
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ซ่ึงส่ิงท่ีมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิตอยูได
ถาปราศจากน้ํา (ไมเพียงเฉพาะพืชและสัตวท่ีนําน้ําไปใชเพื่อดํารงชีวิตอยูเทานั้น) นอกจากนี้น้ํายัง
เปนส่ิงท่ีมนุษยนําไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ อีกดวย และเนื่องจากพ้ืนท่ีท้ังหมดของโลก มีบริเวณ
ท่ีเปนน้ําอยูถึง 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ีโลกท้ังหมด แตน้ําท่ีอยูบนโลกน้ันเปนน้ําเค็มเสียสวนใหญซ่ึง
มนุษยไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได ซ่ึงคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 97 ท่ีเหลืออีกประมาณ     
รอยละ 3 จึงจะเปนน้ําจืด ซ่ึงเปนเปอรเซ็นตท่ีนอยมากหากเทียบกับปริมาณนํ้าท้ังหมดที่มนุษย
สามารถนํามาใชไดโดยตรง แตท้ังนี้น้ําจืดก็มีความสําคัญอยางมากเพราะสามารถนํามาบริโภค 
อุปโภค ใชในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เปนแหลงอาหาร เปนท่ีพักผอนหยอนใจ เพื่อการ
คมนาคม ใชในการผลิตพลังงาน ผลิตกระแสไฟฟา เปนตน แตในขณะเดียวกันน้ําก็อาจทําใหเกิด
โทษอยางมหันตไดเหมือนกัน กลาวคือในกรณีท่ีมีพายุฝนมีน้ํามากเกินไปอาจกอใหเกิดน้ําปาไหล
หลาก หรือมีอุทกภัยเกิดข้ึน น้ําจะเปนตัวการท่ีทําใหทรัพยสินเสียหาย นอกจากน้ันยังทําให
ทรัพยากรที่มีอยูตามธรรมชาติสูญหายหมดไปอีกดวย 
 น้ําจืดท่ีเกิดอยูตามธรรมชาติในแมน้ําลําธารน้ัน เรียกวา ทรัพยากรแหลงน้ํา (Water 
resources) ซ่ึงจัดเปนทรัพยากรน้ําท่ีใชไมหมดส้ิน คือ เกิดใหมไดทุกป หลายประเทศในโลกไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ เชน สงไปชวยการเพาะปลูก
หรือท่ีเรียกวาการชลประทาน  ใชพลังน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา  ใชน้ําในการประปา  การ
อุตสาหกรรม การเดินเรือ และควบคุมการเกิดภัยอันตรายจากน้ํา การใชทรัพยากรแหลงน้ํา เรียกวา 
การพัฒนาแหลงน้ํา ท้ังนี้เพราะจังหวะท่ีเกิดมีแหลงน้ํามักจะไมสอดคลองกับจังหวะท่ีจะใชจึงตอง
ทําการพัฒนา โดยปกติในงานพัฒนาแหลงน้ําตองใชวิชาการทางวิศวกรรมสรางอาคารควบคุม
บังคับน้ําใหสามารถนําไปใชประโยชนหรือใชงานไดตามความประสงคดังกลาว จึงเกิดความจาํเปน
ข้ึนมาวา จะตองสรางอาคารใหญโตขนาดใดจึงจะเหมาะสมกับการควบคุมแหลงน้ํานั้นๆ ไดดีพอ
หรือตองรูวาแหลงน้ํานั้นจะมีลักษณะการเกิดดับผันแปรอยางไร มีปริมาณนํ้าจะนําไปพัฒนาไดสัก
เท า ใด  จึ ง เกิดงานด านอุทกวิทยา ข้ึน  โดยสภาวิ จั ยของสหรัฐอ เม ริกา  ได ให คํ านิ ยาม
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ของอุทกวิทยาวา “อุทกวิทยาเปนศาสตรท่ีสนใจเร่ืองเกี่ยวกับน้ําบนโลก การเกิด การหมุนเวียนและ
การแพรกระจาย คุณสมบัติทางฟสิกส และเคมี และความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมซ่ึงรวมถึงส่ิงมีชีวิต 
สาขาวิชานี้ครอบคลุมเร่ืองราวท้ังหมดของน้ําบนโลก” ดังนั้นขอบเขตของอุทกวิทยานั้น ก็คือ ทุก
ข้ันตอนตามวัฏจักรของน้ําสวนท่ีอยูบนแผนดิน  
 “อุทกวิทยา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง วิชาวาดวยน้ําท่ีมีอยูในโลก 
ดังนั้นงานอุทกวิทยา หมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการสํารวจ เก็บสถิติขอมูล การจัดเก็บขอมูล การ
แลกเปล่ียนหรือการใหบริการขอมูล การศึกษา วิเคราะห และวิจัยท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ํา ท้ังในดาน
ปริมาณและดานคุณภาพ เพื่อนําขอมูลและความรูไปใชประโยชนในการบริหารจัดการน้ําและการ
พัฒนาประเทศ โดยในประเทศไทยเร่ิมใชขอมูลอุทกวิทยามาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3 เปนคร้ังแรก 
เนื่องจากประเทศไทยไดมีการใชน้ําทาจากแมน้ําลําธารเพ่ือประโยชนในการเพาะปลูก ในระยะเร่ิม 
แรกอาศัยน้ําฝนและนํ้าทาท่ีลนจากตลิ่งเขาไปยังพื้นท่ีเพาะปลูก อันเปนท่ีราบลุมริมสองฝงแมน้ํา 
การเพาะปลูกดังกลาวมักจะทําในทุงราบกอน แลวขยายพ้ืนท่ีกวางออกไปจนหมดท่ีราบ จึงคอยๆ 
ทําบนพ้ืนท่ีสูงข้ึนไปในภายหลัง และไดมีการใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสงน้ําไปใชในท่ีสูง การ
อาศัยน้ําทาท่ีลนตล่ิงเขาไปยังพื้นท่ีเพาะปลูกนั้น เม่ือปราศจากการควบคุมก็ยอมไดผลดีผลเสีย
ตามแตสภาพน้ําพอเหมาะหรือน้ําทวมน้ําแลง ในท่ีราบลุมเจาพระยาของไทยก็เกิดปรากฏการณ
เชนนี้ สภาพน้ํามากน้ํานอยของแมน้ําเจาพระยาเปนผลกระทบตอผลผลิตของการทํานาในที่ราบ
สองฝงแมน้ําเจาพระยา ดังนั้นจึงมีการติดต้ังเสาระดับน้ําเพื่อวัดระดับน้ํานองสูงสุดประจําปของ
แมน้ําเจาพระยา ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ. 2375 เปนคร้ังแรกในประเทศไทย (60 ป 
อุทกวิทยา กรมชลประทาน, 2550: 112) โดยมีวิธีการวัด คือ ใชไมวาวัด เนื่องจากประเทศไทยเปน
ประเทศกสิกรรม ผลิตผลท่ีสําคัญไดแก ขาว และยางพารา เพราะฉะน้ันการเพาะปลูกขาวจะดี
หรือไม ข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าในแมน้ําเจาพระยา และไดมีการวัดน้ํามากและนํ้านอย ในบริเวณท่ีราบ
ลุมเจาพระยาตอนลาง ขอมูลดังกลาวสามารถใชเปนดรรชนีบอกถึงผลผลิตขาวนาปของแตละปได
ลวงหนา นอกจากนั้นยังเปนประโยชนของคนรุนหลัง ไดมีขอมูลอันยาวนาน สําหรับใชใน
การศึกษา และวางแผนพัฒนาแหลงน้ําสมัยใหมอีกดวย 
 งานอุทกวิทยาของประเทศไทย ไดดําเนินการโดยหลายหนวยราชการตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานตางๆ อันไดแก กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา มีหนาท่ี
ทํางานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชแหลงน้ําใหเกิดประโยชนทางดานตางๆ โดยไดรวมมือประสานงาน
กันดวยดีในการสํารวจขอมูล กลาวคือ หากหนวยงานหนึ่งทําการสํารวจขอมูลสถิติน้ําฝน ระดับน้ํา 
ปริมาณน้ํา ปริมาณตะกอน ฯลฯ ไวแลวก็จะแจกจายใหหนวยงานอ่ืนท่ีตองการใช แตถาหากยัง
ไมไดสํารวจไวเลย หนวยงานท่ีจะใชขอมูลก็ตองทําการสํารวจเก็บเพิ่มเติมเอง 
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 หลังจากมีการปฎิรูประบบราชการใหมในเดือน ตุลาคม 2545 ทําใหภารกิจการสํารวจสถิติ
อุทกวิทยาในลุมน้ําหลักของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานถูกโอนมาสังกัดกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนการดําเนินงานตอเนื่องมาจากการสํารวจอุทก
วิทยา (เดิมคือ การพลังงานแหงชาติ)  โดยปจจุบันมีศูนยสํารวจอุทกวิทยาในสวนภูมิภาคตางๆ รวม
ท้ังส้ิน 14 ศูนย มีจํานวนสถานีวัดระดับน้ําประมาณ 317 สถานี สถานีวัดปริมาณน้ําและตะกอน
ประมาณ 236 สถานี และสถานีอุตุนิยมวิทยาประมาณ 154 สถานี โดยมีการกําหนดสถานีสํารวจ
ออกเปนประเภทตางๆ ตามหลักวิชาการดังนี้ 

1. สถานีสํารวจอุทกวิทยา 
1.1 แตเดิมสถานีสํารวจอุทกวิทยาท่ีจัดต้ังข้ึนโดยบริษัทฮารซาเอนจิเนียร่ิง ซ่ึงรัฐบาล

อเมริกา ไดวาจางมาดําเนินการสํารวจทางอุทกวิทยาของลุมแมน้ําโขงตอนลาง ต้ังแตเดือน
พฤศจิกายน 2501 ถึงเดือนพฤษภาคม 2501 ถึงเดือนพฤษภาคม 2505 สถานีประเภทนี้ เดิมมีอยู 7 
สถานี ในแมน้ําโขง ตอมาเม่ือบริษัทฮารซาเอนจิเนียร่ิงไดหมดสัญญาแลว การพลังงานแหงชาติ
ไดรับชวงสถานีเหลานี้มาดําเนินการตอ 

1.2 สถานีสํารวจอุทกวิทยาท่ีการพลังงานแหงชาติจัดต้ังข้ึนในสมัยนั้น มีวัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการสํารวจทางอุทกวิทยาของโครงการไฟฟาพลังน้ําท่ีเห็นวาเหมาะสมแกการพัฒนา ตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานนี้ และเพื่อดําเนินการเก็บสถิติของลําน้ําและสาขาท่ีสําคัญตางๆ เพื่อ
ประเมินขนาดของไฟฟาพลังงานท่ีอาจจะพัฒนาไดจากลําน้ําเหลานี้ 

2. สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา 
2.1 สถานีสํารวจฯของกรมอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงบริษัทฮารซาเอนจิเนียร่ิง ไดขอขยายโดย

ทําการติดต้ังเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึนสําหรับงานในโครงการแมน้ําโขง 
และอยูในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา  

2.2 สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยาท่ีจัดต้ังข้ึน ณ สถานีสํารวจอุทกวิทยา และสถานีวัด
น้ําฝนท่ีจัดต้ังข้ึนในบริเวณลุมน้ําของโครงการตางๆ 
 จากสถิติขอมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ท่ีไดทําการสํารวจมาเปนระยะเวลายาวนาน
นั้นทําใหสามารถแบงพื้นท่ีของประเทศไทยออกเปน 5 พื้นท่ีใหญๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต ตอมา
คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จึงไดจัดแบงพื้นท่ีลุม
น้ําของประเทศไทยออกตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และลักษณะทางอุทกวิทยาของลุมน้ํา
ตางๆ ออกเปนมาตรฐาน 25 ลุมน้ําหลักของประเทศและไดกําหนดแบงลุมน้ําออกไวเปนแตละภาค 
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และครอบคลุมจังหวัดในเขตลุมน้ําไวดวยกัน โดยกําหนดเปนรหัสลุมน้ําต้ังแต 01 ถึง 25 กํากับไว
ในแตละลุมน้ํา  
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงจังหวดัตาง ๆ ในแตละเขตพ้ืนท่ี 25 ลุมน้ําหลักของประเทศไทย 

รหัส 
ลุมน้ํา 

ลุมน้ํา 
พื้นท่ีลุมน้ํา 
(ตร.กม.) 

จังหวัดในเขตลุมน้ํา 

 
10 
 
 
 

11 
12 
13 
14 
19 
20 
 
 

02 
 

04 
 
 

05 
 

ลุมน้ําภาคกลาง 
เจาพระยา 
 
 
 
สะแกกรัง 
ปาสัก 
ทาจีน 
แมกลอง 
เพชรบุรี 
ชายฝงทะเลตะวนัตก 
ลุมน้ําภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แมน้ําโขง 
 
ชี 
 
 
มูล 
 
 
 

 
20,523.39 

 
 
 

4,906.52 
15,625.86 
13,477.13 
30,171.18 
6,254.43 
7,097.29 

 
 

57,174.11 
 

49,131.93 
 
 

71,059.91 
 

 
อุทัยธาน,ี ชัยนาท, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี, อางทอง, 
พระนครศรีอยธุยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, 
สมุทรปราการ, ลพบุรี, กรุงเทพมหานคร, 
อุทัยธาน ี
สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา 
ชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร 
อุทัยธาน ี
กาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, อุทัยธานี 
เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ 
 
 
อุดรธานี, หนองบัวลําภ,ู อุบลราชธานี,    
อํานาจเจริญ, เลย, นครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร 
มหาสารคาม, อุดรธานี, ยโสธร, กาฬสินธ, 
อุบลราชธานี, นครราชสีมา, ขอนแกน, รอยเอ็ด,
ชัยภูมิ, ศรีสะเกษ, เลย 
มหาสารคาม, ยโสธร, บุรีรัมย, ขอนแกน, สุรินทร, 
อุบลราชธานี, นครราชสีมา, รอยเอ็ด, อํานาจเจริญ, 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 

รหัส 
ลุมน้ํา 

ลุมน้ํา 
พื้นท่ีลุมน้ํา 
(ตร.กม.) 

จังหวัดในเขตลุมน้ํา 

 
15 
16 
17 
18 
 
 
 

21 
 

22 
23 
24 
25 
 
 
 

01 
03 
06 
07 
08 
 

09 

ลุมน้ําภาคตะวนัออก 
ปราจีนบุรี 
บางปะกง 
โตนเลสาป 
ชายฝงทะเล
ตะวนัออก 
 
ลุมน้ําภาคใต 
ภาคใตฝงตะวนัออก 
 
ตาป 
ทะเลสาบสงขลา 
ปตตาน ี
ภาคใตฝงตะวนัตก 
 
 
ลุมน้ําภาคเหนอื 
สาละวิน 
กก 
ปง 
วัง 
ยม 
 
นาน 

 
9,651.36 
10,707.45 
4,093.46 
13,095.76 

 
 
 

26,023.68 
 

13,454.40 
8,484.26 
3,684.17 
18,929.00 

 
 
 

19,103.52 
7,300.42 
34,536.87 
10,793.19 
24,046.91 

 
34,682.07 

 

 
ปราจีนบุรี, สระแกว 
ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี 
ปราจีนบุรี, สระแกว 
ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด 
 
 
 
นครศรีธรรมราช, ปตตาน,ี ชุมพร,  สุราษฎรธานี, 
นราธิวาส, ยะลา 
สุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช 
สงขลา, พัทลุง 
ปตตาน,ี ยะลา 
ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล,   ภูเก็ต, 
กระบ่ี, ตรัง 
 
 
แมฮองสอน, ตาก 
เชียงใหม, พะเยา, เชียงราย 
เชียงใหม, ลําพูน, ตาก, กําแพงเพชร,นครสวรรค 
ลําปาง, ตาก 
นาน, พะเยา, พิษณุโลก, พิจติร, แพร, สุโขทัย, 
กําแพงเพชร 
นาน, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ, อุตรดิตถ, 
นครสวรรค 

 รวมท้ังประเทศ 514,008.27  
ท่ีมา: สํานักวจิยัพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา(2548) 
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 ขอมูลทางดานอุทกวิทยาเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งตอการพัฒนาแหลงน้ํา และนับ 
วันจะทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน ท้ังดานการศึกษาปญหาการเกิดอุทกภัย ภัยแลง น้ําทวมและการ
วางโครงการพัฒนาแหลงน้ํา อีกท้ังในดานการบริหารจัดการน้ํานั้นขอมูลอุทกวิทยามีความสําคัญ
มากรวมท้ังใชเปนขอมูลในการพยากรณน้ํา สําหรับการจัดสรรน้ําเพื่อเปนประโยชนตอประชาชน
ในกิจกรรมตางๆ ท้ังการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ไป
จนถึงการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจนถึงข้ันบริหารโครงการท่ีสรางเสร็จแลวใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด และสอดคลองกับภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา    ดังนั้น
จึงมีความจําเปนท่ีตองมีขอมูลอุทกวิทยาท่ีละเอียดถูกตองและเพียงพอ ตลอดจนนํามาใชงานได
ทันทวงทีจึงจะอํานวยประโยชนในการจัดสรรแบงปนทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในปจจุบัน(พ.ศ.2551) กรมทรัพยากรน้ําซ่ึงสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจทําหนาท่ีดูแลและควบคุมงานเกี่ยวกับการสํารวจทาง
อุทกวิทยาในแตละลุมน้ําของประเทศเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปน
ระบบ รวมท้ังมีการใหบริการขอมูลดานอุทกวิทยาใหกับภาครัฐและภาคเอกชนท่ีตองการนําไปใช
ประโยชนในดานตางๆ แตเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานของภาครัฐจึงมีการเก็บ
คาบริการในการใหขอมูลในอัตราท่ีคอนขางตํ่า แตกลับมีตนทุนในการสํารวจตลอดจนการจัดเก็บ
ขอมูลชนิดตางๆ คอนขางมีตนทุนท่ีสูง   ดังนั้นในการศึกษาคนควาอิสระในคร้ังนี้ จะทําการศึกษา
ถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลทางดานอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรน้ํา โดย
ศึกษาถึงตนทุนในการสํารวจวามีอะไรบาง ผลตอบแทนท้ังในรูปตัวเงินและผลตอบแทนทางออม
โดยพิจารณาจากความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมไดเกิดข้ึนไดจากเหตุการณอุทกภัยท่ีอําเภอแม
วาง ป พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาวิธีการสํารวจตลอดจนการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
อุทกวิทยาอีกดวย ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงนับไดวาเปนเร่ืองท่ีจําเปน และสําคัญ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอความเขาใจอยางถูกตองในเบ้ืองตนและเปนแนวทางเพื่อการพัฒนาดานการสํารวจ
รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลและตลอดจนการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาในปจจุบันและอนาคตอีกดวย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงวิธีการดําเนนิการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา 
2. เพื่อวิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 
3. เพื่อวิเคราะหความไวตัวของโครงการ 
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1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. เปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนนิการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา 
2. ทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 
3. เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา จะทําการศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – 
อุตุนิยมวิทยา ในลุมน้ําภาคเหนือซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบและดูแลโดยศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 
13 (เชียงใหม) สวนอุทกวิทยาเชียงใหม สังกัดสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 (จ.ลําปาง) กรม
ทรัพยากรน้ํา โดยไดคัดเลือกสถานีสํารวจฯ เฉพาะในพื้นท่ีลุมน้ําในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 
สถานี รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยใชขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวกับตนทุน
และผลตอบแทนท้ังทางตรงและทางออมในการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาจากกรมทรัพยากรน้ํา 
เนื่องจากวาในการพิจารณาผลตอบแทนทางออมในการศึกษาคร้ังนี้ไดเอาความเสียหายท่ีสามารถ
ปองกันไดจากเหตุการณเกิดอุทกภัยท่ีอําเภอแมวางมาเปนตัวอยางในการพิจารณา ดังนั้นเพื่อใหการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในคร้ังนี้สอดคลองกัน จึงใชขอมูลตนทุนและผลตอบแทนใน
พื้นท่ีอําเภอแมวางเปนตัวอยางกรณีศึกษาในคร้ังนี้ 
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ตารางที่ 1.2 รายละเอียดของแตละสถานีอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหม สวนอุทกวิทยา สํานกังานทรัพยากรน้ําภาค 1 (ลําปาง) 

ตําแหนงที่ตัง้ 
หมายเลข สถานี 

อําเภอ จังหวัด 

ตําแหนงความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

(เมตร) 

เวลาที่เริ่ม
จัดเก็บขอมูล 

สํารวจ 

1 น้ําแมกกที่บานทาตอน แมอาย เชียงใหม 445.594 พ.ย. 2511 ร ป ต อ* 
2 น้ําแมฝางที่บานทาไมเลี่ยม แมอาย เชียงใหม 443.605 พ.ย. 2511 ร ป ต 
3 น้ําแมฝางที่บานสบขา ฝาง เชียงใหม 476.264 ก.ค. 2513 ร ป ต 
4 น้ําแมนาวางที่บานปาแดง แมอาย เชียงใหม 486.382 พ.ค. 2515 ร อ 
5 หวยไครที่บานหวยไคร ฝาง เชียงใหม 524.837 ส.ค. 2515 ร 
6 น้ําแมสาวที่บานในหวย แมอาย เชียงใหม 493.643 ส.ค. 2515 ร ป ต 
7 น้ําแมแมะที่บานแมนะ เชียงดาว เชียงใหม 462.363 ก.ค. 2528 ร ป ต อ 
8 น้ําแมงัดที่บานตีนธาตุ(1) พราว เชียงใหม 491.603 ม.ค. 2520 ร ป ต อ 
9 น้ําแมสะลวมที่บานทุงกู พราว เชียงใหม 481.999 ก.ค. 2528 ร ป ต 
10 หวยแมแพลมที่ใตบานแมแพลม เชียงดาว เชียงใหม 651.684 มี.ค. 2527 ร ป ต 
11 น้ําแมแตงที่บานเวยีงแหง เวียงแหง เชียงใหม N/A N/A ร ป ต 
12 น้ําแมแตงที่บานหวยปาซาง แมแตง เชียงใหม N/A N/A ร ป ต อ 
13 น้ําแมคองที่ใตสบหวยบาน เชียงดาว เชียงใหม N/A N/A ร ป ต 
14 น้ําแมสาที่บานกองแหะ แมริม เชียงใหม 1009.859 พ.ย. 2546 ร ป ต อ 
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ตารางที่ 1.2 (ตอ) 

ตําแหนงที่ตัง้ 
หมายเลข สถานี 

อําเภอ จังหวัด 

ตําแหนงความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 

(เมตร) 

เวลาที่เริ่ม
จัดเก็บขอมูล 

สํารวจ 

15 น้ําแมสาที่บานหวยนาหวาย แมริม เชียงใหม 632.011 พ.ย. 2546 ร ป ต 
16 น้ําแมสาที่บานแมแมะ แมริม เชียงใหม 520.469 ต.ค. 2546 ร ป ต 
17 น้ําแมสาที่บานแมสาหลวง แมริม เชียงใหม 315.250 มิ.ย. 2547 ร ป ต 
18 น้ําแมสาที่บานทุงแทน แมริม เชียงใหม N/A N/A ร ป ต อ 
19 น้ําแมหวานที่บานแมหวาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม 436.614 มิ.ย. 2525 ร ป ต 
20 น้ําแมสะปอกที่บานแมสะปอกเหนือ แมวาง เชียงใหม 557.281 พ.ค. 2524 ร ป ต อ 
21 น้ําแมวางที่บานสบวิน แมวาง เชียงใหม 464.911 มิ.ย. 2525 ร ป ต 
22 น้ําแมขานที่บานเปยง สันปาตอง เชียงใหม 293.891 ธ.ค. 2525 ร ป ต 
23 หวยแมเตี๊ยะที่บานสมปอย จอมทอง เชียงใหม 1037.964 พ.ค. 2525 ร ป ต 
24 น้ําแมแปะที่บานผาลาด จอมทอง เชียงใหม 811.323 ม.ค. 2534 ร ป ต อ 
25 หวยแมศึกที่บานแมศึก แมแจม เชียงใหม 547.701 เม.ย.2520 ร ป ต 
26 น้ําแมแจมที่บานกองกาน แมแจม เชียงใหม 472.161 เม.ย.2522 ร ป ต อ 
27 น้ําแมตื่นที่บานปาคา อมกอย เชียงใหม 418.000 พ.ย. 2519 ร ป ต อ 

*หมายเหตุ: ร = ระดับน้ํา, ป = ปริมาณน้ํา, ต = ตะกอน และ อ = อุตุนิยมวิทยา 
ที่มา: สวนวจิัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา(2550) 
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1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 
 

อุทกวิทยา หมายถึง วิชาวาดวยน้ําท่ีมีอยูในโลก 
 งานอุทกวิทยา  หมายถึง งานสํารวจตรวจสอบ  และศึกษาวาแหลงน้ําจืดท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาตินั้น  มีการเกิดดับผันแปรไดอยางไร 
 ระดับน้ํา หมายถึง ความสูงของผิวน้ําระดับอางอิง (Datum) โดยท่ัวไปจะวัดความลึกของ
ระดับผิวน้ําเทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง (mean sea level) มีหนวยเปนเมตรและเซนติเมตร 
 พื้นท่ีลุมน้ํา หมายถึง หมายถึง หนวยของพื้นท่ีซ่ึงลอมรอบดวยสันปนน้ํา (Boundary) เปน
พื้นท่ีรับน้ําฝนของแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานั้นๆ เม่ือฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีลุมน้ําจะไหลออกสูลําธาร
สายยอยๆ (sub-order) แลวรวมกันออกสูลําธารสายใหญ (order) และรวมกันออกสูแมน้ําสายหลัก 
(mainstream) จนไหลออกปากนํ้า (outlet) ในท่ีสุด มีหนวยเปนตารางกิโลเมตร 
 


