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¤íÒ¹íÒ
การแบ่งลุ่มนำ�าในประเที่ศึไที่ย	 ได้ม่การพ้ื้ฒนามาตลอุดต้�งแต่ปี	 2506	 ตามศ้ึกยภาพื้

ขอุงเที่คุโนโลย่ภูมิส่ารส่นเที่ศึและคุอุมพิื้วิเตอุร์ในขณีะน้�น	 จนกระท้ี่�งในปี	 2536		
คุณีะกรรมการอุุที่กวิิที่ยาแห่้งชั้าติได้จ้ดที่ำาเป็นมาตรฐาน	25	 ลุ่มนำ�าห้ล้กและ	254	 ลุ่มนำ�าส่าขา	
ซึึ่�งบางลุ่มนำ�าไม่ส่ามารถท่ี่�จะบริห้ารจ้ดการนำ�าได้อุย่างเอุกเที่ศึ	 ส้่บเน้�อุงจากข้อุจำาก้ด
จากข้อุมูลในอุด่ตท่ี่�ใช้ั้แผนท่ี่�มาตราส่่วิน	1	:	50,000	ในการแบ่งเขตลุ่มนำ�า	แต่มิได้ม่ผลบ้งคุ้บ
ที่างกฎห้มาย	 จึงส่่งผลให้้เกิดปัญ่ห้าในด้านการบริห้ารจ้ดการท่ี่�ขาดเอุกภาพื้ไม่ต่อุเน้�อุง
เช้ั้�อุมโยงก้นอุย่างเป็นระบบ	โดยเฉพื้าะอุย่างยิ�งในภาวิะวิิกฤต	ประกอุบก้บพื้ระราชั้บ้ญ่ญ้่ติ
ที่ร้พื้ยากรนำ�า	 พื้.ศึ.	 2561	 ห้มวิด	 3	 ส่่วินท่ี่�	 3	 มาตรา	 25	 “เพ้ื้�อุประโยชั้น์ในการบริห้าร
จ้ดการที่ร้พื้ยากรนำ�า	 ให้้ม่การกำาห้นดลุ่มนำ�าโดยตราเป็นพื้ระราชั้กฤษฎ่กา	 ท้ี่�งน่�ให้้คุำานึงถึง
ส่ภาพื้อุุที่กวิิที่ยา	 ส่ภาพื้ภูมิศึาส่ตร์	 ระบบนิเวิศึการต้�งถิ�นฐาน	 การผ้งเม้อุง	 ผ้งนำ�า	 และ
เขตการปกคุรอุงประกอุบด้วิย”	 ด้งน้�น	 ส่ำาน้กงานที่ร้พื้ยากรนำ�าแห่้งชั้าติจึงได้ม่การจ้ดที่ำา
โคุรงการศึึกษาที่บที่วิน	การแบ่งพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าท่ี่�เห้มาะส่มส่ำาห้ร้บการบริห้ารจ้ดการที่ร้พื้ยากรนำ�า
ร่วิมก้บมห้าวิิที่ยาล้ยเกษตรศึาส่ตร์	เพ้ื้�อุให้้การบริห้ารจ้ดการนำ�าให้้ม่คุวิามคุล่อุงต้วิส่อุดร้บ
ก้บการเปล่�ยนแปลงขอุงส่ถานการณ์ีนำ�าได้อุย่างรวิดเร็วิและม่ประสิ่ที่ธิภาพื้	
	 ห้น้งส้่อุ	 “ข้อุมูลลุ่มเจ้าพื้ระยา”	 เล่มน่�ได้ส่รุปเน้�อุห้ามาจากรายงานการศึึกษา
โคุรงการจ้ดที่ำาฐานข้อุมูลพ้ื้�นฐานลุ่มนำ�า	 22	 ลุ่มนำ�า	 โดยมห้าวิิที่ยาล้ยเกษตรศึาส่ตร์	
ซึึ่�งแส่ดงถึงข้อุมูลพ้ื้�นฐานลุ่มนำ�า	ส่ภาพื้ท้ี่�วิไป	ส่ภาพื้ภูมิอุากาศึที่ร้พื้ยากรดิน	พ้ื้�นท่ี่�การเกษตร	
ที่ร้พื้ยากรป่าไม้และช้ั้�นคุุณีภาพื้ลุ่มนำ�า	 โคุรงส่ร้างพ้ื้�นฐานขอุงลุ่มนำ�า	 คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�า	
และส่ภาพื้ปัญ่ห้าด้านที่ร้พื้ยากรนำ�า	 ซึึ่�งผู้อุ่านจะได้ร้บคุวิามรู้	 คุวิามเข้าใจเก่�ยวิก้บลุ่มนำ�า
เจ้าพื้ระยา	 รวิมถึงร้บที่ราบปัญ่ห้าและเห็้นคุวิามส่ำาคุ้ญ่ขอุงการจ้ดการที่ร้พื้ยากรนำ�า
ให้้เกิดการร่วิมม้อุและบูรณีาการก้นทุี่กภาคุส่่วิน	 เพ้ื้�อุให้้เกิดการดูแลร้กษาที่ร้พื้ยากรนำ�า
อุย่างต่อุเน้�อุง

สัำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่งชาติ้
2564
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พื้้�นที่่�ลุ่มนำ�า 20,441.94 ตารางกิโลเมตร

❉ จำานวินลุ่มนำ�าส่าขา 2 ลุ่มนำ�าส่าขา

❉ จ้งห้วิ้ดในเขตลุ่มนำ�า 19 จ้งห้วิ้ด

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉	 คุวิามยาวิลำานำ�าโดยประมาณี 378 กิโลเมตร

❉ ระด้บคุวิามสู่ง 0 - 24	เมตร	รที่ก.

❉ ปริมาณีฝนเฉล่�ยรายปี 1,222.90 มิลลิเมตร
❉  ปริมาณีนำ�าท่ี่าเฉล่�ยรายปี 1,780 ล้านลกูบาศึก์เมตร

(ฤดูฝน 1,700	ล้านลูกบาศึก์เมตร	,	ฤดูแล้ง 80	ล้านลูกบาศึก์เมตร)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จำานวินโคุรงการ 41 โคุรงการ

❉ คุวิามจุ 313.27 ล้านลูกบาศึก์เมตร

❉ พื้้�นที่่�ร้บประโยชั้น์ 465,701 ไร่

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ ÅØ‹Á¹íéÒà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ (10)

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ 7,929.54 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ด้านเกษตรกรรม 6,240 ล้านลูกบาศึก์เมตร

❉ ด้านอุปุโภคุบรโิภคุ	1,437.28 ล้านลกูบาศึก์เมตร

❉ ด้านอุุตส่าห้กรรม 252.26	ล้านลูกบาศึก์เมตร



¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จำานวินประชั้ากร 6,129,980 คุน

❉ คุร้วิเร้อุน 2,803,636 คุร้วิเร้อุน

❉ เกษตรกรที่่�ม่ที่่�ที่ำากินเป็นขอุงตนเอุง 319,123 ไร่

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ที่ร้พื้ยากรป่าไม้ 781.66 ตารางกิโลเมตร
❉	 ชั้้�นคุุณีภาพื้ลุ่มนำ�า

1A		 194.31 ตารางกิโลเมตร

	 1B	 51.70 ตารางกิโลเมตร

	 2	 208.91 ตารางกิโลเมตร

	 3	 256.54 ตารางกิโลเมตร

	 4	 416.86 ตารางกิโลเมตร

 5 19,311.68 ตารางกิโลเมตร
❉ พื้นที่ชุมนํ้า 7 แหง 

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงอุุที่กภ้ย 19,671.79 ตารางกิโลเมตร

	 เส่่�ยงน้อุย 4,775.69 ตารางกิโลเมตร

เส่่�ยงปานกลาง 13,655.04 ตารางกิโลเมตร

เส่่�ยงมาก 1,241.06 ตารางกิโลเมตร

❉ พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้ง 19,380.89 ตารางกิโลเมตร

เส่่�ยงน้อุย 10,528.88 ตารางกิโลเมตร

เส่่�ยงปานกลาง 8,360.96 ตารางกิโลเมตร

เส่่�ยงมาก 491.05 ตารางกิโลเมตร

¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พ้ื้�นท่ี่�เห้มาะส่มส่ำาห้ร้บพ้ื้ฒนาพ้ื้�นท่ี่�ชั้ลประที่าน 5,505,353 ไร่

❉ พ้ื้�นท่ี่�เห้มาะส่มส่ำาห้ร้บที่ำาการเกษตร 2,406,573 ไร่	
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1 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ÅØ‹Á¹íéÒ

1.1.1 สัภาพัภูมิประเทศ

ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาต้�งอุยู่ที่างตอุนกลางขอุง
ประเที่ศึไที่ย	 ขนาดพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า	 20,441.94	 ตาราง
กิโลเมตร	พ้ื้�นท่ี่�ส่่วินให้ญ่่อุยูใ่นเขตจ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	
อุุท้ี่ยธาน่	ช้ั้ยนาที่	สิ่งห์้บุร่	อุ่างที่อุง	พื้ระนคุรศึร่อุยธุยา	
ปทุี่มธาน่	 นนที่บุร่	 และกรุงเที่พื้มห้านคุร	 ล้กษณีะ
ลุ่มนำ�าวิางต้วิตามแนวิเห้น้อุ-ใต้	 ส่ภาพื้ลุ่มนำ�าที่าง
ฝังตะว้ินอุอุกในเขตจ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	 และจ้งห้ว้ิด
ลพื้บุร่เป็นท่ี่�ราบสู่งม่เนินเขาเต่�ยๆ	 เป็นส้่นปันนำ�า
ก้�นระห้ว่ิางลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	และลุ่มนำ�าป่าส้่ก	ส่่วินที่าง
ตอุนล่างลงมาซึึ่�งอุยู่ในเขตจ้งห้ว้ิดส่ระบุร่	 และ
จ้งห้ว้ิดฉะเชิั้งเที่ราจะเป็นท่ี่�ราบลาดเขาลงสู่่แม่นำ�า
เจ้าพื้ระยา	 และเป็นท่ี่�ราบชั้ายฝังที่ะเลในเขต
จ้งห้ว้ิดส่มุที่รปราการ	 ส่ภาพื้ลุ่มนำ�าที่างฝังตะว้ินตก
ขอุงลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยาตอุนบนเป็นที่่�ราบและตอุนล่าง
เป็นที่่�ราบลุ่ม	 ซึึ่�งม่อุาณีาเขตติดต่อุก้บลุ่มนำ�าที่่าจ่น
ลาดลงไปจรดชั้ายฝั งที่ะเลด้านอุ่าวิไที่ย	 ลุ ่มนำ�า
เจ้าพื้ระยาม่แม่นำ�าเจ้าพื้ระยาเป็นแม่นำ�าส่ายห้ล้ก	
เกิดจากการรวิมต้วิขอุงแม่นำ�าส่อุงส่าย	 คุ้อุแม่นำ�าปง
และแม่นำ�าน่าน	บรรจบก้นท่ี่�ตำาบลปากนำ�าโพื้	อุำาเภอุ
เม้อุง	 จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	 และม่แม่นำ�าส่ะแกกร้ง

1.1 ÊÀÒ¾·ÑèÇä»¢Í§ÅØ‹Á¹íéÒ

ไห้ลมาบรรจบเห้น้อุเข้�อุนเจ้าพื้ระยา	 จากน้�น
จะไห้ลผ่านจ้งห้ว้ิดอุุท้ี่ยธาน่	 ช้ั้ยนาที่	 สิ่งห์้บุร่	
อุ่างที่อุง	 พื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 ปทุี่มธาน่	 นนที่บุร่	
และกรุงเที่พื้มห้านคุร	 ก่อุนอุอุกสู่่อุ่าวิไที่ยท่ี่�ปากนำ�า	
จ้งห้ว้ิดส่มุที่รปราการ	 คุวิามยาวิรวิมท้ี่�งสิ่�น	 378	
กิโลเมตร	 ลำานำ�าส่าขาท่ี่�ส่ำาคุ้ญ่ขอุงแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	
ได้แก่	 แม่นำ�าน้อุย	 แยกอุอุกจากแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา
บริเวิณีจ้งห้ว้ิดช้ั้ยนาที่	 แล้วิไห้ลกล้บเข้าแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยาอุ่กคุร้�งท่ี่�จ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยธุยา	แม่นำ�า
สุ่พื้รรณีบุร่	แยกอุอุกจากแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	และไห้ล
ขนานคูุ่ก้นไปจนอุอุกสู่่อุ่าวิไที่ย	ม่ช้ั้�อุเร่ยกต่างๆ	ก้นไป	
ต้�งแต่ต้นนำ�าจนถึงปากแม่นำ�า	 คุ้อุ	 คุลอุงมะขามเฒ่า	
แม่นำ�าสุ่พื้รรณีบุร่	แม่นำ�านคุรชั้้ยศึร่	และแม่นำ�าที่่าจ่น	
คุลอุงบางแก้วิ	 เป็นคุลอุงส่ายส่้�นๆ	 แยกอุอุกจาก
แม่นำ�าเจ้าพื้ระยาที่่�จ้งห้วิ้ดอุ่างที่อุง	 แล้วิไห้ลไป
บรรจบก้บแม่นำ�าลพื้บุร่	 ซึึ่�งแยกอุอุกมาจากแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยาที่่�จ้งห้วิ้ดส่ิงห้์บุร่เชั้่นก้น	 โดยจุดบรรจบ
อุยูใ่นเขตอุำาเภอุมห้าราชั้	จ้งห้วิด้พื้ระนคุรศึรอุ่ยธุยา	
รายละเอุย่ดขอุงจง้ห้วิด้ในลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยาได้แส่ดง
ไวิ้ในตารางที่่�	1.1.1-1

1ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



ห้มายเห้ต*ุ	พ้ื้�นท่ี่�ข้างเคุย่งประกอุบด้วิยพื้้�นที่่�จง้ห้วิด้อุ้�นๆ	ที่่�มพ่ื้้�นที่่�ตำาบลที่่�อุยูใ่นลุม่นำ�าห้ลก้น้อุยกว่ิา	1%	ขอุงพื้้�นที่่�ตำาบลน้�น	ๆ 	

โดยพื้้�นที่่�จง้ห้ว้ิด	วิด้จากขอุบเขตจ้งห้วิด้ขอุงกรมการปกคุรอุง	ปี	2561	ด้วิยระบบพิื้กด้	UTM	WGS84	Zone47

 ต้ารางท่ี 1.1.1-1 รายละเอีุยดิขอุงจังหวัิดิใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

2

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

ตารางท่ี 1.1.1-1 รำยละเอียดของจังหวัดในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ

หมำยเหตุ* พื นท่ีข้ำงเคียงประกอบด้วยพื นท่ีจังหวัดอื่น ๆ ท่ีมีพื นท่ีต้ำบลท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำหลักน้อยกว่ำ 1% ของพื นท่ีต้ำบล
นั น ๆ โดยพื นท่ีจังหวัด วัดจำกขอบเขตจังหวัดของกรมกำรปกครอง ปี พ.ศ. 2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 
Zone47

พ้ืนท่ีในเขตลุ่มน้้ำ
(ตร.กม.) (ไร่)

กรุงเทพมหำนคร 1,098.54           686,588.00        70.48           5.37          
สมทุรปรำกำร 425.38             265,862.00        44.58           2.08          
นนทบุรี 635.88             397,427.00        99.85           3.11          
ปทุมธำนี 1,167.33           729,581.00        76.78           5.71          
พระนครศรีอยุธยำ 2,355.29           1,472,059.00     92.44           11.52        
อ่ำงทอง 737.15             460,717.00        77.56           3.61          
ลพบุรี 3,345.80           2,091,126.00     51.53           16.37        
สิงห์บุรี 809.11             505,694.00        99.02           3.96          
ชัยนำท 866.90             541,809.00        34.59           4.24          
สระบุรี 888.18             555,114.00        25.38           4.34          
นครนำยก 209.15             130,720.00        9.77            1.02          
นครสวรรค์ 6,267.93           3,917,455.00     65.80           30.66        
อุทัยธำนี 10.74               6,712.00           0.16            0.05          
ก้ำแพงเพชร 639.04             399,399.00        7.51            3.13          
พิจิตร 163.58             102,238.00        3.79            0.80          
เพชรบูรณ์ 759.59             474,746.00        6.16            3.72          
สุพรรณบุรี 11.06               6,914.00           0.20            0.05          
นครปฐม 28.25               17,658.00         1.32            0.14          
สมทุรสำคร 19.21               12,006.00         2.24            0.09          
ข้ำงเคียง* 3.84                2,401.00           0.020        

รวม 20,441.96         12,773,822.00   100.000     

จังหวัด
ร้อยละของ
พ้ืนท่ีจังหวัด

ร้อยละของ
พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำ

2 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



1.1.2 ระบบลุ่มน้ำำ�า

การแบ่งลุ่มนำ�าส่าขาในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาได้
กำาห้นดตามผลการศึึกษาขอุงโคุรงการศึึกษาที่บที่วิน
การแบ่งพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าท่ี่�เห้มาะส่มส่ำาห้ร้บการบริห้าร
จ้ดการที่ร้พื้ยากรนำ�า	 และผลกระที่บจากการแบ่ง
พ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า	 โดยส่ำาน้กงานที่ร้พื้ยากรนำ�าแห่้งชั้าติ	

ปี	2562	ซึึ่�งในพื้้�นท่ี่�ลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยาแบ่งเป็น	2	ลุม่นำ�า
ส่าขา	 คุ้อุ	 ลุ่มนำ�าบึงบรเพื้็ด	 และลุ่มนำ�าท่ี่�ราบแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยา	 รายละเอุ่ยดขอุงแต่ละลุ ่มนำ�าส่าขา
แส่ดงในตารางท่ี่�	 1.1.2-1	 ขอุบเขตลุ ่มนำ�าส่าขา
แส่ดงได้ด้งรูปที่่�	1.1.2-1	ตามลำาด้บ

ต้ารางท่ี 1.1.2-1 รายละเอีุยดิขอุงลุ่มน้ำำ�าสัาขาใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

6

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)
ร้อยละของพ้ืนท่ี

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ
1 1001 บึงบอระเพ็ด 4,752.39 2,970,241 23.25         ลพบุรี โคกเจริญ หนองมว่ง

นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ โกรกพระ ชุมแสง หนองบัว ตำคลี ท่ำตะโก ไพศำลี พยุหะคีรี ตำกฟ้ำ
พิจิตร บำงมลูนำก ดงเจริญ
เพชรบูรณ์ ชนแดน วิเชียรบุรี หนองไผ่ บึงสำมพัน

2 1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 15,689.55 9,805,971 76.75         กรุงเทพมหำนคร เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบำงรัก เขตบำงเขน เขตบำงกะปิ เขตปทุมวัน
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย เขตพระโขนง เขตมนีบุรี เขตลำดกระบัง เขตยำนนำวำ
เขตยำนนำวำ เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญำไท เขตธนบุรี เขตบำงกอกใหญ่ เขตห้วยขวำง
เขตคลองสำน เขตตล่ิงชัน เขตบำงกอกน้อย เขตบำงขุนเทียน เขตภำษีเจริญ
เขตหนองแขม เขตรำษฎร์บูรณะ เขตบำงพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสำทร
เขตบำงซ่ือ เขตจตุจักร เขตบำงคอแหลม เขตประเวศ เขตประเวศ เขตคลองเตย
เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอนเมอืง เขตดอนเมอืง เขตรำชเทวี
เขตลำดพร้ำว เขตวัฒนำ เขตบำงแค เขตหลักส่ี เขตสำยไหม เขตคันนำยำว
เขตสะพำนสูง เขตวังทองหลำง เขตคลองสำมวำ เขตบำงนำ เขตทวีวัฒนำ
เขตทุ่งครุ เขตบำงบอน

2 1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ (ต่อ) สมทุรปรำกำร เมอืงสมทุรปรำกำร บำงพลี พระประแดง พระประแดง พระประแดง พระสมทุรเจดีย์
นนทบุรี เมอืงนนทบุรี บำงกรวย บำงใหญ่ บำงบัวทอง ไทรน้อย ปำกเกร็ด ปำกเกร็ด
ปทุมธำนี เมอืงปทุมธำนี คลองหลวง ธัญบุรี หนองเสือ ลำดหลุมแก้ว ล้ำลูกกำ สำมโคก
พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ นครหลวง บำงไทร บำงบำล บำงปะอิน บำงปะหัน

ผักไห่ ภำชี ลำดบัวหลวง วังน้อย เสนำ บำงซ้ำย อุทัย มหำรำช บ้ำนแพรก
อ่ำงทอง เมอืงอ่ำงทอง ไชโย ป่ำโมก โพธ์ิทอง แสวงหำ วิเศษชัยชำญ สำมโก้
ลพบุรี เมอืงลพบุรี พัฒนำนิคม โคกส้ำโรง ชัยบำดำล ท่ำวุ้ง บ้ำนหมี่ สระโบสถ์ โคกเจริญ

หนองมว่ง
สิงห์บุรี เมอืงสิงห์บุรี บำงระจัน ค่ำยบำงระจัน พรหมบุรี ท่ำช้ำง อินทร์บุรี
ชัยนำท เมอืงชัยนำท มโนรมย์ วัดสิงห์ สรรพยำ สรรคบุรี
สระบุรี เมอืงสระบุรี หนองแค วิหำรแดง หนองแซง บ้ำนหมอ ดอนพุด หนองโดน

พระพุทธบำท เสำไห้
นครนำยก บ้ำนนำ องครักษ์
นครสวรรค์ เมอืงนครสวรรค์ โกรกพระ บรรพตพิสัย เก้ำเล้ียว ตำคลี ไพศำลี พยุหะคีรี ลำดยำว

ตำกฟ้ำ แมว่งก์
อุทัยธำนี เมอืงอุทัยธำนี
ก้ำแพงเพชร ขำณุวรลักษบุรี ปำงศิลำทอง
สุพรรณบุรี บำงปลำมำ้
นครปฐม บำงเลน สำมพรำน พุทธมณฑล พุทธมณฑล
สมทุรสำคร เมอืงสมทุรสำคร กระทุ่มแบน

3 10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ) 0.02 10 0.00           สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดีย์
20,441.96 12,776,223 100.00       

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ

รวม

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)

3ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



 รูปท่ี 1.1.2-1 ขอุบเขต้ลุ่มน้ำำ�าสัาขาใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

5

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ

4 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



1.1.3 ปริมาณีฝน้ำ

ปริมาณีฝนรายเด้อุนเฉล่�ยในรอุบ	 30	 ปี	 (ปี	
2531	–	2560)	ขอุงลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยามป่รมิาณีฝนเฉล่�ย
เที่่าก้บ	1,231.0	มิลลิเมตร	ปริมาณีนำ�าฝนส่วินให้ญ่่
จะเกิดขึ�นในช่ั้วิงฤดูฝนระห้ว่ิางเด้อุนพื้ฤษภาคุมถึง
เด้อุนตุลาคุม	 คิุดเป็นร้อุยละ	 86.7	 โดยเด้อุนท่ี่�ม่

1.1.4 ปริมาณีน้ำำ�าท่า

ปรมิาณีนำ�าท่ี่าขอุงลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยาจากการรวิบรวิมและวิเิคุราะห์้ข้อุมลูปรมิาณีนำ�าท่ี่ารายเดอุ้นและ
รายปีขอุงส่ถาน่วิ้ดนำ�าที่่าในพื้้�นที่่�ลุ่มนำ�าต้�งแต่ปี	2509	-	2560	การวิิเคุราะห้์คุวิามส่้มพื้้นธ์ระห้วิ่างปริมาณี
นำ�าที่่ารายปีเฉล่�ยและพื้้�นที่่�ร้บนำ�าฝน	ได้ส่มการคุวิามส่้มพื้้นธ์ด้งน่�

เม้�อุ	 Q
M
	คุ้อุ	ปริมาณีนำ�าท่ี่ารายปีเฉล่�ย	,	ล้านลูกบาศึก์เมตร

	 A	คุ้อุ	พ้ื้�นท่ี่�ร้บนำ�าฝน,	ตารางกิโลเมตร

QM = 0.0569 A 1.0926  (R2 = 0.9823)

	 ส่รุปได้ว่ิาลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่ปริมาณีนำ�าท่ี่าเฉล่�ยปีละ	3,550	ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี	เป็นปริมาณีนำ�าท่ี่า
ในฤดูฝน	 (เด้อุนพื้ฤษภาคุมถึงเด้อุนตุลาคุม)	 เฉล่�ย	2,388	 ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี	 คิุดเป็นร้อุยละ	67.3	
ขอุงปริมาณีนำ�าท่ี่าเฉล่�ยท้ี่�งปี	โดยแยกเป็นรายลุ่มนำ�าส่าขาด้งตารางท่ี่�	1.1.3-1	

ฝนตกสู่งสุ่ด	ได้แก่	เด้อุนก้นยายน	ม่ปริมาณีฝนเฉล่�ย	
241.7	 มิลลิเมตรซึึ่�งปริมาณีฝนรายเด้อุนเฉล่�ยรอุบ	
30	ปีขอุงลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาและลุ่มนำ�าส่าขา	แส่ดงไว้ิ
ในตารางท่ี่�	1.1.3-1		

ห้มายเห้ตุ		1.	ปริมาณีนำ�าฝน	ต้�งแต่ปี	2531	–	2560

	 	 2.	ปริมาณีนำ�าที่่า	ต้�งแต่ปี	2509	–	2560

ต้ารางที ่1.1.3-1 ปรมิาณีฝน้ำและปรมิาณีน้ำำ�าท่ารายปเฉลีย่รอุบ 30 ป ขอุงลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยาและลุ่มน้ำำ�าสัาขา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

ตารางที่ 1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่ารายปีเฉล่ียรอบ 30 ปี ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสาขา

หมายเหตุ
1. ปริมาณน้ำฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560
2. ปริมาณน้ำท่า ต้ังแต่ปี 2509 – 2560

1.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.2.1 ทรัพยากรดิน

จากแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 พบว่า ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีท้ังหมด 38 กลุ่มชุดดิน โดยกลุ่มชุดดินท่ีคลุมพื้นท่ีมากลำดับท่ี 1 – 3 ได้แก่ 

1) กลุ่มชุดดินท่ี 4 คือ กลุ่มดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำท่ีมีอายุยังน้อย 
ปฏิกิร ิยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
ครอบคลุมพื้นท่ี 2,938.00 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,836,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

2) กลุ่ม U คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ 2,619.34 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,637,086.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.81 ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

3) กลุ่มชุดดินท่ี 28 คือ กลุ่มดินเหนียวลึกมากสีดำท่ีมีรอยแตกระแหงกว้างและลึก 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง
ครอบคลุมพื้นที่ 2,147.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,342,295.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของพื้นท่ี
ลุ่มน้ำ รายละเอียดกลุ่มชุดดินดังท่ีแสดงไว้ในรูปท่ี 1.2.1-1

1.2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2559-2560 ได้แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้

ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทไว้ในรูปที่ 1.2.2-1 สามารถนำมาวิเคราะห์หาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชนิดต่างๆ ได้ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1.2.2-1 โดยมีพื ้นที่ที ่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นพื ้นท่ี
ชลประทานรวม 5.505 ล้านไร่ และพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับทำการเกษตรอยู่รวมเท่ากับ 2.407 ล้านไร่ 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมาณน้้าท่าต่อหน่วยพ้ืนที่
(ก.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ม.ิย.) (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (ลิตร/วินาท/ีตร.กม.)

บึงบอระเพ็ด 1252.66 1115.65 137.01 445.53 425.94 19.59 2.97
ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 1224.43 1052.04 172.39 1334.72 1274.53 60.19 2.70
เจ้ำพระยำ (ลุ่มน้้ำหลัก) 1230.99 1066.83 164.16 1780.26 1700.48 79.78 2.76

ลุ่มน้้าสาขา
ฝนรายปีเฉล่ีย

ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย 30 ปี (มม.) ปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉล่ีย 30 ปี (ล้าน ลบ.ม.)

รวมทัง้ปี
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 1.1.5 อุุทกธรณีีวิิทยาและน้ำำ�าใต้้ดิิน้ำ

	 จากแผนท่ี่� อุุที่กธรณี่ วิิที่ยาการให้้นำ�าขอุง	
ช้ั้�นนำ�าบาดาลมาตราส่่วิน	 1:100,000	 ในพ้ื้�นท่ี่�
ศึึกษาส่รุปได้ว่ิา	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่พ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�คุุณีภาพื้	
นำ�าบาดาลเห้มาะส่ำาห้ร้บการนำามาใช้ั้ประโยชั้น์เท่ี่าก้บ		
12,108.71	ตารางกโิลเมตร	ห้ร้อุเที่า่ก้บร้อุยละ	59.23		
ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า	 โดยส่่วินให้ญ่่ม่ศ้ึกยภาพื้การให้้	
นำ�าบาดาลน้อุยกว่ิา	 2	 ลูกบาศึก์เมตรต่อุช้ั้�วิโมง		
โดยคุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	4,882.95	ตารางกิโลเมตรห้ร้อุ
เท่ี่าก้บร้อุยละ	23.89	ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า	รอุงลงมาคุ้อุ	

พ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�ม่ศ้ึกยภาพื้นำ�าบาดาลมากกว่ิา	20		2-10	และ		
10-20	 ลูกบาศึก์เมตรต่อุช้ั้�วิโมง	 ตามลำาด้บ	 โดย
คุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	4,207.84		2,042.39	และ	975.54	
ตารางกิโลเมตร	 ตามลำาด้บ	 ห้ร้อุเท่ี่าก้บร้อุยละ	
20.58		9.99	และ	4.77	ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าตามลำาด้บ		
โดยแส่ดงศ้ึกยภาพื้นำ�าบาดาลในบริเวิณีพ้ื้�นท่ี่�ศึึกษา
มาตราส่่วิน	 1:100,000	 ส่ามารถแส่ดงได้ตามรูปท่ี่�		
1.1.5-1

6 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



 รูปท่ี 1.1.5-1 ศักยภาพัน้ำำ�าบาดิาลใน้ำบริเวิณีพืั�น้ำท่ีลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา
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1.1.6 คุณีภาพัน้ำำ�า

จากการติดตามตรวิจส่อุบและเฝ้าระว้ิงคุุณีภาพื้นำ�าผิวิดินลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	คุลอุงเช้ั้�อุมต่อุแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	
และลุ่มนำ�าภาคุกลางแบ่งอุอุกเป็น	แม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	17	ส่ถาน่คุลอุงเช้ั้�อุมต่อุแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	9	ส่ถาน่	แม่นำ�า
น้อุย	6	ส่ถาน่	แม่นำ�าป่าส้่ก	3	ส่ถาน่	และ	แม่นำ�าลพื้บุร่	3	ส่ถาน่	จำานวิน	4	คุร้�งต่อุปี	รวิม	152	ต้วิอุยา่ง	ประเมิน
คุุณีภาพื้นำ�าโดยใช้ั้เกณีฑ์มาตรฐานคุุณีภาพื้นำ�าแห้ล่งนำ�าผิวิดิน	ตามประกาศึคุณีะกรรมการสิ่�งแวิดล้อุมแห่้งชั้าติ	
ฉบ้บท่ี่�	8	(พื้.ศึ.	2537)	และด้ชั้น่คุุณีภาพื้นำ�าแห้ล่งนำ�าผิวิดิน	(WaterQuality	Index:	WQI)	ผลการประเมิน
คุุณีภาพื้นำ�า	ปี	2560	(มกราคุม	เมษายน	มิถุนายน	พื้ฤศึจิกายน)	พื้บว่ิาคุุณีภาพื้นำ�าในเกณีฑ์ด่	ร้อุยละ	6.57	พื้อุใช้ั้	
ร้อุยละ	31.39	เส้่�อุมโที่รม	46.72	และเส้่�อุมโที่รมมาก	ร้อุยละ	15.33	ซึึ่�งจากการประเมินคุุณีภาพื้นำ�าในรอุบ	
5	ปี	(ปี	2556	–	2560)	โดยใช้ั้ด้ชั้น่คุุณีภาพื้นำ�าท้ี่�วิไปพื้บว่ิา	ต้�งแต่ปี	2558	เป็นต้นมา	ร้อุยละขอุงแห้ล่งนำ�าท่ี่�ม่
คุุณีภาพื้ด่	–	พื้อุใช้ั้	ม่เพิื้�มขึ�น	แต่เม้�อุพิื้จารณีาแนวิโน้มคุวิามเปล่�ยนแปลงคุุณีภาพื้นำ�ารายแห้ล่งนำ�าพื้บว่ิา	ด้ชั้น่
คุุณีภาพื้นำ�าท้ี่�วิไปขอุงแต่ละแห้ล่งนำ�าม่แนวิโน้มลดลง	เพ้ื้�อุให้้คุุณีภาพื้นำ�าในพ้ื้�นท่ี่�ด่ขึ�นอุย่างย้�งย้น	คุวิรให้้คุวิาม
ส่ำาคุ้ญ่ก้บการเฝ้าระว้ิง	และและพิื้จารณีาใช้ั้มาตรการลดปริมาณีนำ�าเส่่ย	ในพ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นเม้อุง	พ้ื้�นท่ี่�อุุตส่าห้กรรม	
และเกษตรกรรม	ท่ี่�ม่การใช้ั้ประโยชั้น์ท่ี่�ดินห้นาแน่น	โดยแนวิที่างการฟนฟูคุุณีภาพื้นำ�าให้้เป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ี่�ด่ท่ี่�สุ่ดคุ้อุการลดนำ�าเส่่ยจากต้นที่าง	จึงม่ข้อุเส่นอุในการลดมลพิื้ษท่ี่�ไห้ลลงสู่่แห้ล่งนำ�าด้งน่�

	 (1)	 ส่ น้บส่ นุน ใ ห้้ภาคุประชั้าชั้น	 ภาคุ
อุุตส่าห้กรรม	ภาคุเกษตรกรรม	ม่การจ้ดการนำ�าเส่่ย
ท่ี่�ถูกต้อุงตามห้ล้กวิิชั้าการ	ซึึ่�งเป็นการช่ั้วิยลดมลพิื้ษ
จากแห้ล่งกำาเนิดโดยตรง
	 (2)	 ใช้ั้มาตรการที่างกฎห้มายเป็นเคุร้�อุงม้อุ
ตรวิจส่อุบการใช้ั้งานระบบบำาบ้ดนำ�าเส่่ยขอุงภาคุร้ฐ
และเอุกชั้น	 ให้้ผู้คุรอุบคุรอุงดูแลร้กษาระบบบำาบ้ด
นำ�าเส่่ยและใช้ั้งานอุย่างม่ประสิ่ที่ธิภาพื้	 รวิมถึง	
คุวิบคุุมการปล่อุยนำ�าเส่่ย	เช่ั้น	กฎกระที่รวิงกำาห้นด
ห้ล้กเกณีฑ์	 วิิธ่การ	 และแบบการจ้ดเก็บส่ถิติข้อุมูล
	 การจ้ดที่ำาบ้นทึี่กรายละเอุ่ยดและรายงานส่รุปผล
การที่ำางานขอุงระบบบำาบ้ดนำ�าเส่่ย	รวิมท้ี่�งกฎห้มาย
อุ้�นท่ี่�เก่�ยวิข้อุง
	 (3)	 เ ป ด โ อุ ก า ส่ แล ะส่ น้ บส่ นุ น ใ ห้้ เ กิ ด
กระบวินการม่ส่่วินร่วิมขอุงประชั้าชั้นในการ
เฝ้าระว้ิง	 และเต้อุนภ้ยสิ่�งแวิดล้อุมในพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า
เจ้าพื้ระยา	 เช่ั้น	 การจ้ดอุบรมเคุร้อุข่ายเฝ้าระว้ิง
คุุณีภาพื้นำ�า

	 (4)	 	ส่น้บส่นุนให้้อุงค์ุกรปกคุรอุงส่่วินท้ี่อุงถิ�น	
จ้ดที่ำาแผนการจ้ดการนำ�าเส่่ยในพ้ื้�นท่ี่�	 ศึึกษารูปแบบ
ระบบบำาบ้ดนำ�าเส่่ยท่ี่�ม่คุวิามเห้มาะส่มก้บท้ี่อุงถิ�น
ก่อุส่ร้างท่ี่อุรวิบรวิม	 และระบบบำาบ้ดนำ�าเส่่ยรวิม
เพ้ื้�อุเป็นการลดปริมาณีนำ�าเส่่ยท่ี่�ระบายลงสู่่แห้ล่งนำ�า
ส่าธารณีะ
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1.2 ·รั¾Âากร´ิ¹และการãชŒประâÂช¹�·Õè´ิ¹

1.2.1 ทรัพัยากรดิิน้ำ

จากแผนท่ี่�ชุั้ดดินขอุงกรมพ้ื้ฒนาท่ี่�ดิน	 มาตราส่่วิน	 1:25,000	 พื้บว่ิา	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่ท้ี่�งห้มด	
38	กลุ่มชุั้ดดิน	โดยกลุ่มชุั้ดดินท่ี่�คุลุมพ้ื้�นท่ี่�มากลำาด้บท่ี่�	1	–3	ได้แก่	

กลุมชุดดินท่ี 4	คุ้อุ	กลุ่มดินเห้น่ยวิลึกมากท่ี่�เกิดจากตะกอุนลำานำ�าท่ี่�ม่อุายยุง้น้อุย	ปฏิิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง	การระบายนำ�าคุ่อุนข้างเลวิ	คุวิามอุุดมส่มบูรณ์ีปานกลาง	คุรอุบคุลุม
พ้ื้�นท่ี่�	2,938.00	ตารางกิโลเมตร	ห้ร้อุ	1,836,250	ไร่	คิุดเป็นร้อุยละ	14.37	ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า	

กลุม U	คุ้อุ	พ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นและสิ่�งปลูกส่ร้าง	คุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	2,619.34	ตารางกิโลเมตร	ห้ร้อุ	
1,637,086.90	ไร่	คิุดเป็นร้อุยละ	12.81	ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า			

กลุมชุดดินท่ี 28 คือ	กลุ่มดินเห้น่ยวิลึกมากส่่ดำาท่ี่�ม่รอุยแตกระแห้งกว้ิางและลึก	ปฏิิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง	 การระบายนำ�าด่ถึงด่ปานกลาง	 คุวิามอุุดมส่มบูรณ์ีปานกลางถึงสู่ง
คุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	 2,147.67	 ตารางกิโลเมตร	 ห้ร้อุ	 1,342,295.16	 ไร่	 คิุดเป็นร้อุยละ	
10.51	ขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า

1

2

3

รายละเอุ่ยดกลุ่มชุั้ดดินด้งท่ี่�แส่ดงไว้ิในรูปท่ี่�	1.2.1-1
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

10

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
 รูปท่ี 1.2.1-1 กลุ่มชุดิดิิน้ำขอุงลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา
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1.2.2 การใช้ประโยชน้ำท่ีดิิน้ำ

จากแผนท่ี่�การใช้ั้ประโยชั้น์ท่ี่�ดินปี	2559-2560	
ได้แส่ดงการกระจายต้วิขอุงพ้ื้�นท่ี่�การใช้ั้ประโยชั้น์
ท่ี่�ดินแต่ละประเภที่ไว้ิในรูปท่ี่�	1.2.2-1	ส่ามารถนำามา
วิิเคุราะห์้ห้าการใช้ั้ประโยชั้น์ท่ี่�ดินชั้นิดต่างๆ	 ได้ด้ง
แส่ดงไว้ิในตารางท่ี่�	 1.2.2-1	 โดยม่พ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�เห้มาะส่ม
ส่ำาห้ร้บการพื้้ฒนาเป็นพื้้�นที่่�ชั้ลประที่านรวิม	5.505	

ต้ารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน้ำที่ดิิน้ำชน้ำิดิต้่างๆ ป พั.ศ.2559-2560

ต้ารางท่ี 1.2.2-2 พืั�น้ำท่ีเหมาะสัมสัำาหรับการชลประทาน้ำและการเกษต้ร และพืั�น้ำท่ีชลประทาน้ำ

ล้านไร่	และพื้้�นท่ี่�ท่ี่�เห้มาะส่มส่ำาห้รบ้ที่ำาการเกษตรอุยู่
รวิมเที่่าก้บ	2.407	ล้านไร่	ด้งแส่ดงพื้้�นที่่�เห้มาะส่ม
ส่ำาห้รบ้การชั้ลประที่านและที่ำาการเกษตรไว้ิในรูปที่่�	
1.2.2-2	และส่รุปต้วิเลขพื้้�นที่่�เห้มาะส่มส่ำาห้ร้บการ
ชั้ลประที่านและที่ำาการเกษตร	และพื้้�นท่ี่�ชั้ลประที่าน
ไวิ้ในตารางที่่�	1.2.2-2

ห้น่วิย	:	ตร.กม.

ห้น่วิย	:	ตร.กม.

ข้อุมูล	:	กรมพื้้ฒนาที่่�ดิน	(ปี	2560)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560
ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไมยื้นต้น ไมผ้ล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

3,486.42 8,845.87 4,190.54 297.65 467.56 167.02 91.43 364.93 10.58 902.80 651.46 957.84 N/A 20,441.94
223.73 1,872.62 1,646.57 106.06 37.54 2.26 31.35 8.30 6.73 330.09 122.81 364.31 N/A 4,752.39

3,262.68 6,973.25 2,543.97 191.58 430.02 164.77 60.07 356.63 3.85 572.71 528.65 593.53 N/A 15,689.55
0.01 - - - - - - - - - 0.00 - N/A 0.02

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ
1001 บึงบอระเพ็ด

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

781.66 105.99 30.05 0.17
328.07 105.76 - -
453.59 0.23 30.05 0.17

- - - -

พ้ืนท่ีป่ำไม้
พ้ืนท่ีเขตห้ำมล่ำ

สัตว์ป่ำ

พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

1001 บึงบอระเพ็ด
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ 8,808.56 5.5054 3,850.52 2.4066 5,952.05 3.7200
1001 บึงบรเพ็ด 1,852.33 1.1577 990.94 0.6193 8.68 0.0054
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 6,956.24 4.3476 2,859.58 1.7872 5,943.37 3.7146

ลุ่มน้้ำสำขำ

บึงบอระเพ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560
ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไมยื้นต้น ไมผ้ล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

3,486.42 8,845.87 4,190.54 297.65 467.56 167.02 91.43 364.93 10.58 902.80 651.46 957.84 N/A 20,441.94
223.73 1,872.62 1,646.57 106.06 37.54 2.26 31.35 8.30 6.73 330.09 122.81 364.31 N/A 4,752.39

3,262.68 6,973.25 2,543.97 191.58 430.02 164.77 60.07 356.63 3.85 572.71 528.65 593.53 N/A 15,689.55
0.01 - - - - - - - - - 0.00 - N/A 0.02

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ
1001 บึงบอระเพ็ด

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

781.66 105.99 30.05 0.17
328.07 105.76 - -
453.59 0.23 30.05 0.17

- - - -

พ้ืนท่ีป่ำไม้
พ้ืนท่ีเขตห้ำมล่ำ

สัตว์ป่ำ

พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

1001 บึงบอระเพ็ด
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ 8,808.56 5.5054 3,850.52 2.4066 5,952.05 3.7200
1001 บึงบรเพ็ด 1,852.33 1.1577 990.94 0.6193 8.68 0.0054
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 6,956.24 4.3476 2,859.58 1.7872 5,943.37 3.7146

ลุ่มน้้ำสำขำ

บึงบอระเพ็ด

ข้อุมูล	:	กรมชั้ลประที่าน

บึงบอุระเพ็ื้ด

11ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



 รูปท่ี 1.2.2-1 แสัดิงการกระจายตั้วิขอุงพืั�น้ำท่ีการใช้ประโยชน้ำท่ีดิิน้ำ ป 2560

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

12

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงกำรกระจำยตัวของพื นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2560

12 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

13

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

ตารางท่ี 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรชลประทำนและกำรเกษตร และพื นที่ชลประทำน
ปัจจุบัน

รูปที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรท้ำกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

10 ลุ่มน ้าเจา้พระยา 8,808.56 5.5054 3,850.52 2.4066 5,952.05 3.7200
1001 บึงบรเพ็ด 1,852.33 1.1577 990.94 0.6193 8.68 0.0054
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 6,956.24 4.3476 2,859.58 1.7872 5,943.37 3.7146

ลุ่มน้้ำสำขำ

รูปท่ี 1.2.2-2 พืั�น้ำท่ีเหมาะสัมสัำาหรับการทำาการชลประทาน้ำและทำาการเกษต้ร

13ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



1.3  ·รั¾Âากรป†าäมŒและชัé¹คØ³Àา¾ลØ‹ม¹íéา

1.3.1 ทรัพัยากรปาไม้

จากข้อุมูลแผนที่่�ที่ร้พื้ยากรป่าไม้ด้งได้แส่ดงไวิ้ในรูปท่ี่�	 1.3.1-1	 และส่ามารถส่รุปต้วิเลขไวิ้ในตารางท่ี่�	
1.3.1-1	 พื้บวิ่าพื้้�นที่่�ป่าไม้ในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่เที่่าก้บ	 781.66	 ตารางกิโลเมตร	 ห้ร้อุคุิดเป็น	 488,537	 ไร่	
เที่่าก้บร้อุยละ	3.82	ขอุงพื้้�นที่่�ลุ่มนำ�า

ต้ารางท่ี 1.3.1-1 พืั�น้ำท่ีปาไม้ใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560
ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไมยื้นต้น ไมผ้ล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

3,486.42 8,845.87 4,190.54 297.65 467.56 167.02 91.43 364.93 10.58 902.80 651.46 957.84 N/A 20,441.94
223.73 1,872.62 1,646.57 106.06 37.54 2.26 31.35 8.30 6.73 330.09 122.81 364.31 N/A 4,752.39

3,262.68 6,973.25 2,543.97 191.58 430.02 164.77 60.07 356.63 3.85 572.71 528.65 593.53 N/A 15,689.55
0.01 - - - - - - - - - 0.00 - N/A 0.02

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ
1001 บึงบอระเพ็ด

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

781.66 105.99 30.05 0.17
328.07 105.76 - -
453.59 0.23 30.05 0.17

- - - -

พ้ืนท่ีป่ำไม้
พ้ืนท่ีเขตห้ำมล่ำ

สัตว์ป่ำ

พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

1001 บึงบอระเพ็ด
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีเหมำะสมส้ำหรับ พ้ืนท่ีชลประทำน
พัฒนำพ้ืนท่ีชลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ 8,808.56 5.5054 3,850.52 2.4066 5,952.05 3.7200
1001 บึงบรเพ็ด 1,852.33 1.1577 990.94 0.6193 8.68 0.0054
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 6,956.24 4.3476 2,859.58 1.7872 5,943.37 3.7146

ลุ่มน้้ำสำขำ

บึงบอระเพ็ด

ข้อุมูล	:	กรมป่าไม้	(ปี	2562)

ต้ารางท่ี 1.3.1-1 พืั�น้ำท่ีปาไม้ใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ข้อุมูล	:	กรมป่าไม้	(ปี	2562)

ต้ารางท่ี 1.3.1-1 พืั�น้ำท่ีปาไม้ใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ห้น่วิย	:	ตร.กม.

14 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

15

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
รูปท่ี 1.3.1-1 พืั�น้ำท่ีปาไม้ใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

15ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



1.3.2 ชั�น้ำคุณีภาพัลุ่มน้ำำ�า

ในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่พื้้�นที่่�ชั้้�นคุุณีภาพื้ลุ่มนำ�า	1A	1B	และ	ชั้้�น	2	เที่่าก้บ	194.31	51.70	และ	208.91	
ตารางกิโลเมตร	ตามลำาด้บ	รวิมเที่่าก้บร้อุยละ	2.23	ขอุงพื้้�นที่่�ลุ่มนำ�า	ด้งแส่ดงไวิ้ในรูปที่่�	1.3.2-1

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

16

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
ในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำมีพื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 1A 1B และ 2 เท่ำกับ 194.31 51.70 และ 

208.91 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ ซึ่งรวมเท่ำกับร้อยละ 2.23 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 
1.3.2-1 

รูปที่ 1.3.2-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
รูปท่ี 1.3.2-1 พืั�น้ำท่ีชั�น้ำคุณีภาพัลุ่มน้ำำ�าใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

16 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม
 1.4.1 ประชากร
	 ข้อุมูลประชั้ากรและคุร้วิเร้อุน	 รวิบรวิมจากส่ำาน้กบริห้ารการที่ะเบ่ยน	 กรมการปกคุรอุง	 ปี	 2562	
โดยการนำาข้อุมูลประชั้ากรรายตำาบลมาคุูณีก้บส้่ดส่่วินพ้ื้�นท่ี่�ตำาบลในลุ่มนำ�า	 ซึึ่�งลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาคุรอุบคุลุม	
พ้ื้�นท่ี่� ส่่วินให้ญ่่ใน	 16	 จ้งห้ว้ิด	 96	 อุำาเภอุ	 781	 ตำาบล	 ม่ประชั้ากรรวิมที่้�งสิ่�น	 6,129,260	 คุน		
แยกเป็นประชั้ากรชั้าย	2,941,993	คุน	และประชั้ากรห้ญ่ิง	3,187,267	คุน	ม่คุวิามห้นาแน่นขอุงประชั้ากร	
300	คุนต่อุตารางกิโลเมตร	จำานวินคุร้วิเร้อุนที่้�งส่ิ�น	2,803,636	คุร้วิเร้อุน	เฉล่�ย	2	คุนต่อุคุร้วิเร้อุน

 1.4.2 เศรษฐกิจและสัังคม
	 ข้อุมูลพ้ื้�นฐานด้านเศึรษฐกิจและส้่งคุม	รวิบรวิมข้อุมูลจากรายงาน	กชั้ชั้.2คุ	ซึึ่�งเป็นข้อุมูลระด้บห้มู่บ้านท่ี่�
แส่ดงส่ภาพื้ท้ี่�วิไปขอุงห้มู่บ้าน	ส่ภาพื้พ้ื้�นฐานที่างเศึรษฐกิจ	ระด้บการศึึกษา	การม่ส่่วินร่วิมและคุวิามเข้มแข็ง
ขอุงชุั้มชั้น	สุ่ขภาพื้และอุนาม้ย	ส่ภาพื้แรงงาน	และยาเส่พื้ติด	ซึึ่�งดำาเนินการจ้ดเก็บทุี่กห้มู่บ้านในเขตชั้นบที่เปน็
ประจำาทุี่ก	2	ปี	ที่ำาให้้ที่ราบว่ิาประชั้าชั้นในห้มู่บ้านม่คุุณีภาพื้ช่ั้วิิตและส่ภาพื้คุวิามเป็นอุยูเ่ป็นอุย่างไร	แต่ละ
ห้มู่บ้านม่ปัญ่ห้าในเร้�อุงใดบ้างท่ี่�คุวิรได้ร้บการแก้ไข	 ซึึ่�งปัญ่ห้าจะบ่งช่ั้�ได้จากต้วิช่ั้�ว้ิด	 นอุกจากน่�ย้งส่ามารถ
จ้ดระด้บการพ้ื้ฒนาขอุงห้มู่บ้านได้เป็น	3	ระด้บ	คุ้อุ	ห้มู่บ้านเร่งร้ดพ้ื้ฒนาอุ้นด้บ	1	(ล้าห้ล้ง)	ห้มู่บ้านเร่งร้ด
พ้ื้ฒนาอุ้นด้บ	2	(ปานกลาง)	และห้มู่บ้านเร่งร้ดพ้ื้ฒนาอุ้นด้บ	3	(ก้าวิห้น้า)	ซึึ่�งจากการรวิบรวิมข้อุมูล	กชั้ชั้.2คุ		
ปี	พื้.ศึ.	2562	แส่ดงข้อุมูลคุร้วิเร้อุนและประชั้ากร	รวิมถึงข้อุมูลเศึรษฐกิจและส้่งคุมขอุงห้มู่บ้านท่ี่�อุยู่ในพ้ื้�นท่ี่�
ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาซึึ่�งม่ท้ี่�งสิ่�น	5,071	ห้มู่บ้าน

กรุงเที่พื้มห้านคุร
กำาแพื้งเพื้ชั้ร
ชั้้ยนาที่
นคุรนายก
นคุรปฐม
นคุรส่วิรรคุ์
นนที่บุร่
ปทีุ่มธาน่
พื้ระนคุรศึร่อุยุธยา
พื้ิจิตร
เพื้ชั้รบูรณี์
ลพื้บุร่
ส่มุที่รปราการ
ส่มุที่รส่าคุร
ส่ระบุร่
ส่ิงห้์บุร่
สุ่พื้รรณีบุร่
อุ่างที่อุง
อุุที่้ยธาน่

573,907
142,660
101,282
96,589
308,167
109,977
204,404
254,627
465,972
83,504
84,058
144,041
343,215
411,326
330,750
129,095
100,595
107,129
97,948

3,214
2,360
2,938
2,780
2,792
2,387
2,926
2,930
2,876
2,356
2,356
2,833
2,893
2,865
2,767
2,725
2,754
2,705
2,399

65.81
63.63
71.08
67.82
64.59
58.37
65.86
70.89
71.01
62.21
63.14
69.05
61.81
66.46
63.55
63.92
63.45
74.06
66.81

จ้งห้วิ้ด ผลิตภ้ณีฑ์มวิลรวิม
จ้งห้วิ้ด	(GDP)
(บาที่/คุน)

เส่้นคุวิามยากจน	(2561)

(บาที่/คุน/เด้อุน)

เส่้นคุวิามยากจนอุ้ตราเพื้ิ�ม
เฉล่�ยต่อุปี	(2543	-	2561)

(บาที่/คุน/เด้อุน)

17ลุ่่�มน้ำำ��เจ้้�พระย�



โคุรงการพื้ฒ้นาแห้ล่งนำ�าและโคุรงการชั้ลประที่าน
ในปี	 2562	 ท่ี่�ก่อุส่ร้างแล้วิเส่ร็จในพ้ื้�นท่ี่� ลุ่มนำ�า
เจ้าพื้ระยา	แบ่งประเภที่โคุรงการตามขนาดคุวิามจุ
เก็บก้ก	 ได้แก่	 โคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดให้ญ่่	
มคุ่วิามจเุกบ็กก้ต้�งแต่	100	ล้านลกูบาศึก์เมตรขึ�นไป	
โคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดกลาง	 ม่คุวิามจุ
เก็บก้กต้�งแต่	2	ล้านลูกบาศึก์เมตรขึ�นไป	แต่น้อุยกว่ิา	
100	ล้านลกูบาศึก์เมตรและโคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�า
ขนาดเล็ก	มคุ่วิามจเุกบ็กก้น้อุยกว่ิา	2	ล้านลกูบาศึก์
เมตร

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
¢Í§ÅØ‹Á¹íéÒ

2.1 âครงการ¾ั²¹าแËล‹ง¹íéา

º··Õè

2

	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	 ม่โคุรงการพื้้ฒนาแห้ล่งนำ�า
ที่้�งส่ิ�น	 309	 โคุรงการ	 ประกอุบไปด้วิย	 โคุรงการ
พื้ฒ้นาแห้ล่งนำ�าขนาดกลาง	5	โคุรงการ	และโคุรงการ
พื้ฒ้นาแห้ล่งนำ�าขนาดเลก็	304	โคุรงการ	รวิมคุวิามจุ
เก็บก้ก	 31	 ล้านลูกบาศึก์เมตร	 พื้้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์
รวิม	7,210,220	ไร่	ตำาแห้น่งโคุรงการพื้ฒ้นาแห้ล่งนำ�า
ในพื้้�นที่่�ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาแส่ดงด้งรูปที่่�	2.1-1

18 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

19

ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 2.1-1 ต้ำแหน่งโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบันในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ
รูปท่ี 2.1-1 ต้ำาแหน่้ำงโครงการพััฒน้ำาแหล่งน้ำำ�าใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

19ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



2.1.2 โครงการพััฒน้ำาแหล่งน้ำำ�าขน้ำาดิกลาง

2.1.3 โครงการพััฒน้ำาแหล่งน้ำำ�าขน้ำาดิเล็ก

 2.1.1 โครงการพััฒน้ำาแหล่งน้ำำ�าขน้ำาดิใหญ่่

 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่โคุรงการชั้ลประที่านขนาดให้ญ่่ที่่�ส่ำาคุ้ญ่	 คุ้อุ	 โคุรงการชั้ลประที่านเจ้าพื้ระยาให้ญ่่	
ม่แห้ล่งนำ�าต้นทีุ่นจากอุ่างเก็บนำ�าเข้�อุนภูมิพื้ล	 เข้�อุนส่ิริกิติ์	 และเข้�อุนป่าส่้กชั้ลส่ิที่ธิ์	 ประกอุบด้วิย	 โคุรงการ
ชั้ลประที่าน	26	โคุรงการ	พื้้�นที่่�ชั้ลประที่านรวิม	7,610,443	ไร่	มพ่ื้้�นท่ี่�คุาบเก่�ยวิระห้ว่ิางท่ี่�ราบแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา
ในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาและที่่�ราบแม่นำ�าที่่าจ่น	ในลุ่มนำ�าที่่าจ่นโดยแยกเป็นการใชั้้นำ�าจากลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาจำานวิน	
13	โคุรงการ	ใชั้้นำ�าจากลุ่มนำ�าที่่าจ่น	จำานวิน	4	โคุรงการ	และม่การใชั้้นำ�าจากที่้�ง	2	ลุ่มนำ�า	จำานวิน	9	โคุรงการ	
ซึ่ึ�งโคุรงการชั้ลประที่านที่้�ง	9	โคุรงการ	ที่่�ใช้ั้นำ�าคุาบเก่�ยวิระห้ว่ิางลุม่นำ�าเจ้าพื้ระยาและท่ี่าจน่	จะกำาห้นดให้้เป็น
พื้้�นที่่�ชั้ลประที่านขอุงที่้�ง	2	ลุ่มนำ�า	อุย่างละคุรึ�ง	น้�นคุ้อุ	โคุรงการเจ้าพื้ระยาให้ญ่่ที่่�ใชั้้นำ�าจากลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	
ม่พื้้�นที่่�ชั้ลประที่านรวิม	5,344,220	ไร่	และที่่�ใชั้้นำ�าจากลุ่มนำ�าที่่าจ่น	ม่พื้้�นที่่�ชั้ลประที่าน	2,266,223	ไร่	

	 โคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดกลางท่ี่�ก่อุส่ร้างแล้วิเส่ร็จในปี	2562	ม่ท้ี่�งสิ่�น	5	โคุรงการ	ส่ามารถเก็บก้กนำ�า	
ได้	 148	 ล้านลูกบาศึก์เมตร	 พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์รวิม	 1,087,000	 ไร่	 โคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดกลาง	
ในพ้ื้�นท่ี่�	เช่ั้น

	 1)	 โคุรงการอุา่งเกบ็นำ�าห้้วิยให้ญ่่	ตำาบลตะคุรอุ้		
อุำาเภอุไพื้ศึาล่	จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	คุวิามจุ	11.87	ล้าน	
ลูกบาศึก์เมตร	พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์	10,000	ไร่
	 2)	 โคุรงการอุ่างเก็บนำ�าห้้วิยซึ่้บเห้ล็ก	 ตำาบล
โคุกตมู	อุำาเภอุเมอุ้ง	จง้ห้วิด้ลพื้บรุ	่คุวิามจ	ุ9.04	ล้าน
ลูกบาศึก์เมตร	พื้้�นที่่�ร้บประโยชั้น์	12,000	ไร่

	 โคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดเลก็ซึึ่�งเป็นโคุรงการประเภที่อุ่างเกบ็นำ�า	คุลอุงส่่งนำ�า	ห้นอุง	บงึ	ส่ระนำ�า	บ่อุนำ�าต้�น		
บ่อุนำ�าบาดาล	 และอุ้�นๆ	 ท่ี่�ใช้ั้เวิลาในการก่อุส่ร้างไม่เกิน	 1	 ปี	 ท่ี่�ได้ดำาเนินการก่อุส่ร้างแล้วิเส่ร็จ	 ม่จำานวิน	
ท้ี่�งสิ่�น	 304	 โคุรงการ	 ม่ปริมาตรคุวิามจุเก็บก้ก	 15	 ล้านลูกบาศึก์เมตร	 ม่พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์รวิมก้นท้ี่�งสิ่�น
เท่ี่าก้บ	779,000	ไร่
	 อุยา่งไรก็ตาม	พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์จากโคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าขนาดเล็กส่่วินให้ญ่่จะไม่ม่ระบบส่่งนำ�า	ที่ำาให้้	
การนำานำ�าไปใช้ั้ที่ำาได้ไม่เต็มประสิ่ที่ธิภาพื้มากน้ก	 ซึึ่�งในที่างปฏิิบ้ติจะส่่งผลให้้พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์ท่ี่�แส่ดงไว้ิ	
จะลดลงอุ่กประมาณี	30%	ถึง	40%

	 3)	 โคุรงการอุ่างเก็บนำ�าห้้วิยโป่ง	 ตำาบล	
ห้้วิยโป่ง	 อุำาเภอุเม้อุง	 จ้งห้ว้ิดลพื้บุร่	 คุวิามจุ	 2.07	
ล้านลูกบาศึก์เมตร	พื้้�นที่่�ร้บประโยชั้น์	719	ไร่
	 4)	 โคุรงการอุ่างเก็บนำ�าห้้วิยให้ญ่่	 (วิ้งแขม)	
ตำาบลเขาพื้ระงาม	อุำาเภอุเม้อุง	จง้ห้วิด้ลพื้บรุ่	คุวิามจ	ุ	
12	ล้านลกูบาศึก์เมตร	พื้้�นที่่�ร้บประโยชั้น์	15,357	ไร่
	 5)	 โคุรงการเข้�อุนเจ้าพื้ระยา	ตำาบลบางห้ลวิง	
อุำาเภอุส่รรพื้ยา	จ้งห้วิ้ดชั้้ยนาที่		

20 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



	 ในพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่แผนงานโคุรงการท่ี่�ส่ำาคุ้ญ่	จำานวิน	41	โคุรงการ	คุวิามจุเก็บก้กรวิม	313.27	ล้าน
ลูกบาศึก์เมตร	และพ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์รวิมท้ี่�งสิ่�น	465,701	ไร่	โดยม่แผนงานโคุรงการขนาดให้ญ่่ท่ี่�ส่ำาคุ้ญ่ในพ้ื้�นท่ี่�
ลุ่มนำ�า	ได้แก่	โคุรงการคุลอุงระบายนำ�าห้ลากช้ั้ยนาที่-ป่าส้่ก	คุลอุงระบายนำ�าห้ลากบางบาล-บางไที่ร	พื้ร้อุมอุาคุาร
ประกอุบ	และคุลอุงระบายนำ�าห้ลากป่าส้่ก-อุ่าวิไที่ย	ตำาแห้น่งโคุรงการพ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	ด้งน่�

2.2 แ¼¹งา¹âครงการ¾ั²¹าแËล‹ง¹íéา

	 1)	 แก้มลิงบึงส่ามจุ ่น	 จ้งห้วิ้ดสุ่พื้รรณีบุร่	
คุวิามจ	ุ 1.9	 ล้านลกูบาศึก์เมตร	พื้้�นที่่�รบ้ประโยชั้น์	
10,000	ไร่
	 2)	 คุลอุงระบายนำ�าห้ลากชั้้ยนาที่-ป่าส่้ก	
จ้งห้วิ้ดชั้้ยนาที่	 นคุรส่วิรรคุ์	 ลพื้บุร่	 และส่ระบุร่	
คุวิามจ	ุ80	ล้านลกูบาศึก์เมตร
	 3)	 คุลอุงระบายนำ�าห้ลากบางบาล-บางไที่ร	
พื้ร้อุมอุาคุารประกอุบ	 จ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	
คุวิามจุ	 25ล้านลูกบาศึก์เมตร	 พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์
229,138	ไร่

	 4)	 ปร้บปรุงโคุรงข่ายระบบชั้ลประที่าน
ฝังตะวิ้นตกจ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 ปทุี่มธาน่	
นคุรปฐม	นนที่บุร	่กรุงเที่พื้มห้านคุร	ส่มทุี่รปราการ	
และส่มุที่รส่าคุร
	 5)	 เพื้ิ�มประส่ิที่ธิภาพื้การระบายนำ�าแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยา	 จ้งห้วิ้ดช้ั้ยนาที่	 ส่ิงห้์บุร่	 อุ่างที่อุง	 และ
พื้ระนคุรศึรอุ่ยธุยา
	 6)	 เพื้ิ�มประส่ิที่ธิภาพื้การระบายนำ�าแม่นำ�า
ที่่าจ่น	 จ้งห้วิ้ดชั้้ยนาที่	 สุ่พื้รรณีบุร่	 นคุรปฐม	 และ
ส่มทุี่รส่าคุร
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	 7)	 การบริห้ารจ้ดการพื้้�นที่่�นอุกคุ้นก้�นนำ�า	
จง้ห้ว้ิดชั้ย้นาที่	ส่งิห์้บรุ	่อุ่างที่อุง	และพื้ระนคุรศึรอุ่ยธุยา
	 8)	 อุุ โมงคุ ์ระบายนำ� าใต ้คุลอุงที่วิ่วิ้ฒนา
กรงุเที่พื้ฯ	พื้้�นที่่�รบ้ประโยชั้น์	37,500	ไร่
	 9)	 อุโุมงค์ุระบายนำ�า	 ใต้คุลอุงเปรมประชั้ากร
กรงุเที่พื้ฯ	พื้้�นที่่�รบ้ประโยชั้น์	68,125	ไร่
	 10)	 ฟนฟู พ้ื้ฒนา	 คุลอุงเปรมประชั้ากร	
(คุลอุงผดุง	-	คุลอุงร้งสิ่ต)	กรุงเที่พื้ฯ
	 11)	 คุลอุงร่วิมถนนพืุ้ที่ธมณีฑล	 ส่าย	 5	 และ
อุุโมงคุ์ระบายนำ�าใต้คุลอุงแนวิลิขิต1กรุงเที่พื้ฯ	 และ
จง้ห้ว้ิดนคุรปฐม
	 12)	 อุุโมงคุ์ระบายนำ�า	 ใต้คุลอุงบางนำ�าจ้ด	
จง้ห้ว้ิดส่มทุี่รส่าคุร
	 13)	 พ้ื้ฒนาแห้ล่งนำ�าธรรมชั้าติขนาดให้ญ่่	
บึงบอุระเพื้็ด	 จ้งห้วิ้ดนคุรส่วิรรคุ์คุวิามจุ	 138.37	
ล้านลกูบาศึก์เมตร
	 14)	 พ้ื้ฒนาแห้ ล่งนำ�าบาดาลขนาดให้ญ่่	
Riverbank	 Filtration	 อุำาเภอุโกรกพื้ระ-พื้ยุห้คุ่ร่	
จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ

	 15)	 พ้ื้ฒนาแห้ ล่งนำ�าบาดาลขนาดให้ญ่่	
Riverbank	Filtration	จ้งห้ว้ิดช้ั้ยนาที่	และอุุท้ี่ยธาน่
	 16)	 ก่อุส่ร้างประตรูะบายนำ�ากลางคุลอุงรง้ส่ติ	
(8-9)	จง้ห้ว้ิดปทุี่มธาน	่พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	3,000	ไร่
	 17)	 คุลอุงระบายนำ�าห้ลากป่าส่้ก-อุ่าวิไที่ย	
จ้งห้วิ้ดส่ระบุร่	 นคุรนายก	 ฉะเชิั้งเที่รา	 และ
ส่มทุี่รปราการ	คุวิามจ	ุ50	ล้านลกูบาศึก์เมตร
	 18)	 อุุโมงค์ุระบายนำ�า	ใต้คุลอุงพื้ระยาราชั้มนตร่	
กรงุเที่พื้ฯ	พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	68,125	ไร่
	 19)	 อุุโมงคุ์ระบายนำ�า	 ใต ้คุลอุงแส่นแส่บ
กรงุเที่พื้ฯ	พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์15,625	ไร่
	 20)	 ปร้บปรุงระบบชั้ลประที่านเจ้าพื้ระยา
ฝังตะว้ินอุอุกตอุนล่าง	 จ้งห้ว้ิดส่ระบุร่	 ปทุี่มธาน่	
ฉะเชิั้งเที่รา	 ส่มุที่รปราการ	 และกรุงเที่พื้ฯ	 คุวิามจุ	
18	ล้านลูกบาศึก์เมตร
	 21)	 เข้�อุน	คุ.ส่.ล	คุลอุงส่ายห้ลก้	ในกรงุเที่พื้ฯ	
13	ส่าย
	 22)	 เข้�อุน	คุ.ส่.ล	คุลอุงส่ายห้ลก้	ในกรงุเที่พื้ฯ	
2	ส่าย
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	 23)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พื้้�นท่ี่�ชุั้มชั้นมห้าราชั้	
อุำาเภอุมห้าราชั้	 จง้ห้วิด้พื้ระนคุรศึร่อุยธุยา	พื้้�นที่่�ร้บ
ประโยชั้น์	1,506.25	ไร่
	 24)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	 พ้ื้�นที่่�ชุั้มชั้นบ้านห้ม่�	
จง้ห้วิด้ลพื้บรุ	่พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	1,612.50	ไร่
	 25)	 ระบบป้อุง ก้นนำ�า ท่ี่วิมพ้ื้�น 	 ท่ี่� ชุั้มชั้น	
บางประห้้น	 จ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 พ้ื้�นท่ี่�	
ร้บประโยชั้น์	1,462.50	ไร่
	 26)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นบางแคุใน	
และบางแคุนอุก	 จ้งห้ว้ิดสิ่งห์้บุร่	 พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์		
1,806.25	ไร่
	 27)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พื้้�นที่่�ชุั้มชั้นโผงเผง	
ระยะที่่�	 3	 อุำาเภอุป่าโมก	 จง้ห้วิด้อุ่างที่อุง	พื้้�นที่่�รบ้
ประโยชั้น์	250	ไร่
	 28)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พื้้�นที่่�ชุั้มชั้นโผงเผง	
ระยะที่่�	 4	 อุำาเภอุป่าโมก	 จง้ห้วิด้อุ่างที่อุง	พื้้�นที่่�รบ้
ประโยชั้น์	250	ไร่
	 29)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พ้ื้�นที่่�ชั้มุชั้นวิด้ส่าขลา	
จง้ห้วิด้ส่มทุี่รปราการ	พ้ื้�นที่่�รบ้ประโยชั้น์	2,275	ไร่
	 30)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นลาดยาวิ	
อุำาเภอุลาดยาวิ	จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์	
2,493.75	ไร่
	 31)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พ้ื้�นที่่�ชั้มุชั้นอุงคุรก้ษ์	
จง้ห้วิด้นคุรนายก	พื้้�นที่่�รบ้ประโยชั้น์	1,281.25	ไร่
	 32)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พื้้�นที่่�ชั้มุชั้นโกรกพื้ระ
(ระยะท่ี่�	2)	อุำาเภอุโกรกพื้ระ	จง้ห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	พ้ื้�นที่่�
รบ้ประโยชั้น์	2,075	ไร่
	 33)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าที่่วิม	 พื้้�นที่่�ชุั้มชั้นพื้ยุห้ะ	
อุำาเภอุพื้ยหุ้ะคุร่	่จง้ห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	(ส่่วินที่่�เห้ลอุ้และ
ซ่ึ่อุมแซึ่มบรูณีะ)	พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	1,250	ไร่
	 34)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พื้้�นที่่�ชุั้มชั้นป่าโมก	
(ระยะที่่�	 2)	อุำาเภอุป่าโมก	จง้ห้วิด้อุ่างที่อุง	 พ้ื้�นที่่�รบ้
ประโยชั้น์	1,562.50	ไร่

	 35)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	 พ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นไชั้โย		
(ระยะท่ี่�	 2)	 อุำาเภอุไชั้โย	 จ้งห้ว้ิดอุ่างที่อุง	 พ้ื้�นท่ี่�ร้บ
ประโยชั้น์	2,587.50	ไร่
	 36)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พื้้�นท่ี่�ชุั้มชั้นนำ�าตาล	
ตำาบลนำ�าตาล	อุำาเภอุอุนิที่ร์บุร	่ จง้ห้วิด้ส่งิห์้บุร	่พื้้�นท่ี่�
รบ้ประโยชั้น์	4,618.75ไร่
	 37)	 ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิม	พื้้�นที่่�ชุั้มชั้นท่ี่าช้ั้าง		
จง้ห้วิด้นคุรนายก	พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	2,712.50	ไร่
	 38)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พื้้�นท่ี่�ชุั้มชั้นบางเตย	
จง้ห้วิด้ปทุี่มธาน	่พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	1,437.50	ไร่
	 39)	 ระบบป ้อุงก้นนำ� าที่ ่วิม	 พื้้�นที่่� ชุั้มชั้น	
วิิเศึษไชั้ยชั้าญ่	 (ระยะที่่�	 2)	 อุำาเภอุวิิเศึษชั้้ยชั้าญ่		
จง้ห้วิด้อุ่างที่อุง	พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	1,643.75	ไร่
	 40)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	 พ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นท่ี่าโขลง	
ตำาบลเขาส่มอุคุอุน	อุำาเภอุท่ี่าวุ้ิง	จง้ห้วิด้ลพื้บุร	่พื้้�นท่ี่�
รบ้ประโยชั้น์	1,400	ไร่
	 41)	 ระบบป้อุงกน้นำ�าท่ี่วิม	พื้้�นท่ี่�ชุั้มชั้นบางเลน	
จง้ห้วิด้นนที่บุร	่พื้้�นท่ี่�รบ้ประโยชั้น์	1,962.5	ไร่
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	 การประเมนิคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าขอุงกิจกรรม

การใชั้้นำ�าต่างๆ	 พื้ิจารณีาจากส่ภาพื้ปัจจุบ้นขอุง

กิจกรรมการใชั้้นำ�า	 ซึ่ึ�งรวิบรวิมข้อุมูลจากแห้ล่ง

3.1  แ¹Ç·างการประเมิ¹คÇามµŒÍงการãชŒ¹íéา

ข้อุมูลและรายงานการศึึกษาต่างๆ	 ที่่�เก่�ยวิข้อุง		

กรอุบแนวิคุดิการประเมนิคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าขอุง

ลุ่มนำ�า	ด้งแส่ดงในตารางที่่�	3.1-1

	 คุวิามต้อุงการนำ�าเพ้ื้�อุการอุุปโภคุบริโภคุ
จะเป็นการประเมินจากจำานวินประชั้ากรคูุณีด้วิย
อุ้ตราคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าขอุงประชั้ากร	ส่่วินปริมาณี
คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าเพ้ื้�อุการท่ี่อุงเท่ี่�ยวิ	ก็จะประเมินจาก
จำานวินน้กท่ี่อุงเท่ี่�ยวิคูุณีด้วิยอุ้ตราคุวิามต้อุงการ
ใช้ั้นำ�าเพ้ื้�อุการท่ี่อุงเท่ี่�ยวิ	 ก็จะส่ามารถประเมิน
ปริมาณีคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าท้ี่�งส่อุงส่่วินได้	 แต่ใน

3.2 ¹íéาãชŒเ¾×èÍการÍØปâÀคºริâÀคและการ·‹Íงเ·ÕèÂÇ

การดำาเนินการเน้�อุงจากอุ้ตราคุวิามต้อุงการใช้ั้
นำ�าในแต่ละพ้ื้�นท่ี่�จะม่คุวิามแตกต่างก้นเป็นอุย่าง
มากจากรูปแบบขอุงกิจกรรมการใช้ั้ท่ี่�แตกต่างก้น	
คุวิามไม่แน่นอุนขอุงข้อุมูลในบางประเด็น	 เช่ั้น	
การเคุล้�อุนย้ายแรงงาน	 ประชั้ากรแฝง	 แห้ล่งนำ�าท่ี่�
นำามาใช้ั้เพ้ื้�อุตอุบส่นอุงต่อุคุวิามต้อุงการน้�นๆ	ว่ิาเป็น
แห้ล่งนำ�าผิวิดินห้ร้อุแห้ล่งนำ�าบาดาล	

º··Õè
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ต้ารางท่ี 3.1-1 กรอุบแน้ำวิคิดิการประเมิน้ำควิามต้้อุงการใช้น้ำำ�าสัำาหรับกิจกรรมต่้างๆ ขอุงลุ่มน้ำำ�า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

27

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

บทที่ 3
ความต้องการใช้น้ำ

3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ
การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ำ ซึ ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ท่ี เกี ่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำ

กิจกรรมการใช้น้ำ
การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ำ

ข้อมูล การประเมิน/คำนวณ
การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ำดิบ/กำลังผลิต

- จำนวนประชากร
- บ่อบาดาล

ประเมินจำนวนประชากร/ปริมาณน้ำ
ผลิต

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช
ในพื้นท่ีลุ่มน้ำ ได้แก่
- ชนิดพืช
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก
- การใช้น้ำ
- การขาดแคลนน้ำ
- ความเสียหายการเกษตร
- อื่นๆ 

ศึกษาและจำลองปริมาณความ
ต้องการใช้น้ำโดยใช้การสมดุลน้ำ
ในพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อหาปริมาณ
ฝนใช้การและปริมาณความ
ต้องการน้ำเพื่อการชลประทาน

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
- ประปา
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอัตราการใช้น้ำ

การท่องเท่ียว -จำนวนนักท่องเท่ียว/อัตราการ
ใช้น้ำ

ประเมินจำนวนนักท่องเท่ียว/
ปริมาณน้ำ

รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ปริมาณน้ำต่ำสุดท่ีเคยเกิด ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำต่ำสุดท่ีเคยเกิด

25ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



	 คุวิามต้อุงการนำ�าเพื้้�อุการเกษตรกรรมรวิมที่้�งส่ิ�น	 6,240.00	 ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี	 โดยเป็นคุวิาม
ต้อุงการนำ�าเพื้้�อุการเกษตรในเขตพื้้�นท่ี่�ชั้ลประที่านเที่่าก้บ	 2,706.68	 ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี	 และนอุกเขต
พื้้�นที่่�ชั้ลประที่านเที่่าก้บ	3,533.32	ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี	

3.3 ¹íéาãชŒเ¾×èÍการเกษµร

3.4 ¹íéาãชŒเ¾×èÍการÍØµสาËกรรม
	 คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าเพ้ื้�อุการอุุตส่าห้กรรม	
เป็นการประเมินถึงคุวิามต้อุงการนำ�า	 เพ้ื้�อุการ
อุุตส่าห้กรรมขอุงโรงงานประเภที่ต่างๆ	 ซึึ่�งม่
คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าท่ี่�แตกต่างก้นตามประเภที่
ขอุงโรงงานอุุตส่าห้กรรม	 ซึึ่�งได้จำาแนกไว้ิเป็น	 10	
ประเภที่	 ได้แก่	 อุุตส่าห้กรรมผลิตชิั้�นส่่วินอุุปกรณ์ี	
อุุตส่าห้กรรมเคุม่ภ้ณีฑ์	 อุุตส่าห้กรรมอุาห้าร
เคุร้�อุงด้�ม	อุตุส่าห้กรรมถลงุห้ล่อุโลห้ะ	อุตุส่าห้กรรม
ท้ี่�วิไป	อุตุส่าห้กรรมกลางแจ้ง	อุตุส่าห้กรรมกระดาษ	
อุุตส่าห้กรรมส่ิ�งที่อุฟอุกส่่ย้อุมส่่	 ผลิตภ้ณีฑ์อุโลห้ะ
และผลิตภ้ณีฑ์ไม้เคุร้�อุงเร้อุน

	 คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าเพ้ื้�อุการอุุตส่าห้กรรม	
ปี	 2562	 ท้ี่�งในส่่วินขอุงการประปานคุรห้ลวิง	 และ
การประปาส่่วินภูมิภาคุ	 บ่อุนำ�าบาดาลเอุกชั้น	 (เพ้ื้�อุ
การอุุตส่าห้กรรม)	 โรงงานอุุตส่าห้กรรมขนาดเล็ก
นอุกเขตประปา	 ท้ี่�งแห้ล่งนำ�าผิวิดินและใต้ผิวิดิน	
พื้บว่ิาลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาม่คุวิามต้อุงการนำ�าเพ้ื้�อุการ
อุุตส่าห้กรรมประมาณี	252.26	 ล้านลูกบาศึก์เมตร
ต่อุปี	

26 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



3.5 ¹íéÒãªŒà¾×èÍ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÃÐºº¹ÔàÇÈ·ŒÒÂ¹íéÒ

	 คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าเพ้ื้�อุร้กษาส่มดุลนิเวิศึวิิที่ยา
ท้ี่ายนำ�า	 จะใช้ั้การวิิเคุราะห์้โดยการจ้ดที่ำาโคุ้ง
คุวิามส้่มพ้ื้นธ์ระห้ว่ิางเวิลาและอุ้ตราการไห้ลขอุงนำ�า	
(Flow	 duration	 curve)	 ท่ี่�ไห้ลอุอุกจากลุ่มนำ�า
รายว้ิน	โดยจะวิิเคุราะห์้ห้าอุ้ตราการไห้ลท่ี่�ม่คุ่าตำ�าสุ่ด
ท่ี่�ที่ำาให้้เกิดการไห้ลไม่น้อุยกว่ิาร้อุยละ	90	เปอุร์เซ็ึ่นต์
ขอุงเวิลาท่ี่�ใช้ั้ในการวิิเคุราะห์้	นอุกจากน้�นจะกำาห้นด
ตามคุ่าคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าด้านท้ี่ายนำ�าส่ำาห้ร้บกรณ่ี
เฉพื้าะต่างๆ	 เช่ั้น	 การผล้กด้นนำ�าเค็ุม-นำ�าเส่่ย	
การร้กษาระด้บนำ�าเพ้ื้�อุการเดินเร้อุ	คุวิามต้อุงการนำ�า
เพ้ื้�อุการอุุปโภคุบริโภคุและอุุตส่าห้กรรม	เป็นต้น	ด้งน้�น
ปริมาณีนำ�าท่ี่�ใช้ั้ส่ำาห้ร้บการร้กษาระบบนิเวิศึท้ี่ายนำ�า
ขอุงลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	พื้บว่ิาม่ต้อุงม่อุ้ตราการไห้ลรวิม
ทุี่กจุดอุอุกอุย่างน้อุยเท่ี่าก้บ	105	ลูกบาศึก์เมตรต่อุ
วิินาท่ี่	โดยม่คุวิามต้อุงการนำ�าในช่ั้วิงฤดูแล้งระห้ว่ิาง
เด้อุนพื้ฤศึจิกายนถึงเด้อุนเมษายนเฉล่�ยเด้อุนละ	
273.67	ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุเด้อุน	รวิมช่ั้วิงฤดูแล้ง
เท่ี่าก้บ	1,642.03	ล้านลูกบาศึก์เมตรต่อุปี

จากข้อุมูลคุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าในด้านต่างๆ	 ส่ามารถส่รุปปริมาณีคุวิามต้อุงใช้ั้นำ�าท้ี่�งลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	
ได้ด้งตารางท่ี่�	3.6-1	

3.6 ปริมา³คÇามµŒÍงการãชŒ¹íéา·ัéงËม´

ต้ารางท่ี 3.6-1 สัรุปปริมาณีควิามต้้อุงการใช้น้ำำ�าทั�งลุ่มน้ำำ�า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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รายวัน โดยจะวิเคราะห์หาอัตราการไหลที่มีค่าต่ำสุดที่ทำให้เกิดการไหลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เปอร์เซ็นต์ของเวลาท่ีใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนัน้จะกำหนดตามค่าความต้องการใช้น้ำด้านท้ายน้ำ
สำหรับกรณีเฉพาะต่างๆ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม -น้ำเสีย การรักษาระดับน้ำเพื่อการเดินเรือ 
ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นปริมาณน้ำท่ีใช้สำหรับการ
รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่า มีต้องมีอัตราการไหลรวมทุกจุดออกอย่าง
น้อยเท่ากับ 105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเฉลี่ยเดือนละ 273.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้ง
เท่ากับ 1,642.03 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำ

เจ้าพระยา ได้ดังตารางท่ี 3.6-1 

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำ

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน
- การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ำผิวดิน

ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปี 2562 (ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี)
กำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค กำรใช้น้้ำ
บริโภคและ ท่องเท่ียว เพ่ือกำรอุตสำหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ 2,814.50 3,425.50 6,240.00 1,291.01 146.27 1,437.28 113.18 139.08 252.26 7,644.19 285.35 7,929.54
1001 บึงบอระเพ็ด 484.07 704.01 1,188.08 19.63 7.44 27.07 1.64 2.29 3.93 1,209.36 9.73 1,219.09
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ 2,330.42 2,721.49 5,051.92 1,271.38 138.83 1,410.21 111.54 136.79 248.33 6,434.83 275.62 6,710.46
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รหัส/ชือ่ลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ รวมกำรใช้น้้ำท้ังหมดควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร

ห้มายเห้ตุ	:	*	 -	ไม่คุิดประส่ิที่ธิภาพื้การชั้ลประที่าน
	 -	การใชั้้นำ�าเพื้้�อุการเกษตรกรรมเป็นการใชั้้นำ�าผิวิดิน

27ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



	 	ปัจจุบ้นลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	ม่ปัญ่ห้าการขาดแคุลนนำ�าโดยม่ส่าเห้ตุต่างๆ	ด้งน่�	

º··Õè

4
 4.1 สÀา¾ป̃ÞËา Œ́า¹การ¢า´แคล¹¹íéาและÀÂัแลŒง
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ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หน่วย : ตร.กม.

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไมเ่ส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

10,528.88 8,360.96 491.05 1,030.09 27.32 N/A 20,441.94
1,368.85 3,259.11 120.83 - 3.60 N/A 4,752.39
9,160.03 5,101.85 370.22 1,030.09 23.73 N/A 15,689.55

0.00 - - 0.01 - N/A 0.02

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ
1001 บึงบอระเพ็ด
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

ลุ่มน้้ำสำขำ

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

4,775.69 13,655.04 1,241.06 679.92 88.21 N/A 20,441.94
1,523.15 2,016.60 915.45 237.57 59.61 N/A 4,752.39
3,252.55 11,638.44 325.60 442.35 28.60 N/A 15,689.55

- 0.02 - - - N/A 0.02

1001 บึงบอระเพ็ด
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

ลุ่มน้้ำสำขำ

(1)	 ปริมาณีนำ�าฝนรายปี	 (2)	 จำานวินว้ินท่ี่�ฝนตก	
(3)	เขตชั้ลประที่านและแห้ล่งนำ�า	(4)	แห้ล่งนำ�าใต้ดิน		
(5)	 พ้ื้ชั้ปกคุลุมดิน	 (6)	 ส่ภาพื้การระบายนำ�า	
(7)	คุวิามลาดช้ั้นขอุงลำานำ�า	(8)	คุวิามห้นาแน่นขอุง
ลำานำ�าในลุ่มนำ�ายอุ่ย		และ	(9)	ขนาดขอุงพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�ายอุ่ย	
โดยที่ำาการจำาแนกระด้บคุวิามเส่่�ยงอุอุกเป็น	3	ระด้บ	
ได้แก่	พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงมาก	พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงปานกลาง	และพ้ื้�นท่ี่�
เส่่�ยงน้อุย	โดยใช้ั้ห้ล้กการจำาแนกโดยการแบ่งช่ั้วิงช้ั้�น
จากการกระจายต้วิขอุงข้อุมูลStandard	Deviation	
(SD)	
	 ส่ำาห้ร้บพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงต่อุการเกิดภ้ยแล้งในพ้ื้�นท่ี่�
ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	 ได้แส่ดงไว้ิในรูปท่ี่�	 4.1-1	 และ
แส่ดงพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยระด้บต่างๆ	ไว้ิในตารางท่ี่�	4.1-1

	 1)	 ม่พ้ื้�นท่ี่�ชั้ลประที่านและพ้ื้�นท่ี่�การเกษตร
มากกว่ิาศ้ึกยภาพื้ขอุงปริมาณีนำ�าในลุ่มนำ�า	 รวิมท้ี่�ง
เป็นพ้ื้�นท่ี่�เศึรษฐกิจขอุงประเที่ศึ	เป็นเขตชุั้มชั้นเม้อุง	
เขตอุุตส่าห้กรรมและการท่ี่อุงเท่ี่�ยวิ	 การคุมนาคุม
ที่างนำ�าและการร้กษาระบบนิเวิศึท้ี่ายนำ�า	ที่ำาให้้ม่การ
ใช้ั้นำ�าในกิจกรรมต่างๆ	ม่ปริมาณีสู่งมาก	
	 2)	 ม่การใช้ั้นำ�ามากในพ้ื้�นท่ี่�ชั้ลประที่าน
เจ้าพื้ระยาให้ญ่่	 โดยเฉพื้าะในบางพ้ื้�นท่ี่�ม่การที่ำานา
ถึงปีละ	3	คุร้�ง	
	 3)	 คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าม่มากเน้�อุงจากการ
ขยายต้วิขอุงชุั้มชั้น	อุุตส่าห้กรรม	และการท่ี่อุงเท่ี่�ยวิ	
ซึึ่�งม่คุวิามต้อุงการใช้ั้นำ�าคุงท่ี่�ตลอุดท้ี่�งปี
	 การประเมินพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงต่อุการเกิดภ้ยแล้ง	
ได้ใช้ั้ปัจจ้ยในการประเมินท้ี่�งห้มด	9	ปัจจ้ย	ด้งต่อุไปน่�	

ห้น่วิย	:	ตร.กม.

28 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า
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ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ (10)

รูปที่ 4.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ

รูปท่ี 4.1-1 พืั�น้ำท่ีเส่ีัยงภัยแล้งใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ที่่�มา	:	กรมพื้้ฒนาที่่�ดิน	(2562)

29ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



	 	การเกิดส่ภาพื้นำ�าที่่วิมบริเวิณีพื้้�นที่่�	 ม่ส่าเห้ตุส่ำาคุ้ญ่เกิดจากในอุด่ตที่่�ผ่านมาพื้้�นที่่�ลุ ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา
ได้ประส่บปัญ่ห้านำ�าห้ลากท่ี่วิมห้ลายคุร้�ง	ส่าเห้ตุส่ำาคุ้ญ่ท่ี่�ที่ำาให้้เกิดนำ�าท่ี่วิมในลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	ได้แก่	ปริมาณี
นำ�าห้ลากจากลุ่มนำ�าส่าขาตอุนบน	เกิดฝนตกห้น้กในพ้ื้�นท่ี่�และนำ�าเอุ่อุล้นเน้�อุงจากการระบายนำ�าไม่ส่ะดวิกห้ร้อุ
ประกอุบก้บม่นำ�าที่ะเลห้นุนสู่ง	ที่ำาให้้	เกิดนำ�าท่ี่วิมเป็นบริเวิณีกว้ิางส่ร้างคุวิามเส่่ยห้ายเป็นอุ้นมาก	ส่าเห้ตุขอุง
การเกิดปัญ่ห้านำ�าห้ลากท่ี่วิมส่รุปได้	ด้งน่�

4.2 สÀา¾ป˜ÞËา´Œา¹¹íéา·‹Çม

ต้ารางท่ี 4.2-1 พืั�น้ำท่ีเส่ีัยงอุุทกภัยรายลุ่มน้ำำ�าสัาขาใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

	 1)	 การวิางแผนการจ้ดการนำ�าในอุ่างเก็บนำ�า
ขนาดให้ญ่่	และการต้ดสิ่นใจในการบริห้ารจ้ดการนำ�า
ย้งไม่เห้มาะส่ม
	 2)	 ศ้ึกยภาพื้ในการก่อุส่ร้างแห้ล่งเก็บก้กนำ�าใน
พ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าตอุนบนม่ไม่เพ่ื้ยงพื้อุ	ถึงแม้จะยง้ส่ามารถ
ดำาเนินการเพิื้�มได้ในพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�ายม	ลุ่มนำ�าส่ะแกกร้ง	
และลุ่มนำ�าน่านตอุนล่าง	 อุย่างไรก็ด่	 ในการพ้ื้ฒนา
โคุรงการด้งกล่าวิจะม่ผลในการบรรเที่าอุุที่กภ้ย
ในลุ่มนำ�าห้ล้ก	 และลุ่มนำ�าส่าขาท่ี่�ต้�งขอุงอุ่างเก็บนำ�า
เท่ี่าน้�น	

	 3)	 การรุกลำ�าเข้าไปอุาศ้ึยอุยูใ่นพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�เส่่�ยงต่อุ
การเกิดอุุที่กภ้ยในพ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�า
	 4)	 การเปล่�ยนแปลงการใช้ั้ท่ี่�ดินจากพ้ื้�นท่ี่�ราบลุ่ม
และพ้ื้�นท่ี่�การเกษตรเป็นพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�อุยู่อุาศ้ึย	 และพ้ื้�นท่ี่�
อุุตส่าห้กรรมบริเวิณีจ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	
ปทุี่มธาน่	 กรุงเที่พื้มห้านคุร	 และส่มุที่รปราการ
	เป็นต้น	
	 5)	 ปริมาณีนำ�าห้ลากท่ี่�ส่ามารถเข้าเก็บก้ก
ในท่ี่�ราบลุ่ม	และคุวิามส่ามารถในการระบายนำ�าลดลง	
ที่ำาให้้การเกิดอุุที่กภ้ยในปีนำ�ามากรุนแรงเพิื้�มขึ�น

	 การประเมินพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงต่อุการเกิดอุุที่กภ้ย	 ได้ใช้ั้ปัจจ้ยในการประเมินท้ี่�งห้มด	 9	 ปัจจ้ย	 ด้งต่อุไปน่�	
(1)	 ปริมาณีนำ�าฝนในช่ั้วิงฤดูฝนราย	 3	 ว้ิน	 (2)	 คุวิามลาดช้ั้นขอุงลำานำ�า	 (3)	 คุวิามสู่งจากระด้บนำ�าที่ะเล	
(4)	คุวิามห้นาแน่นขอุงลำานำ�าในลุ่มนำ�าย่อุย	(5)	คุวิามห้นาแน่นขอุงสิ่�งก่ดขวิาง	(เส้่นที่างคุมนาคุม)	(6)	ขนาดขอุง
พ้ื้�นท่ี่�ลุ่มนำ�าย่อุย	 (7)	 สิ่�งปกคุลุมดิน	 (8)	 ส่ภาพื้การระบายนำ�า	 และ	 (9)	 ส้่ดส่่วินพ้ื้�นท่ี่�รอุงร้บนำ�า	 โดยที่ำาการ
จำาแนกระด้บคุวิามเส่่�ยงอุอุกเป็น	 3	 ระด้บ	 ได้แก่	 พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงมาก	 พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงปานกลาง	 และพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงน้อุย	
โดยใช้ั้ห้ล้กการจำาแนกโดยการแบ่งช่ั้วิงช้ั้�นจากการกระจายต้วิขอุงข้อุมูล	Standard	Deviation	(SD)
	 ส่ำาห้ร้บพื้้�นที่่�เส่่�ยงต่อุการเกิดอุุที่กภ้ยในพื้้�นที่่�ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา	ได้แส่ดงไวิ้ในรูปที่่�	4.2-1	และแส่ดงพื้้�นที่่�
เส่่�ยงภ้ยระด้บต่างๆ	รายลุ่มนำ�าส่าขา	ไวิ้ในตารางที่่�	4.2-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หน่วย : ตร.กม.

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไมเ่ส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

10,528.88 8,360.96 491.05 1,030.09 27.32 N/A 20,441.94
1,368.85 3,259.11 120.83 - 3.60 N/A 4,752.39
9,160.03 5,101.85 370.22 1,030.09 23.73 N/A 15,689.55

0.00 - - 0.01 - N/A 0.02

10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ
1001 บึงบอระเพ็ด
1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

ลุ่มน้้ำสำขำ

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมท้ังหมด

4,775.69 13,655.04 1,241.06 679.92 88.21 N/A 20,441.94
1,523.15 2,016.60 915.45 237.57 59.61 N/A 4,752.39
3,252.55 11,638.44 325.60 442.35 28.60 N/A 15,689.55

- 0.02 - - - N/A 0.02

1001 บึงบอระเพ็ด
10 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ

1002 ท่ีรำบแมน้้่ำเจ้ำพระยำ
10-is เจ้ำพระยำ (เกำะ)

ลุ่มน้้ำสำขำ

ห้น่วิย	:	ตร.กม.

30 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



รูปท่ี 4.2-1 พืั�น้ำท่ีเส่ีัยงอุุทกภัยใน้ำลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา

ที่่�มา	:	กรมพื้้ฒนาที่่�ดิน	(2562)

31ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



º··Õè

5

	 Area	 Based	 รอุบเม้อุงนคุรส่วิรรคุ์	 เป็น
พื้้�นที่่�เส่่�ยงภ้ยนำ�าที่่วิม	คุรอุบคุลุมพื้้�นที่่�	79	ตำาบล	
10	 อุำาเภอุ	 ในพื้้�นที่่�จ้งห้วิ้ดนคุรส่วิรรคุ์	 ม่พื้้�นที่่�
เส่่�ยงภ้ยนำ�าที่่วิม	 828,100	 ไร่	 พื้้�นที่่�เส่่�ยงภ้ยแล้ง	
104 ,500ไร่ 	 พ้ื้� น ท่ี่� เ ส่่� ย งนำ�าที่่ วิมและภ้ยแล้ ง	
289,600	 ไร่	 รวิมพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ย	 1,222,200	 ไร่	
ม่ปริมาณีนำ�าขาดแคุลนด้านการเกษตรในพ้ื้�นท่ี่�
เส่่�ยงภ้ยแล้งประมาณี	 196	 ล้านลูกบาศึก์เมตร	
ม่ปริมาณีนำ�าส่่วินเกินท่ี่�ที่ำาให้้เกิดปัญ่ห้านำ�าที่่วิมข้ง
ประมาณี	1,350	ลูกบาศึก์เมตร	คุวิามลึกนำ�าที่่วิม	

 5.1 ¾×é¹·Õèเป‡าËมาÂ (Area Based) C-02 รÍºเม×Íง¹ครสÇรรค�

0.75	–	1	เมตร	ระยะเวิลานำ�าที่่วิม	5	ว้ิน	ม่คุร้วิเร้อุน
ได้ร้บผลกระที่บประมาณี	63,700	คุร้วิเร้อุน	พ้ื้�นท่ี่�
	Area	Based	รอุบเม้อุงนคุรส่วิรรคุ์ด้านทิี่ศึเห้น้อุ
เริ�มต้�งแต่	ตำาบลตาข่ด	อุำาเภอุบรรพื้ตพิื้ส้่ย	จ้งห้ว้ิด
นคุรส่วิรรคุ์	ม่แม่นำ�าปงไห้ลผ่าน	พ้ื้�นท่ี่�ชั้่วิงน่�จะอุยู่
บริเวิณีท่ี่�ราบลุ่ม	2	ฝังแม่นำ�าปง	แม่นำ�าปงไห้ลไป
บรรจบก้บแม่นำ�ายมท่ี่�	 ตำาบลปากนำ�าโพื้	 อุำาเภอุ
เม้อุงนคุรส่วิรรคุ์	 เป็นแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	และไห้ล
ไปสุ่ดเขต	Area	Based	ด้านทิี่ศึใต้บริเวิณี	ตำาบล
ที่่าฉนวิน	 อุำาเภอุมโนรมย์	 จ้งห้ว้ิดช้ั้ยนาที่	 พ้ื้�นท่ี่�	

¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒã¹¾×é¹·Õèà»‡ÒËÁÒÂ
(Area-Based)

32 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



Area	Based	ตามแนวิแม่นำ�าเจ้าพื้ระยาส่่วินให้ญ่่
อุยู่ในฝังตะว้ินตกขอุงแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	พ้ื้�นท่ี่�ด้าน
ตะว้ินอุอุกอุยู่ ในเขตอุำาเภอุห้นอุงบ้วิ	 อุำาเภอุ
ที่่าตะโก	 จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรคุ์	 เป็นท่ี่�ราบลาดเที่
มาที่างฝังตะว้ินตกบริเวิณีท่ี่�ราบลุ่มริมแม่นำ�าน่าน	
พ้ื้�นท่ี่�ตอุนกลาง	 Area	 Based	 เป็นท่ี่�ราบลุ่ม
ส่อุงฝังริมแม่นำ�ายม	และแม่นำ�าน่าน	ที่างตอุนใต้ขอุง	

Area	Based	ฝังตะว้ินอุอุกอุยู่ในแนวิท่ี่�ราบริมนำ�า
คุลอุงที่่าตะโกซึึ่�งไห้ลลงสู่่บึงบอุระเพ็ื้ด
	 โคุรงการจากห้น่วิยงานต่างๆ	 ส่ามารถส่รุป
แผนงานและโคุรงการส่ำาคุ้ญ่ปี 	 2562-2566	
ม่จำานวิน	8	โคุรงการ	คุวิามจุ	29	ล้านลูกบาศึก์เมตร
พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์	 160,475	 ไร่	 วิงเงินก่อุส่ร้าง	
11,327	ล้านบาที่	ด้งแส่ดงในตารางท่ี่�	5.1-1

ต้ารางท่ี 5.1-1 แผน้ำงาน้ำและโครงการสัำาคัญ่ Area Based รอุบเมือุงน้ำครสัวิรรค

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based รอบเมืองนครสวรรค์

5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-03 ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา
Area Based ลุ่มน้ำสาขาที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่เสี ่ยงภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นท่ี 132

ตำบล 28 อำเภอ 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี
มีพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม 10,000 ไร่ พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง 2,627,600 ไร่ พื้นท่ีเส่ียงน้ำท่วมและภัยแล้ง 
61,100 ไร่ รวมพื้นที่เสี่ยงภัย 2,698,700 ไร่ มีปริมาณน้ำขาดแคลนด้านการเกษตรในพื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้งประมาณ 1,650 ล้าน ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมประมาณ
57 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.50 – 0.75 เมตร มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ
224,100 ครัวเรือน พื้นท่ี Area Based ลุ่มน้ำสาขาท่ีราบแม่น้ำเจ้าพระยามีพื้นท่ีอยู่ฝ่ังตะวันออก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ตอนบน และพื้นที่ตอนกลาง และพื้นท่ี
ตอนล่าง พื ้นที ่ตอนบนและพื ้นที่ตอนกลางเชื ่อมต่อด้วยบริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขา
เพชรบูรณ์ 2 ในเขต อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ตอนบนอยู่ในพื้นที่บางส่วนของ 
อำเภอดงเจริญ และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พื้นที่ อำเภอหนองบัว อำเภอท่าตะโก 

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จงัห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร 8  โครงกำร 160,475      29           11,327   

พัฒนำแหล่งน ้ำธรรมชำติขนำดใหญ่ บึงบอระเพ็ด เมือง นครสวรรค์ ปม. /
ชป.

154,600.00   29            5,192     ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลขนำดใหญ่ Riverbank Filtration โกรกพระ/
พยุหะคีรี

นครสวรรค์ ทบ. -             -           165       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนโกรกพระ ระยะท่ี 2 โกรกพระ นครสวรรค์ ยผ. 2,075          -           280       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนพยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ ยผ. 1,250          -           70         

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนทับกฤช ทับกฤช นครสวรรค์ ยผ. 2,550          -           150       

แผนขุดลอกเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม แม่ปิง นครสวรรค์ จท. 5,012     

แผนขุดลอกเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม แม่ยม นครสวรรค์ จท. 275       

แผนขุดลอกเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม แม่น่ำน นครสวรรค์ จท. 182       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 2 
โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 3 โครงการ

33ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



 5.2 ¾×é¹·Õèเป‡าËมาÂ (Area Based) C-03
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	 Area	Based	ลุ่มนำ�าส่าขาท่ี่�ราบแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	
เป็นพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้ง	คุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	132	ตำาบล
28	อุำาเภอุ	6	จ้งห้ว้ิด	คุ้อุ	จ้งห้ว้ิดช้ั้ยนาที่	นคุรส่วิรรค์ุ	
พิื้จิตร	เพื้ชั้รบูรณ์ี	ลพื้บุร่	และส่ระบุร่ม่พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ย
นำ�าท่ี่วิม	10,000	ไร่	พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้ง	2,627,600	ไร่	
พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงนำ�าท่ี่วิมและภ้ยแล้ง	61,100	ไร่	รวิมพ้ื้�นท่ี่�
เส่่�ยงภ้ย	 2,698,700	 ไร่	 ม่ปริมาณีนำ�าขาดแคุลน
ด้านการเกษตรในพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้งประมาณี	1,650	
ล้านลูกบาศึก์เมตรม่ปริมาณีนำ�าส่่วินเกินท่ี่�ที่ำาให้้เกิด
ปัญ่ห้านำ�าท่ี่วิมประมาณี	 57	 ล้านลูกบาศึก์เมตร
คุวิามลึกนำ�าท่ี่วิม	 0.50	 –	 0.75	 เมตร	 ม่คุร้วิเร้อุน
ได้ร้บผลกระที่บประมาณี224,100คุร้วิเร้อุน	 พ้ื้�นท่ี่�	
Area	 Based	 ลุ่มนำ�าส่าขาท่ี่�ราบแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา
ม่พ้ื้�นท่ี่�อุยูฝั่งตะว้ินอุอุกขอุงแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	แบ่งพ้ื้�นท่ี่�
อุอุกเป็น	3	 ส่่วิน	 คุ้อุ	 พ้ื้�นท่ี่�ตอุนบน	และพ้ื้�นท่ี่�ตอุน
กลาง	 และพ้ื้�นท่ี่�ตอุนล่าง	 พ้ื้�นท่ี่�ตอุนบนและพ้ื้�นท่ี่�
ตอุนกลางเช้ั้�อุมต่อุด้วิยบริเวิณีท่ี่�ราบเชิั้งเขาขอุง
เท้ี่อุกเขาเพื้ชั้รบูรณ์ี	2	ในเขต	อุำาเภอุไพื้ศึาล่	จ้งห้ว้ิด
นคุรส่วิรรค์ุ	 พ้ื้�นท่ี่�ตอุนบนอุยู่ในพ้ื้�นท่ี่�บางส่่วินขอุง
	 อุำาเภอุดงเจริญ่	 และอุำาเภอุบางมูลนาก	 จ้งห้ว้ิด

พิื้จิตร	 พ้ื้�นท่ี่�อุำาเภอุห้นอุงบ้วิ	 อุำาเภอุท่ี่าตะโก	 และ
อุำาเภอุไพื้ศึาล่	จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	พ้ื้�นท่ี่�ตอุนบนด้าน
ตะวิ้นอุอุกอุยู่ในเขต	 อุำาเภอุชั้นแดน	 และอุำาเภอุ
บึงส่ามพื้้น	 จ้งห้วิ้ดเพื้ชั้รบูรณี์	 อุยู่ในบริเวิณีที่่�ลาด
ขอุงเท้ี่อุกเขาเพื้ชั้รบูรณี์	 2	 ม่ภูเขาขนาดย่อุมๆ	
แที่รกต้วิในพื้้�นที่่�อุำาเภอุห้นอุงบว้ิ	และอุำาเภอุไพื้ศึาล่	
ที่่�ตอุนกลางอุยู ่ในเขตอุำาเภอุโคุกเจริญ่	 อุำาเภอุ
ห้นอุงม่วิง	 จ้งห้ว้ิดลพื้บุร่	 อุำาเภอุพื้ยุห้ะคุ่ร่	 อุำาเภอุ
ตากฟ้า	อุำาเภอุตาคุล่	จ้งห้ว้ิดนคุรส่วิรรค์ุ	เป็นท่ี่�ราบ
ส่ล้บเนินเขาและภูเขา	 โดยลาดเที่มาย้งแม่นำ�า
เจ้าพื้ระยาที่างฝังตะว้ินตก	พ้ื้�นท่ี่�ตอุนกลางและพ้ื้�นท่ี่�
ตอุนล่างเช้ั้�อุมต่อุด้วิยบริเวิณีท่ี่�ราบเชิั้งเขาขอุงเท้ี่อุก
เขาเพื้ชั้รบูรณ์ี	 2	 ในเขตอุำาเภอุโคุกส่ำาโรง	 จ้งห้ว้ิด
ลพื้บุร่	 พ้ื้�นท่ี่�ตอุนล่างอุยู่ในเขต	 อุำาเภอุโคุกส่ำาโรง	
อุำาเภอุเม้อุงลพื้บุร่	 และอุำาเภอุพ้ื้ฒนานิคุม	 จ้งห้ว้ิด
ลพื้บุร่	 อุำาเภอุพื้ระพุื้ที่ธบาที่	 จ้งห้ว้ิดส่ระบุร่	
เป็นท่ี่�ราบส่ล้บเนินเขาและภูเขาเช่ั้นก้น
	 โคุรงการจากห้น่วิยงานต่างๆ	ไม่มแ่ผนงานและ
โคุรงการส่ำาคุ้ญ่ปี	2562–2566

34 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



	 Area	 Based	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาตอุนล่าง	 เป็น
พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยนำ�าท่ี่วิมคุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	 448	 ตำาบล	
46	อุำาเภอุ	7	จ้งห้ว้ิด	คุ้อุ	จ้งห้ว้ิดช้ั้ยนาที่	นคุรส่วิรรค์ุ	
พื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 ลพื้บุร่	 ส่ระบุร่	 สิ่งห์้บุร่	 และ
อุ่างที่อุง	ม่พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยนำ�าท่ี่วิม	2,436,400	ไร่	พ้ื้�นท่ี่�
เส่่�ยงภ้ยแล้ง	 33,200	 ไร่	 พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงนำ�าท่ี่วิมและ
ภ้ยแล้ง	28,800	ไร่	พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยรวิม	2,498,400	ไร่
ปริมาณีนำ�าขาดแคุลนด้านการเกษตรในพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยง
ภ้ยแล้งประมาณี	36	ล้านลูกบาศึก์เมตร	ม่ปริมาณี
นำ�าส่่วินเกินท่ี่�ที่ำาให้้เกิดปัญ่ห้านำ�าท่ี่วิมข้งส่่วินเกิน
ประมาณี	 3,950	 ล้านลูกบาศึก์เมตร	 คุวิามลึก
นำ�าท่ี่วิม	1	–	1.25	เมตร	ระยะเวิลานำ�าท่ี่วิม	10	ว้ิน	
ม่คุร้วิเร้อุนได้ร้บผลกระที่บ	 242,000	 คุร้วิเร้อุน	
ส่ภาพื้ภูมิประเที่ศึ	 Area	 Based	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยา
ตอุนล่าง	เป็นพ้ื้�นท่ี่�ราบลุ่มแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	ม่แม่นำ�า
ส่ำาคุ้ญ่ไห้ลผ่านห้ลายส่าย	 โดยม่แม่นำ�าเจ้าพื้ระยา
เป็นแม่นำ�าส่ายห้ล้ก	 แม่นำ�าอุ้�นท่ี่�ไห้ลผ่านพ้ื้�นท่ี่�	 เช่ั้น
	แม่นำ�าลพื้บุร่	แม่นำ�าน้อุย	แม่นำ�าป่าส้่ก	และลำาคุลอุง
น้อุยให้ญ่่อุ่กห้ลายส่าย	 จึงม่คุวิามอุุดมส่มบูรณ์ีจาก
การท้ี่บถมขอุงตะกอุนท่ี่�ลำานำ�าพ้ื้ดพื้ามา	 เป็นแห้ล่ง
เกษตรกรรมท่ี่�ส่ำาคุ้ญ่ขอุงประเที่ศึ	พ้ื้�นท่ี่�ที่างตอุนล่าง
ขอุง	 Area	 Based	 เป็นท่ี่�ต้�งขอุงนิคุมอุุตส่าห้กรรม
ท่ี่�ส่ำาคุ้ญ่ห้ลายแห่้ง	 ซึึ่�งห้ากเกิดนำ�าท่ี่วิมพ้ื้�นท่ี่�นิคุม
เห้ล่าน่�จะเกิดคุวิามเส่่ยห้ายที่างเศึรษฐกิจอุยา่งมาก	
ด้งกรณ่ีขอุงมห้าอุุที่กภ้ยในปี	 2554	 โดยขอุบเขต
พ้ื้�นท่ี่�ฝังตะว้ินตกพ้ื้�นท่ี่�ติดก้บ	 Area	 Based	 ลุ่มนำ�า
ท่ี่�ราบลุ่มนำ�าท่ี่าจ่น	ทิี่ศึตะว้ินอุอุกเฉ่ยงเห้น้อุพ้ื้�นท่ี่�ติด
ก้บ	Area	Based	ลุ่มนำ�าส่าขาท่ี่�ราบแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	
ซึึ่�งม่พ้ื้�นท่ี่�ส่่วินห้นึ�งย้�นเข้าไปใน	Area	Based	ลุ่มนำ�า
ส่าขาท่ี่�ราบแม่นำ�าเจ้าพื้ระยา	 ตามริมฝังแคุบๆ	 ขอุง
ห้้วิยว้ิงแขม	 พ้ื้�นท่ี่�ด้านทิี่ศึตะว้ินอุอุก	 เป็นท่ี่�ราบ

 5.3 ¾×é¹·Õèเป‡าËมาÂ (Area Based) C-08
 ลØ‹ม¹íéาเจŒา¾ระÂาµÍ¹ล‹าง

ริมนำ�าในเขต	 อุำาเภอุบ้านห้ม่�	 อุำาเภอุท่ี่าวุ้ิง	 จ้งห้ว้ิด
ลพื้บุร่	 อุำาเภอุห้นอุงโดน	 อุำาเภอุพื้ระพุื้ที่ธบาที่	
จ้งห้ว้ิดส่ระบุร่	 ตามแนวิคุลอุงระพ่ื้พ้ื้ฒน์ฝังขวิาใน
เขตอุำาเภอุท่ี่าเร้อุ	 อุำาเภอุภาช่ั้	 อุำาเภอุอุุท้ี่ย	 จ้งห้ว้ิด
พื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 พ้ื้�นท่ี่�ตอุนใต้ตามแนวิคุลอุง
ระพื้่พ้ื้ฒน์แยกตก	 และเส่้นแบ่งเขตจ้งห้วิ้ดระห้วิ่าง
จ้งห้วิ้ดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยาก้บจ้งห้วิ้ดปทีุ่มธาน่	และ
จ้งห้วิ้ดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยาก้บจ้งห้วิ้ดนนที่บุร่
	 โคุรงการจากห้น่วิยงานต่างๆ	 ส่ามารถส่รุป
แผนงานและโคุรงการส่ำาคุ้ญ่ปี	 2562-2566	
ม่จำานวิน	27	โคุรงการ	คุวิามจุ	146	ลูกบาศึก์เมตร	
พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์	 3,566,240	 ไร่	 วิงเงินก่อุส่ร้าง	
254,819	ล้านบาที่	ด้งแส่ดงในตารางท่ี่�	5.3.-1

35ลุ่มน้ำำ�าเจ้าพัระยา



ตารางท่ี 5.3-1 แผนงานและโครงการสาํคัญ Area Based ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

42

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จงัห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร 27  โครงกำร 3,566,240 146        254,819   

ประตูระบำยน ้ำปำกคลองระพีพัฒน์ ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 7,505      -          464          

แก้มลิงบึงสำมจุ่น สุพรรณบุรี ชป. 15,000     7.70        450          

ประตูระบำยน ้ำ ปลำยคลองระบำยน ้ำหลำก บำงไทร พระนครศรีอยุธยำ ชป. 24,830     1,534        

ประตูระบำยน ้ำ บำงหลวง บำงไทร พระนครศรีอยุธยำ ชป. 10,240     632          

เข่ือนพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 25,062     1,548        
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 3 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 250         - 220          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 4 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 250         - 280          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนวิเศษไชยชำญ ระยะท่ี 2 วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง ยผ. 1,644      - 250          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนน ้ำตำล อินทร์บุรี สิงห์บุรี ยผ. 4,619      - 330          

คลองระบำยน ้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร พระนครศรี
อยุธยำ

พระนครศรีอยุธยำ ชป. /
ทล.

229,138   15.00       19,300      

กำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีนอกคันกั นน ้ำ เมือง ชัยนำท สิงห์บุรี
อ่ำงทอง อยุธยำ

ชป. 99,081     -          6,119        
67

ปรับปรุงโครงข่ำยระบบชลประทำนฝ่ังตะวันตก คลองสำน อยุธยำ ปทุมธำนี
นครปฐม นนทบุรี

กรุงเทพฯ

ชป. 170,000   5.74        34,300      
67

ปรับปรุงระบบชลประทำนเจ้ำพระยำฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง สระบุรี ปทุมธำนี
กรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรำ

ชป. 830,000   18.00       57,100      

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนป่ำโมก ระยะท่ี 2 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 1,563      - 370          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนไชโย ระยะท่ี 2 ไชโย อ่ำงทอง ยผ. 2,588      - 290          

คลองระบำยน ้ำหลำก ชัยนำท-ป่ำสัก มโนรมย์ ชัยนำท
นครสวรรค์

ชป. 617,837   50.00       38,156      
67

คลองระบำยน ้ำหลำก ป่ำสัก-อ่ำวไทย สระบุรี นครนำยก
ฉะเชิงเทรำ

สมุทรปรำกำร

ชป. / 
จท. 
/ ยผ.

1,455,050 50.00       89,860      

คันกั นน ้ำคลองระบำยใหญ่สุพรรณ 4 ผ้กไห่ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 5,000      -          240          

ก่อสร้ำงปรับปรุงคันคลองเชียงรำกน้อย ด้ำนทิศเหนือ
ระยะท่ี 1

บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ ชป. 15,000     -          720          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนมหำรำช มหำรำช พระนครศรีอยุธยำ ยผ. 1,506      - 310          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนหม่ี บ้ำนหมี่ ลพบุรี ยผ. 1,613      - 210          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนท่ำโขลง ท่ำวุ้ง ลพบุรี ยผ. 1,400      - 190          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงประหัน บำงประหัน พระนครศรีอยุธยำ ยผ. 1,463      - 270          

ก่อสร้ำงปรับปรุงคันคลองเชียงรำกน้อยด้ำนทิศเหนือ
ระยะท่ี 2

เมือง พระนครศรีอยุธยำ ชป. 30,000     -          460          67
ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงแคในและบำงแคนอก เมือง สิงห์บุรี ยผ. 1,806      - 200          

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จท. 13,796     -          852          

พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลขนำดใหญ่ Riverbank Filtration
จ.ชัยนำท และ จ.อุทัยธำนี

ชัยนำท อุทัยธำนี ทบ. 165          

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 22
โครงการ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 5
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

42

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (10)

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จงัห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร 27  โครงกำร 3,566,240 146        254,819   

ประตูระบำยน ้ำปำกคลองระพีพัฒน์ ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 7,505      -          464          

แก้มลิงบึงสำมจุ่น สุพรรณบุรี ชป. 15,000     7.70        450          

ประตูระบำยน ้ำ ปลำยคลองระบำยน ้ำหลำก บำงไทร พระนครศรีอยุธยำ ชป. 24,830     1,534        

ประตูระบำยน ้ำ บำงหลวง บำงไทร พระนครศรีอยุธยำ ชป. 10,240     632          

เข่ือนพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 25,062     1,548        
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 3 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 250         - 220          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนโผงเผง ระยะท่ี 4 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 250         - 280          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนวิเศษไชยชำญ ระยะท่ี 2 วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง ยผ. 1,644      - 250          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนน ้ำตำล อินทร์บุรี สิงห์บุรี ยผ. 4,619      - 330          

คลองระบำยน ้ำหลำก บำงบำล-บำงไทร พระนครศรี
อยุธยำ

พระนครศรีอยุธยำ ชป. /
ทล.

229,138   15.00       19,300      

กำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีนอกคันกั นน ้ำ เมือง ชัยนำท สิงห์บุรี
อ่ำงทอง อยุธยำ

ชป. 99,081     -          6,119        
67

ปรับปรุงโครงข่ำยระบบชลประทำนฝ่ังตะวันตก คลองสำน อยุธยำ ปทุมธำนี
นครปฐม นนทบุรี

กรุงเทพฯ

ชป. 170,000   5.74        34,300      
67

ปรับปรุงระบบชลประทำนเจ้ำพระยำฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง สระบุรี ปทุมธำนี
กรุงเทพฯ
ฉะเชิงเทรำ

ชป. 830,000   18.00       57,100      

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนป่ำโมก ระยะท่ี 2 ป่ำโมก อ่ำงทอง ยผ. 1,563      - 370          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนไชโย ระยะท่ี 2 ไชโย อ่ำงทอง ยผ. 2,588      - 290          

คลองระบำยน ้ำหลำก ชัยนำท-ป่ำสัก มโนรมย์ ชัยนำท
นครสวรรค์

ชป. 617,837   50.00       38,156      
67

คลองระบำยน ้ำหลำก ป่ำสัก-อ่ำวไทย สระบุรี นครนำยก
ฉะเชิงเทรำ

สมุทรปรำกำร

ชป. / 
จท. 
/ ยผ.

1,455,050 50.00       89,860      

คันกั นน ้ำคลองระบำยใหญ่สุพรรณ 4 ผ้กไห่ พระนครศรีอยุธยำ ชป. 5,000      -          240          

ก่อสร้ำงปรับปรุงคันคลองเชียงรำกน้อย ด้ำนทิศเหนือ
ระยะท่ี 1

บำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ ชป. 15,000     -          720          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนมหำรำช มหำรำช พระนครศรีอยุธยำ ยผ. 1,506      - 310          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนหม่ี บ้ำนหมี่ ลพบุรี ยผ. 1,613      - 210          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนท่ำโขลง ท่ำวุ้ง ลพบุรี ยผ. 1,400      - 190          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงประหัน บำงประหัน พระนครศรีอยุธยำ ยผ. 1,463      - 270          

ก่อสร้ำงปรับปรุงคันคลองเชียงรำกน้อยด้ำนทิศเหนือ
ระยะท่ี 2

เมือง พระนครศรีอยุธยำ ชป. 30,000     -          460          67
ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงแคในและบำงแคนอก เมือง สิงห์บุรี ยผ. 1,806      - 200          

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จท. 13,796     -          852          

พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลขนำดใหญ่ Riverbank Filtration
จ.ชัยนำท และ จ.อุทัยธำนี

ชัยนำท อุทัยธำนี ทบ. 165          

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 22
โครงการ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 5
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

36 ข้อุมูลลุ่มน้ำำ�า



	 Area	Based	กรุงเที่พื้มห้านคุรและปริมณีฑล	
เป็นพ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยนำ�าท่ี่วิม	คุรอุบคุลุมพ้ื้�นท่ี่�	136	ตำาบล	
18	อุำาเภอุ	4	จ้งห้ว้ิด	คุ้อุ	กรุงเที่พื้มห้านคุร	นนที่บุร่	
ปทุี่มธาน่	 และส่มุที่รปราการ	 ม่พ้ื้�นท่ี่� เส่่�ยงภ้ย
นำ�าท่ี่วิม	 259,800	 ไร่	 พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้ง	 1,600	 ไร่	
พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ยแล้งและท่ี่วิม	 100	 ไร่	 พ้ื้�นท่ี่�เส่่�ยงภ้ย
รวิม	261,500	ไร่	 ม่ปริมาณีนำ�าส่่วินเกินท่ี่�ที่ำาให้้เกิด
ปัญ่ห้านำ�าท่ี่วิมข้ง	210	ล้าน	ลูกบาศึก์เมตร	คุวิามลึก
นำ�าที่่วิม	0.50	–	0.75	เมตร	ระยะเวิลานำ�าที่่วิม	7	วิ้น	
ม่คุร้วิเร้อุนได้ร้บผลกระที่บ	 131,500	 คุร้วิเร้อุน	
พ้ื้�นท่ี่�	Area	Based	กรุงเที่พื้มห้านคุรและปริมณีฑล	
เป็นพ้ื้�นท่ี่�ราบลุ่มริมแม่นำ�า	ในบางพ้ื้�นท่ี่�ที่างตอุนล่าง
ม่ระด้บพ้ื้�นดินตำ�ากว่ิาระด้บนำ�าที่ะเล	จากผลขอุงสู่บนำ�า
ใต้ดินในอุด่ตที่ำาให้้เกิดการที่รุดต้วิขอุงพ้ื้�นดิน	
ในเขตพ้ื้�นท่ี่�ชุั้มชั้นจะม่ระบบป้อุงก้นนำ�าท่ี่วิมชุั้มชั้น
เพ้ื้�อุป้อุงก้นนำ�าล้นตลิ�งจากแม่นำ�าเจ้าพื้ระยาเก้อุบ
ตลอุดแนวิแม่นำ�า	เป็นพ้ื้�นท่ี่�ท่ี่�ม่การลงทุี่นพ้ื้�นฐานด้าน
ส่าธารณูีปโภคุมากท่ี่�สุ่ด	ม่ประชั้ากรอุาศ้ึยห้นาแน่น
มากท่ี่�สุ่ด	และเป็นพ้ื้�นท่ี่�ศูึนยก์ลางที่างเศึรษฐกิจขอุง
ประเที่ศึ	 ที่ำาให้้ม่การเปล่�ยนแปลงการใช้ั้ประโยชั้น์
ท่ี่�ดินอุย่างรวิดเร็วิ	จากการพ้ื้ฒนาและขยายต้วิขอุง
เม้อุง	 ที่ำาให้้พ้ื้�นท่ี่� ลุ่มตำ�าท่ี่�เคุยเป็นพ้ื้�นท่ี่�ชั้ะลอุนำ�า
สู่ญ่เส่่ยไป	เม้�อุเกดิฝนตกห้นก้ในพื้้�นที่่�มก้จะมปั่ญ่ห้า
นำ�าที่่วิมข้ง	 นำ�าระบายไม่ที่้นต้อุงใชั้้ระบบสู่บนำ�าเพื้้�อุ
ชั้่วิยเร่งระบายในทีุ่กพ้ื้�นที่่�	 โดยเฉพื้าะในเขตพ้ื้�นที่่�
กรุงเที่พื้มห้านคุรห้ากฝนตกห้น้กเกิน	60	มิลลิเมตร
ต่อุชั้้�วิโมงจะเกิดนำ�าที่่วิมที่้นที่่	 เน้�อุงจากระบบ
ระบายนำ�าไม่ส่ามารถรอุงร้บปริมาณีนำ�าฝนท่ี่�มาก
กว่ิาน่�ได้ขอุบเขตพ้ื้�นท่ี่�ด้านทิี่ศึเห้น้อุติดต่อุก้บ	Area	
Based	 ลุ่มนำ�าเจ้าพื้ระยาตอุนล่าง	 ตามแนวิคุลอุง
ระพ่ื้พ้ื้ฒน์แยกตก	 และเส้่นแบ่งเขตจ้งห้ว้ิดระห้ว่ิาง	

5.4 ¾×é¹·Õèเป‡าËมาÂ (Area Based) C-09
 กรØงเ·¾มËา¹ครและปริม³±ล

จ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยา	 และจ้งห้ว้ิดปทุี่มธาน่	
จ้งห้ว้ิดพื้ระนคุรศึร่อุยุธยาและจ้งห้ว้ิดนนที่บุร่	
ด้านทิี่ศึตะว้ินอุอุก	 ตามแนวิเส้่นแบ่งเขตจ้งห้ว้ิด
ระห้ว่ิางจ้งห้ว้ิดปทุี่มธาน่และจ้งห้ว้ิดนคุรนายก	
แนวิพ้ื้�นท่ี่�ใต้คุลอุงร้งสิ่ตประยูรศ้ึกด์ิบรรจบถนน
พื้ห้ลโยธิน	 คุลอุงเปรมประชั้ากร	 ถนนรามอิุนที่รา	
(ที่างห้ลวิงห้มายเลข	304)	บรรจบแนวิคุลอุงแส่นแส่บ
ซึ่อุยสุ่ขุมวิิที่	 71	 คุลอุงพื้ระโขนง	 ถนนสุ่ขุมวิิที่
ผ่านอุำาเภอุเม้อุงส่มุที่รปราการ	 จนสิ่�นสุ่ดตอุนใต้ท่ี่�
ชั้ายฝังที่ะเล	 พ้ื้�นท่ี่�ด้านตะว้ินตกเป็นแนวิเส้่นแบ่ง
เขตจ้งห้ว้ิดระห้ว่ิาง	 จ้งห้ว้ิดนคุรปฐม	 และจ้งห้ว้ิด
นนที่บุร่	 จ้งห้ว้ิดนคุรปฐม	 และกรุงเที่พื้มห้านคุร	
จ้งห้ว้ิดส่มุที่รส่าคุร	 และกรุงเที่พื้มห้านคุร	 พ้ื้�นท่ี่�
ด้านใต้ตามแนวิคุลอุงส่นามช้ั้ย	 คุลอุงบางส่ะแก	
ที่างห้ลวิงห้มายเลข	303	เส้่นแบ่งเขตจ้งห้ว้ิดระห้ว่ิาง	
กรุงเที่พื้มห้านคุร	 และจ้งห้ว้ิดส่มุที่รปราการพ้ื้�นท่ี่�
ในเขต	อุำาเภอุพื้ระส่มทุี่รเจดย์่	จง้ห้วิด้ส่มทุี่รปราการ	
ส่ิ�นสุ่ดพื้้�นที่่�ที่่�ชั้ายฝังที่ะเลอุ่าวิไที่ย
	 โคุรงการจากห้น่วิยงานต่างๆ	 ส่ามารถส่รุป
แผนงานและโคุรงการส่ำาคุ้ญ่ปี	 2562-2566	
ม่จำานวิน	24	โคุรงการ		พ้ื้�นท่ี่�ร้บประโยชั้น์	528,931	ไร่
วิงเงินก่อุส่ร้าง	61,621	ล้านบาที่	ด้งแส่ดงในตารางท่ี่�	
5.4.-1	
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ตารางที่ 5.4-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครง
กำร

/ กลุ่
ม

โครง
กำร

อ้ำเ
ภอ

จงัห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร 24  โครงกำร 528,931    -            61,621     
ประตูระบำยน ้ำกลำงคลอง 13 ขนำด 6.00 x 6.00 ม. 
จ้ำนวน 2 ช่อง

ล้ำลูกกำ ปทุมธำนี ชป. 10,000       -             150          

ประตูระบำยน ้ำกลำงคลองรังสิต (8-9) ธัญบุรี ปทุมธำนี ชป. 3,000        -             220          

ประตูระบำยน ้ำและสถำนีสูบน ้ำคลองบำงกอกน้อย บำงกรวย นนทบุรี ชป. 25,000       -             800          

อุโมงค์ระบำยน ้ำ ใต้คลองแสนแสบ ลำดกระบัง กรุงเทพ กทม. 15,625       -             1,751        

อุโมงค์ระบำยน ้ำ ใต้คลองทวีวัฒนำ เพชรเกษม กรุงเทพ กทม. 37,500       -             2,274        

อุโมงค์ระบำยน ้ำ ใต้คลองเปรมประชำกร หลักส่ี กรุงเทพ กทม.
 / จท.

68,125       -             10,000      

เข่ือน ค.ส.ล คลองสำยหลัก ในกทม. 13 สำย ปทุมวัน กรุงเทพ กทม. -           -             16,911      

ป้องกันน ้ำท่วมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั งแต่
วัดแสงสิริธรรมถึงอำคำรบังคับน ้ำคลองวัดเชิงเลน 2

เมือง นนทบุรี ชป. 3,500        -             491          

ประตูระบำยน ้ำและสถำนีสูบน ้ำปำกคลองรักสิตประยูรศักด์ิ เมือง ปทุมธำนี ชป. 35,000       -             1,500        

ฟ้ืนฟูพัฒนำ คลองเปรมประชำกร (คลองผดุง - คลอง
รังสิต)

เมือง
ปทุมธำนี

กรุงเทพ กทม. -           -             4,000        

อุโมงค์ระบำยน ้ำ ใต้คลองบำงน ้ำจืด กระทุ่มแบน สมุทรสำคร ชป. 134,380.79 -             8,299        

อุโมงค์ระบำยน ้ำ ใต้คลองพระยำรำชมนตรี ภำษีเจริญ กรุงเทพ กทม. 68,125       -             4,650        

ป้องกันน ้ำท่วมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั งแต่
ประตูระบำยน ้ำคลองบำงตะไนย์ ถึงวัดบำงจำก

ปำกเกร็ด นนทบุรี ชป. 10,000       -             800          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงเตย สำมโคก ปทุมธำนี ยผ. 1,438        - 180          

เข่ือน ค.ส.ล คลองสำยหลัก ในกทม. 2 สำย กรุงเทพ กทม. -           -             5,720        
68

ป้องกันน ้ำท่วมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั งแต่
อำคำรบังคับน ้ำคลองวัดเชิงเลน 2  ถึงประตูระบำยน ้ำ
คลองสวนพริก

เมือง นนทบุรี ชป. 6,000        -             760          

ป้องกันน ้ำท่วมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั งแต่
ประตูระบำยน ้ำคลองพระอุดม ถึงประตูระบำยน ้ำคลอง
บำงน้อย

ปำกเกร็ด นนทบุรี ชป. 2,000        -             595          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงเลน บำงบัวทอง นนทบุรี ยผ. 1,963        - 150          

ป้องกันน ้ำท่วมและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั งแต่
ประตูระบำยน ้ำคลองสวนพริก ถึงคลองบำงสีทอง

เมือง นนทบุรี ชป. 10,000       -             760          

67
ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนวัดสำขลำ พระสมุทร

เจดีย์
สมุทรปรำกำร ยผ. 2,275        - 120          

67
คันคลองเปรมประชำกรฝ่ังตะวันออก ธัญบุรี ปทุมธำนี ชป. 30,000       -             460          

68
คลองระบำยน ้ำคลองเชียงรำกน้อย สำมโคก ปทุมธำนี ชป. 40,000       -             300          

68
ปรับปรุงคลอง 33 - แม่น ้ำนอก ปทุมธำนี ชป. 5,000        -             380          

68
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพ่ือป้องกันปัญหำ
อุทกภัยและแก้ปัญหำภัยแล้ง "คลองรังสิตประยูรศักด์ิ"

เมือง ปทุมธำนี ชป. 20,000       -             350          

68

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 3
โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 1  
โครงการ

บริหารจัดการแหล่งน้ า
ต ้นทุนในพื้นที่ 1 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง
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