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¤íÒ¹íÒ
กำ�รแบ่งลุ่่ม่น้ำำ��ใน้ำป็ระเทศไทย	 ได้ม่่กำ�รพัื่ฒน้ำ�ม่�ตล่อดตั�งแต่ปี็	 2506	 ต�ม่ศักำยภ�พื่

ของเทคโน้ำโล่ย่ภ่มิ่สั�รสัน้ำเทศแล่ะคอม่พิื่วเตอร์ใน้ำขณะนั้ำ�น้ำ	 จน้ำกำระทั�งใน้ำปี็	 2536		
คณะกำรรม่กำ�รอุทกำวิทย�แห่งช�ติได้จัดทำ�เป็็น้ำม่�ตรฐ�น้ำ	25	 ลุ่่ม่น้ำำ��หลั่กำแล่ะ	254	 ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�	
ซึิ�งบ�งลุ่่ม่น้ำำ��ไม่่สั�ม่�รถึท่�จะบริห�รจัดกำ�รน้ำำ��ได้อย่�งเอกำเทศ	 ส่ับเน่้ำ�องจ�กำข้อจำ�กัำด
จ�กำข้อม่่ล่ใน้ำอด่ตท่�ใช้แผน้ำท่�ม่�ตร�ส่ัวน้ำ	1	:	50,000	ใน้ำกำ�รแบ่งเขตลุ่่ม่น้ำำ��	แต่มิ่ได้ม่่ผล่บังคับ
ท�งกำฎหม่�ย	 จึงส่ังผล่ให้เกิำดปั็ญ่ห�ใน้ำด้�น้ำกำ�รบริห�รจัดกำ�รท่�ข�ดเอกำภ�พื่ไม่่ต่อเน่้ำ�อง
เช่�อม่โยงกัำน้ำอย่�งเป็็น้ำระบบ	โดยเฉพื่�ะอย่�งยิ�งใน้ำภ�วะวิกำฤต	ป็ระกำอบกัำบพื่ระร�ชบัญ่ญั่ติ
ทรัพื่ย�กำรน้ำำ��	 พื่.ศ.	 2561	 หม่วด	 3	 ส่ัวน้ำท่�	 3	 ม่�ตร�	 25	 “เพ่ื่�อป็ระโยชน์้ำใน้ำกำ�รบริห�ร
จัดกำ�รทรัพื่ย�กำรน้ำำ��	 ให้ม่่กำ�รกำำ�หน้ำดลุ่่ม่น้ำำ��โดยตร�เป็็น้ำพื่ระร�ชกำฤษ์ฎ่กำ�	 ทั�งน่้ำ�ให้คำ�นึ้ำงถึึง
สัภ�พื่อุทกำวิทย�	 สัภ�พื่ภ่มิ่ศ�สัตร์	 ระบบนิ้ำเวศกำ�รตั�งถิึ�น้ำฐ�น้ำ	 กำ�รผังเม่่อง	 ผังน้ำำ��	 แล่ะ
เขตกำ�รป็กำครองป็ระกำอบด้วย”	 ดังนั้ำ�น้ำ	 สัำ�นั้ำกำง�น้ำทรัพื่ย�กำรน้ำำ��แห่งช�ติจึงได้ม่่กำ�รจัดทำ�
โครงกำ�รศึกำษ์�ทบทวน้ำ	กำ�รแบ่งพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับกำ�รบริห�รจัดกำ�รทรัพื่ย�กำรน้ำำ��
ร่วม่กัำบม่ห�วิทย�ลั่ยเกำษ์ตรศ�สัตร์	เพ่ื่�อให้กำ�รบริห�รจัดกำ�รน้ำำ��ให้ม่่คว�ม่คล่่องตัวสัอดรับ
กัำบกำ�รเป็ล่่�ยน้ำแป็ล่งของสัถึ�น้ำกำ�รณ์น้ำำ��ได้อย่�งรวดเร็วแล่ะม่่ป็ระสิัทธิ์ภ�พื่	
	 หนั้ำงส่ัอ	 “ข้อม่่ล่ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง”	 เล่่ม่น่้ำ�ได้สัรุป็เน่้ำ�อห�ม่�จ�กำร�ยง�น้ำกำ�รศึกำษ์�
โครงกำ�รจัดทำ�ฐ�น้ำข้อม่่ล่พ่ื่�น้ำฐ�น้ำลุ่่ม่น้ำำ��	 22	 ลุ่่ม่น้ำำ��	 โดยม่ห�วิทย�ลั่ยเกำษ์ตรศ�สัตร์	
ซึิ�งแสัดงถึึงข้อม่่ล่พ่ื่�น้ำฐ�น้ำลุ่่ม่น้ำำ��	สัภ�พื่ทั�วไป็	สัภ�พื่ภ่มิ่อ�กำ�ศทรัพื่ย�กำรดิน้ำ	พ่ื่�น้ำท่�กำ�รเกำษ์ตร	
ทรัพื่ย�กำรป่็�ไม้่แล่ะชั�น้ำคุณภ�พื่ลุ่่ม่น้ำำ��	 โครงสัร้�งพ่ื่�น้ำฐ�น้ำของลุ่่ม่น้ำำ��	 คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��	
แล่ะสัภ�พื่ปั็ญ่ห�ด้�น้ำทรัพื่ย�กำรน้ำำ��	 ซึิ�งผ้่อ่�น้ำจะได้รับคว�ม่ร้่	 คว�ม่เข้�ใจเก่ำ�ยวกัำบลุ่่ม่น้ำำ��
แม่่กำล่อง	 รวม่ถึึงรับทร�บปั็ญ่ห�แล่ะเห็น้ำคว�ม่สัำ�คัญ่ของกำ�รจัดกำ�รทรัพื่ย�กำรน้ำำ��
ให้เกิำดกำ�รร่วม่ม่่อแล่ะบ่รณ�กำ�รกัำน้ำทุกำภ�คส่ัวน้ำ	 เพ่ื่�อให้เกิำดกำ�รด่แล่รักำษ์�ทรัพื่ย�กำรน้ำำ��
อย่�งต่อเน่้ำ�อง

สำานั้ำกงาน้ำทรัพยากรน้ำำ�าแห่งชาติ
2564



¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ�� 30,228.12 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

❉ จำ�น้ำวน้ำลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข� 17 ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�

❉ จังหวัดใน้ำเขตลุ่่ม่น้ำำ�� 8 จังหวัด

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉	 คว�ม่ย�วล่ำ�น้ำำ��โดยป็ระม่�ณ 560 กิำโล่เม่ตร

❉ ระดับคว�ม่ส่ัง 0 - 1,400	เม่ตร	รทกำ.

❉ ป็ริม่�ณฝ้น้ำเฉล่่�ยร�ยปี็ 1,414.40 มิ่ล่ลิ่เม่ตร
❉  ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�เฉล่่�ยร�ยปี็ 14,246 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร

(ฤด่ฝ้น้ำ 11,955	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	,	ฤด่แล้่ง 2,290 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จำ�น้ำวน้ำโครงกำ�ร 108 โครงกำ�ร

❉ คว�ม่จุ 26,831 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร

❉ พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ 1,387,000 ไร่

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ ÅØ‹Á¹íéÒáÁ‹¡ÅÍ§ (14)

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ

3,601.06 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ด้�น้ำเกำษ์ตรกำรรม่ 3,360 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร

❉ ด้�น้ำอุป็โภคบริโภค	110.14 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร

❉ ด้�น้ำอุตสั�หกำรรม่ 130.47	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ต
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¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จำ�น้ำวน้ำป็ระช�กำร 1,955,489 คน้ำ

❉ ครัวเร่อน้ำ 726,344 ครัวเร่อน้ำ

❉ เกำษ์ตรกำรท่�ม่่ท่�ทำ�กิำน้ำเป็็น้ำของตน้ำเอง 171,219 ครัวเร่อน้ำ

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ทรัพื่ย�กำรป่็�ไม้่ 4,361.55 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร
❉	 ชั�น้ำคุณภ�พื่ลุ่่ม่น้ำำ��

1A		 12,028.92 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร
	 1B	 74.97 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

	 2	 4,009.38 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

	 3	 3,850.36 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

	 4	 4,510.53 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

 5 4,931.35 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร
❉ พ้ืนท่ีชุมน้ํา 10 แหง (10,303.43 ตารางกิโลเมตร)

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงอุทกำภัย 11,288.45 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

	 เส่ั�ยงน้้ำอย 7,558.61 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

เส่ั�ยงป็�น้ำกำล่�ง 3,729.84 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

เส่ั�ยงม่�กำ -
❉ พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยแล้่ง 28,004.05 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

เส่ั�ยงน้้ำอย 21,002.52 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

เส่ั�ยงป็�น้ำกำล่�ง 5,567.20 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

เส่ั�ยงม่�กำ 1,434.33 ต�ร�งกิำโล่เม่ตร

¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พ่ื่�น้ำท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับพัื่ฒน้ำ�พ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำ 1,236,535 ลานไร่

❉ พ่ื่�น้ำท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับทำ�กำ�รเกำษ์ตร 1,672,941 ลานไร่
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1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

	 ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องตั� งอย่่ท�งตะวัน้ำตกำของ
ป็ระเทศไทย	 สั�ม่�รถึแบ่งต�ม่สัภ�พื่ภ่มิ่ป็ระเทศ	
ได้เป็็น้ำ	2	บริเวณ	ค่อบริเวณลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องตอน้ำบน้ำ
แล่ะตอน้ำล่่�ง	 โดยเขตลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องตอน้ำบน้ำ
เริ�ม่แต่เขตอำ�เภอเม่่องกำ�ญ่จน้ำบุร่ท่�ล่ำ�น้ำำ��แควใหญ่่
แล่ะแควน้้ำอยไหล่ม่�บรรจบกัำน้ำ	 ขึ�น้ำไป็ยังท่�ส่ังใน้ำ
เท่อกำเข�ท่�เป็็น้ำต้น้ำน้ำำ��	 ส่ัวน้ำบริเวณท่�เป็็น้ำลุ่่ม่น้ำำ��
แม่่กำล่องตอน้ำล่่�ง	 ค่อ	 สัองฝั้�งแม่่น้ำำ��แม่่กำล่องจ�กำ
เขตอำ�เภอเม่่องกำ�ญ่จน้ำบุร่ไป็จน้ำออกำอ่�วไทย	
คว�ม่แตกำต่�งระหว่�งสัองบริเวณน่้ำ�ก็ำค่อ	 สัภ�พื่
ภ่มิ่ป็ระเทศท�งตอน้ำบน้ำของลุ่่ม่น้ำำ��เป็็น้ำท่�ส่ัง	ซึิ�งเป็็น้ำ
บริเวณท่�ล่ำ�น้ำำ��แควใหญ่่แล่ะแควน้้ำอยไหล่ผ่�น้ำ
ซิอกำเข�	 แล่ะท่�ร�บระหว่�งเข�ออกำม่�บรรจบกัำน้ำ	
สัภ�พื่ภ่มิ่ป็ระเทศสัองฝั้�งแม่่น้ำำ��แควใหญ่่เป็็น้ำป่็�เข�	
จึงม่่แหล่่งท่�สังวน้ำไว้เป็็น้ำอุทย�น้ำแล่ะเขตรักำษ์�พัื่น้ำธ์ุ์
สััตว์ป่็�หล่�ยแห่ง	 เช่น้ำ	 เขตรักำษ์�พัื่น้ำธ์ุ์สััตว์ป่็�
ห้วยข�แข้ง	อุทย�น้ำแห่งช�ติเข�สัล่อบ	ส่ัวน้ำสัภ�พื่

1.1 ÊÀำพทั่วä»¢อ§ÅØ‹Áน�้ำ

ภ่มิ่ป็ระเทศโดยทั�วไป็ของลุ่่ม่น้ำำ��แควน้้ำอยจะเป็็น้ำ
ภ่เข�ใหญ่่น้้ำอยเร่ยงสัลั่บซัิบซ้ิอน้ำแล่ะส่ังชัน้ำ	บ�งแห่ง
เป็็น้ำหน้้ำ�ผ�ส่ังบ�งแห่งเป็็น้ำท่�ร�บ	 ล่ำ�น้ำำ��แควน้้ำอย
ไหล่ผ่�น้ำภ่มิ่ป็ระเทศท่�สัวยง�ม่	ม่่น้ำำ��ตกำ	ม่่ห้วยแล่ะ
ล่ำ�ธ์�รเล็่กำๆ	ไหล่ล่งล่ำ�น้ำำ��เก่ำอบตล่อดสั�ย	สัภ�พื่ป่็�
ส่ัวน้ำใหญ่่เป็็น้ำป่็�ไม้่เบญ่พื่รรณแล่ะป่็�ดงดิบ	
ม่่ป่็�ไผ่แซิม่อย่่ทั�วไป็	
	 ล่ำ�น้ำำ��สั�ข�ท่�สัำ�คัญ่	 ได้แก่ำ	 แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	
ไหล่จ�กำจังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่ล่งไป็ทิศตะวัน้ำออกำเฉ่ยงใต้
เข้� ส่่ั จังหวัดร�ชบุร่แล้่วออกำทะเล่ท่� จังหวัด
สัมุ่ทรสังคร�ม่	อ่�งเก็ำบน้ำำ��ท่�สัำ�คัญ่ได้แก่ำ	อ่�งเก็ำบน้ำำ��
เข่�อน้ำศร่น้ำคริน้ำทร์	 สัร้�งป็ดกัำ�น้ำแม่่น้ำำ��แควใหญ่่	 ท่�
บ้�น้ำเจ้�เณร	 ตำ�บล่ท่�กำระด�น้ำ	 อำ�เภอศร่สัวัสัด์ิ	
จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 คว�ม่จุเก็ำบกัำกำ	 17,745	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 เข่�อน้ำวชิร�ล่งกำรณ	 ป็ดกัำ�น้ำแม่่น้ำำ��
แควน้้ำอย	 ท่�ตำ�บล่ท่�ขนุ้ำน้ำ	 อำ�เภอทองผ�ภ่มิ่	
จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	คว�ม่จุ	8,860	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
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1ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



1.1.2 ระบบลุ่่มน้ำำ�า

กำ�รแบ่งลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	ได้กำำ�หน้ำด
ต�ม่ผล่กำ�รศึกำษ์�ของโครงกำ�รศึกำษ์�ทบทวน้ำ
กำ�รแบ่งพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับกำ�รบริห�ร
จัดกำ�รทรัพื่ย�กำรน้ำำ��	แล่ะผล่กำระทบจ�กำกำ�รแบ่งพ่ื่�น้ำท่�
ลุ่่ม่น้ำำ��	โดยสัำ�นั้ำกำง�น้ำทรัพื่ย�กำรน้ำำ��แห่งช�ติ	ปี็	2562	
ซึิ�งใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องแบ่งเป็็น้ำ	 17	 ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�	
ค่อ	แม่่น้ำำ��แควใหญ่่ตอน้ำบน้ำส่ัวน้ำท่�	1	ห้วยแม่่ล่ะมุ่ง	แม่่น้ำำ��
แควใหญ่่ตอน้ำบน้ำส่ัวน้ำท่�	2	ห้วยแม่่จัน้ำ	แม่่น้ำำ��แควใหญ่่
ตอน้ำบน้ำส่ัวน้ำท่�	 3	 ห้วยข�แข้ง	 แม่่น้ำำ��แควใหญ่่

หม่�ยเหตุ*	 พ่ื่�น้ำท่�ข้�งเค่ยงป็ระกำอบด้วยพ่ื่�น้ำท่�จังหวัดอ่�น้ำๆ	 ท่�ม่่พ่ื่�น้ำท่�ตำ�บล่ท่�อย่่ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��หลั่กำน้้ำอยกำว่�	 1%	 ของพ่ื่�น้ำท่�
ตำ�บล่นั้ำ�น้ำๆ	โดยพ่ื่�น้ำท่�จังหวัด	วัดจ�กำขอบเขตจังหวัดของกำรม่กำ�รป็กำครอง	ปี็	2561	ด้วยระบบพิื่กัำด	UTM	WGS84	Zone47

ตอน้ำล่่�งส่ัวน้ำท่�	 1	 ห้วยตะเพิื่น้ำ	 แม่่น้ำำ��แควใหญ่่
ตอน้ำล่่�งส่ัวน้ำท่�	 2	 แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยตอน้ำบน้ำส่ัวน้ำท่�	 1	
ห้วยป็ล่อกำ	แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยตอน้ำบน้ำส่ัวน้ำท่�	 2	 แม่่น้ำำ��
แควน้้ำอยตอน้ำล่่�งส่ัวน้ำท่�	1	แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยตอน้ำล่่�ง
ส่ัวน้ำท่�	 2	 ล่ำ�ภ�ช่	 แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยตอน้ำล่่�งส่ัวน้ำท่�	 3	
แล่ะท่�ร�บแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 ร�ยล่ะเอ่ยดของแต่ล่ะ
ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�แสัดงใน้ำต�ร�งท่�	1.1.2-1	ขอบเขตลุ่่ม่น้ำำ��
สั�ข�แสัดงได้ดังร่ป็ท่�	1.1.2-1	ต�ม่ล่ำ�ดับ

ซึิ�งทั�งสัองเข่�อน้ำอย่่ใน้ำคว�ม่รับผิดชอบของกำ�รไฟฟ้�
ฝ่้�ยผลิ่ตแห่งป็ระเทศไทย	แล่ะเข่�อน้ำทดน้ำำ��แม่่กำล่อง
ซึิ�งเป็็น้ำเข่�อน้ำทดน้ำำ��ขน้ำ�ดใหญ่่ของกำรม่ชล่ป็ระท�น้ำ	
ตั�งอย่่ท่�ตำ�บล่ม่่วงชุม่	อำ�เภอท่�ม่่วง	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	
สั�ม่�รถึทดน้ำำ��แล่ะส่ังน้ำำ��ให้กัำบพ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่	

แล่ะเพ่ื่�อกำ�รอุป็โภคบริโภคใน้ำพ่ื่�น้ำ ท่� จั งห วัด
กำ�ญ่จน้ำบุร่	 จังหวัดร�ชบุร่	 แล่ะจังหวัดน้ำครป็ฐม่	
รวม่พ่ื่�น้ำท่�	2,709,685	ไร่	ร�ยล่ะเอ่ยดของจังหวัด
ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องได้แสัดงไว้ใน้ำต�ร�งท่�	1.1.1-1

 ตารางท่ี 1.1.1-1 รายล่ะเอียดของจังหวัดใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำแม่กลอง

หมายเหตุ* พื้นที่ข้างเคียงประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่มีพื้นที่ตำบลที่อยู่ในลุ่มน้ำหลักน้อยกว่า 1% ของพื้นที่ตำบลนั้นๆ 
โดยพื้นที่จังหวัด วัดจากขอบเขตจังหวัดของกรมการปกครอง ปี 2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47

1.1.2 ระบบลุ่มน้ำ
การแบ่งลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำแม่กลอง ได้กำหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษา

ทบทวนการแบ่งพื้นท่ีลุ่มน้ำท่ีเหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและผลกระทบจากการ
แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองแบ่งเป็น 17 
ลุ่มน้ำสาขา คือ แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1 ห้วยแม่ละมุง แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 2 
ห้วยแม่จัน แม่น้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3 ห้วยขาแข้ง แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างส่วนท่ี 1 ห้วยตะเพิน 

จังหวัด
พื้นท่ีในเขตลุ่มน้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ

(ตร.กม.) (ไร่) พื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีลุ่มน้ำ
  อุทัยธานี 2,237.25 1,398,280 33.66 7.40 
  ตาก 4,822.29 3,013,930 27.86 15.95 
  ราชบุรี 4,586.97 2,866,856 88.43 15.17 
  กาญจนบุรี 17,318.60 10,824,125 89.17 57.29 
  สุพรรณบุรี 604.81 378,009 11.18 2.00 
  นครปฐม 252.54 157,841 11.79 0.84 
  สมุทรสาคร 181.72 113,576 21.22 0.60 
สมุทรสงคราม 215.93 134,957 51.99 0.71 
  ข้างเคียง* 8.00 5,001 0.03 
รวม 30,228.12 18,887,573 100.00 

2 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ตารางท่ี 1.1.2-1 รายล่ะเอียดของลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

4

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)
ร้อยละของพ้ืนท่ี

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ
1 1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1 1,367.68 854,797 4.52           ตำก อุ้มผำง
2 1402 ห้วยแม่ละมุง 694.12 433,828 2.30           อุทัยธำนี บ้ำนไร่

ตำก อุ้มผำง
3 1403 1,367.25 854,529 4.52           อุทัยธำนี บ้ำนไร่

ตำก อุ้มผำง
4 1404 ห้วยแม่จัน 698.03 436,267 2.31           ตำก อุ้มผำง

กำญจนบุรี สังขละบุรี
5 1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3 2,339.11 1,461,946 7.74           อุทัยธำนี บ้ำนไร่

ตำก อุ้มผำง อุ้มผำง
กำญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทองผำภูมิ สังขละบุรี

6 1406 ห้วยขำแข้ง 2,358.60 1,474,128 7.80           อุทัยธำนี บ้ำนไร่ ลำนสัก ห้วยคต
ตำก อุ้มผำง
กำญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ หนองปรือ
สุพรรณบุรี ด่ำนช้ำง

7 1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1 3,846.17 2,403,854 12.72         กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี ไทรโยค บ่อพลอย ศรีสวัสด์ิ
ทองผำภูมิ สังขละบุรี หนองปรือ

8 1408 ห้วยตะเพิน 2,519.23 1,574,521 8.33           อุทัยธำนี บ้ำนไร่
กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี บ่อพลอย ศรีสวัสด์ิ พนมทวน

เลำขวัญ หนองปรือ
สุพรรณบุรี ด่ำนช้ำง

9 1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2 210.48 131,548 0.70           กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี บ่อพลอย
10 1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1 2,752.09 1,720,059 9.10           กำญจนบุรี ทองผำภูมิ สังขละบุรี
11 1411 ห้วยปิลอก 945.40 590,874 3.13           กำญจนบุรี ทองผำภูมิ สังขละบุรี
12 1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2 1,376.57 860,355 4.55           กำญจนบุรี ไทรโยค ศรีสวัสด์ิ ทองผำภูมิ สังขละบุรี
13 1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 812.98 508,111 2.69           กำญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ทองผำภูมิ
14 1414 2,126.49 1,329,056 7.03           รำชบุรี สวนผ้ึง

กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ศรีสวัสด์ิ
ด่ำนมะขำมเต้ีย

15 1415 ล้ำภำชี 2,648.43 1,655,270 8.76           รำชบุรี เมืองรำชบุรี จอมบึง สวนผ้ึง โพธำรำม ปำกท่อ บ้ำนคำ
กำญจนบุรี ท่ำม่วง ด่ำนมะขำมเต้ีย

16 1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3 422.95 264,343 1.40           รำชบุรี จอมบึง โพธำรำม
กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี ท่ำม่วง ด่ำนมะขำมเต้ีย

17 1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง 3,742.54 2,339,088 12.38         รำชบุรี เมืองรำชบุรี จอมบึง สวนผ้ึง ด้ำเนินสะดวก บ้ำนโป่ง
บำงแพ โพธำรำม ปำกท่อ วัดเพลง บ้ำนคำ

กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี บ่อพลอย ท่ำมะกำ ท่ำม่วง พนมทวน
นครปฐม เมืองนครปฐม สำมพรำน
สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร บ้ำนแพ้ว
สมุทรสงครำม เมืองสมุทรสงครำม เมืองสมุทรสงครำม บำงคนที อัมพวำ

30,228.12 18,892,574 100.00       

แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2

แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2

รวม

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ

3ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



 รูปท่ี 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

4

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำแม่กลอง

4 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



1.1.3 ปริมาณฝน้ำ

ป็ริม่�ณฝ้น้ำร�ยเด่อน้ำเฉล่่�ยใน้ำรอบ	 30	 ปี็	
(ปี็	2531	–	2560)	ของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่ป็ริม่�ณฝ้น้ำ
เฉล่่�ยเท่�กัำบ	 1,148.7	 มิ่ล่ลิ่เม่ตร	 ป็ริม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำ
ส่ัวน้ำใหญ่่จะเกิำดขึ�น้ำใน้ำช่วงฤด่ฝ้น้ำระหว่�งเด่อน้ำ
พื่ฤษ์ภ�คม่ถึึงเด่อน้ำตุล่�คม่	 คิดเป็็น้ำร้อยล่ะ	 81.4	

โดยเด่อน้ำท่�ม่่ฝ้น้ำตกำส่ังสุัด	 ได้แก่ำ	 เด่อน้ำกัำน้ำย�ยน้ำ
	ม่่ป็ริม่�ณฝ้น้ำเฉล่่�ย	212.3	มิ่ล่ลิ่เม่ตร	ซึิ�งป็ริม่�ณฝ้น้ำ
ร�ยเด่อน้ำเฉล่่�ยรอบ30	 ปี็ของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง
แล่ะลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�	แสัดงไว้ใน้ำต�ร�งท่�	1.1.3-1	

หม่�ยเหตุ		1.	ป็ริม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำ	ตั�งแต่ป็ี	2531	–	2560
	 	 2.	ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�	ตั�งแต่ป็ี	2500	–	2560

ตารางท่ี1.1.3-1 ปริมาณฝน้ำแล่ะปริมาณน้ำำ�าท่าเฉล่ี่ยรอบ 30 ปของลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่องแล่ะลุ่่มน้ำำ�าสาขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

7

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

  หมายเหตุ : 1. ปริมาณน้ำฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560
2. ปริมาณน้ำท่า ต้ังแต่ปี 2500 – 2560

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน
จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาการให้น้ำของช้ันน้ำบาดาลมาตราส่วน 1:100,000 ในพื้นท่ีศึกษา

สรุปได้ว่า ลุ ่มน้ำแม่กลองมีพื ้นที่ที ่คุณภาพน้ำบาดาลเหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์เท่ากับ 
23,950.29 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 79.23 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยส่วนใหญ่มีศักยภาพการ
ให้น้ำบาดาล น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยครอบคลุมพื้นที่ 20,613.72 ตารางกิโลเมตร 
หรือเท่ากับร้อยละ 68.19 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ รองลงมาคือ พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล 2 -10  มากกว่า 
20 และ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง ตามลำดับ โดยครอบคลุมพื ้นที ่ 2 ,086.84  691.20 
และ 558.53 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ หรือเท่ากับร้อยละ 6.90  2.29 และ 1.85 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 

ฝนรำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมำณน้้ำท่ำต่อหน่วยพ้ืนท่ี
เฉล่ีย, มม. (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (ลิตร/วินำที/ตร.กม.)

แม่น ้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 1 1,197.2 1,018.5 178.7 738.0 577.2 160.7 17.1
ห้วยแม่ละมุง 1,197.0 1,018.2 178.8 442.3 351.6 90.7 20.2
แม่น ้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 2 1,197.0 1,018.2 178.8 739.7 578.7 161.0 17.2
ห้วยแม่จัน 1,197.0 1,018.2 178.8 389.1 309.4 79.8 17.7
แม่น ้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนที่ 3 1,061.1 901.1 160.0 1,262.8 987.8 275.0 17.1
ห้วยขำแข้ง 1,133.2 974.5 158.7 960.7 763.8 196.9 12.9
แม่น ้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนที่ 1 1,073.2 865.7 207.5 643.5 481.2 162.3 5.3
ห้วยตะเพิน 1,142.0 913.6 228.4 321.3 227.2 94.1 4.0
แม่น ้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนที่ 2 1,322.4 965.8 356.6 33.3 24.6 8.7 5.0
แม่น ้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 1 973.4 825.6 147.8 2,940.7 2,647.7 293.0 33.9
ห้วยปิลอก 973.4 825.6 147.8 1,171.8 1,055.1 116.8 39.3
แม่น ้ำแควน้อยตอนบนส่วนที่ 2 973.4 825.6 147.8 1,486.0 1,337.9 148.1 34.2
แม่น ้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนที่ 1 973.4 825.6 147.8 574.0 517.1 56.9 22.4
แม่น ้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนที่ 2 1,234.9 930.7 304.3 1,483.3 1,336.0 147.3 22.1
ล้ำภำชี 1,313.0 1,001.7 311.3 348.4 207.3 141.1 4.2
แม่น ้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนที่ 3 1,322.4 965.8 356.6 293.8 264.5 29.2 22.0
ที่รำบแม่น ้ำแม่กลอง 1,323.0 1,050.6 272.4 416.8 288.4 128.5 3.5
แม่กลอง (ลุ่มน ้ำหลัก) 1,148.7 935.4 213.3 14,245.5 11,955.5 2,290.0 14.9

ลุ่มน้้ำสำขำ
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี, มม. ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี (ล้ำน ลบ.ม.)

รวมท้ังปี

5ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



1.1.4 ปริมาณน้ำำ�าท่า

	 ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�ของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องจ�กำกำ�รรวบรวม่แล่ะวิเคร�ะห์ข้อม่่ล่ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�ร�ยเด่อน้ำแล่ะ
ร�ยป็ีของสัถึ�น้ำ่วัดน้ำำ��ท่�ใน้ำพื่่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ตั�งแต่ป็ี	 2500	 -	 2560	 กำ�รวิเคร�ะห์คว�ม่สััม่พื่ัน้ำธ์์ระหว่�งป็ริม่�ณ
น้ำำ��ท่�ร�ยป็ีเฉล่่�ยแล่ะพื่่�น้ำท่�รับน้ำำ��ฝ้น้ำ	ได้สัม่กำ�รคว�ม่สััม่พื่ัน้ำธ์์ดังน้ำ่�

เม่่�อ	 Q
M
	ค่อ	ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�ร�ยปี็เฉล่่�ย	,	ล้่�น้ำ	ล่บ.ม่.

	 A	ค่อ	พ่ื่�น้ำท่�รับน้ำำ��ฝ้น้ำ,	ตร.กำม่

QM = 0.3727  A 1.0083  (R2 = 0.8795)

สัรุป็ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่ป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�เฉล่่�ยปี็ล่ะ	 14,246	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 เป็็น้ำป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�ใน้ำฤด่ฝ้น้ำ	
(เด่อน้ำพื่ฤษ์ภ�คม่ถึึงเด่อน้ำตุล่�คม่)	เฉล่่�ย	11,955	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	คิดเป็็น้ำร้อยล่ะ	83.9	ของป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�
เฉล่่�ยทั�งปี็	โดยแยกำเป็็น้ำร�ยลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�ดังต�ร�งท่�	1.1.3-1			

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาแล่ะน้ำำ�าใตดิน้ำ

จ�กำแผน้ำท่�อุทกำธ์รณ่วิทย�กำ�รให้น้ำำ��ของชั�น้ำ
น้ำำ��บ�ด�ล่ม่�ตร�ส่ัวน้ำ	1:100,000	ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ศึกำษ์�สัรุป็
ได้ว่�	ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่พ่ื่�น้ำท่�ท่�คุณภ�พื่น้ำำ��บ�ด�ล่เหม่�ะ
สัำ�หรับกำ�รน้ำำ�ม่�ใช้ป็ระโยชน์้ำเท่�กัำบ	 23,950.29	
ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	 หร่อเท่�กัำบร้อยล่ะ	 79.23	 ของ
พ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��	โดยส่ัวน้ำใหญ่่ม่่ศักำยภ�พื่กำ�รให้น้ำำ��บ�ด�ล่	
น้้ำอยกำว่�	2	ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อชั�วโม่ง	โดยครอบคลุ่ม่
พ่ื่�น้ำท่�	20,613.72	ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	หร่อเท่�กัำบร้อยล่ะ	
68.19	 ของพ่ื่�น้ำท่� ลุ่่ม่น้ำำ��	 รองล่งม่�ค่อ	 พ่ื่�น้ำท่�ท่�ม่่

ศักำยภ�พื่น้ำำ��บ�ด�ล่	2-10		ม่�กำกำว่�	20	แล่ะ	10-20	
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อชั�วโม่ง	ต�ม่ล่ำ�ดับ	โดยครอบคลุ่ม่
พ่ื่�น้ำท่�	 2,086.84	 	 691.20	 แล่ะ	 558.53	 ต�ร�ง
กิำโล่เม่ตร	ต�ม่ล่ำ�ดับ	หร่อเท่�กัำบร้อยล่ะ	6.90		2.29	
แล่ะ	 1.85	 ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��	 ต�ม่ล่ำ�ดับ	 โดยแสัดง
ศักำยภ�พื่น้ำำ��บ�ด�ล่ใน้ำบริเวณพ่ื่�น้ำท่�ศึกำษ์�ม่�ตร�ส่ัวน้ำ	
1:100,000	สั�ม่�รถึแสัดงได้ต�ม่ร่ป็ท่�	1.1.5-1

พ่ื่�น้ำท่�	20,613.72	ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	หร่อเท่�กัำบร้อยล่ะ	
68.19	 ของพ่ื่�น้ำท่� ลุ่่ม่น้ำำ��	 รองล่งม่�ค่อ	 พ่ื่�น้ำท่�ท่�ม่่

6 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า
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ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.1.5-1 แผนที่แสดงศักยภำพน ้ำบำดำลในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำแม่กลอง

 รูปท่ี 1.1.5-1 ศักยภาพน้ำำ�าบาดาล่ใน้ำบริเวณพื�น้ำท่ีลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

7ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



	 1)	 แม่่น้ำำ��แควน้้ำอย	 กำำ�หน้ำดเป็็น้ำแหล่่งน้ำำ��	
ป็ระเภทท่�	2	หม่�ยถึึง	แหล่่งน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอน้ำรัุกำษ์์	สััตว์น้ำำ��		
กำ�รป็ระม่ง	 กำ�รว่�ยน้ำำ��	 แล่ะก่ำฬ�ท�งน้ำำ��	 พื่บว่�
ค่�เฉล่่�ยคุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยส่ัวน้ำใหญ่่อย่่ใน้ำ
เกำณฑ์์ม่�ตรฐ�น้ำคุณภ�พื่น้ำำ��ท่�กำำ�หน้ำด	 ม่่ดัชน่้ำช่�วัด
คุณภ�พื่น้ำำ��ท่�เป็็น้ำปั็ญ่ห�	ได้แก่ำ	ป็ริม่�ณออกำซิิเจน้ำท่�
ล่ะล่�ยใน้ำน้ำำ��	(DO)	ป็ริม่�ณแบคท่เร่ยกำลุ่่ม่โคลิ่ฟอร์ม่
ทั�งหม่ด	 (TCB)	 แล่ะป็ริม่�ณแบคท่เร่ยกำลุ่่ม่ฟีคอล่	
โคลิ่ฟอร์ม่	 (FCB)	 แน้ำวโน้้ำม่ของคุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��	
แควน้้ำอย	เป็ร่ยบเท่ยบกัำบคุณภ�พื่น้ำำ��ใน้ำปี็	2559	–2561	
พื่บว่�	คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แควน้้ำอย	ม่่แน้ำวโน้้ำม่ด่ขึ�น้ำ

1.1.6 คุุณภาพน้ำำ�า

 สัำ�นั้ำกำง�น้ำสิั�งแวดล้่อม่ภ�คท่�	8	(ร�ชบุร่)	ได้ดำ�เนิ้ำน้ำกำ�รรวบรวม่ข้อม่่ล่สัถึ�น้ำกำ�รณ์	กำ�รเฝ้้�ระวัง	แล่ะตรวจวัด	
คุณภ�พื่สิั�งแวดล้่อม่	ป็ระจำ�ปี็	2561	ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�	3	ลุ่่ม่น้ำำ��หลั่กำ	ได้แก่ำ	ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	ลุ่่ม่น้ำำ��เพื่ชรบุร่	แล่ะลุ่่ม่น้ำำ��
ช�ยฝั้�งทะเล่ตะวัน้ำตกำ	ป็ระกำอบด้วย	จังหวัดใน้ำภ�คกำล่�งตอน้ำล่่�งจำ�น้ำวน้ำ	5	จังหวัด	ได้แก่ำ	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	
ร�ชบุร่	สัมุ่ทรสังคร�ม่	เพื่ชรบุร่	แล่ะป็ระจวบค่ร่ขัน้ำธ์์	โดยม่่ผล่กำ�รติดต�ม่ตรวจสัอบ	ดังน่้ำ�

	 2)	 แม่่น้ำำ��แควใหญ่่	 กำำ�หน้ำดเป็็น้ำแหล่่งน้ำำ��	
ป็ระเภทท่�	2	หม่�ยถึึง	แหล่่งน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอน้ำรัุกำษ์์	สััตว์น้ำำ��		
กำ�รป็ระม่ง	 กำ�รว่�ยน้ำำ��	 แล่ะก่ำฬ�ท�งน้ำำ��	 พื่บว่�
ค่�เฉล่่�ยคุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แควใหญ่่ส่ัวน้ำใหญ่่อย่่ใน้ำ
เกำณฑ์์ม่�ตรฐ�น้ำคุณภ�พื่น้ำำ��ท่�กำำ�หน้ำด	 ม่่ดัชน่้ำช่�วัด
คุณภ�พื่น้ำำ��ท่�เป็็น้ำปั็ญ่ห�	ได้แก่ำ	ป็ริม่�ณออกำซิิเจน้ำท่�	
ล่ะล่�ยใน้ำน้ำำ��	(DO)	แล่ะป็รมิ่�ณแบคท่เร่ยชนิ้ำดโคลิ่ฟอร์ม่		
(TCB)	 แน้ำวโน้้ำม่ของคุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แควใหญ่่		
เป็ร่ยบเท่ยบกัำบคุณภ�พื่น้ำำ��ใน้ำปี็	2559	–	2561	พื่บว่�	
คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แควใหญ่่ส่ัวน้ำใหญ่่ม่่แน้ำวโน้้ำม่
เส่ั�อม่โทรม่ล่ง

8 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



	 3)	 แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 กำำ�หน้ำดเป็็น้ำแหล่่งน้ำำ��
ป็ระเภทท่�	 3	 หม่�ยถึึง	 แหล่่งน้ำำ��ท่�ได้รับน้ำำ��ทิ�งจ�กำ
กิำจกำรรม่บ�งป็ระเภทแล่ะสั�ม่�รถึเป็็น้ำป็ระโยชน์้ำ	
เพ่ื่�อกำ�รอุป็โภคบริโภค	 โดยต้องผ่�น้ำกำ�รฆ่่�เช่�อโรค
ต�ม่ป็กำติแล่ะผ่�น้ำกำระบวน้ำกำ�รป็รับป็รุงคุณภ�พื่น้ำำ��
ทั�วไป็ก่ำอน้ำ	เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตร	พื่บว่�	ค่�เฉล่่�ยคุณภ�พื่น้ำำ��	
แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องส่ัวน้ำใหญ่่อย่่ใน้ำเกำณฑ์์ม่�ตรฐ�น้ำ	
แหล่่งน้ำำ��ท่�กำำ�หน้ำด	แยกำเป็็น้ำร�ยจังหวัดได้	ดังน่้ำ�
	 	 3.1)	 คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องใน้ำพ่ื่�น้ำท่�
จังหวัดสัมุ่ทรสังคร�ม่	จดัอย่ใ่น้ำแหล่่งน้ำำ��ป็ระเภทท่�	3		
ไม่่พื่บดัชน่้ำช่�วัดคุณภ�พื่น้ำำ��ท่�เป็็น้ำปั็ญ่ห�	 แล่ะเม่่�อ
เป็ร่ยบเท่ยบกัำบคุณภ�พื่น้ำำ��ใน้ำป็ี	 2559	 –	 2561		
พื่บว่�คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องใน้ำพ่ื่�น้ำท่�จังหวัด
สัมุ่ทรสังคร�ม่	ม่่แน้ำวโน้้ำม่เส่ั�อม่โทรม่ล่ง
	 	 3.2)	 คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องใน้ำพ่ื่�น้ำท่�
จังหวัดร�ชบุร่	 จัดอย่่ใน้ำแหล่่งน้ำำ��ป็ระเภทท่�	 3	 ซึิ�งม่่	
ดัชน่้ำช่�วัดคุณภ�พื่น้ำำ��ท่�เป็็น้ำปั็ญ่ห�	 ได้แก่ำ	 ป็ริม่�ณ
แบคท่เร่ยชนิ้ำดโคลิ่ฟอร์ม่	(TCB)	แล่ะแบคท่เร่ยกำลุ่่ม่
ฟีคอล่โคลิ่ฟอร์ม่	 (FCB)	 ม่่ค่�เฉล่่�ยเกิำน้ำค่�ม่�ตรฐ�น้ำ		
โดยเฉพื่�ะอย�่งยิ�งบริเวณท่�ไหล่ผ่�น้ำชุม่ชน้ำหน้ำ�แน่้ำน้ำ		
เช่น้ำ	 อำ�เภอบ้�น้ำโป่็ง	 แล่ะอำ�เภอโพื่ธ์�ร�ม่	 จังหวัด
ร�ชบุร่	 แล่ะเม่่�อเป็ร่ยบเท่ยบกัำบคุณภ�พื่น้ำำ��ใน้ำป็ี		

2559	 –	 2561	 พื่บว่�คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง		
ใน้ำพ่ื่�น้ำท่� จังหวัดร�ชบุร่	 ม่่ทั�งแน้ำวโน้้ำม่ด่ขึ�น้ำแล่ะ
เส่ั�อม่โทรม่ล่ง	
	 	 3.3)	 คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องใน้ำพ่ื่�น้ำท่�
จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 จัดอย่่ใน้ำแหล่่งน้ำำ��ป็ระเภทท่�	 2		
ไม่่พื่บดัชน่้ำช่�วัดคุณภ�พื่น้ำำ��ท่�เป็็น้ำปั็ญ่ห�	 แล่ะเม่่�อ
เป็ร่ยบเท่ยบกัำบคุณภ�พื่น้ำำ��ใน้ำปี็	 2559	 –	 2561	
พื่บว่�	 คุณภ�พื่น้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�จังหวัด
กำ�ญ่จน้ำบุร่	ม่่แน้ำวโน้้ำม่เส่ั�อม่โทรม่ล่ง		

สรุุปผลการุติิดติามติรุวจสอบคุุณภาพน้ำำ�าแหล่งน้ำำ�าผิวดิน้ำ 
	 จ�กำกำ�รติดต�ม่ตรวจสัอบคณุภ�พื่น้ำำ��โดยภ�พื่รวม่	พื่จิ�รณ�จ�กำค่�ดัชน่้ำคุณภ�พื่น้ำำ��ทั�วไป็	พื่บว่�คุณภ�พื่น้ำำ��	
อย่ใ่น้ำเกำณฑ์์เส่ั�อม่โทรม่ม่�กำถึึงเกำณฑ์์ด่	ซึิ�งม่่หล่�ยบริเวณท่�คุณภ�พื่น้ำำ��อย่ใ่น้ำเกำณฑ์์เส่ั�อม่โทรม่	เช่น้ำ	แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	
บริเวณหน้้ำ�โรงพื่ย�บ�ล่สัม่เด็จพื่ระพุื่ทธ์เลิ่ศหล้่�	 อำ�เภอเม่่อง	 จังหวัดสัมุ่ทรสังคร�ม่	 สัะพื่�น้ำสัม่เด็จ	
พื่ระศร่สุัริเยน้ำทร์	อำ�เภออัม่พื่ว�	จังหวัดสัมุ่ทรสังคร�ม่	หน้้ำ�ค่�ยภ�ณุรังส่ั	อำ�เภอเม่่อง	จังหวัดร�ชบุร่	สัะพื่�น้ำ
วัดใหม่่ชำ�น้ำ�ญ่	 อำ�เภอโพื่ธ์�ร�ม่	 จังหวัดร�ชบุร่	 แล่ะบ้�น้ำท่�เร่อ	 อำ�เภอท่�ม่ะกำ�	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 รวม่
ถึึงคล่องสั�ข�ของแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 เช่น้ำ	 คล่องดำ�เนิ้ำน้ำสัะดวกำ	 แล่ะคล่องวัดป็ระด่่ท่�ม่่คุณภ�พื่น้ำำ��เส่ั�อม่โทรม่
ม่�กำถึึงเส่ั�อม่โทรม่ตล่อดทั�งสั�ย	 ซึิ�งกำ�รเป็ล่่�ยน้ำแป็ล่งของคุณภ�พื่น้ำำ��เกิำดจ�กำกำ�รป็น้ำเป้็�อน้ำของแบคท่เร่ย	
กำลุ่่ม่โคลิ่ฟอร์ม่ทั�งหม่ดแล่ะกำลุ่่ม่ฟีคอล่โคลิ่ฟอร์ม่	 โดยม่่สั�เหตุม่�จ�กำกำ�รระบ�ยน้ำำ��ทิ�งของชุม่ชน้ำเม่่อง	
แล่ะแหล่่งกำำ�เน้ำิดป็ระเภทอุตสั�หกำรรม่	 ฟ�ร์ม่ป็ศุสััตว์	 แล่ะพ่ื่�น้ำท่�กำ�รเกำษ์ตร	 ท่�ไม่่ได้ผ่�น้ำกำระบวน้ำกำ�รบำ�บัด	
ท่�ถ่ึกำวิธ่์	หร่อผ่�น้ำกำ�รบำ�บัดแล้่วแต่ยังไม่่เป็็น้ำไป็ต�ม่ม่�ตรฐ�น้ำป็ล่่อยล่งส่่ัแหล่่งน้ำำ��

9ลุ่่�มน้ำำ��แม�กลุ่อง



1.2	ทรัพÂากรดÔนแลÐการใช้ปรÐโÂชน�ทÕ่ดÔน

1.2.1 ทรัพยากรดิน้ำ

จ�กำแผน้ำท่�ชุดดิน้ำของกำรม่พัื่ฒน้ำ�ท่�ดิน้ำ	 ม่�ตร�ส่ัวน้ำ	 1:25,000	 พื่บว่�	 ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่ทั�งหม่ด	
35	กำลุ่่ม่ชุดดิน้ำ	โดยกำลุ่่ม่ชุดดิน้ำท่�คลุ่ม่พ่ื่�น้ำท่�ม่�กำล่ำ�ดับท่�	1	–	3	ได้แก่ำ

ร�ยล่ะเอ่ยดกำล่่ม่ชุดดิน้ำดังท่�แสัดงไว้ใน้ำร่ป็ท่�	1.2.1-1

กลุ่มชุดดิน้ำท่ี 48	ค่อ	กำลุ่่ม่ดิน้ำต่�น้ำ
ถึึงก้ำอน้ำหิน้ำหร่อเศษ์หิน้ำ	 แล่ะ
อ�จพื่บชั�น้ำหิน้ำพ่ื่�น้ำภ�ยใน้ำ
คว�ม่ลึ่กำ	150	เซิน้ำติเม่ตร	จ�กำ
ผิวดิน้ำ	 ป็ฏิิกิำริย�ดิน้ำเป็็น้ำกำรด
ถึึงเป็็น้ำกำล่�ง	กำ�รระบ�ยน้ำำ��ด่	
ค ว � ม่ อุ ด ม่ สั ม่ บ่ ร ณ์ ตำ��	
ครอบคลุ่ม่พ่ื่�น้ำท่� 	 844.27	
ต � ร � ง กิำ โ ล่ เ ม่ ต ร 	 ห ร่ อ	
527,667	 ไร่	 คิดเป็็น้ำร้อยล่ะ	
2.79	ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��

กลุ่มชุดดิน้ำท่ี 40	 ค่อ	 กำลุ่่ม่
ดิน้ำร่วน้ำหย�บลึ่กำถึึงลึ่กำม่�กำ
ท่�เกิำดจ�กำตะกำอน้ำล่ำ�น้ำำ��หร่อ
วัตถุึต้น้ำกำำ�เนิ้ำดเน่้ำ�อหย�บ	
ป็ฏิิกิำริย�ดิน้ำเป็็น้ำกำรดจัดหร่อ
เป็็น้ำกำล่�ง	กำ�รระบ�ยน้ำำ��ด่ถึึง
ด่ป็�น้ำกำล่�ง	คว�ม่อุดม่สัม่บ่รณ์
ตำ��	ครอบคลุ่ม่พ่ื่�น้ำท่�	 696.59	
ต � ร � ง กิำ โ ล่ เ ม่ต ร 	 ห ร่ อ	
435,368	ไร่	คิดเป็็น้ำร้อยล่ะ	
2.30	ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��	

กลุ่มชุดดิน้ำท่ี 33	 ค่อ	 กำลุ่่ม่
ดิน้ำทร�ยแป้็งล่ะเอ่ยดหร่อ
ดิน้ำร่วน้ำล่ะเอ่ยดลึ่กำม่�กำท่�
เกิำดจ�กำตะกำอน้ำแม่่น้ำำ��หร่อ
ต ะ กำ อ น้ำ น้ำำ�� พื่ � ร่ ป็ พัื่ ด	
ป็ฏิิกิำริย�ดิน้ำเป็็น้ำกำรดเล็่กำน้้ำอย
ถึึงเป็็น้ำกำล่�ง	กำ�รระบ�ยน้ำำ��ด่
ถึึงด่ป็�น้ำกำล่�ง	 คว�ม่อุดม่
สัม่บ่รณ์ป็�น้ำกำล่�ง	ครอบคลุ่ม่
พ่ื่�น้ำท่�	649.47	ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	
หร่อ	 405,920	 ไร่	 คิดเป็็น้ำ
ร้อยล่ะ	2.15	ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��

1 2 3

10 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

10

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน ้ำแม่กลอง

 รูปท่ี 1.2.1-1 กลุ่่มชุดดิน้ำของลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

11ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



1.2.2 การใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำ

จ�กำแผน้ำท่�กำ�รใช้ป็ระโยชน์้ำท่�ดิน้ำปี็	2559-2560	
ได้แสัดงกำ�รกำระจ�ยตัวของพ่ื่�น้ำท่�กำ�รใช้ป็ระโยชน์้ำ
ท่�ดิน้ำแต่ล่ะป็ระเภทไว้ใน้ำร่ป็ท่�	 1.2.2-1	 สั�ม่�รถึน้ำำ�
ม่�วิเคร�ะห์ห�กำ�รใช้ป็ระโยชน์้ำท่�ดิน้ำชนิ้ำดต่�งๆ	 ได้
ดังแสัดงไว้ใน้ำต�ร�งท่�	1.2.2-1	โดยม่่พ่ื่�น้ำท่�ท่�เหม่�ะสัม่
สัำ�หรับกำ�รพัื่ฒน้ำ�เป็็น้ำพ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำรวม่	1.237	
ล้่�น้ำไร่	แล่ะพ่ื่�น้ำท่�ท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับทำ�กำ�รเกำษ์ตรอย่่
รวม่เท่�กัำบ	 1.673	 ล้่�น้ำไร่	 ดังแสัดงพ่ื่�น้ำท่�เหม่�ะสัม่
สัำ�หรับกำ�รชล่ป็ระท�น้ำแล่ะทำ�กำ�รเกำษ์ตรไว้ใน้ำร่ป็ท่�	
1.2.2-2	 แล่ะสัรุป็ตัวเล่ขพ่ื่�น้ำท่�เหม่�ะสัม่สัำ�หรับกำ�ร
ชล่ป็ระท�น้ำแล่ะทำ�กำ�รเกำษ์ตร	แล่ะพ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำ
ไว้ใน้ำต�ร�งท่�	1.2.2-2

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำชนิ้ำดต่างๆ ป 2559-2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

15

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560)

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ไร่หมุน
เวียน

ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

1,020.47 898.97 3,530.75 1,112.56 875.15 273.60 208.20 99.36 1.35 241.39 0.34 20,293.40 974.26 648.01 N/A 30,228.12
10.10 15.68 59.14 7.47 3.38 0.59 122.77 0.39 - - - 1,139.31 3.80 2.65 N/A 1,367.68
0.36 0.53 - - 0.05 - 7.94 - - - - 684.40 0.00 0.85 N/A 694.12
3.33 9.51 17.52 0.08 0.26 0.02 38.48 0.32 - - - 1,292.09 2.83 1.41 N/A 1,367.25
4.22 5.48 4.76 0.30 0.05 - 35.37 0.07 - - - 642.79 3.31 0.18 N/A 698.03
2.27 1.15 8.44 0.22 0.43 - 3.64 - - - - 2,304.26 16.18 1.05 N/A 2,339.11
1.31 - 33.98 0.55 0.49 - - - - - - 2,292.17 23.80 6.31 N/A 2,358.60

49.14 1.09 271.92 43.47 28.35 8.24 - 0.32 - 0.12 - 3,057.73 357.45 28.33 N/A 3,846.17
106.23 53.29 965.20 161.60 22.04 11.24 - 8.16 - 0.49 - 1,067.94 22.96 100.07 N/A 2,519.23
61.92 10.24 46.54 11.91 9.02 10.95 - 0.44 - 0.06 - 39.69 2.88 16.83 N/A 210.48
16.13 8.50 47.28 111.10 12.96 0.66 - - - 0.03 - 2,241.74 260.85 13.95 N/A 2,752.09
8.54 1.20 35.37 57.51 6.76 0.07 - - - 0.02 - 740.59 87.03 7.72 N/A 945.40

30.44 3.32 125.46 182.30 46.49 2.09 - 0.69 - 0.01 - 943.89 17.67 24.20 N/A 1,376.57
0.02 - 1.87 6.75 1.98 - - - - - - 799.56 1.17 0.07 N/A 812.98

56.87 6.46 471.96 104.60 63.08 13.78 - 2.11 - 0.06 - 1,302.06 20.48 83.23 N/A 2,126.49
83.53 61.95 606.38 252.82 69.17 56.78 - 12.99 - 0.71 0.11 1,385.71 38.34 79.29 N/A 2,648.43
29.57 25.49 192.35 28.99 11.48 17.74 - 1.82 - 0.24 - 88.52 7.65 19.09 N/A 422.95

556.48 695.05 642.59 142.90 599.13 151.44 - 72.04 1.35 239.66 0.23 270.95 107.86 262.79 N/A 3,742.54

14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง
1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1
1402 ห้วยแม่ละมุง

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

1406 ห้วยขำแข้ง
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1408 ห้วยตะเพิน

1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2
1404 ห้วยแม่จัน
1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3

1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2

1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1
1411 ห้วยปิลอก

1415 ล้ำภำชี
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3
1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง

ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

หน่้ำวย	:	ตร.กำม่.

ข้อม่่ล่	:	กำรม่พัื่ฒน้ำ�ท่�ดิน้ำ	(ปี็	2560)

12 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ตารางท่ี 1.2.2-2 พื�น้ำท่ีเหมาะสมสำาหรับการชล่ประทาน้ำแล่ะทำาการเกษตร แล่ะพื�น้ำท่ีชล่ประทาน้ำ

หน่้ำวย	:	ตร.กำม่.

ข้อม่่ล่	:	กำรม่ชล่ป็ระท�น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

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

ข้อมูล : กรมชลประทาน

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

14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง 1,978.46 1.2365 2,676.71 1.6729 1,547.26 0.9670
1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1 4.83 0.0030 14.88 0.0093 0.00 0.0000
1402 ห้วยแม่ละมุง 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2 0.00 0.0000 1.64 0.0010 0.00 0.0000
1404 ห้วยแม่จัน 0.00 0.0000 0.19 0.0001 0.00 0.0000
1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
1406 ห้วยขำแข้ง 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1 22.12 0.0138 151.02 0.0944 0.00 0.0000
1408 ห้วยตะเพิน 161.48 0.1009 341.65 0.2135 8.56 0.0053
1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2 36.66 0.0229 32.83 0.0205 0.00 0.0000
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1 0.00 0.0000 2.70 0.0017 0.00 0.0000
1411 ห้วยปิลอก 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2 56.46 0.0353 149.25 0.0933 0.00 0.0000
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.0000
1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 75.16 0.0470 218.08 0.1363 0.00 0.0000
1415 ล้ำภำชี 134.55 0.0841 312.11 0.1951 12.75 0.0080
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3 70.49 0.0441 171.56 0.1072 0.00 0.0000
1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง 1,416.71 0.8854 1,280.81 0.8005 1,525.95 0.9537

ลุ่มน้้ำสำขำ

13ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



 รูปท่ี 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื�น้ำท่ีการใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำ ป 2560

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

12

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.2.2-1 แสดงกำรกระจำยตัวของพื นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2560

14 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

14

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรท้ำกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร
รูปท่ี 1.2.2-2 พื�น้ำท่ีเหมาะสมสำาหรับการชล่ประทาน้ำแล่ะทำาการเกษตร

15ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



1.3		ทรัพÂากรป†าäม้แลÐชั้นคุ³ภาพลุ่มน�้า

1.3.1 ทรัพยากรปาไม

จ�กำข้อม่่ล่แผน้ำท่�ทรัพื่ย�กำรป่็�ไม้่ดังได้แสัดงไว้
ใน้ำร่ป็ท่�	1.3.1-1	แล่ะสั�ม่�รถึสัรุป็ตัวเล่ขไว้ใน้ำต�ร�งท่�	
1.3.1-1	พื่บว่�พ่ื่�น้ำท่�ป่็�ไม้่ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่เท่�กัำบ	
4,361.55	ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	หร่อคิดเป็็น้ำ	2,725,966	ไร่	
เท่�กัำบร้อยล่ะ	25.24	ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��

1.3.2 ชั�น้ำคุุณภาพลุ่่มน้ำำ�า

ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่พ่ื่�น้ำท่�ชั�น้ำคุณภ�พื่ลุ่่ม่น้ำำ��	1A	1B	แล่ะ	ชั�น้ำ	2	เท่�กัำบ	12,028.92		74.97	แล่ะ	4,009.38	

ต�ร�งกิำโล่เม่ตร	ต�ม่ล่ำ�ดับ	รวม่เท่�กัำบร้อยล่ะ	53.31	ของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��	ดังแสัดงไว้ใน้ำร่ป็ท่�	1.3.2-1	

ตารางท่ี 1.3.1-1 พื�น้ำท่ีปาไมใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

19

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำแม่กลอง
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำแม่กลอง

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนท่ี
น้ำเสนอขอ
เพิกถอน

พ้ืนท่ีป่ำ
ประกำศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

4,361.55 737.15 16.41 6,869.36 289.47 0.37 10,017.30 5,073.05
296.05 - - 1.09 0.03 - 1,054.66 1,071.81

7.30 - - 0.98 - - 691.11 567.54
54.37 - - - - - 1,304.04 602.09

104.88 - - - - - 589.72 404.00
139.62 - - 169.47 - - 2,028.67 419.84
133.02 - - 311.79 0.09 - 1,924.65 1,972.05
475.73 17.70 - 1,673.00 183.68 - 1,051.74 -
583.02 - - 300.17 89.16 - 277.53 0.32

0.23 21.78 - - - - - -
285.05 499.41 - 1,771.52 - - 598.04 0.06
164.76 - - 751.45 0.44 0.37 - -
214.08 1.02 - 727.99 15.70 - - -
15.76 1.05 - 794.13 - - - -

682.81 147.63 - 198.91 - - - -
1,007.45 - 0.39 137.31 0.37 - 497.14 35.33

11.01 46.23 - - - - -
186.40 2.33 16.02 31.55 - - - -

พ้ืนท่ีป่ำไม้

พ้ืนท่ีเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ พ้ืนท่ีเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำ

1415 ล้ำภำชี
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3
1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง

1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2

1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1
1411 ห้วยปิลอก

1406 ห้วยขำแข้ง
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1408 ห้วยตะเพิน

1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2
1404 ห้วยแม่จัน
1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3

1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1
1402 ห้วยแม่ละมุง

14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

หน่้ำวย	:	ตร.กำม่.

ข้อม่่ล่	:	กำรม่ป่็�ไม้่	(ปี็	2562)

16 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

16

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำแม่กลอง

รูปท่ี 1.3.1-1 พื�น้ำท่ีปาไมใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

17ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

17

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
ในลุ่มน ้ำแม่กลองมีพื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 1A 1B และ 2 เท่ำกับ 12,028.92  74.97 และ

4,009.38 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ ซึ่งรวมเท่ำกับร้อยละ 53.31 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.3.2-1

รูปที่ 1.3.2-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำแม่กลอง
รูปท่ี 1.3.2-1 พื�น้ำท่ีชั�น้ำคุุณภาพลุ่่มน้ำำ�าใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

18 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



1.4		ปรÐชากร	เÈรÉ°กÔ¨แลÐสังคม
1.4.1 ประชากร

	 ข้อม่่ล่ป็ระช�กำรแล่ะครัวเร่อน้ำ	 รวบรวม่จ�กำสัำ�นั้ำกำบริห�รกำ�รทะเบ่ยน้ำ	 กำรม่กำ�รป็กำครอง	 ปี็	 2562	
โดยกำ�รน้ำำ�ข้อม่่ล่ป็ระช�กำรร�ยตำ�บล่ม่�ค่ณกัำบสััดส่ัวน้ำพ่ื่�น้ำท่�ตำ�บล่ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��	 ซึิ�งลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องครอบคลุ่ม่
พ่ื่�น้ำท่�ส่ัวน้ำใหญ่่ใน้ำ	 8	 จังหวัด	 34	 อำ�เภอ	 255	 ตำ�บล่	 ม่่ป็ระช�กำรรวม่ทั�งสิั�น้ำ	 1,947,165	 คน้ำ	 แยกำเป็็น้ำ
ป็ระช�กำรช�ย	960,688	คน้ำ	แล่ะป็ระช�กำรหญิ่ง	986,477	คน้ำ	ม่่คว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำของป็ระช�กำร	64.42	คน้ำ
ต่อต�ร�งกิำโล่เม่ตร	จำ�น้ำวน้ำครัวเร่อน้ำทั�งสิั�น้ำ	735,175	ครัวเร่อน้ำ	เฉล่่�ย	2.65	คน้ำต่อครัวเร่อน้ำ

 1.4.2 เศรษฐกิจแล่ะสังคุม

	 ข้อม่่ล่พ่ื่�น้ำฐ�น้ำด้�น้ำเศรษ์ฐกิำจแล่ะสัังคม่	
รวบรวม่ข้อม่่ล่จ�กำร�ยง�น้ำ	 กำชช.2ค	 ซึิ�งเป็็น้ำข้อม่่ล่
ระดับหม่่่บ้�น้ำท่�แสัดงสัภ�พื่ทั�วไป็ของหม่่่บ้�น้ำ	
สัภ�พื่พ่ื่�น้ำฐ�น้ำท�งเศรษ์ฐกิำจ	ระดับกำ�รศึกำษ์�	กำ�รม่่
ส่ัวน้ำร่วม่แล่ะคว�ม่เข้ม่แข็งของชุม่ชน้ำ	 สุัขภ�พื่แล่ะ
อน้ำ�มั่ย	สัภ�พื่แรงง�น้ำ	แล่ะย�เสัพื่ติด	ซึิ�งดำ�เนิ้ำน้ำกำ�ร
จัดเก็ำบทุกำหม่่่บ้�น้ำใน้ำเขตชน้ำบทเป็็น้ำป็ระจำ�ทุกำ	2	ปี็	
ทำ�ให้ทร�บว่�ป็ระช�ชน้ำใน้ำหม่่่บ้�น้ำม่่คุณภ�พื่ช่วิต
แล่ะสัภ�พื่คว�ม่เป็็น้ำอย่เ่ป็็น้ำอย�่งไร	แต่ล่ะหม่่่บ้�น้ำม่่
ปั็ญ่ห�ใน้ำเร่�องใดบ้�งท่�ควรได้รับกำ�รแก้ำไข	 ซึิ�งปั็ญ่ห�

จะบ่งช่�ได้จ�กำตัวช่�วัด	 น้ำอกำจ�กำน่้ำ�ยังสั�ม่�รถึจัด
ระดับกำ�รพัื่ฒน้ำ�ของหม่่่บ้�น้ำได้เป็็น้ำ	 3	 ระดับ	 ค่อ	
หม่่่บ้�น้ำเร่งรัดพัื่ฒน้ำ�อัน้ำดับ	1	(ล้่�หลั่ง)	หม่่่บ้�น้ำเร่งรัด
พัื่ฒน้ำ�อัน้ำดับ	 2	 (ป็�น้ำกำล่�ง)	 แล่ะหม่่่บ้�น้ำเร่งรัด
พัื่ฒน้ำ�อัน้ำดับ	 3	 (ก้ำ�วหน้้ำ�)	 ซึิ�งจ�กำกำ�รรวบรวม่
ข้อม่่ล่	 กำชช.2ค	 ปี็	 2562	 แสัดงข้อม่่ล่ครัวเร่อน้ำ
แล่ะป็ระช�กำร	 รวม่ถึึงข้อม่่ล่เศรษ์ฐกิำจแล่ะสัังคม่
ของหม่่่บ้�น้ำท่�อย่่ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องซึิ�งม่่ทั�งสิั�น้ำ	
1,797	หม่่่บ้�น้ำ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ลุ่มน ้ำสะแกกรัง (11)

สภาพปัญหา
- พื นที่เสี่ยงอุทกภัย 3,630.37 ตำรำงกิโลเมตร

=ระดับต่้ำ 1,861.90 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับปำนกลำง 1,743.94 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับสูง 24.53 ตำรำงกิโลเมตร

- พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,832.23  ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับต่้ำ 1,747.86 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับปำนกลำง 2,665.17 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับสูง 419.20 ตำรำงกิโลเมตร

พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการชลประทานและการเกษตร
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับพัฒนำพื นที่ชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับท้ำกำรเกษตร 0.17 ล้ำนไร่ 
- พื นที่ชลประทำนปัจจุบัน 0.1398 ล้ำนไร่
จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP)
(บำท/คน)

เส้นควำมยำกจน (2561)

(บำท/คน/เดือน)

เส้นควำมยำกจนอัตรำเพิ่ม
เฉลี่ยต่อปี (2543-2561)

(บำท/คน/เดือน)

นครสวรรค์ 109,977 2,387 58.37
อุทัยธำนี 97,948 2,399 66.81
ก้ำแพงเพชร 142,660 2,360 63.63

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ลุ่มน ้ำสะแกกรัง (11)

สภาพปัญหา
- พื นที่เสี่ยงอุทกภัย 3,630.37 ตำรำงกิโลเมตร

=ระดับต่้ำ 1,861.90 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับปำนกลำง 1,743.94 ตำรำงกิโลเมตร
=ระดับสูง 24.53 ตำรำงกิโลเมตร

- พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,832.23  ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับต่้ำ 1,747.86 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับปำนกลำง 2,665.17 ตำรำงกิโลเมตร
= ระดับสูง 419.20 ตำรำงกิโลเมตร

พื้นที่เหมาะสมส้าหรับการชลประทานและการเกษตร
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับพัฒนำพื นที่ชลประทำน 0.65 ล้ำนไร่
- พื นที่เหมำะสมส้ำหรับท้ำกำรเกษตร 0.17 ล้ำนไร่ 
- พื นที่ชลประทำนปัจจุบัน 0.1398 ล้ำนไร่
จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP)
(บำท/คน)

เส้นควำมยำกจน (2561)

(บำท/คน/เดือน)

เส้นควำมยำกจนอัตรำเพิ่ม
เฉลี่ยต่อปี (2543-2561)

(บำท/คน/เดือน)

นครสวรรค์ 109,977 2,387 58.37
อุทัยธำนี 97,948 2,399 66.81
ก้ำแพงเพชร 142,660 2,360 63.63

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

22

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม
      1.4.1  ประชากร

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน รวบรวมจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปี 2562 โดยการนำข้อมูลประชากรรายตำบลมาคูณกับสัดส่วนพื้นท่ีตำบลในลุ่มน้ำ ซึ่งลุ่มน้ำแม่กลอง
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แยกเป็นประชากรชาย 960,688 คน และประชากรหญิง 986,477 คน มีความหนาแน่นของประชากร 
64.42 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน 735,175 ครัวเรือน เฉล่ีย 2.65 คนต่อครัวเรือน
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พัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 
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(บาท/คน/เดือน)
นครปฐม 308,167 2,792 64.59
สมุทรสาคร 411,326 2,865 66.46
ราชบุรี 214,742 2,900 72.41
กาญจนบุรี 121,570 2,874 69.91
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สมุทรสงคราม 114,990 2,672 59.66
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ตาก 94,902 2,399 67.13

บทที่ 2
โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ำ

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการชลประทานในปี 2562 ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นท่ีลุ่มน้ำแม่กลอง

แบ่งประเภทโครงการตามขนาดความจุเก็บกัก ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีความจุเก็บ
กักตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีความจุเก็บกักตั้งแต่ 2 
ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
มีความจุเก็บกักน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร   

ลุ่มน้ำแม่กลอง มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งสิ้น 108 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 9 โครงการ และโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดเล็ก 97 โครงการ รวมความจุเก็บกัก 26,831 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 
1,387,000 ไร่ ตําแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นท่ีลุ่มน้ำแม่กลอง แสดงดังรูปท่ี 2.1 -1

2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ลุ่มน้ำแม่กลองมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ เขื ่อน

ศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระบายน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานแม่กลองใหญ่ โดยมีเขื่อนทดน้ำแม่กลองทำหน้าที่ทดน้ำเข้าสู่ระบบ
ส่งน้ำ มีรายละเอียดดังนี้

1.) เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหินท้ิงแกนดินเหนียว ต้ังอยู่ท่ีบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ 4 ,400 ล้านลูกบาศกเ์มตร
ความจุเก็บกัก 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เฉลี่ยปีละ 1,250 ล้าน กิโลวัตต์ต่อ
ช่ัวโมง

2.) เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีต ตั้งอยู่บนลำน้ำแควน้อย 
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ เฉลี่ยปีละ 5,000 
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ตาก 94,902 2,399 67.13

บทที่ 2
โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ำ
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แบ่งประเภทโครงการตามขนาดความจุเก็บกัก ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีความจุเก็บ
กักตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางมีความจุเก็บกักตั้งแต่ 2 
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แหล่งน้ำขนาดเล็ก 97 โครงการ รวมความจุเก็บกัก 26,831 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 
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19ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��แล่ะโครงกำ�รชล่ป็ระท�น้ำ
ใน้ำปี็	2562	 ท่�ก่ำอสัร้�งแล้่วเสัร็จใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	
แบ่งป็ระเภทโครงกำ�รต�ม่ขน้ำ�ดคว�ม่จุเก็ำบกัำกำ	
ได้แก่ำ	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดใหญ่่ม่่คว�ม่จุ
เก็ำบกัำกำตั�งแต่	100	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรขึ�น้ำไป็	โครงกำ�ร
พัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดกำล่�งม่่คว�ม่จุเก็ำบกัำกำตั�งแต่	
2	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรขึ�น้ำไป็	 แต่น้้ำอยกำว่�	 100	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	แล่ะโครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดเล็่กำ
ม่่คว�ม่จุเก็ำบกัำกำน้้ำอยกำว่�	2	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร			

2.1	โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

	 ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	ม่่โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ทั�งสิั�น้ำ	
108	 โครงกำ�ร	 ป็ระกำอบไป็ด้วย	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�
แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดใหญ่่	 2	 โครงกำ�ร	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�
แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดกำล่�ง	9	โครงกำ�ร	แล่ะโครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�
แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดเล็่กำ	97	โครงกำ�ร	รวม่คว�ม่จุเก็ำบกัำกำ	
26,831	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำรวม่	
1,387,000	 ไร่	 ตำ�แหน่้ำงโครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��
ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	แสัดงดังร่ป็ท่�	2.1	-1	
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20 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

20

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 2.1-1 ต้ำแหน่งโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบันในลุ่มน ้ำแม่กลอง
รูปท่ี 2.1-1 ตำาแหน่้ำงโคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง
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2.1.1 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดใหญ่

ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดใหญ่่จำ�น้ำวน้ำ	2	โครงกำ�ร	ได้แก่ำ	เข่�อน้ำศร่น้ำคริน้ำทร์	แล่ะ
เข่�อน้ำวชิร�ล่งกำรณ	 ซึิ�งอย่่ใน้ำคว�ม่รับผิดชอบของกำ�รไฟฟ้�ฝ่้�ยผลิ่ตแห่งป็ระเทศไทย	 ระบ�ยน้ำำ��ให้กัำบพ่ื่�น้ำท่�
ชล่ป็ระท�น้ำแม่่กำล่องใหญ่่	โดยม่่เข่�อน้ำทดน้ำำ��แม่่กำล่องทำ�หน้้ำ�ท่�ทดน้ำำ��เข้�ส่่ัระบบส่ังน้ำำ��	ม่่ร�ยล่ะเอ่ยด	ดังน่้ำ�

	 1)	 เข่�อน้ำศร่น้ำคริน้ำทร์	 เป็็น้ำเข่�อน้ำหิน้ำทิ�งแกำน้ำ
ดิน้ำเหน่้ำยว	 ตั�งอย่่ท่�บ้�น้ำเจ้�เณร	 ตำ�บล่ท่�กำระด�น้ำ	
อำ�เภอศร่สัวัสัด์ิ	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 ป็ริม่�ณน้ำำ��ไหล่
เข้�อ่�งเก็ำบน้ำำ��เฉล่่�ยปี็ล่ะ	4,400	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
คว�ม่จุเก็ำบกัำกำ	 17,745	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
ผลิ่ตกำระแสัไฟฟ้�ได้	เฉล่่�ยปี็ล่ะ	1,250	ล้่�น้ำกิำโล่วัตต์
ต่อชั�วโม่ง

	 2)	เข่�อน้ำวชิร�ล่งกำรณ	เป็็น้ำเข่�อน้ำหิน้ำถึม่ด�ดหน้้ำ�
ด้วยคอน้ำกำร่ต	ตั�งอย่บ่น้ำล่ำ�น้ำำ��แควน้้ำอย	ตำ�บล่ท่�ขนุ้ำน้ำ	
อำ�เภอทองผ�ภ่มิ่	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	ป็ริม่�ณน้ำำ��ไหล่
เข้�อ่�งเก็ำบน้ำำ��	เฉล่่�ยปี็ล่ะ	5,000	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
คว�ม่จุ เ ก็ำบกัำกำ	 8 ,860	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำ เม่ตร	
ผลิ่ตกำระแสัไฟฟ้�ได้	 เฉล่่�ยปี็ล่ะ	 777	 ล้่�น้ำกิำโล่วัตต์
ต่อชั�วโม่ง

	 3)	 เข่�อน้ำแม่่กำล่อง	เป็็น้ำเข่�อน้ำทดน้ำำ��กัำ�น้ำแม่่น้ำำ��แม่่กำล่องท่�ตำ�บล่ม่่วงชุม่	อำ�เภอท่�ม่่วง	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	
ทำ�หน้้ำ�ท่�ทดน้ำำ��เข้�พ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำแม่่กำล่องใหญ่่	ส่ังน้ำำ��ให้กำ�รป็ระป็�น้ำครหล่วง	ป็ล่่อยน้ำำ��ล่งท้�ยน้ำำ��เพ่ื่�อรักำษ์�
ระบบนิ้ำเวศ	แล่ะผัน้ำน้ำำ��เข้�ส่่ัแม่่น้ำำ��ท่�จ่น้ำใน้ำช่วงฤด่แล้่ง	โดยผ่�น้ำคล่องจระเข้สั�ม่พัื่น้ำ	แล่ะคล่องท่�สั�ร-บ�งป็ล่�

22 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



2.1.2 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดกล่าง

2.1.3 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดเล็่ก

	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดกำล่�งท่�ก่ำอสัร้�งแล้่วเสัร็จใน้ำปี็	2562	ม่่ทั�งสิั�น้ำ	9	โครงกำ�ร	สั�ม่�รถึเก็ำบกัำกำน้ำำ��	
ได้	 187	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำรวม่	 29,764	 ไร่	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดกำล่�ง	
ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�	เช่น้ำ

	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดเล็่กำซึิ�งเป็็น้ำโครงกำ�รป็ระเภทอ่�งเก็ำบน้ำำ��	 คล่องส่ังน้ำำ��	 หน้ำอง	 บึง	 สัระน้ำำ��		

บ่อน้ำำ��ต่�น้ำ	 บ่อน้ำำ��บ�ด�ล่	 แล่ะอ่�น้ำๆ	 ท่�ใช้เวล่�ใน้ำกำ�รก่ำอสัร้�งไม่่เกิำน้ำ	 1	 ปี็	 ท่�ได้ดำ�เนิ้ำน้ำกำ�รก่ำอสัร้�งแล้่วเสัร็จ		

ม่่จำ�น้ำวน้ำทั�งสิั�น้ำ	97	โครงกำ�ร	ม่่ป็ริม่�ตรคว�ม่จุเก็ำบกัำกำ	40	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	214,236	ไร่

	 อย่�งไรก็ำต�ม่	 พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำจ�กำโครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ขน้ำ�ดเล็่กำส่ัวน้ำใหญ่่จะไม่่ม่่ระบบส่ังน้ำำ��	

ทำ�ให้กำ�รน้ำำ�น้ำำ��ไป็ใช้ทำ�ได้ไม่่เต็ม่ป็ระสิัทธิ์ภ�พื่ม่�กำนั้ำกำ	ซึิ�งใน้ำท�งป็ฏิิบัติจะส่ังผล่ให้พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำท่�แสัดงไว้	

จะล่ดล่งอ่กำป็ระม่�ณ	30%	ถึึง	40%

	 1)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ท่�ทุ่งน้ำ�	 ตำ�บล่ช่องสัะเด�	
อำ�เภอเม่่อง	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	
	 2)	 อ่�งเกำ็บน้ำำ��พุื่ตะเค่ยน้ำ	 ตำ�บล่องค์พื่ระ		
อำ�เภอด่�น้ำช้�ง	 จังหวัดสุัพื่รรณบุร่	คว�ม่จุ	4	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	5,349	ไร่

	 3)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ล่ำ�ตะเพิื่น้ำ	ตำ�บล่หลุ่ม่รัง	อำ�เภอ
บ่อพื่ล่อย	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 คว�ม่จุ	 50	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร
	 4)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ห้วยหว�ย	 ตำ�บล่หน้ำองป็ล่�
ไหล่	 อำ�เภอหน้ำองป็ร่อ	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 คว�ม่จุ		
14.82	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	2,000	ไร่
	 5)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ชัฎป่็�หว�ย	ตำ�บล่หน้ำองพื่นั้ำจัน้ำทร์		
อำ�เภอสัวน้ำผึ�ง	 จังหวัดร�ชบุร่	 คว�ม่จุ	 2.5	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร
	 6)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ห้วยม่ะห�ด	ตำ�บล่หน้ำองพัื่น้ำจัน้ำทร์		
อำ�เภอสัวน้ำผึ�ง	 จังหวัดร�ชบุร่	 คว�ม่จุ	 4.3	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	5,270	ไร่
	 7)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ห้วยท่�เคย	 ตำ�บล่บ้�น้ำบึง		
อำ�เภอบ้�น้ำค�	 จังหวัดร�ชบุร่	 คว�ม่จุ	 23.4	 ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	2,699	ไร่
	 8)	 อ่�งเกำ็บน้ำำ��ห้วยสัำ�นั้ำกำไม้่เต็ง	 ตำ�บล่น้ำำ��พืุ่	
อำ�เภอเม่่อง	จังหวัดร�ชบุร่	คว�ม่จุ	36	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำ
เม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	14,446	ไร่

23ลุ่่�มน้ำำ��แม�กลุ่อง



	 โครงกำ�รพัื่ฒน้ำ�แหล่่งน้ำำ��ท่�ม่่ศักำยภ�พื่ใน้ำกำ�รพัื่ฒน้ำ�	พื่บว่�	พ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่แผน้ำง�น้ำโครงกำ�รจำ�น้ำวน้ำ
ทั�งสิั�น้ำ	11	โครงกำ�ร	คว�ม่จุเก็ำบกัำกำรวม่	111.23	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	แล่ะพ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำรวม่ทั�งสิั�น้ำ	90,069	ไร่	
ดังน่้ำ�	

2.2	 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

	 1)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��พุื่ป็ล่�ก้ำ�ง	 (ขย�ย)	 จังหวัด
สุัพื่รรณบุร่	 คว�ม่จุ	 20	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 พ่ื่�น้ำท่�	
รับป็ระโยชน์้ำ	9,000	ไร่
	 2)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ห้วยป่็�ไร่	 (พื่รด.)	 จังหวัด
กำ�ญ่จน้ำบุร่	 คว�ม่จุ	 7	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 พ่ื่�น้ำท่�	
รับป็ระโยชน์้ำ	4,500	ไร่
	 3)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��	 ห้วยแม่่ตะกึำง	 (พื่รด.)	 จังหวัด
กำ�ญ่จน้ำบุร่	 คว�ม่จุ	 5	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 พ่ื่�น้ำท่�	
รับป็ระโยชน์้ำ	3,000	ไร่
	 4)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ล่ำ�ตะเพิื่น้ำตอน้ำบน้ำแล่ะระบบ	
ผัน้ำน้ำำ��	จังหวัดสุัพื่รรณบุร่	กำ�ญ่จน้ำบุร่	คว�ม่จุ	18	ล้่�น้ำ
ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	38,000	ไร่
	 5)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ห้วยทว่ป็พื่ร้อม่ระบบส่ังน้ำำ��	
จังหวัดสุัพื่รรณบุร่	คว�ม่จุ	13.15	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	6,800	ไร่

	 6)	 ระบบป้็องกัำน้ำน้ำำ��ท่วม่พ่ื่�น้ำท่� ชุม่ชน้ำเม่่อง
น้ำครป็ฐม่	 จังหวัดน้ำครป็ฐม่	 พ่ื่�น้ำท่� รับป็ระโยชน์้ำ		
1,268.75	ไร่
	 7)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��กำำ�นั้ำน้ำดิน้ำพื่ร้อม่ระบบส่ังน้ำำ��	
จังหวัดสุัพื่รรณบุร่	คว�ม่จุ	16.226	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	
พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	10,500	ไร่
	 8)	 อ่�งเก็ำบน้ำำ��ท่�กำวยล่่�งพื่ร้อม่ระบบส่ังน้ำำ��		
จังหวัดอุทัยธ์�น่้ำ	คว�ม่จุ	10.118	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร		
พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	8,000	ไร่
	 9)	 อ�ค�รทดน้ำำ��บ้�น้ำท่�ตะคร้อ	 พื่ร้อม่ระบบ	
ส่ังน้ำำ��	แล่ะอ�ค�รป็ระกำอบ	จังหวัดร�ชบุร่	
	 10)	อ�ค�รทดน้ำำ��บ้�น้ำท่�คร่เท่ยน้ำ	พื่ร้อม่ระบบ
ส่ังน้ำำ��	แล่ะอ�ค�รป็ระกำอบ	จังหวัดร�ชบุร่	
	 11)	อ่�งเก็ำบน้ำำ��บ้�น้ำหน้ำองต�ดั�ง	จังหวัดร�ชบุร่		
คว�ม่จุ	21.74	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ		
9,000	ไร่

24 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



	 กำ�รป็ระเมิ่น้ำคว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ของกิำจกำรรม่
กำ�รใช้น้ำำ��ต่�งๆ	 พิื่จ�รณ�จ�กำสัภ�พื่ปั็จจุบัน้ำของ
กิำจกำรรม่กำ�รใช้น้ำำ��	 ซึิ�งรวบรวม่ข้อม่่ล่จ�กำแหล่่ง

3.1	 แนวทางการปรÐเมÔนความต้องการใช้น�้า
ข้อม่่ล่แล่ะร�ยง�น้ำกำ�รศึกำษ์�ต่�งๆ	 ท่�เก่ำ�ยวข้อง	
กำรอบแน้ำวคิดกำ�รป็ระเมิ่น้ำคว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ของลุ่่ม่น้ำำ��	
ดังแสัดงใน้ำต�ร�งท่�	3.1-1
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ตารางท่ี 3.1-1 กรอบแน้ำวคิุดการประเมิน้ำคุวามตองการใชน้ำำ�าสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่่มน้ำำ�า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

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/ปริมาณน้ำผลิต

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

ศึกษาและจำลองปริมาณความต้องการ
ใช้น้ำโดยใช้การสมดุลน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูก
เพ่ือหาปริมาณฝนใช้การและปริมาณ
ความต้องการน้ำเพ่ือการชลประทาน

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
- ประปา
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ำ

การท่องเท่ียว - จำนวนนักท่องเท่ียว/อัตราการใช้น้ำ ประเมินจำนวนนักท่องเท่ียว/ปริมาณน้ำ
รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด

3.2 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
ด้านความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจำนวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ำของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื ่อการท่องเที ่ยว 
ก ็จะประเมินการจำนวนนักท่องเที ่ยวคูณด้วยอัตราความต้องการใช้น ้ำเพ ื ่อการท่องเที ่ยว 
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3.2	น�้าใช้เพื่อการอุปโภคºรÔโภคแลÐการท่องเทÕ่Âว

	 ด้�น้ำคว�ม่ต้องกำ�รน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอุป็โภคบริโภค
จะเป็็น้ำกำ�รป็ระเมิ่น้ำจ�กำจำ�น้ำวน้ำป็ระช�กำรค่ณด้วย
อัตร�คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ของป็ระช�กำร	ส่ัวน้ำป็ริม่�ณ
คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รท่องเท่�ยว	 ก็ำจะป็ระเมิ่น้ำ
จ�กำจำ�น้ำวน้ำนั้ำกำท่องเท่�ยวค่ณด้วยอัตร�คว�ม่ต้องกำ�ร
ใช้น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รท่องเท่�ยวก็ำจะสั�ม่�รถึป็ระเมิ่น้ำป็ริม่�ณ
คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ทั�งสัองส่ัวน้ำได้	แต่ใน้ำกำ�รดำ�เนิ้ำน้ำ
กำ�รเน่้ำ�องจ�กำอัตร�คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ใน้ำแต่ล่ะพ่ื่�น้ำท่�
จะม่่คว�ม่แตกำต่�งกัำน้ำเป็็น้ำอย�่งม่�กำจ�กำร่ป็แบบของ
กิำจกำรรม่กำ�รใช้ท่�แตกำต่�งกัำน้ำ	 คว�ม่ไม่่แน่้ำน้ำอน้ำของ
ข้อม่่ล่ใน้ำบ�งป็ระเด็น้ำ	 เช่น้ำ	 กำ�รเคล่่�อน้ำย้�ยแรงง�น้ำ	
ป็ระช�กำรแฝ้ง	แหล่่งน้ำำ��ท่�น้ำำ�ม่�ใช้เพ่ื่�อตอบสัน้ำองต่อ
คว�ม่ต้องกำ�รนั้ำ�น้ำๆ	ว่�เป็็น้ำแหล่่งน้ำำ��ผิวดิน้ำหร่อแหล่่ง
น้ำำ��บ�ด�ล่	

	 คว�ม่ต้องกำ�รน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรกำรรม่	 รวม่ทั�งสิั�น้ำ	 3,360.44	 ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อปี็	 โดยเป็็น้ำ
คว�ม่ต้องกำ�รน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรใน้ำเขตพ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำเท่�กัำบ	854.91	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อปี็	แล่ะน้ำอกำเขต
พ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำเท่�กัำบ	2,505.53	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อปี็	

3.3	 น�า้ใช้เพ่ือการเกÉตร
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3.4	 น�า้ใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม

	 คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอุตสั�หกำรรม่	 เป็็น้ำกำ�รป็ระเม่ิน้ำถึึงคว�ม่
ต้องกำ�รน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอุตสั�หกำรรม่ของโรงง�น้ำป็ระเภทต่�งๆ	ซึิ�งม่่คว�ม่ต้องกำ�ร
ใช้น้ำำ��ท่�แตกำต่�งกัำน้ำต�ม่ป็ระเภทของโรงง�น้ำอุตสั�หกำรรม่	 ซึิ�งได้จำ�แน้ำกำไว้เป็็น้ำ	
10	ป็ระเภท	ได้แก่ำ	อุตสั�หกำรรม่ผลิ่ตชิ�น้ำส่ัวน้ำอุป็กำรณ์	อุตสั�หกำรรม่เคม่่ภัณฑ์์	
อุตสั�หกำรรม่อ�ห�รเคร่�องด่�ม่	อุตสั�หกำรรม่ถึลุ่งหล่่อโล่หะ	อุตสั�หกำรรม่ทั�วไป็		
อุตสั�หกำรรม่กำล่�งแจ้ง	อุตสั�หกำรรม่กำระด�ษ์	อุตสั�หกำรรม่สิั�งทอฟอกำส่ัย้อม่ส่ั		
ผลิ่ตภัณฑ์์อโล่หะ	แล่ะผลิ่ตภัณฑ์์ไม้่เคร่�องเร่อน้ำ
	 คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอุตสั�หกำรรม่	 ป็ี	 2562	 ทั�งใน้ำสั่วน้ำของ	
กำ�รป็ระป็�น้ำครหล่วง	 แล่ะกำ�รป็ระป็�ส่ัวน้ำภ่มิ่ภ�ค	 บ่อน้ำำ��บ�ด�ล่เอกำชน้ำ		
(เพ่ื่�อกำ�รอุตสั�หกำรรม่)	 โรงง�น้ำอุตสั�หกำรรม่ขน้ำ�ดเล็่กำน้ำอกำเขตป็ระป็�		
ทั�งแหล่่งน้ำำ��ผิวดิน้ำแล่ะใต้ผิวดิน้ำ	 พื่บว่�	 ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องม่่คว�ม่ต้องกำ�รน้ำำ��	
เพ่ื่�อกำ�รอุตสั�หกำรรม่ป็ระม่�ณ	130.47	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อปี็	

3.5 น�้ำใช้เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน�้ำ

	 คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��เพ่ื่�อรกัำษ์�สัม่ดลุ่นิ้ำเวศวิทย�	
ท้�ยน้ำำ��	 จะใช้กำ�รวิเคร�ะห์โดยกำ�รจัดทำ�โค้ง	
คว�ม่สััม่พัื่น้ำธ์์ระหว่�งเวล่�แล่ะอัตร�กำ�รไหล่ของน้ำำ��		
(Flow	 duration	 curve)	 ท่�ไหล่ออกำจ�กำลุ่่ม่น้ำำ��	
ร�ยวัน้ำ	โดยจะวิเคร�ะห์ห�อัตร�กำ�รไหล่ท่�ม่่ค่�ตำ��สุัด	
ท่�ทำ�ใหเ้กิำดกำ�รไหล่ไม่่น้้ำอยกำว่�ร้อยล่ะ	90	เป็อร์เซ็ิน้ำต์
ของเวล่�ท่�ใช้ใน้ำกำ�รวิเคร�ะห์	น้ำอกำจ�กำนั้ำ�น้ำจะกำำ�หน้ำด	
ต�ม่ค่�คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ด้�น้ำท้�ยน้ำำ��สัำ�หรับ	
กำรณ่เฉพื่�ะต่�งๆ	 เช่น้ำ	 กำ�รผลั่กำดัน้ำน้ำำ��เค็ม่-น้ำำ��เส่ัย	
กำ�รรักำษ์�ระดับน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเดิน้ำเร่อ	 คว�ม่ต้องกำ�ร	
น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รอุป็โภคบริโภคแล่ะอุตสั�หกำรรม่	เป็็น้ำต้น้ำ		
ดังนั้ำ�น้ำป็ริม่�ณน้ำำ��ท่�ใช้สัำ�หรับกำ�รรักำษ์�ระบบนิ้ำเวศ
ท้�ยน้ำำ��ของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 พื่บว่�ม่่ต้องม่่อัตร�	
กำ�รไหล่อย่�งน้้ำอยเท่�กัำบ	101.09	ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อวิน้ำ�ท่		
โดยม่่คว�ม่ต้องกำ�รน้ำำ��ใน้ำช่วงฤด่แล้่งระหว่�งเด่อน้ำ
พื่ฤศจกิำ�ยน้ำถึึงเด่อน้ำเม่ษ์�ยน้ำ	เฉล่่�ยเด่อน้ำล่ะ	263.49	
ล้่�น้ำล่่กำบ�ศกำ์เม่ตรต่อเด่อน้ำ	 รวม่ช่วงฤด่แล้่งเท่�กัำบ	
1,580.93	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตรต่อปี็
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จ�กำข้อม่่ล่คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ใน้ำด้�น้ำต่�งๆ	 สั�ม่�รถึสัรุป็ป็ริม่�ณคว�ม่ต้องใช้น้ำำ��ทั�งลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	
ได้ดังต�ร�งท่�	3.6-11	

3.6	 ปรÔมา³ความต้องการใช้น�้าทั้งหมด

หม่�ยเหตุ	:	*		-	ไม่่คิดป็ระสิัทธิ์ภ�พื่กำ�รชล่ป็ระท�น้ำ

	 										-	กำ�รใช้น้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรกำรรม่เป็็น้ำกำ�รใช้น้ำำ��ผิวดิน้ำ

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณคุวามตองการใชน้ำำ�าทั�งลุ่่มน้ำำ�า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

30

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

เฉลี่ยเดือนละ 263.49 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 1,580.93 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำแม่กลอง

ได้ดังตารางท่ี 3.6-1

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำ

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน
- การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ำผิวดิน

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

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม
14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง 973.13 2,387.32 3,360.44 60.20 49.94 110.14 21.57 108.90 130.47 3,442.21 158.85 3,601.06
1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1 2.05 37.51 39.56 0.70 0.06 0.76 0.03 0.00 0.03 40.29 0.06 40.35
1402 ห้วยแม่ละมุง 0.11 1.14 1.25 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 1.27
1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2 0.56 12.04 12.60 0.28 0.02 0.30 0.01 0.00 0.01 12.88 0.02 12.91
1404 ห้วยแม่จัน 0.55 5.80 6.35 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 6.68 0.00 6.68
1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3 0.15 2.97 3.12 0.16 0.01 0.17 0.01 0.00 0.01 3.28 0.01 3.30
1406 ห้วยขำแข้ง 0.06 5.77 5.82 0.19 0.13 0.32 0.00 0.00 0.00 6.02 0.13 6.14
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1 32.72 94.35 127.07 1.69 0.55 2.24 0.73 0.54 1.26 129.49 1.09 130.58
1408 ห้วยตะเพิน 77.91 417.28 495.19 1.92 2.89 4.81 3.53 11.41 14.94 500.65 14.30 514.94
1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2 7.09 23.13 30.22 2.29 0.87 3.16 1.13 1.43 2.56 33.64 2.30 35.94
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1 16.12 63.90 80.01 0.35 0.45 0.81 0.04 0.05 0.08 80.40 0.50 80.90
1411 ห้วยปิลอก 12.14 39.67 51.81 0.33 0.18 0.51 0.00 0.00 0.01 52.15 0.18 52.33
1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2 35.19 116.84 152.03 0.62 0.81 1.43 0.09 0.10 0.19 152.74 0.91 153.65
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 74.09 3.71 77.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.81 0.00 77.81
1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 146.48 216.16 362.64 1.05 2.09 3.14 0.22 0.40 0.62 363.91 2.49 366.40
1415 ล้ำภำชี 108.90 321.24 430.14 4.16 3.35 7.51 0.32 0.84 1.16 434.63 4.19 438.82
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3 27.20 88.32 115.52 0.50 0.98 1.48 0.27 0.50 0.76 116.29 1.48 117.76
1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง 431.81 937.48 1,369.30 45.59 37.56 83.14 15.19 93.64 108.83 1,430.08 131.20 1,561.27

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ
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	 ปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องสั�ม่�รถึแบ่งปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��ต�ม่ลั่กำษ์ณะของ
คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��แล่ะกำ�รจัดกำ�รหร่อจัดสัรรน้ำำ��ได้เป็็น้ำ

	4.1	สภาพปัญหาด้านการ¢าดแคลนน�า้แลÐภÂัแล้ง

	 1)	 ปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��อุป็โภคบริโภค
ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ตอน้ำบน้ำม่่สั�เหตุม่�จ�กำปั็ญ่ห�กำ�รเข้�ถึึง
บริกำ�รน้ำำ��สัะอ�ดใน้ำกำ�รอุป็โภคบริโภค	เน่้ำ�องม่�จ�กำ
ท่�อย่อ่�ศัยกำระจัดกำระจ�ยอย่ใ่น้ำพ่ื่�น้ำท่�ป่็�เข�	พ่ื่�น้ำท่�ส่ัง
แล่ะห่�งไกำล่จ�กำแหล่่งน้ำำ��ผิวดิน้ำ	 รวม่ทั�งแหล่่งน้ำำ��
ใต้ดิน้ำม่่ป็ริม่�ณตำ��แล่ะพัื่ฒน้ำ�ได้ล่่�ช้�	 พ่ื่�น้ำท่�ท่�ม่่
ปั็ญ่ห�	ข�ดแคล่น้ำน้ำำ��อุป็โภคบริโภคส่ัวน้ำใหญ่่จะเป็็น้ำ

หม่่่บ้�น้ำชน้ำบทท่�อย่่ห่�งไกำล่	 กำระจ�ยกัำน้ำอย่่ใน้ำเก่ำอบ
ทุกำอำ�เภอ	 สัำ�หรับใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ตอน้ำล่่�งม่่สั�เหตุม่�จ�กำ
ระบบป็ระป็�หม่่่บ้�น้ำยังไม่่ครอบคลุ่ม่ทุกำหม่่่บ้�น้ำ	
ร�ษ์ฎรใน้ำหล่�ยพ่ื่�น้ำท่�ยังอ�ศัยน้ำำ��จ�กำบ่อต่�น้ำสัำ�หรับ
กำ�รอุป็โภค	สั�เหตุหลั่กำท่�เป็็น้ำอุป็สัรรคต่อกำ�รขย�ย
ระบบป็ระป็�หม่่่บ้�น้ำก็ำค่อ	 ข�ดแหล่่งน้ำำ��ดิบสัำ�หรับ
กำ�รผลิ่ตน้ำำ��ป็ระป็�	

º··Õè
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	 2)	 ปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตร
น้ำอกำเขตชล่ป็ระท�น้ำ	 ซึิ�งปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��
เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรสั่วน้ำใหญ่่เกิำดขึ�น้ำใน้ำพ่ื่�น้ำท่�น้ำอกำเขต
ชล่ป็ระท�น้ำ	โดยแบ่งออกำได้เป็็น้ำ	3	ลั่กำษ์ณะ	ค่อ
	 	 2.1)	 พ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ต�ม่ท่�ร�บริม่ฝั้�ง
แม่่น้ำำ��	ม่่กำ�รพัื่ฒน้ำ�ม่�น้ำ�น้ำพื่ร้อม่ๆ	กัำบกำ�รอพื่ยพื่เข้�ไป็
ตั�งถิึ�น้ำฐ�น้ำของป็ระช�กำรท่�อย่อ่�ศัยม่�จน้ำถึึงปั็จจุบัน้ำ		
พ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ลั่กำษ์ณะน่้ำ�อ�ศัยน้ำำ��ฝ้น้ำเป็็น้ำหลั่กำ	
แล่ะอ�จม่่กำ�รน้ำำ�น้ำำ��จ�กำล่ำ�น้ำำ��สั�ข�	หร่อสั�ข�ย่อย
ของน้ำำ��แม่่กำล่องไป็ใช้เสัริม่ใน้ำบ�งพ่ื่�น้ำท่�ท่�ภ่มิ่ป็ระเทศ
อำ�น้ำวย	แต่ใน้ำปั็จจุบัน้ำพ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ล่กัำษ์ณะน่้ำ�ได้
ขย�ยตัวเพิื่�ม่ขึ�น้ำม่�กำจน้ำเกำดิปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��
เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรรุน้ำแรงขึ�น้ำเร่�อยๆ	 โดยเฉพื่�ะใน้ำเขต	
ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�ห้วยตะเพิื่น้ำ	ลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�ล่ำ�ภ�ช่	แล่ะลุ่่ม่น้ำำ��	
สั�ข�ท่�ร�บแม่่น้ำำ��ท่�จ่น้ำ	 ใน้ำเขตจังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่		
รวม่ถึึงลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�ท่�ร�บแม่่น้ำำ��แม่่กำล่องน้ำอกำเขต
โครงกำ�รชล่ป็ระท�น้ำแม่่กำล่องใหญ่่ด้วย

	 	 2.2)	 พ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ใน้ำเขตนิ้ำคม่อพื่ยพื่		
เป็็น้ำพ่ื่�น้ำท่�ท่�จัดสัรรให้แก่ำผ้่ได้รับคว�ม่เด่อดร้อน้ำจ�กำ
กำ�รก่ำอสัร้�งเข่�อน้ำศร่น้ำคริน้ำทร์	แล่ะเข่�อน้ำวชิร�ล่งกำรณ		
ซึิ�งส่ัวน้ำใหญ่่จะกำระจ�ยกัำน้ำอย่่รอบๆ	อ่�งเก็ำบน้ำำ��ของ
เข่�อน้ำทั�ง	2	พ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ลั่กำษ์ณะน่้ำ�เก่ำอบทั�งหม่ด
ป็ระสับปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��สัำ�หรับกำ�รเกำษ์ตร
ค่อน้ำข้�งม่�กำ	 แม้่ว่�พ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่จะอย่่ใกำล่้กัำบ
ริม่อ่�งเก็ำบน้ำำ��ของเข่�อน้ำทั�ง	 2	 แห่งก็ำต�ม่	 แต่ไม่่ม่่
ระบบส่ับน้ำำ��	 เพ่ื่�อน้ำำ�น้ำำ��ไป็ใช้ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�เกำษ์ตรกำรรม่ท่�
อย่่ใน้ำระดับส่ังกำว่�	หร่อห�กำม่่โครงกำ�รก็ำจะม่่ปั็ญ่ห�
ใน้ำเร่�องค่�ไฟฟ้�ท่�ใช้ใน้ำกำ�รส่ับน้ำำ��ดังกำล่่�ว
	 	 2.3)	 พ่ื่� น้ำ ท่� เ กำษ์ตรกำรรม่บน้ำพ่ื่� น้ำ ท่� ส่ั ง		
ม่่กำระจัดกำระจ�ยโดยทั�วไป็ใน้ำแทบทุกำลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�
เพื่�ะป็ล่่กำพ่ื่ชท่�ใช้น้ำำ��น้้ำอย	 แล่ะยอม่รับสัภ�พื่ของ	
กำ�รอ�ศัยน้ำำ��ฝ้น้ำอย่�งเด่ยวเพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตร	จึงไม่่ค่อย	
ม่่ปั็ญ่ห�ใน้ำเร่�องน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตร

	 3)	 ปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��เพ่ื่�อกำ�รเกำษ์ตรใน้ำเขตชล่ป็ระท�น้ำแม่่กำล่องใหญ่่	พื่บปั็ญ่ห�กำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��	
น้้ำอยม่�กำ	พ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำแม่่กำล่องใหญ่่ม่่น้ำำ��ใช้เพ่ื่ยงพื่อ	แต่จะม่่คว�ม่เสั่�ยงต่อกำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��	เน่้ำ�องม่�จ�กำ
คว�ม่ต้องกำ�รใช้น้ำำ��ของกิำจกำรรม่อ่�น้ำๆ	 ท่�เพิื่�ม่ขึ�น้ำใน้ำอน้ำ�คต	 ดังนั้ำ�น้ำควรดำ�เนิ้ำน้ำกำ�รเพิื่�ม่ป็ระสิัทธิ์ภ�พื่กำ�รใช้น้ำำ��	
ของพ่ื่�น้ำท่�ชล่ป็ระท�น้ำ	เพ่ื่�อช่วยล่ดคว�ม่เส่ั�ยงต่อกำ�รข�ดแคล่น้ำน้ำำ��ใน้ำอน้ำ�คต

30 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



	 กำ�รป็ระเมิ่น้ำพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงต่อกำ�รเกิำดภัยแล้่ง	 ได้ใช้ปั็จจัยใน้ำกำ�รป็ระเมิ่น้ำทั�งหม่ด	 9	 ปั็จจัย	 ดังต่อไป็น่้ำ�	
(1)	ป็ริม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำร�ยปี็	(2)	จำ�น้ำวน้ำวัน้ำท่�ฝ้น้ำตกำ	(3)	เขตชล่ป็ระท�น้ำแล่ะแหล่่งน้ำำ��	(4)	แหล่่งน้ำำ��ใต้ดิน้ำ	(5)	พ่ื่ช
ป็กำคลุ่ม่ดิน้ำ	(6)	สัภ�พื่กำ�รระบ�ยน้ำำ��	(7)	คว�ม่ล่�ดชัน้ำของล่ำ�น้ำำ��		(8)	คว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำของล่ำ�น้ำำ��ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��ย่อย	
แล่ะ	(9)	ขน้ำ�ดของพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ยอ่ย	โดยทำ�กำ�รจำ�แน้ำกำระดับคว�ม่เส่ั�ยงออกำเป็็น้ำ	3	ระดับ	ได้แก่ำ	พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงม่�กำ	
พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงป็�น้ำกำล่�ง	แล่ะพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงน้้ำอย	 โดยใช้หลั่กำกำ�รจำ�แน้ำกำโดยกำ�รแบ่งช่วงชั�น้ำจ�กำกำ�รกำระจ�ยตัวของ
ข้อม่่ล่	Standard	Deviation	(SD)
	 สัำ�หรับพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงต่อกำ�รเกิำดภัยแล้่งใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 ได้แสัดงไว้ใน้ำร่ป็ท่�	 4.1-1	 แล่ะแสัดงพ่ื่�น้ำท่�
เส่ั�ยงภัยระดับต่�งๆ	ไว้ใน้ำต�ร�งท่�	4.1-1

ตารางท่ี 4.1-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงภัยแล่งใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

หน่้ำวย	:	ตร.กำม่.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำแม่กลอง
ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำแม่กลอง

หน่วย : ตร.กม.
พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไม่เส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

21,002.52 5,567.20 1,434.33 1,585.44 569.52 N/A 30,228.12
1,346.83 10.58 - 8.63 - N/A 1,367.68

672.06 - - 22.06 - N/A 694.12
1,130.72 - - 235.44 - N/A 1,367.25

607.63 - - 85.55 - N/A 698.03
1,995.60 27.67 - 302.35 11.30 N/A 2,339.11
2,329.93 18.06 - 0.05 10.56 N/A 2,358.60
2,515.66 844.51 - 174.72 311.28 N/A 3,846.17

830.33 1,486.26 202.31 - 0.33 N/A 2,519.23
107.20 103.28 - - - N/A 210.48

2,462.61 - - 81.12 165.50 N/A 2,752.09
886.25 - - 2.74 55.15 N/A 945.40

1,289.84 - - 77.69 9.04 N/A 1,376.57
796.18 - - 7.27 - N/A 812.98

1,786.03 307.43 - 27.55 0.39 N/A 2,126.49
778.26 1,296.03 569.25 - 4.45 N/A 2,648.43
118.90 288.36 15.69 - - N/A 422.95

1,348.49 1,185.01 647.09 560.26 1.52 N/A 3,742.54

1402 ห้วยแม่ละมุง
1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2
1404 ห้วยแม่จัน

1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1

ลุ่มน้้ำสำขำ

1408 ห้วยตะเพิน
1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1

1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3
1406 ห้วยขำแข้ง
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1

1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1415 ล้ำภำชี
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3

1411 ห้วยปิลอก
1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1

1417 ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง

14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ
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ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้ำแม่กลอง

รูปท่ี 4.1-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงภัยแล่งใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

ท่�ม่�:	กำรม่พื่ัฒน้ำ�ท่�ดิน้ำ	(ป็ี	2562)

32 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	 	ปั็ญ่ห�น้ำำ��ท่วม่	ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่องแบ่งปั็ญ่ห�น้ำำ��ท่วม่ออกำได้เป็็น้ำ	3	ลั่กำษ์ณะ	ค่อ

4.2	สภาพปัญหาด้านน�้าท่วม

	 1)	ปั็ญ่ห�ใน้ำเขตพ่ื่�น้ำท่�ตอน้ำบน้ำของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง		
จะเป็็น้ำใน้ำลั่กำษ์ณะน้ำำ��ป่็�ไหล่หล่�กำแล่ะดิน้ำถึล่่ม่จ�กำ
สั�เหตุของฝ้น้ำตกำหนั้ำกำบริเวณท้�ยเข่�อน้ำ	แล่ะน้ำำ��หล่�กำ	
จ�กำล่ำ�น้ำำ��สั�ข�ขน้ำ�ดเล็่กำไหล่ล่งม่�บรรจบกัำน้ำใน้ำเขต
ท่�อย่อ่�ศยั	ส่ัวน้ำใหญ่่เกำดิขึ�น้ำใน้ำบริเวณจุดบรรจบของ	
ล่ำ�น้ำำ��สั�ข�ย่อยๆ	ท่�ไม่่ม่่กำ�รควบคุม่น้ำำ��ท�งด้�น้ำเหน่้ำอน้ำำ��		
เช่น้ำ	 จุดบรรจบของล่ำ�ภ�ช่กัำบแม่่น้ำำ��แควน้้ำอย	 แล่ะ	
จุดบรรจบของห้วยตะเพิื่น้ำกัำบแม่่น้ำำ��แควใหญ่่
	 2)	 ปั็ญ่ห�ใน้ำเขตล่ำ�ภ�ช่	 แล่ะห้วยตะเพิื่น้ำ		
เน่้ำ�องจ�กำยงัไม่่ม่่อ่�งเก็ำบน้ำำ��ควบคุม่น้ำำ��ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ตอน้ำบน้ำ		
พื่บว่�	 ห้วยตะเพิื่น้ำจะม่่น้ำำ��ท่วม่ใน้ำลั่กำษ์ณะน้ำำ��ท่วม่	
ฉับพื่ลั่น้ำ	 เน่้ำ�องจ�กำคว�ม่จุของล่ำ�น้ำำ��ม่่ขน้ำ�ดเล็่กำ	แต่
ระดับน้ำำ��จะล่ดล่งอย่�งรวดเร็ว	ส่ัวน้ำพ่ื่�น้ำท่�ใน้ำเขตล่ำ�ภ�ช่		
เป็็น้ำอ่กำพ่ื่�น้ำท่�หนึ้ำ�งท่�ป็ระสับปั็ญ่ห�น้ำำ��ท่วม่บ่อยครั�ง		
พ่ื่�น้ำท่�ท่�ป็ระสับปั็ญ่ห�น้ำำ��ท่วม่เป็็น้ำพ่ื่�น้ำท่�ร�บสัองฝั้�ง	
ล่ำ�ภ�ช่	โดยเฉพื่�ะช่วงท้�ยน้ำำ��จ�กำฝ้�ย	ทุ่งกำระถิึน้ำล่งไป็		
ตั�งแต่บริเวณบ้�น้ำทุ่งแฝ้กำ	 ตำ�บล่แก้ำม่อ้น้ำ	 อำ�เภอ	
จอม่บึง	จังหวัดร�ชบุร่	ล่งไป็จน้ำถึึงบ้�น้ำด�่น้ำม่ะข�ม่เต่�ย		
อำ�เภอด่�น้ำม่ะข�ม่เต่�ย	จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	สั�เหตุของ	

อุทกำภัยใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ล่ำ�ภ�ช่	เกิำดจ�กำสัภ�พื่ภ่มิ่ป็ระเทศ	
บริเวณพ่ื่�น้ำท่�ต้น้ำน้ำำ��เป็็น้ำเท่อกำเข�ม่่คว�ม่ล่�ดชัน้ำส่ัง		
เม่่�อเกิำดฝ้น้ำตกำหน้ำักำจึง	 ทำ�ให้เกิำดน้ำำ��หล่�กำไหล่ล่ง	
ล่ำ�ภ�ช่อย่�งรวดเร็ว	 จน้ำเกิำดข่ดคว�ม่สั�ม่�รถึของ	
ล่ำ�ภ�ช่ท่�จะระบ�ยน้ำำ�� ต่อล่ง ส่่ัแควน้้ำอยได้ทัน้ำ		
น้ำอกำจ�กำน่้ำ�	 สัภ�พื่ของล่ำ�น้ำำ��ท่�คดเค่�ยวแล่ะต่�น้ำเขิน้ำ
จ�กำกำ�รทบัถึม่ของตะกำอน้ำทร�ย	เป็็น้ำอ่กำสั�เหตหุนึ้ำ�ง
ท่�ทำ�ให้เกิำดปั็ญ่ห�น้ำำ��ท่วม่
	 3)	 ปั็ญ่ห�ใน้ำเขตพ่ื่�น้ำท่�ป็�กำแม่่น้ำำ��แล่ะช�ยฝั้�ง
ทะเล่ของลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	เป็็น้ำลั่กำษ์ณะของน้ำำ��ท่วม่ขัง	
ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่ซึิ�งม่่ทั�งพ่ื่�น้ำท่�กำ�รเกำษ์ตร	 ท่�อย่่อ�ศัยแล่ะ
พื่�ณิชยกำรรม่	สั�เหตุหลั่กำเกิำดจ�กำฝ้น้ำตกำหนั้ำกำใน้ำพ่ื่�น้ำท่�	
หร่อใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ใต้เข่�อน้ำเก็ำบกัำกำน้ำำ��หลั่กำท�งด้�น้ำเหน่้ำอน้ำำ��		
ทำ�ให้ป็ริม่�ณน้ำำ��หล่�กำจำ�น้ำวน้ำม่�กำไหล่ม่�รวม่กัำน้ำท่�
บริเวณป็�กำแม่่น้ำำ��ก่ำอน้ำไหล่ล่งทะเล่	แล่ะโดยท่�บริเวณน่้ำ�	
ม่่ค่คล่องอย่่เป็็น้ำจำ�น้ำวน้ำม่�กำ	ป็ริม่�ณน้ำำ��ส่ัวน้ำหนึ้ำ�งจะ
เอ่อท้น้ำเข้�ไป็ต�ม่ค่คล่องต่�งๆ	เม่่�อระดับน้ำำ��ใน้ำล่ำ�น้ำำ��
แม่่กำล่องส่ังขึ�น้ำ	 แล่ะห�กำเกิำดขึ�น้ำใน้ำช่วงท่�น้ำำ��ทะเล่	
หนุ้ำน้ำส่ังด้วยก็ำจะเกิำดปั็ญ่ห�เพิื่�ม่ม่�กำยิ�งขึ�น้ำ

33ลุ่่�มน้ำำ��แม�กลุ่อง



	 กำ�รป็ระเมิ่น้ำพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงต่อกำ�รเกิำดอุทกำภัย	 ได้ใช้ปั็จจัยใน้ำกำ�รป็ระเมิ่น้ำทั�งหม่ด	 9	 ปั็จจัย	 ดังต่อไป็น่้ำ�	
(1)	 ป็ริม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำใน้ำช่วงฤด่ฝ้น้ำร�ย	 3	 วัน้ำ	 (2)	 คว�ม่ล่�ดชัน้ำของล่ำ�น้ำำ��	 (3)	 คว�ม่ส่ังจ�กำระดับน้ำำ��ทะเล่	
(4)	คว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำของล่ำ�น้ำำ��ใน้ำลุ่่ม่น้ำำ��ยอ่ย	(5)	คว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำของสิั�งก่ำดขว�ง	(เส้ัน้ำท�งคม่น้ำ�คม่)	(6)	ขน้ำ�ดของ
พ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��ยอ่ย	(7)	สิั�งป็กำคลุ่ม่ดิน้ำ	(8)	สัภ�พื่กำ�รระบ�ยน้ำำ��	แล่ะ	(9)	สััดส่ัวน้ำพ่ื่�น้ำท่�รองรับน้ำำ��	โดยทำ�กำ�รจำ�แน้ำกำ
ระดับคว�ม่เส่ั�ยงออกำเป็็น้ำ	 3	 ระดับ	 ได้แก่ำ	 พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงม่�กำ	 พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงป็�น้ำกำล่�ง	 แล่ะพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงน้้ำอย	 โดยใช้
หลั่กำกำ�รจำ�แน้ำกำโดยกำ�รแบ่งช่วงชั�น้ำจ�กำกำ�รกำระจ�ยตัวของข้อม่่ล่	Standard	Deviation	(SD)
	 สัำ�หรับพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงต่อกำ�รเกิำดอุทกำภัยใน้ำพ่ื่�น้ำท่�ลุ่่ม่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 ได้แสัดงไว้ใน้ำร่ป็ท่�	 4.2-1	 แล่ะแสัดง
พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยระดับต่�งๆ	ร�ยลุ่่ม่น้ำำ��สั�ข�	ไว้ใน้ำต�ร�งท่�	4.2-1

ตารางท่ี 4.2-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

38

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลอง
ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำแม่กลอง

หน่วย : ตร.กม.
พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

7,558.61 3,729.84 - 18,050.33 827.57 N/A 30,228.12
74.46 36.40 - 1,255.17 - N/A 1,367.68
26.34 2.67 - 665.12 - N/A 694.12

329.73 43.39 - 993.05 - N/A 1,367.25
142.21 17.17 - 533.80 - N/A 698.03
412.34 1.33 - 1,909.83 14.30 N/A 2,339.11
119.65 21.69 - 2,202.01 15.26 N/A 2,358.60
710.15 231.49 - 2,527.87 376.66 N/A 3,846.17

1,317.45 247.56 - 954.22 - N/A 2,519.23
137.32 33.21 - 37.93 2.02 N/A 210.48
240.46 19.74 - 2,156.27 289.81 N/A 2,752.09
76.96 51.86 - 711.89 103.34 N/A 945.40

291.41 244.65 - 829.81 10.70 N/A 1,376.57
52.63 16.09 - 742.32 - N/A 812.98

809.87 288.71 - 1,024.36 0.51 N/A 2,126.49
1,218.63 139.16 - 1,287.21 2.79 N/A 2,648.43

226.29 147.48 - 49.18 - N/A 422.95
1,372.69 2,187.25 - 170.29 12.17 N/A 3,742.54ท่ีรำบแม่น้้ำแม่กลอง

1412 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 2
1413 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 1

1415 ล้ำภำชี
1416 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 3
1417

1414 แม่น้้ำแควน้อยตอนล่ำงส่วนท่ี 2

1411 ห้วยปิลอก

1406 ห้วยขำแข้ง
1407 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 1
1408 ห้วยตะเพิน
1409 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนล่ำงส่วนท่ี 2
1410 แม่น้้ำแควน้อยตอนบนส่วนท่ี 1

1405 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 3

1401 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 1
1402 ห้วยแม่ละมุง
1403 แม่น้้ำแควใหญ่ตอนบนส่วนท่ี 2

ลุ่มน้้ำสำขำ

1404 ห้วยแม่จัน

14 ลุ่มน ้ำแม่กลอง

หน่้ำวย	:	ตร.กำม่.

34 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

33

ลุ่มน ้ำแม่กลอง (14)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.2-1 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน ้ำแม่กลอง

รูปท่ี 4.2-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงอุทกภัยใน้ำลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง

ท่�ม่�:	กำรม่พื่ัฒน้ำ�ท่�ดิน้ำ	(ป็ี	2562)

35ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



	 Area	Based	สันั้ำบสันุ้ำน้ำเขตพัื่ฒน้ำ�เศรษ์ฐกิำจพิื่เศษ์

เม่่องกำ�ณจน้ำบุร่	ป็ระกำอบด้วย	2	ตำ�บล่	ใน้ำอำ�เภอเม่่อง

กำ�ญ่จน้ำบุร่	ได้แก่ำ	ตำ�บล่แก่ำงเส่ั�ยน้ำแล่ะตำ�บล่บ้�น้ำเก่ำ�	

ม่่เน่้ำ�อท่�รวม่	8,193	ไร่	พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยแล้่ง	43,800	ไร่	

พ่ื่�น้ำท่�ตำ�บล่บ้�น้ำเก่ำ�เป็็น้ำท่�ตั�งของด่�น้ำบ้�น้ำพุื่น้ำำ��ร้อน้ำ	

เขตช�ยแดน้ำติดกัำบด่�น้ำทิกิำ	เม่่องทว�ย	(เม่่ยน้ำม่�)	เป็็น้ำ

จุดกำ�รค้�ช�ยแดน้ำท่�สัำ�คัญ่	สิัน้ำค้�น้ำำ�เข้�แล่ะส่ังออกำ

ท่�สัำ�คัญ่	ค่อ	กำ�ซิธ์รรม่ช�ติ	แล่ะน้ำำ��มั่น้ำธุ์รกิำจส่ัวน้ำใหญ่่

ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�เศรษ์ฐกิำจพิื่เศษ์เป็็น้ำธุ์รกิำจ	SMEs	99.2%	แล่ะ

ป็ระกำอบธุ์รกิำจบริกำ�รเป็็น้ำส่ัวน้ำใหญ่่

	 Area	Based	สันั้ำบสันุ้ำน้ำเขตพัื่ฒน้ำ�เศรษ์ฐกิำจพิื่เศษ์

เม่่องกำ�ญ่จน้ำบุร่ม่่พ่ื่�น้ำท่�ต�ม่แน้ำวทิศตะวัน้ำออกำ

เฉ่ยงเหน่้ำอ	-	ทิศตะวัน้ำตกำเฉ่ยงใต้	ลั่กำษ์ณะภ่มิ่ป็ระเทศ

 5.1 พ้ืนทÕเ่ป‡าหมาÂ	(Area	Based)	C-11
	 สนัºสนุนเ¢ตพัฒนาเÈรÉ°กÔ̈ พÔเÈÉเมืองกาญ¨นºุรÕ

เป็็น้ำท่�ร�บสัลั่บเนิ้ำน้ำเข�แล่ะภ่เข�	ทิศตะวัน้ำตกำของพ่ื่�น้ำท่�

เป็็น้ำเขตแดน้ำระหว่�งป็ระเทศไทย	 แล่ะเม่่ยน้ำม่�

ต�ม่แน้ำวเท่อกำเข�ตะน้ำ�วศร่	 สัภ�พื่พ่ื่�น้ำท่�ม่่แม่่น้ำำ��

แควใหญ่่ไหล่ผ่�น้ำตำ�บล่แก่ำงเส่ั�ยน้ำ	 ซึิ�งอย่่ตอน้ำบน้ำ

แม่่น้ำำ��แควน้้ำอยไหล่ผ่�น้ำ	ตำ�บล่บ้�น้ำเก่ำ�	อย่่ตอน้ำล่่�ง

ป็ระกำอบกัำบด้�น้ำเหน่้ำอน้ำำ��ม่่อ่�งเก็ำบน้ำำ��ขน้ำ�ดใหญ่่	

ค่อ	 เข่�อน้ำศร่น้ำคริน้ำทร์	แล่ะเข่�อน้ำวชิร�ล่งกำรณ์	แล่ะ	

Area	Based	ม่่ท่�ตั�งอย่่ด้�น้ำเหน่้ำอน้ำำ��แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง

ก่ำอน้ำท่�แม่่น้ำำ��แควทั�งสัองจะบรรจบกัำน้ำ	 จึงม่่น้ำำ��อย่�ง

เพ่ื่ยงพื่อเพ่ื่�อใช้ใน้ำพ่ื่�น้ำท่�

	 ใน้ำปี็	2562	–	2566	ไม่่ม่่แผน้ำง�น้ำแล่ะโครงกำ�ร

สัำ�คัญ่จ�กำหน่้ำวยง�น้ำต่�งๆ

º··Õè

5
¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒã¹¾×é¹·Õèà»‡ÒËÁÒÂ
(Area-Based)

36 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	5.2	พ้ืนทÕเ่ป‡าหมาÂ	(Area	Based)	C-12	ลุม่น�า้ทÕร่าºแม่น�า้แม่กลอง

	 Area	 Based	 ลุ่่ม่น้ำำ��ท่�ร�บแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 เป็็น้ำ

พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยแล้่ง	ครอบคลุ่ม่พ่ื่�น้ำท่�	31	ตำ�บล่	8	อำ�เภอ	

2	 จังหวัด	 ค่อ	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 แล่ะจังหวัดร�ชบุร่	

พ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยแล้่ง	431,300	ไร่	ม่่ป็ริม่�ณน้ำำ��ข�ดแคล่น้ำ

ด้�น้ำกำ�รเกำษ์ตรใน้ำพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัยแล้่งป็ระม่�ณ	292	ล้่�น้ำ

ล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	 ม่่ครัวเร่อน้ำได้รับผล่กำระทบ	 39,600	

ครัวเร่อน้ำ

	 Area	 Based	 ลุ่่ม่น้ำำ��ท่�ร�บแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	

สัภ�พื่ภ่มิ่ป็ระเทศเป็็น้ำท่�ร�บสัลั่บเนิ้ำน้ำเข�	พ่ื่�น้ำท่�ทั�งหม่ด

อย่่ฝั้�งขว�ของแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 พ่ื่�น้ำท่�ด้�น้ำทิศเหน่้ำอ

ส่ัวน้ำหนึ้ำ�งจะอย่่ใน้ำแน้ำวฝั้�งขว�แม่่น้ำำ��แควน้้ำอย	 พ่ื่�น้ำท่�

ด้�น้ำทิศตะวัน้ำตกำใน้ำเขตจังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่จรดริม่

เท่อกำเข�ตะน้ำ�วศร่อย่่ใน้ำเขตอำ�เภอด่�น้ำม่ะข�ม่เต่�ย	

อำ�เภอท่�ม่่วง	 อำ�เภอท่�ม่ะกำ�	 แล่ะอำ�เภอเม่่อง

กำ�ญ่จน้ำบุร่	 จังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	อำ�เภอจอม่บึง	อำ�เภอ

ป็�กำท่อ	 อำ�เภอโพื่ธ์�ร�ม่	 แล่ะอำ�เภอเม่่องร�ชบุร่	

จังหวัดร�ชบุร่	 โดยพ่ื่�น้ำท่�ใน้ำจังหวัดกำ�ญ่จน้ำบุร่	 อย่่ใน้ำ

แน้ำวตะวัน้ำออกำ-ตะวัน้ำตกำ	 แล่ะพ่ื่�น้ำท่�ใน้ำเขตจังหวัด

ร�ชบุร่อย่ใ่น้ำแน้ำวเหน่้ำอใต้	จ�กำสัภ�พื่พ่ื่�น้ำท่�	อย่ด้่�น้ำหลั่ง

เท่อกำเข�ตะน้ำ�วศร่	 ทำ�ให้บริเวณดังกำล่่�วม่่ฝ้น้ำน้้ำอย

เฉล่่�ยป็ระม่�ณ	1,000	–	1,100	มิ่ล่ลิ่เม่ตรต่อปี็

	 โครงกำ�รจ�กำหน่้ำวยง�น้ำต่�งๆ	 สั�ม่�รถึสัรุป็

แผน้ำง�น้ำแล่ะโครงกำ�รสัำ�คัญ่	 ปี็	 2562	 -	 2566	

ม่่จำ�น้ำวน้ำ	4	โครงกำ�ร	คว�ม่จุ	22	ล้่�น้ำล่่กำบ�ศก์ำเม่ตร	

พ่ื่�น้ำท่�รับป็ระโยชน์้ำ	19,900	ไร่	วงเงิน้ำก่ำอสัร้�ง	1,390	

ล้่�น้ำบ�ท	ดังแสัดงใน้ำต�ร�งท่�	5.2-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

40

ลุ่มน้ำแม่กลอง (14)

ทิศตะวันตกในเขตจังหวัดกาญจนบุรีจรดริมเทือกเขาตะนาวศรีอยู ่ในเขตอำเภอด่านมะขามเต้ีย 
อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา และอำเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี อำเภอจอมบึง 
อำเภอปากท่อ อำเภอโพธาราม และอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี 
อยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก และพื้นที่ในเขตจังหวัดราชบุรีอยู่ในแนวเหนือใต้ จากสภาพพื้นท่ี
อยู ่ด้านหลังเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยเฉลี ่ยประมาณ 1,000 – 1,100 
มิลลิเมตรต่อปี

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำนวน 4 โครงการ ความจุ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 19 ,900 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
1,390 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1

ตารางที่ 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำท่ีราบแม่น้ำแม่กลอง

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-13 ปากแม่นำ้แม่กลอง
Area Based ปากแม่น้ำแม่กลอง เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำเค็มรุกล้ำ ครอบคลุมพื้นท่ี 17 ตำบล 3

อำเภอ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยไม่รุนแรงท้ังหมด (น้ำท่วมและภัยแล้ง) ภูมิประเทศ
ของ Area Based เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ตามแนว
เหนือ - ใต้ ผ่านอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากแม่น้ำในเขตอำเภอเมือง
สมุทรสงครามลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเล มีคลองธรรมชาติและ
คลองขุดเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายท่ัวพื้นท่ีมากมาย ซึ่งช่วยระบายน้ำระหว่างพื้นท่ีส่วนบนกับฝ่ังทะเล 
ในแต่ละวันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงที่อ่าวไทย เกิดน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำแม่กลองและตามคูคลองต่างๆ 
ทำให้พื้นท่ีมีสภาพน้ำแตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็นสามเขตคือ
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ำง แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.
ม.)

(ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร 4  โครงกำร 19,900    22          1,390       
อ่ำงเก็บน ้ำ บ้ำนหนองตำดั ง สวนผ้ึง รำชบุรี ชป. 9,000      21.74      200          

67

อำคำรทดน ้ำบ้ำนท่ำตะคร้อ สวนผ้ึง รำชบุรี ชป. 3,300       - 320          

อำคำรทดน ้ำบ้ำนสวนผึ ง สวนผ้ึง รำชบุรี ชป. 4,000       - 550          

อำคำรทดน ้ำบ้ำนท่ำครูเทียน จอมบึง รำชบุรี ชป. 3,600       - 320          

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 3 
โครงการ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 1 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ตารางท่ี 5.2-1 แผน้ำงาน้ำแล่ะโคุรงการสำาคัุญ Area Basedลุ่่มน้ำำ�าท่ีราบแม่น้ำำ�าแม่กล่อง

37ลุ่่มน้ำำ�าแม่กล่อง



	 Area	 Based	 ป็�กำแม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	 เป็็น้ำพ่ื่�น้ำท่�
เส่ั�ยงภัยน้ำำ��เค็ม่รุกำล่ำ��	 ครอบคลุ่ม่พ่ื่�น้ำท่�	 17	 ตำ�บล่	
3	อำ�เภอ	ใน้ำจังหวัดสัมุ่ทรสังคร�ม่	เป็็น้ำพ่ื่�น้ำท่�เส่ั�ยงภัย
ไม่่รุน้ำแรงทั�งหม่ด	(น้ำำ��ท่วม่แล่ะภัยแล้่ง)	ภ่มิ่ป็ระเทศ
ของ	 Area	 Based	 เป็็น้ำท่�ร�บลุ่่ม่ช�ยฝั้�งทะเล่	
ม่่แม่่น้ำำ��แม่่กำล่องไหล่ผ่�น้ำตอน้ำกำล่�งของพ่ื่�น้ำท่�ต�ม่
แน้ำวเหน่้ำอ	-	ใต้	ผ่�น้ำอำ�เภอบ�งคน้ำท่	อำ�เภออัม่พื่ว�	
แล้่วไหล่ล่งส่่ัอ่�วไทยท่�ป็�กำแม่่น้ำำ��	 ใน้ำเขตอำ�เภอเม่่อง
สัมุ่ทรสังคร�ม่ลั่กำษ์ณะเป็็น้ำท่�ร�บช�ยฝั้�งม่่คว�ม่ล่�ดเอ่ยง
ไป็ท�งช�ยฝั้�งทะเล่	 ม่่คล่องธ์รรม่ช�ติแล่ะคล่องขุด
เช่�อม่ต่อกัำน้ำเป็็น้ำเคร่อข่�ยทั�วพ่ื่�น้ำท่�ม่�กำม่�ย	 ซึิ�งช่วย
ระบ�ยน้ำำ��ระหว่�งพ่ื่�น้ำท่�ส่ัวน้ำบน้ำกัำบฝั้�งทะเล่	ใน้ำแต่ล่ะวัน้ำ
จะม่่น้ำำ��ขึ�น้ำน้ำำ��ล่งท่�อ่�วไทย	 เกิำดน้ำำ��ทะเล่หนุ้ำน้ำเข้�ม่�
ต�ม่แม่่น้ำำ��แม่่กำล่อง	แล่ะต�ม่ค่คล่องต่�งๆ	ทำ�ให้พ่ื่�น้ำท่�

	5.3	พื้นทÕ่เป‡าหมาÂ	(Area	Based)	C-13	ปากแม่น�้าแม่กลอง

ม่่สัภ�พื่น้ำำ��แตกำต่�งกัำน้ำ	แบ่งออกำได้เป็็น้ำสั�ม่เขตค่อ
	 -	เขตน้ำำ��เค็ม่	ค่อ	พ่ื่�น้ำท่�ตั�งแต่ริม่ฝั้�งทะเล่เข้�ม่�
ใน้ำแผ่น้ำดิน้ำป็ระม่�ณ	3	กิำโล่เม่ตร	สัภ�พื่น้ำำ��เป็็น้ำน้ำำ��เค็ม่	
ได้แก่ำ	พ่ื่�น้ำท่�ใน้ำเขตอำ�เภอเม่่องสัมุ่ทรสังคร�ม่
	 -	 เขตน้ำำ��กำร่อย	 ค่อ	 พ่ื่�น้ำท่�ถัึดจ�กำเขตน้ำำ��เค็ม่
เข้�ม่�ป็ระม่�ณ	3	กิำโล่เม่ตร	ได้แก่ำ	พ่ื่�น้ำท่�ใน้ำเขตอำ�เภอ
อัม่พื่ว�	แล่ะอำ�เภอเม่่องสัมุ่ทรสังคร�ม่
	 -	 เขตน้ำำ��จ่ด	 ค่อ	 พ่ื่�น้ำท่�ถัึดจ�กำเขตน้ำำ��กำร่อย	
สัภ�พื่เป็็น้ำน้ำำ��จ่ดสั�ม่�รถึน้ำำ�ม่�ใช้ป็ระโยชน์้ำใน้ำกำ�ร
อุป็โภคบริโภค	 ได้แก่ำ	 พ่ื่�น้ำท่�ใน้ำเขตอำ�เภออัม่พื่ว�
แล่ะอำ�เภอบ�งคน้ำท่
	 ใน้ำปี็	2562	–	2566	ไม่่ม่่แผน้ำง�น้ำแล่ะโครงกำ�ร
สัำ�คัญ่จ�กำหน่้ำวยง�น้ำต่�งๆ

38 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า
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