่เกี่ยวเนื่องกับ
น้ําชายทะเลและการรักษาคุณภาพน้ําบริเวณปากแมน้ํา แตมีอัตราการระเหยตัวของน้ํา
จึงมีสูงมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่รับแสงแดดโดยตรง 
อยางไรก็ตามพื้นที่ทําการเกษตรนี้ยังปลอยมลพิษที่แตกตางกันตามลักษณะการทําการ

เกษตรและเทคโนโลยีการผลิตจากแบบประเมินระดับมลพิษของ Heatcote จะพบวา 
1)เขตที่มีการทําเกษตรกรรมแบบเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจปลอยมลพิษสูแหลง

น้ําขนาดปานกลางถึงสูงซึ่งไดแก นาขาว และออย เนื่องจากการเพาะปลูกในลักษณะนี้ใช
เทคโนโลยีสูง ใชสารเคมีมาก อยางไรก็ตามแนวทางในการแกปญหาสามารถเนนเรื่องการปรับ
ปรุงเทคนิคการผลิตที่สามารถลดระดับของมลพิษไดโดยงาย 

2)เขตที่มีการเพาะปลูกไมหรือไมยืนตนจะปลอยมลพิษตํ่า ไดแก เขตที่มีไมผล หรือไมยืน
ตน  

6.2.3โรงงานอุตสาหกรรมกับบัญหาคุณภาพน้ํา 
 ข้ันของการกระจายอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมริมน้ํา, แนวทางรถไฟ, ริมทางหลวง 
และยานอุตสาหกรรมที่มีการวางแผน แสดงใหเห็นสภาพของการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม, อายุ
ของโรงงาน เทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต, ความตองการใชน้ํา และระดับของการสรางมล
พิษดังนี้ 
 1)อุตสาหกรรมริมน้ําจําเปนตองใชน้ําในการขนสงลําเลียงสินคาจํานวนมากและใชไอน้ํา
เพื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรจาการสํารวจภาคสนามและการศึกษาขอมูลของกรมโรงงาน พบวาอุต
สาหกรรมดั้งเดิมในกลุมนี้สวนใหญเปนโรงสีขาว โรงเกลือ โรงงานปลาปนและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่ว
เนื่องกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากการประมงโดยโรงสีขาวจะพบมากในจังหวัดนครปฐม ขณะที่
โรงเกลือ โรงงานปลาปนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากการประมงพบ
มากในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะในเขตเมืองสมุทรสาคร 
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 2)อุตสาหกรรมแนวทางรถไฟ ในกลุมนี้จะพบบริเวณเมืองนครปฐมคอนขางชัดเจนเนื่อง
จากเมืองนครปฐมมีการตัดเสนทางรถไฟตั้งแตรัชกาลที่ 5 ทําใหมีการขยายตัวของโรงานอุตสาห
กรรมโดยใชทางรถไฟขนถายสินคาเปนเสนทางหลัก 
 3)อุตสาหกรรมริมทางหลวง ในกลุมน้ําเปนกลุมอุตสาหกรรมกลางเกากลางใหมไดรับผล
กระทบจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและการจายตัวของอุตสาหกรรมชานเมือง
กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถแบงตามถนนสายสําคญั 3 เสนทางไดดังนี้ 

3.1)ถนนเพชรเกษมเปนทางหลวงสายแรกที่ตัดผานพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรม
สวนใหญตั้งอยูในตําบลออมนอยและตําบลออมใหญ สวนใหญเปนโรงงานทอผาและอุต
สาหกรรมที่ตอเนื่องเกี่ยวกับการทอผา 

3.2)ถนนพระรามสองหรือถนนบุรี – ปากทอ เปนทางหลวงตัดภายหลังถนนเพชร
เกษม โรงงานสวนใหญเปนอุตสาหกรรมทั่วไปเปนโรงงานขนาดใหญ ใชเทคโนโลยีทัน
สมัยเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทนุจากแหลงทุนจากตางประเทศ 

3.3)ถนนเศรษฐกิจ 1 เปนถนนสายสําคัญที่เชื่อมตอระหวางยานอุตสาหกรรมริม
ทางหลวงเดิมและยานใหมในทางตอนเหนือของถนนจึงมีกลุมอุตสาหกรรมคลายกับยาน
ถนนเพชรเกษม ในขณะที่ตอนใตเปนแหลงกระจายตัวของแหลงที่ตั้งโรงงานคลายกับ
ยานถนนพระรามสอง 
6.2.4ฟารมปศุสัตวกับปญหาคุณภาพน้ํา 
จากการศึกษาขอมูลพบวาพื้นที่ศึกษามีการทําปศุสัตวที่สําคัญสองชนิดคือการทําฟารม

สุกรและการเลี้ยงสัตวปกซึ่งสัตวปกเลี้ยงมากในอําเภอบางเลนในขณะที่สุกรมีการเลี้ยงมากใน
อําเภอเมืองนครปฐม ซึ่งคลองเจดียบูชาเปนคลองสายสําคัญที่เปนแหลงระบายสิ่งปฏิกูลจาก
ฟารมสุกร ดังนั้นบริเวณปลายคลองเจดียบูชาจึงมีระดับคุณภาพน้ําต่ําอยางรวดเร็วทั้ง 3 ดัชนี
ใขณะที่แนวดนมของการเลี้ยงมีแนวโนมลดลงเนื่องจากแรงกดดันทางดานกฎหมาย, สังคมและ
เศรษฐกิจเนื่องจากฟารมสวนใหญตั้งอยูโดยรอบเมืองนครปฐมที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

ในสวนการเลี้ยงสัตวปกไมสงผลตอคุณภาพน้ํามากนักเนื่องจากการเพาะเลี้ยงมักทําควบ
คูกับการเลี้ยงปลาใตถุนโรงเรือนปฏิกูลจากฟารมจะถูกกําจัดโดยบอปลา 

6.2.5การขยายตัวของประชากรกับความตองการใชน้ํา 
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ศึกษามีการขยายตัวไมเทากันดังนั้นความ

ตองการใชน้ํายอมมีความแตกตางกันไป จากแนวคิดเรื่องการใชน้ําในเขตเมืองของ Chuturvcdi 
แสดงใหเห็นวาพื้นที่เปนเมืองหรือพื้นที่ที่กําลังเปนเมืองมีแนวโนมความตองการใชน้ําที่สูงขึ้น
อยางรวดเร็วจากขอมูลความหนาแนนและการเติบโตของประชากรแสดงใหเห็นวาพื้นที่บริเวณ
รอบเมืองนครปฐมมีแนวโนมของการใชน้ําสูงเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกับพื้นที่กลุมที่มีอุตสาหกรรม
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หนาแนนเชนในยานออมนอย และโดยรอบเทศบาลเมืองสมุทรสาคร เมื่อทําการศึกษาทางดาน
การเปลี่ยนแปลงการการใชที่ดินจะพบวาพื้นที่ดังกลาวมีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็วโดย
เฉพาะแหลงที่มีการจัดสรรร 

ภาวะความเติบโตของพื้นที่ฝงตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่ศึกษาเปนภาวะกดดันในดาน
การใชน้ําอยาแทจริงเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวของกิจกรรมตางๆทั้งจากการขยายชาน
เมือง, โรงงานอุตสาหกรรม, สวนผลไม, การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของพื้นที่เมือง 

6.2.6ภาวะมลพิษในพื้นที่ตางๆ 
จากแนวคิดของ Heatcote เร่ืองการใชที่ดินที่ใหระดับของมลพิษที่แตกตางกันนั้นเมื่อนํา

มาใหคาคะแนนโดยอาศัยตัวแปรที่สําคัญสองตัวแปรคือ ความหนาแนนประชากรและการที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีสมมติฐานเบื้องตนใหคามลพิษที่โรงงานอุตสาหกรรมปลอยออก
มาเทากันซึ่งการใหคาคะแนนใหตามความหนาแนนของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตอตาราง
กิโลเมตรรวมกับคาคะแนนความหนาแนนประชากรโดยคาคะแนนของความหนาแนนประชากร
ตางๆมีดังนี้ 
ความหนาประชากรแนนสูงในระดับอันตราย(มากกวา3,500 คน/ตร.กม)   ระดับคะแนน  5 
ความหนาประชากรแนนสูงมาก(1,500 - 3,499คน/ตร.กม)    ระดับคะแนน  4 
ความหนาประชากรแนนสูง(750 – 1,499คน/ตร.กม)     ระดับคะแนน  3 
ความหนาประชากรแนนปานกลาง(224 - 749คน/ตร.กม)     ระดับคะแนน  2 
ความหนาประชากรแนนต่ํา(ต่ํากวา225คน/ตร.กม)     ระดับคะแนน  1 

โดยอางอิงความหนาแนนเกณฑในตั้งเทศบาลของกรมการปกครองโดยมีสมมุติฐานวา
พื้นที่ที่มีความเปนเมืองมากนาจะปลอยมลพิษออกมามากกวาพื้นที่ที่มีความเปนเมืองนอย 

ผลการศึกษาพบวาพื้นที่ในเขตอําเภอสามพราน, กระทุมเบน และรอบเมืองนครปฐมมี
แนวโนมของการเกิดมลพิษในระดับที่สูงมากวาพื้นที่อ่ืนๆเนื่องจากเปนแหลงที่มีชุมชนอาศัยอยู
อยางหนาแนนและเปนแหลงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากดังนั้นในพื้นที่นี้จึงจําเปน
ตองมีแนวทางในการควบคุมการขยายตัวของมลพิษตลอดจนการออกกฎหมายบังคับใชควบคุม
มลพิษในพื้นที่นี้ 

6.2.7สรุปสภาพปญหา 
เนื่องจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาพื้นที่นี้มีปญหารวมกันคือภาวะการขาดแคลนน้ําอยาง

รุนแรง, น้ําเนาเสีย, และการแทรกตัวของพื้นที่น้ําเค็ม เปนแรงกดดันอยางสําคัญตอการดึงน้ํา
บาดาลขึ้นมาใชในกิจกรรมทุกๆดานโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอุตสาหกรรมซึ่งน้ําเสียของโรง
งานอุตสาหกรรรมจะสงผลกระทบตอชุมชนโดยทันทีตอคาการบําบัด การสงวนน้ําบาดาลไวเพื่อ
ใชในกิจการประปาจึงนับเปนสวนสําคัยยิ่งตอการพัฒนาเมือง อยางไรก็ตามเงื่อนไขประการ
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สําคัญในการทําใหอุตสาหกรรมเขามาใชน้ําจากแมน้ําทาจีนเพิ่มมากขึ้นคือการรักษาคุณภาพน้ํา
ในพื้นที่ตอนบนของลุมน้ําทั้งนี้ เนื่องจากแมน้ําทาจีนไมมีสาขาแมน้ําขนาดใหญเชนแมน้ํา
เจาพระยาที่มีแมน้ําปาสักเปนแมน้ําสาขาที่คอยเจือจางมลพิษจากชวงตอนกลางแมน้ํา 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเขาใจปญหาในพื้นที่แตละสวนและเห็นภาพรวมในการจัด
การพื้นที่แตละพื้นที่ของหนวยงานตางๆจึงไดทําการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนยอยๆตามลักษณะ
โครงสรางการใชที่ดินดังนี้ 

1)พื้นที่ตอนบน ประกอบดวย 3 อําเภอคืออําเภอกําแพงแสน, อําเภอดอนตูม และอําเภอ
บางเลน พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมมีการเพาะปลูกแบบเชิงเดี่ยวโดยลักษณะการเพาะ
ปลูกมีความแตกตางกันไปคือ 

- 1.1)พื้นที่ตอนบนฝงตะวันตก คืออําเภอกําแพงแสนมีสถาบันราชการหลัก 2 แหงคือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน และโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ โดย
สถานที่ราชการทั้งสองแหงมีการใชที่ดินคอนขางมาก เนื่องจากพื้นที่มีการเพาะปลูก
ออยเปนพืชเศรษฐกิจหลักทําใหความเกี่ยวทางเศรษฐกิจกับพื้นที่สวนใหญในพื้นที่
ลุมน้ํามีนอยเนื่องจากในพื้นที่ไมมีโรงงานน้ําตาล ดังนั้นออยที่ปลูกในพื้นที่นี้จึงตอง
อาศัยโรงงานน้ําตาลที่ราชบุรีและสุพรรณบุรีเปนแหลงระบายผลผลิต 

- 1.2)พื้นที่ตอนบนฝงตะวันออก คือบริเวณอําเภอบางเลนและอําเภอดอนตูมมี
ลักษณะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเชนเดียวกับอําเภอกําแพงแสนแตเปนการปลูกขาวเมื่อ
เทียบลักษณะการใชน้ําแลวในพื้นที่ดานนี้มีความตองการใชน้ําในไรนามากกวาฝง
ตะวันตก อยางไรก็ตามจากขอมูลปศุสัตวแสดงใหเห็นวาพื้นที่นี้มีการเพาะเลี้ยงสัตว
ปกจํานวนมาก จากการสํารวจแสดงใหเห็นวาโรงเรือนเลี้ยงสัตวกระจัดกระจายทั่ว
พื้นที่อําเภอบางเลนโรงเรือนเหลานี้มีการขุดสระน้ําหรือบอน้ําเพื่อใชในฟารมเล้ียง 
นอกจากนี้การสํารวจยังแสดงใหเห็นวาพื้นที่ฝงนี้มีโรงานอุตสาหกรรมและบอกุง
กุลาดํากระจัดกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมนี้มักตั้งอยู
กลางพื้นที่เกษตรกรรมและติดถนนสายสําคัญซึ่งการกระจายนี้นาจะมาความใกล
เคียงแนวถนนวงแหวนรอบนอก สําหรับอําเภอดอนตูมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการใชที่
ดินแตกตางจากอําเภอบางเลนเพียงเล็กนอยกลาวคือพื้นที่สวนใหญยังคงเปนพื้นที่
ทํานาโดยทางตอนบนของอําเภอมัลักษระผสมของการใชท่ีดินปลูกพืชไร, โรงงานอุต
สาหกรรมตามแนวถนนสายหลัก และการเลี้ยงกุงกุลาดํา ในสวนพื้นที่ตอนลางจะ
เปนพื้นที่ที่มีการเติบโตประชากรสูงเนื่องจากใกลกับเมืองนครปฐมที่เปนเมืองขนาด
ใหญและมีการขยายตัวมาทางตอนบนอยางชัดเจนพื้นที่สวนนี้จึงมีหมูบานจัดสรร มี
การแปลงพื้นที่เปนสวนผลไม และการทาํฟารมสุกร 
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2)พื้นที่ตอนกลาง ประกอบดวย 4 อําเภอคือ อําเภอเมืองนครปฐม, อําเภอดอนตูม, 
อําเภอนครชัยศรีและอําเภอพุทธมณฑล กลุมอําเภอตอนกลางนี้เปนกลุมที่ไดรับอิทธิพลการ
พัฒนาจากทางรถไฟสายใต, ถนนปนเกลา – นครชัยศรีและถนนเพชรเกษม 

- 2.2)พื้นที่ฝงตะวันตก คืออําเภอเมืองนครปฐม เปนพื้นที่ต้ังของเมืองขนาดใหญที่มี
ประชากรประมาณ 100,000 คน พื้นที่ในสวนนี้มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับการขยาย
ตัวของเมืองนครปฐมอยางชัดเจนดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของประชากรเมืองใน
พื้นที่รอบเขตเทศบาลเมืองนครปฐมที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว การที่เปนที่ชุมชน
ชาวจีนที่สําคัญทําใหเกิดการเลี้ยงสุกรโดยเริ่มตนเพื่อรองรับตลาดในพื้นที่ตอมาจึงมี
การขยายเปนพื้นที่เลี้ยงสําคัญของประเทศ การใชที่ดินในพื้นที่มีการเพาะปลูกพืช
ออยบางเนื่องจากเปนพื้นที่ตอกับอําเภอกําแพงแสน และมีการเพาะปลูกขาวทาง
ตอนใตในเขตตําบลดอนยายหอม 

- 2.3)พื้นที่ฝงตะวันออก ประกอบดวย อําเภอนครชัยศรีและอําเภอพุทธมณฑลพ้ืนที่นี้
ไดรับผลกระทบจากถนนสายปนเกลา - นครชัยศรีคอนขางชัดเจนโดยเฉพาะอําเภอ
พุทธมณฑลเปนพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของบานจัดสรรชานเมืองกรุงเทพมหานคร
ตามแนวถนนสายปนเกลา – นครชัยศรี พุทธมณฑลสาย 4และ5 จากการสํารวจ
ภาคสนามพบวาหมูบานสวนใหญที่ขอจดทะเบียนประกอบการจะเปนหมูบานที่มี
ราคาสูงจะพบโครงการที่อยูอาศัยราคาถูกนอยกวามาก ในสวนอําเภอนครชัยศรีเปน
พื้นที่ที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นการกระจายตัวของบานจัดสรรชานมหานครเริ่ม
มีการพัฒนาลึกเขาไปในพื้นที่มากขึ้น โดยแตเดิมพื้นที่นี้เปนแหลงเพาะปลูกไมดอก
และไมประดับและสวนผักขนาดใหญ เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสวนผลไมมากขึ้นใน
ขณะพื้นที่นาขาวปรับเปลี่ยนเปนสวนผักเพิ่มมากขึ้น 

3)พื้นที่ตอนลาง ประกอบดวยจังกวัดสมุทรสาครทั้งจังหวัด และอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมพื้นที่คอนขางมีความแตกตางระหวางพื้นที่ฝงตะวันออกกับตะวันตกอยางชัด
เจนโดยพื้นที่ฝงตะวันออกจะเปนพื้นที่เมืองและการพัฒนาเมืองซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การขยายตัวของมหานครและพื้นที่ฝงตะวันตกที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมเกาแกที่กําลังมี
การปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยรายละเอียดในการศึกษามีดังนี้ 
- 3.1พื้นที่ฝงตะวันตกประกอบดวยอําเภอบานแพว อําเภอเมืองสมุทรสาครฝงตะวัน

ตกและอําเภอสามพรานฝงตะวันตกพื้นที่นี้ประกอบดวยสวนผลไมและสวนดอกไม
เปนโครงสรางหลักของพื้นที่สลับกับพื้นที่ทํานา นาเกลือและนากุงทางตอนลาง
ปญหาที่สําคัญของพื้นที่คือการปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนเปนากุงกุลาดําและการตั้งโรง
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งานตามแนวถนนเศรษฐกิจ 2  และพื้นที่ใกลเมืองสมุทรสาครและตามแนวถนนสาย
ธนบุรีปากทอมีการปรับเปลี่ยนเปนการใชที่ดินแบบเมืองเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

- 3.2)พื้นที่ฝงตะวันออกเปนพื้นที่เขตเกษตรกรรมเสื่อมโทรมอยางรุนแรงจากปญหา
มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตตําบลออมนอย, ออมใหญ ตามแนวถนนสาย
เศรษฐกิจ 1, และถนนสายธนบุรี – ปากทอ พื้นที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เมือง
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่รอบเมืองสมุทรสาครและเมืองออมนอย นอกจากนี้ยัง
ไดรับผลจากการขยายพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครตามแนวถนนพุทธมณฑลสาย 
4 และ5 ในตอนลางของพื้นที่ยังคงเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญซึ่งปริมาณการ
พบพื้นที่ทํานาเกลือคอนขางจะมีนอยกวาพื้นที่ฝงตะวันตกมาก 

 
6.3ขอเสนอแนะในการจัดการพื้นที่ 
 
 ปญหาการขาดแคลนน้ํา, คุณภาพน้ําลดลง, การใชน้ําบาดาลที่เพิ่มสูงขึ้น และการแทรก
ตัวจากน้ําเค็ม เกิดจาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชที่ดินอยางรวดเร็วและการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรไกกลายเปนแรงกดดันสําคัญตอการจัดการพื้นที่ ปจจัยภายนอกที่สําคัญทางดานตะวัน
ออกคืออัตราการขยายตัวของกรุงเทพมหานครฝงตะวันตก สวนปจจัยทางดานตะวันตกคือการ
ลดลงของพื้นที่ทําการเกษตร ดังนั้นพื้นที่ศึกษาจึงจําเปนตองมีแนวทางการจัดการและมาตรการ
การควบคุมการใชที่ดินใหสมดุลกับสถานภาพและการใชน้ํารวมไปถึงการรักษาคุณภาพและการ
พัฒนาแหลงน้ําโดยแผนปฏิบัติการควรประกอบดวย 
 1)แนวทางการจัดสรรทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลางอยางชัดเจน กลาวคือ พื้นที่
ลุมน้ําภาคกลางตอนลางจําเปนตองอาศัยแหลงน้ําตนทุนจากภาคเหนือและไมสามารถพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญได โดยปริมาณความตองการใชน้ําของลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีนเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปจึงตองมีการผันน้ําจากแมน้ําแมกลองและการสรางเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เพื่อทดน้ําไวใช
ในพื้นที่ภาคกลาง การทราบถึงแนวทางที่ชัดเจนในการจัดสรรอยางเปนธรรมจะเปนสวนสําคัญต
การลดภาระการใชน้ําในพื้นที่เกษตรและเมืองลง ดังนั้นคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตอง
ประกาศแผนการใชน้ําในพื้นที่ภาคกลางตอนลางอยางชัดเจนและเปนธรรม โดยใหกรมชล
ประทานมีหนาที่ในการจัดสรรน้ําผิวดิน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีหนาที่ในการลดและควบคุม
อัตราการใชน้ําบาดาล และกรมทรัพยากรน้ํามีหนามี่ในการประสานงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยว
ของทั้งกลุมผูใชน้ําและผูจัดการน้ําในทุกระดับรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ
การตัดสินใจใชน้ําของคณะกรรมการแตละลุมน้ําดวย 
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 2)แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ชายฝงทะเล เนื่องจากพื้นที่ชายฝงทะเลในพื้นที่ศึกษาไดรับ
ผลกระทบจาการขยายตัวของเมืองใหญ, การระบายน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และความ
เสื่อมโทรมจากการทําประมง ทําใหมีการขยายพื้นที่ทําการประมงออกไปยังบริเวณอื่น เชน ใน
เขตอําเภอดอนตูม อําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอกําแพงแสน เปนตนทําใหคุณภาพน้ําในแม
น้ําทาจีนยิ่งแยลง และผิดหลักกฎหมายที่ประกาศใหพื้นที่ดังกลาวเปนเขตหามเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
กรอย จากการสํารวจและสัมภาษณพบวาเกษตรกรผูทําฟารมกุงกุลาดําสวนใหญเปนเกษตรกร
จากแหลงพื้นที่ประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสาครเดิม ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การปรับปรุงพื้นที่ชายฝงทะเลใหสามารถทําประมงไดในเกณฑดีอีกครั้งหนึ่ง โดยหนวยงานหลัก
ในปรับปรุงคือกรมประมงทั้งในดานเทคนิคการเพาะเลี้ยงและการจูงใจใหกลับเขามาพัฒนาพื้นที่ 
ทั้งนี้ตองรวมถึงการควบคุมของเสียที่ระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมโกรมควบคุมมลพิษและกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเขาควบคมุโรงงานและกําหนดมาตรฐานน้ําทิ้งใหอยูในระดับมาตรฐาน นอก
จากนี้การสรางโรงงานบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครสมุทรสาครจะเปนสวนชวยใหน้ําทะเลและ
พื้นที่ชายฝงมีคุณภาพที่ดีอีกครั้งโดยความรับผิดชอบนี้เปนของเทศบาลนคร, กรมควบคุมมลพิษ 
และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 3)เขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากพื้นที่บริเวณอําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอ
กระทุมเบน และโดยรอบเมืองนครปฐมเปนสวนที่มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจุกตัวอยูอยางหนา
แนน, แหลงเพาะเลี้ยงสุกร, การเติบโตของประชากรมาก ดังนั้นแนวโนมของระดับมลพิษและ
ความตองกการใชน้ําในพื้นที่เมืองเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การลักลอบขุดน้ําบาดาลและการใชน้ํา
เกินขนาดความตองการกลายเปนปญหาสําคัญของพื้นที่นี้ ดังนั้นประกาศใหพื้นที่นี้เปนเขตควบ
คุมการใชที่ดินและการใชน้ําจะชวยใหปญหาตางๆบรรเทาลงไดในระดับหนึ่ง ในระยะยาวควรมี
มาตรการสงเสริมการลงทุนทางดานเทคโนโลยีในการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะพื้นที่นี้เปนแหลงแรง
งานที่ มี ระดับการศึกษาสู งทั้ งส วนคนในพื้ น ท่ีและส วนที่ เข ามาตั้ งถิ่ นฐานชาน เมือง
กรุงเทพมหานคร 
 4)เขตการอนุรักษทรัพยากรน้ํา เนื่องจากเงื่อนไขประการสําคัญของคุณภาพแหลงน้ําใน
แมน้ําทาจีนคือการรักษาคุณภาพแมน้ําในชวงตนบริเวณอําเภอบางเลนหรือการรักษาสภาพคุณ
ภาพแหลงน้ําประเภทที่สามใหได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการควบคุมการใชที่ดินบริเวณดัง
กลาวโดยหามการใชที่ดินที่สงผลตอคุณภาพน้ําทั้งทางตรงและทางออม ลดการปลอยของเสีย
จากพื้นที่เกษตรกรรม จากทางเลือกของกรมควบคุมมลพิษจากกาคาดการณโดย MIKE 11 และ
การกระจายตัวของฟารมสัตวปกแสดงใหเห็นวาตองลดการปลอยของเสียจากฟารมสัตวปกใหน้ํา
ไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้นโดย กรมปศุสัตวเปนหาแนวทางการใชมูลสัตวและกําหนดมาตรฐาน
การปลอยมูลสัตวลงแหลงน้ํา 
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