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¤íÒ¹íÒ
ก�ริแบ่งลุ่ม่น้ำำ��ใน้ำปริะเที่ศไที่ยู่	 ได้มี่ก�ริพัฒน้ำ�ม่�ต้ลอำดตั้�งแต่้ปี	 2506	 ต้�ม่ศักยู่ภ�พ

ข้อำงเที่คุโน้ำโลยู่ีภ่มิ่ส�ริสน้ำเที่ศและคุอำม่พิวเต้อำร์ิใน้ำข้ณะนั้ำ�น้ำ	 จัน้ำกริะทัี่�งใน้ำปี	 2536		
คุณะกริริม่ก�ริอุำที่กวิที่ยู่�แห่งช้�ติ้ได้จััดที่ำ�เป็น้ำม่�ต้ริฐ�น้ำ	25	 ลุ่ม่น้ำำ��หลักและ	254	 ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�	
ซ่ึ่�งบ�งลุ่ม่น้ำำ��ไม่่ส�ม่�ริถทีี่�จัะบริิห�ริจััดก�ริน้ำำ��ได้อำยู่่�งเอำกเที่ศ	 ส่บเน่้ำ�อำงจั�กข้้อำจัำ�กัด
จั�กข้้อำม่่ลใน้ำอำดีต้ทีี่�ใช้้แผิน้ำทีี่�ม่�ต้ริ�ส่วน้ำ	1	:	50,000	ใน้ำก�ริแบ่งเข้ต้ลุ่ม่น้ำำ��	แต่้มิ่ได้มี่ผิลบังคัุบ
ที่�งกฎหม่�ยู่	 จ่ังส่งผิลให้เกิดปัญ่ห�ใน้ำด้�น้ำก�ริบริิห�ริจััดก�ริทีี่�ข้�ดเอำกภ�พไม่่ต่้อำเน่้ำ�อำง
เช่้�อำม่โยู่งกัน้ำอำยู่่�งเป็น้ำริะบบ	โดยู่เฉพ�ะอำยู่่�งยู่ิ�งใน้ำภ�วะวิกฤต้	ปริะกอำบกับพริะริ�ช้บัญ่ญั่ติ้
ที่รัิพยู่�กริน้ำำ��	 พ.ศ.	 2561	 หม่วด	 3	 ส่วน้ำทีี่�	 3	 ม่�ต้ริ�	 25	 “เพ่�อำปริะโยู่ช้น์้ำใน้ำก�ริบริิห�ริ
จััดก�ริที่รัิพยู่�กริน้ำำ��	 ให้มี่ก�ริกำ�หน้ำดลุ่ม่น้ำำ��โดยู่ต้ริ�เป็น้ำพริะริ�ช้กฤษ์ฎีก�	 ทัี่�งนี้ำ�ให้คุำ�น่้ำงถ่ง
สภ�พอุำที่กวิที่ยู่�	 สภ�พภ่มิ่ศ�สต้ร์ิ	 ริะบบนิ้ำเวศก�ริตั้�งถิ�น้ำฐ�น้ำ	 ก�ริผัิงเม่่อำง	 ผัิงน้ำำ��	 และ
เข้ต้ก�ริปกคุริอำงปริะกอำบด้วยู่”	 ดังนั้ำ�น้ำ	 สำ�นั้ำกง�น้ำที่รัิพยู่�กริน้ำำ��แห่งช้�ติ้จ่ังได้มี่ก�ริจััดที่ำ�
โคุริงก�ริศ่กษ์�ที่บที่วน้ำ	ก�ริแบ่งพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบก�ริบริิห�ริจััดก�ริที่รัิพยู่�กริน้ำำ��
ร่ิวม่กับม่ห�วิที่ยู่�ลัยู่เกษ์ต้ริศ�สต้ร์ิ	เพ่�อำให้ก�ริบริิห�ริจััดก�ริน้ำำ��ให้มี่คุว�ม่คุล่อำงตั้วสอำดรัิบ
กับก�ริเปลี�ยู่น้ำแปลงข้อำงสถ�น้ำก�ริณ์น้ำำ��ได้อำยู่่�งริวดเร็ิวและมี่ปริะสิที่ธิิภ�พ	
	 หนั้ำงส่อำ	 “ข้้อำม่่ลลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง”	 เล่ม่นี้ำ�ได้สรุิปเน่้ำ�อำห�ม่�จั�กริ�ยู่ง�น้ำก�ริศ่กษ์�
โคุริงก�ริจััดที่ำ�ฐ�น้ำข้้อำม่่ลพ่�น้ำฐ�น้ำลุ่ม่น้ำำ��	 22	 ลุ่ม่น้ำำ��	 โดยู่ม่ห�วิที่ยู่�ลัยู่เกษ์ต้ริศ�สต้ร์ิ	
ซ่ึ่�งแสดงถ่งข้้อำม่่ลพ่�น้ำฐ�น้ำลุ่ม่น้ำำ��	สภ�พทัี่�วไป	สภ�พภ่มิ่อำ�ก�ศที่รัิพยู่�กริดิน้ำ	พ่�น้ำทีี่�ก�ริเกษ์ต้ริ	
ที่รัิพยู่�กริป�ไม้่และชั้�น้ำคุุณภ�พลุ่ม่น้ำำ��	 โคุริงสร้ิ�งพ่�น้ำฐ�น้ำข้อำงลุ่ม่น้ำำ��	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��	
และสภ�พปัญ่ห�ด้�น้ำที่รัิพยู่�กริน้ำำ��	 ซ่ึ่�งผ้่ิอ่ำ�น้ำจัะได้รัิบคุว�ม่ร้่ิ	 คุว�ม่เข้้�ใจัเกี�ยู่วกับลุ่ม่น้ำำ��
บ�งปะกง	 ริวม่ถ่งรัิบที่ริ�บปัญ่ห�และเห็น้ำคุว�ม่สำ�คัุญ่ข้อำงก�ริจััดก�ริที่รัิพยู่�กริน้ำำ��
ให้เกิดก�ริร่ิวม่ม่่อำและบ่ริณ�ก�ริกัน้ำทุี่กภ�คุส่วน้ำ	 เพ่�อำให้เกิดก�ริด่แลรัิกษ์�ที่รัิพยู่�กริน้ำำ��
อำยู่่�งต่้อำเน่้ำ�อำง

สำานั้ำกงาน้ำทรัพยากรน้ำำ�าแห่งชาติ
2564



¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ�� 20,303 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

❉ จัำ�น้ำวน้ำลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้� 10 ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�

❉ จัังหวัดใน้ำเข้ต้ลุ่ม่น้ำำ�� 11 จัังหวัด

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉	 คุว�ม่ยู่�วลำ�น้ำำ��โดยู่ปริะม่�ณ 400 กิโลเม่ต้ริ

❉ ริะดับคุว�ม่ส่ง 0 - 150	เม่ต้ริ	ริที่ก.

❉ ปริิม่�ณฝ้น้ำเฉลี�ยู่ริ�ยู่ปี 1,512.10 มิ่ลลิเม่ต้ริ
❉  ปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�เฉลี�ยู่ริ�ยู่ปี 8,636 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

(ฤด่ฝ้น้ำ 7,935	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	,	ฤด่แล้ง 701 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จัำ�น้ำวน้ำโคุริงก�ริ 408 โคุริงก�ริ

❉ คุว�ม่จุั 1,195 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

❉ พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ 2,190,496 ไร่ิ

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ ÅØ‹Á¹íéÒºÒ§»Ð¡§ (15)

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ 4,853.22 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ด้�น้ำเกษ์ต้ริกริริม่ 4,383.23 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

❉ ด้�น้ำอุำปโภคุบริิโภคุ	309.97 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

❉ ด้�น้ำอุำต้ส�หกริริม่ 160.02	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้
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¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จัำ�น้ำวน้ำปริะช้�กริ 2,934,072 คุน้ำ

❉ คุรัิวเร่ิอำน้ำ 1,332,820 คุรัิวเร่ิอำน้ำ

❉ เกษ์ต้ริกริทีี่�มี่ทีี่�ที่ำ�กิน้ำเป็น้ำข้อำงต้น้ำเอำง 253,325 คุรัิวเร่ิอำน้ำ

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ที่รัิพยู่�กริป�ไม้่ 1,962.38 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ
❉	 ชั้�น้ำคุุณภ�พลุ่ม่น้ำำ��

1A		 1,475.30 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

	 1B	 64.86 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

	 2	 654.06 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

	 3	 1,177.13 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

	 4	 3,143.15 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

 5 13,787.26 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ
❉ พ้ืนท่ีชุมน้ํา 5 แหง (4,109.80 ตารางกิโลเมตร)

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งอุำที่กภัยู่ 17,241.49 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

	 เสี�ยู่งน้้ำอำยู่ 8,518.75 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

เสี�ยู่งป�น้ำกล�ง 7,845.91 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

เสี�ยู่งม่�ก 876.83 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

❉ พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่แล้ง 17,354.26 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

เสี�ยู่งน้้ำอำยู่ 12,671.08 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

เสี�ยู่งป�น้ำกล�ง 4,683.18 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ

เสี�ยู่งม่�ก -
¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พ่�น้ำทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบพัฒน้ำ�พ่�น้ำทีี่�ช้ลปริะที่�น้ำ 2,909,145 ไร่ิ

❉ พ่�น้ำทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบที่ำ�ก�ริเกษ์ต้ริ 1,284,072 ไร่ิ	
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บทท่�

1 ¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ÅØ‹Á¹íéÒ

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	 อำยู่่่ใน้ำภ�คุต้ะวัน้ำอำอำกข้อำง
ปริะเที่ศไที่ยู่	มี่พ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	20,303	ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	
คุริอำบคุลุม่	6	จัังหวัด	ได้แก่	จัังหวัดช้ลบุรีิ	จััน้ำที่บุรีิ	
ฉะเชิ้งเที่ริ�	 ปริ�จีัน้ำบุรีิ	 น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 และสริะแก้ว	
สภ�พทัี่�วไปข้อำงลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงพ่�น้ำทีี่�ส่วน้ำใหญ่่เป็น้ำ
ทีี่�ริ�บ	 ที่�งเหน่้ำอำจัะมี่เท่ี่อำกเข้�ส่งซ่ึ่�งเป็น้ำต้้น้ำกำ�เนิ้ำด
ข้อำงแม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 ส่วน้ำที่�งต้อำน้ำใต้้และที่�ง
ต้ะวัน้ำอำอำกเฉียู่งใต้้ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��	 มี่เท่ี่อำกเข้�ซ่ึ่�งเป็น้ำแน้ำว
แบ่งเข้ต้ริะหว่�งจัังหวัดช้ลบุรีิ	 ฉะเชิ้งเที่ริ�	 และ
จัังหวัดจััน้ำที่บุรีิ	 ซ่ึ่�งเป็น้ำต้้น้ำกำ�เนิ้ำดข้อำงลำ�น้ำำ��ส�ข้�
ส�ยู่ต่้�งๆ	ได้แก่	คุลอำงใหญ่่	คุลอำงหลวง	และคุลอำง
ท่ี่�ล�ด	 โดยู่แม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่กมี่ทิี่ศที่�งก�ริไหลจั�ก
ทิี่ศเหน่้ำอำลงม่�ที่�งทิี่ศใต้้	 และม่�บริริจับกับแม่่น้ำำ��
ปริ�จีัน้ำบุรีิ	 ซ่ึ่�งไหลเข้้�ม่�ที่�งฝั้งซ้ึ่�ยู่ทีี่�บริิเวณเหน่้ำอำ
อำำ�เภอำบ�งน้ำำ��เปรีิ�ยู่ว	จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	ก่อำน้ำจัะไหล
ลงที่�งใต้้ผ่ิ�น้ำทีี่�ริ�บต้ำ��ใน้ำเข้ต้อำำ�เภอำบ�งคุล้�	 และ
อำำ�เภอำเม่่อำง	จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	และไหลลงอ่ำ�วไที่ยู่
ทีี่�อำำ�เภอำบ�งปะกง	จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�

1.1 ÊÀำพทั่วä»¢อ§ÅØ‹Áน�้ำ

	 ลำ�น้ำำ��ส�ข้�ข้อำงทีี่�สำ�คัุญ่ข้อำงแม่่น้ำำ��บ�งปะกง
ปริะกอำบด้วยู่	 แม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่กทีี่�อำยู่่่ที่�งทิี่ศเหน่้ำอำ	
คุลอำงใหญ่่	 คุลอำงหลวง	 และคุลอำงท่ี่�ล�ด	 (ริวม่
คุลอำงริะบม่	และคุลอำงสียัู่ด)	ซ่ึ่�งไหลลงม่�จั�กเท่ี่อำกเข้�
ที่�งต้อำน้ำใต้้ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��	และแม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิ	เกิดจั�ก
ก�ริไหลม่�บริริจับกัน้ำข้อำงแม่่น้ำำ��	2	ส�ยู่	 คุ่อำ	แม่่น้ำำ��
หนุ้ำม่�น้ำ	 และแม่่น้ำำ��พริะปริง	 โดยู่ลำ�น้ำำ��ส�ข้�ข้อำง
แม่่น้ำำ��พริะปริง	 ได้แก่	 คุลอำงพริะปริง	 คุลอำงปะต้ง	
คุลอำงพริะสะท่ี่ง	 และห้วยู่ไคุร้ิ	 ส่วน้ำลำ�น้ำำ��ส�ข้�ข้อำง
แม่่น้ำำ��หนุ้ำม่�น้ำ	 ได้แก่	 ห้วยู่โสม่งและลำ�พริะยู่�ธิ�ริ	
ที่�งด้�น้ำท้ี่�ยู่น้ำำ��มี่ลำ�น้ำำ��ส�ข้�ทีี่�สำ�คัุญ่	 คุ่อำ	 คุลอำง
ปริะจััน้ำต้คุ�ม่	ห้วยู่เกษี์ยู่ริ	คุลอำงหน้ำอำงแก้ว	และคุลอำงยู่�ง	
ริ�ยู่ละเอีำยู่ดข้อำงจัังหวัดใน้ำลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงได้แสดง
ไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	1.1.1-1

1ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



1.1.2 ระบบลุ่่มน้ำำ�า

ก�ริแบ่ง ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�ใน้ำ ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	
ได้กำ�หน้ำดต้�ม่ผิลก�ริศ่กษ์�ข้อำงโคุริงก�ริศ่กษ์�
ที่บที่วน้ำก�ริแบ่งพ่�น้ำทีี่� ลุ่ม่น้ำำ��ทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบ
ก�ริบริิห�ริจััดก�ริที่รัิพยู่�กริน้ำำ��และผิลกริะที่บจั�ก
ก�ริแบ่งพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	 โดยู่สำ�นั้ำกง�น้ำที่รัิพยู่�กริน้ำำ��
แห่งช้�ติ้	ปี	2562	ซ่ึ่�งใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงแบ่งเป็น้ำ	
10	ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�	คุ่อำคุลอำงพริะสะท่ี่ง	แม่่น้ำำ��พริะปริง

หม่�ยู่เหตุ้*	 พ่�น้ำทีี่�ข้้�งเคีุยู่งปริะกอำบด้วยู่พ่�น้ำทีี่�จัังหวัดอ่ำ�น้ำๆ	 ทีี่�มี่พ่�น้ำทีี่�ต้ำ�บลทีี่�อำยู่่่ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��หลัก
น้้ำอำยู่กว่�	1%	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ต้ำ�บลนั้ำ�น้ำๆ	โดยู่พ่�น้ำทีี่�จัังหวัด	วัดจั�กข้อำบเข้ต้จัังหวัดข้อำงกริม่ก�ริปกคุริอำง	
ปี	2561	ด้วยู่ริะบบพิกัด	UTM	WGS84	Zone47

ส่วน้ำทีี่�	 1	 แม่่น้ำำ��พริะปริงส่วน้ำทีี่�	 2	 แม่่น้ำำ��หนุ้ำม่�น้ำ	
แม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิต้อำน้ำล่�ง	 แม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 ทีี่�ริ�บ
แม่่น้ำำ��บ�งปะกงส่วน้ำทีี่�	1	คุลอำงท่ี่�ล�ด	คุลอำงหลวง	
และทีี่�ริ�บแม่่น้ำำ��บ�งปะกงส่วน้ำทีี่�	 2	 ริ�ยู่ละเอีำยู่ด
ข้อำงแต่้ละลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�แสดงใน้ำต้�ริ�งทีี่�	 1.1.2-1	
ข้อำบเข้ต้ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�แสดงได้ดังร่ิปทีี่� 	 1.1.2-1	
ต้�ม่ลำ�ดับ

 ตารางท่ี 1.1.1-1 รายล่ะเอียดของจังหวัดใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

คลองท่าลาด คลองหลวง และท่ีราบแม่น้ำบางปะกงส่วนท่ี 2 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ำสาขา
แสดงในตารางท่ี 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาแสดงได้ดังรูปท่ี 1.1.2-1 ตามลำดับ

ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง

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

1.1.3 ปริมาณฝน
ปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ียในรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่มน้ำบางปะกง

มีปริมาณฝนเฉล่ียเท่ากับ 1,374.9 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน

จังหวัด
พื้นท่ีในเขตลุ่มน้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ

(ตร.กม.) (ไร่) พื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีลุ่มน้ำ
กรุงเทพมหานคร     448.57     280,354        28.78          2.21 
สมุทรปราการ     528.81     330,506        55.42          2.60 
  ปทุมธานี    352.77    220,481        23.20          1.74 
  สระบุรี     183.76     114,850          5.25          0.91 
  ชลบุรี 2,103.17   1,314,480        46.55        10.36 
  จันทบุรี     574.89     359,308          8.97          2.83 
  ฉะเชิงเทรา   5,155.56   3,222,227        99.75        25.39 
  ปราจีนบุรี   5,020.05   3,137,532        99.89        24.73 
  นครนายก   1,884.96   1,178,101        88.02          9.28 
  สระแก้ว   3,969.45   2,480,906        58.09        19.55 
  นครราชสีมา       69.14       43,213          0.33          0.34 
  ข้างเคียง*       11.87         7,420          0.06 
รวม 20,303.00 12,681,958      100.00 

2 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ตารางท่ี 1.1.2-1 รายล่ะเอียดของลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)
ร้อยละของพ้ืนท่ี

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ
1 1501 คลองพระสทึง 2,674.67 1,671,672 13.17         จันทบุรี โป่งน้้ำร้อน สอยดำว เขำคิชฌกูฏ

ฉะเชิงเทรำ สนำมชัยเขต ท่ำตะเกียบ
ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี
สระแก้ว เมืองสระแก้ว คลองหำด วังน้้ำเย็น วัฒนำนคร

อรัญประเทศ เขำฉกรรจ์ วังสมบูรณ์
2 1502 แม่น้้ำพระปรง ส่วนท่ี 1 1,622.70 1,014,189 7.99           ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี นำดี

สระแก้ว เมืองสระแก้ว วัฒนำนคร เขำฉกรรจ์
3 1503 แม่น้้ำพระปรง ส่วนท่ี 2 983.98 614,986 4.85           ฉะเชิงเทรำ สนำมชัยเขต

ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี นำดี ศรีมหำโพธิ
สระแก้ว เมืองสระแก้ว เขำฉกรรจ์

4 1504 แม่น้้ำหนุมำน 2,137.08 1,335,678 10.53         ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี นำดี ประจันตคำม
นครนำยก ปำกพลี
สระแก้ว เมืองสระแก้ว
นครรำชสีมำ วังน้้ำเขียว

5 1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 2,190.44 1,369,025 10.79         ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม
ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี นำดี บ้ำนสร้ำง

ประจันตคำม ศรีมหำโพธิ ศรีมโหสถ
นครนำยก เมืองนครนำยก ปำกพลี

6 1506 แม่น้้ำนครนำยก 1,776.32 1,110,197 8.75           สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก
ฉะเชิงเทรำ บำงน้้ำเปร้ียว
ปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี บ้ำนสร้ำง ประจันตคำม
นครนำยก เมืองนครนำยก ปำกพลี บ้ำนนำ องครักษ์

7 1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกง
ส่วนท่ี 1

1,642.04 1,026,276 8.09           กรุงเทพมหำนคร เขตหนองจอก เขตหนองจอก เขตหนองจอก เขตมีนบุรี
เขตสำยไหม เขตคลองสำมวำ เขตคลองสำมวำ

ปทุมธำนี ธัญบุรี ล้ำลูกกำ
ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ บำงน้้ำเปร้ียว พนมสำรคำม รำชสำส์น

คลองเข่ือน
ปรำจีนบุรี บ้ำนสร้ำง ศรีมหำโพธิ ศรีมโหสถ
นครนำยก องครักษ์

8 1508 คลองท่ำลำด 2,927.98 1,829,985 14.42         ชลบุรี บ่อทอง เกำะจันทร์
ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ พนมสำรคำม รำชสำส์น สนำมชัยเขต

แปลงยำว ท่ำตะเกียบ
ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี ศรีมหำโพธิ
สระแก้ว วังน้้ำเย็น วังสมบูรณ์

9 1509 คลองหลวง 819.55 512,218 4.04           ชลบุรี บ้ำนบึง หนองใหญ่ พนัสนิคม บ่อทอง เกำะจันทร์
ฉะเชิงเทรำ แปลงยำว ท่ำตะเกียบ

10 1510 ท่ีรำบแม่น้้ำ
บำงปะกงส่วนท่ี 2

3,528.24 2,205,153 17.38         กรุงเทพมหำนคร เขตหนองจอก เขตหนองจอก เขตหนองจอก เขตมีนบุรี
เขตลำดกระบัง เขตลำดกระบัง

สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร บำงบ่อ บำงพลี บำงเสำธง
ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้ำนบึง หนองใหญ่ พำนทอง พนัสนิคม

บ่อทอง เกำะจันทร์
ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ บำงน้้ำเปร้ียว บำงปะกง

บ้ำนโพธ์ิ พนมสำรคำม รำชสำส์น แปลงยำว คลองเข่ือน
20,303.00 12,689,378 100.00       

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)

รวม

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

3ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



 รูปท่ี 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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4 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



1.1.3 ปริมาณฝน้ำ

ปริิม่�ณฝ้น้ำริ�ยู่เด่อำน้ำเฉลี�ยู่ใน้ำริอำบ	 30	 ปี	
(ปี	2531	–	2560)	ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่ปริิม่�ณฝ้น้ำเฉลี�ยู่
เท่ี่�กับ	 1,374.9	 มิ่ลลิเม่ต้ริ	ปริิม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำส่วน้ำใหญ่่
จัะเกิดข่้�น้ำใน้ำช่้วงฤด่ฝ้น้ำริะหว่�งเด่อำน้ำพฤษ์ภ�คุม่ถ่ง
เด่อำน้ำตุ้ล�คุม่	 คิุดเป็น้ำร้ิอำยู่ละ	 85.1	 โดยู่เด่อำน้ำทีี่�มี่

ฝ้น้ำต้กส่งสุด	ได้แก่	เด่อำน้ำกัน้ำยู่�ยู่น้ำ	มี่ปริิม่�ณฝ้น้ำเฉลี�ยู่	
275.1	มิ่ลลิเม่ต้ริ	ซ่ึ่�งปริิม่�ณฝ้น้ำริ�ยู่เด่อำน้ำเฉลี�ยู่ริอำบ	
30	 ปีข้อำงลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงและลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�	 แสดงไว้
ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	1.1.3-1	

หม่�ยู่เหตุ้		1.	ปริิม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำ	ตั้�งแต่้ปี	2531	–	2560
	 	 2.	ปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�	ตั้�งแต่้ปี	2500	–	2560

ตารางท่ี1.1.3-1 ปริมาณฝน้ำแล่ะปริมาณน้ำำ�าท่าเฉล่ี่ยรอบ 30 ปของลุ่่มน้ำำ�าบางปะกงแล่ะลุ่่มน้ำำ�าสาขา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำบางปะกง

1.1.4 ปริมาณน้ำท่า
ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำบางปะกง จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำท่า

รายเดือนและรายปีของสถานีวัดน้ำท่าในพื้นท่ี ลุ่มน้ำต้ังแต่ปี  2500 - 2560 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีเฉล่ียและพื้นท่ีรับน้ำฝน ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้

QM = 2.0646 A 0.7962 (R2 = 0.8283)
เมื่อ QM คือ ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉล่ีย , ล้านลูกบาศก์เมตร 

A คือ พื้นท่ีรับน้ำฝน, ตารางกิโลเมตร
สรุปลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่าเฉล่ียปีละ 8,636 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณ

น้ำท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) เฉล่ีย 7,935 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
91.9 ของปริมาณน้ำท่าเฉล่ียท้ังปี โดยแยกเป็นรายลุ่มน้ำสาขาดังตารางท่ี 1.1.3-1 

ตารางที่ 1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าเฉล่ียรอบ 30 ปี ของลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำ
สาขา

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

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน

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.)

คลองพระสทึง 1,209.0 992.9 216.1 882.3 764.3 118.1 10.5
แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1 1,221.9 1,023.1 198.8 636.7 581.6 55.0 12.4
แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2 1,291.3 1,107.1 184.2 388.2 354.8 33.4 12.5
แม่น้้ำหนุมำน 1,332.1 1,143.0 189.1 1499.1 1405.6 93.6 22.2
แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 1,290.0 1,110.4 179.6 1267.8 1196.2 71.6 18.4
แม่น้้ำนครนำยก 1,274.2 1,063.1 211.1 1525.4 1412.1 113.3 27.2
ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1 1,403.5 1,210.4 193.1 451.1 404.7 46.4 8.7
คลองท่ำลำด 1,579.3 1,345.3 234.0 835.1 782.1 53.0 9.0
คลองหลวง 1,643.8 1,401.0 242.8 185.1 168.0 17.1 7.2
ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2 1,478.2 1,276.0 202.2 965.3 865.4 99.8 8.7
บำงปะกง (ลุ่มน้้ำหลัก) 1,374.9 1,169.6 205.3 8636.4 7934.9 701.5 13.5

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

รวมท้ังปี

1.1.3 ปริมาณฝน้ำ

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

5ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



1.1.4 ปริมาณน้ำำ�าท่า

	 ปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	จั�กก�ริริวบริวม่และวิเคุริ�ะห์ข้้อำม่่ลปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�ริ�ยู่เด่อำน้ำและริ�ยู่ปี
ข้อำงสถ�นี้ำวัดน้ำำ��ท่ี่�ใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ตั้�งแต่้ปี	2500	-	2560	ก�ริวิเคุริ�ะห์คุว�ม่สัม่พัน้ำธ์ิริะหว่�งปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�ริ�ยู่ปี
เฉลี�ยู่และพ่�น้ำทีี่�รัิบน้ำำ��ฝ้น้ำ	ได้สม่ก�ริคุว�ม่สัม่พัน้ำธ์ิดังนี้ำ�

เม่่�อำ	 Q
M
	คุ่อำ	ปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�ริ�ยู่ปีเฉลี�ยู่	,	ล้�น้ำ	ลบ.ม่.

	 A	คุ่อำ	พ่�น้ำทีี่�รัิบน้ำำ��ฝ้น้ำ,	ต้ริ.กม่

QM = 2.0646 A 0.7962  (R2 = 0.8283)

สรุิปลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่ปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�เฉลี�ยู่ปีละ	 8,636	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 เป็น้ำปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�ใน้ำฤด่ฝ้น้ำ	
(เด่อำน้ำพฤษ์ภ�คุม่ถ่งเด่อำน้ำตุ้ล�คุม่)	เฉลี�ยู่	7,935	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	คิุดเป็น้ำร้ิอำยู่ละ	91.9	ข้อำงปริิม่�ณน้ำำ��ท่ี่�
เฉลี�ยู่ทัี่�งปี	โดยู่แยู่กเป็น้ำริ�ยู่ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�ดังต้�ริ�งทีี่�	1.1.3-1	

 1.1.5 อุทกธรณีวิทยาแล่ะน้ำำ�าใตดิน้ำ

	 จั�กแผิน้ำทีี่�อุำที่กธิริณีวิที่ยู่�ก�ริให้น้ำำ��ข้อำง
ชั้�น้ำน้ำำ��บ�ด�ลม่�ต้ริ�ส่วน้ำ	1:100,000	ใน้ำพ่�น้ำทีี่�ศ่กษ์�
สรุิปได้ว่�	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่พ่�น้ำทีี่� ทีี่� คุุณภ�พ
น้ำำ��บ�ด�ลเหม่�ะสำ�หรัิบก�ริน้ำำ�ม่�ใช้้ปริะโยู่ช้น์้ำ
เท่ี่�กับ	 12,760.28	 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	 หร่ิอำเท่ี่�กับ
ร้ิอำยู่ละ	 62.85	 ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	 โดยู่ส่วน้ำใหญ่่
มี่ศักยู่ภ�พก�ริให้น้ำำ��บ�ด�ล	น้้ำอำยู่กว่�	2	ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ
ต่้อำชั้�วโม่ง	โดยู่คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	8,854.37	ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	
หร่ิอำเท่ี่�กับร้ิอำยู่ละ	43.61	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	ริอำงลงม่�

คุ่อำ	พ่�น้ำทีี่�ทีี่�มี่ศักยู่ภ�พน้ำำ��บ�ด�ล	2-10	ม่�กกว่�	20	
และ	 10-20	 ล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำชั้�วโม่ง	 ต้�ม่ลำ�ดับ	
โดยู่คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	 3,410.33	 	 273.95	 และ	
221.64	 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	 ต้�ม่ลำ�ดับ	 หร่ิอำเท่ี่�กับ
ร้ิอำยู่ละ	16.80		1.35	และ	1.09	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	
ต้�ม่ลำ�ดับ	โดยู่แสดงศักยู่ภ�พน้ำำ��บ�ด�ลใน้ำบริิเวณ
พ่�น้ำทีี่�ศ่กษ์�ม่�ต้ริ�ส่วน้ำ	 1:100,000	 ส�ม่�ริถ
แสดงได้ต้�ม่ร่ิปทีี่�	1.1.5-1

6 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า
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ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

รูปที่ 1.1.5-1 แผนที่แสดงศักยภำพน ้ำบำดำลในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำบำงปะกง

 รูปท่ี 1.1.5-1 ศักยภาพน้ำำ�าบาดาล่ใน้ำบริเวณพื�น้ำท่ีลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

7ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



	 1)	 แม่่น้ำำ��บ�งปะกงบริิเวณต้้น้ำน้ำำ��บ�งปะกง	

ต้ำ�บลบ�งแต้น้ำ	อำำ�เภอำบ้�น้ำสร้ิ�ง	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ		

พบว่�คุุณภ�พน้ำำ��จััดอำยู่่ใ่น้ำเกณฑ์์ทีี่�พอำใช้้	เม่่�อำพิจั�ริณ�

จั�กคุ่�เฉลี�ยู่ริ�ยู่พ�ริ�มิ่เต้อำร์ิ	พบว่�	ทุี่กพ�ริ�มิ่เต้อำร์ิ	

อำยู่่่ใน้ำเกณฑ์์คุุณภ�พน้ำำ��แหล่งน้ำำ��ผิิวดิน้ำปริะเภที่ทีี่�	3

	 2)	 แม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 ใน้ำพ่�น้ำทีี่�คุลอำงที่่�ด่�น้ำ		

ต้ำ�บลเนิ้ำน้ำตั้�ง	อำำ�เภอำเม่่อำงน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	สะพ�น้ำน้ำคุริน้ำ�ยู่ก		

อำำ�เภอำเม่่อำงน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 วัดอัำม่พวัน้ำ	 ต้ำ�บลบ�งอ้ำอำ		

อำำ�เภอำบ้�น้ำน้ำ�	ศ�ลเจ้ั�พ่อำอำงคุรัิกษ์์	ต้ำ�บลที่ริ�ยู่ม่่ล		

อำำ�เภอำอำงคุรัิกษ์์	 จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 และป�กแม่่น้ำำ��

น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	ต้ำ�บลบ�งแต้น้ำ	อำำ�เภอำบ้�น้ำสร้ิ�ง	จัังหวัด

ปริ�จีัน้ำบุรีิ	พบว่�คุุณภ�พน้ำำ��จััดอำยู่่่ใน้ำเกณฑ์์ทีี่�พอำใช้้		

1.1.6 คุุณภาพน้ำำ�า

 สำ�นั้ำกง�น้ำสิ�งแวดล้อำม่ภ�คุทีี่�	 7	 (สริะบุรีิ)	 ได้ดำ�เนิ้ำน้ำก�ริริวบริวม่ข้้อำม่่ลสถ�น้ำก�ริณ์ก�ริเฝ้้�ริะวัง		

และต้ริวจัวัดคุุณภ�พสิ�งแวดล้อำม่	ปริะจัำ�ปี	2561	สรุิปผิลได้	ดังนี้ำ�

เม่่�อำพิจั�ริณ�จั�กคุ่�เฉลี�ยู่ริ�ยู่พ�ริ�ม่ิเต้อำร์ิ	 พบว่�		

BOD	 มี่คุ่�เฉลี�ยู่เกิน้ำคุ่�ม่�ต้ริฐ�น้ำแหล่งน้ำำ��ผิิวดิน้ำ

ปริะเภที่ทีี่�	3

	 3)	 แม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิ	บริิเวณป�กแม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิ		

ต้ำ�บลบ�งแต้น้ำ	อำำ�เภอำบ้�น้ำสร้ิ�ง	สะพ�น้ำอำำ�เภอำบ้�น้ำสร้ิ�ง		

สะพ�น้ำดำ�ริิ	 ต้ำ�บลหน้้ำ�เม่่อำง	 อำำ�เภอำเม่่อำง	 สะพ�น้ำ	

ท่ี่�ชุ้ม่	 ต้ำ�บลบ้�น้ำที่�ม่	 อำำ�เภอำศริีม่ห�โพธิิ	 และจุัด	

โริงส่บน้ำำ��ปริะป�	อำำ�เภอำกบนิ้ำที่ริบุ์รีิ	จัังหวัดปริ�จันี้ำบุรีิ		

พบว่�คุุณภ�พน้ำำ��จััดอำยู่่่ใน้ำเกณฑ์์ทีี่�พอำใช้้	เม่่�อำพิจั�ริณ�	

จั�กคุ่�เฉลี�ยู่ริ�ยู่พ�ริ�มิ่เต้อำร์ิ	พบว่�	FCB	มี่คุ่�เฉลี�ยู่

เกิน้ำคุ่�ม่�ต้ริฐ�น้ำแหล่งน้ำำ��ผิิวดิน้ำปริะเภที่ทีี่�	3

8 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



1.2	ท่รัพยากร´ินและการใช้้ประโยช้น�ท่่�´ิน

1.2.1 ทรัพยากรดิน้ำ

จั�กแผิน้ำทีี่�ชุ้ดดิน้ำข้อำงกริม่พัฒน้ำ�ทีี่�ดิน้ำ	 ม่�ต้ริ�ส่วน้ำ	 1:25,000	 พบว่�	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	 มี่ทัี่�งหม่ด	
43	กลุ่ม่ชุ้ดดิน้ำ	โดยู่กลุ่ม่ชุ้ดดิน้ำทีี่�คุลุม่พ่�น้ำทีี่�ม่�กลำ�ดับทีี่�	1	–	3	ได้แก่

ริ�ยู่ละเอีำยู่ดกลุ่ม่ชุ้ดดิน้ำดังทีี่�แสดงไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	1.2.1-1

กลุมชุดดินท่ี 46	คุ่อำ	กลุ่ม่ดิน้ำต่้�น้ำถ่งก้อำน้ำกริวด	หร่ิอำเศษ์หิน้ำปน้ำล่กรัิงหน้ำ�ม่�ก	ปฏิิกิริิยู่�ดิน้ำ
เป็น้ำกริดจััดม่�ก	 ก�ริริะบ�ยู่น้ำำ��ดี	 คุว�ม่อุำดม่สม่บ่ริณ์ต้ำ��	 คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	 2,224.44	
ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	หร่ิอำ	1,390,276	ไร่ิ	คิุดเป็น้ำร้ิอำยู่ละ	10.96	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��

กลุมชุดดินท่ี 35	 คุ่อำ	 กลุ่ม่ดิน้ำร่ิวน้ำละเอีำยู่ดล่กถ่งล่กม่�กทีี่�เกิดจั�กต้ะกอำน้ำลำ�น้ำำ��หร่ิอำ
วัต้ถุต้้น้ำกำ�เนิ้ำดดิน้ำเน่้ำ�อำหยู่�บ	 ปฏิิกิริิยู่�ดิน้ำเป็น้ำกริดจััดม่�ก	 ก�ริริะบ�ยู่น้ำำ��ดีถ่งป�น้ำกล�ง	
คุว�ม่อุำดม่สม่บ่ริณ์ต้ำ��	 คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	 1,251.36	 ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	 หร่ิอำ	 782,100	 ไร่ิ	
คิุดเป็น้ำร้ิอำยู่ละ	6.16	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	

กลุมชุดดินท่ี 11	คุ่อำ	กลุ่ม่ดิน้ำเปรีิ�ยู่วจััดล่กป�น้ำกล�งทีี่�เกิดจั�กต้ะกอำน้ำน้ำำ��ที่ะเล	ปฏิิกิริิยู่�ดิน้ำ
เป็น้ำกริดจััดม่�ก	 ก�ริริะบ�ยู่น้ำำ��เลว	 คุว�ม่อุำดม่สม่บ่ริณ์ต้ำ��	 คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	 1,135.41	
ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	หร่ิอำ	709,634	ไร่ิ	คิุดเป็น้ำร้ิอำยู่ละ	5.59	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��

1

2

3

9ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง
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ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน ้ำบำงปะกง

 รูปท่ี 1.2.1-1 กลุ่่มชุดดิน้ำของลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

10 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



1.2.2 การใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำ

	 จั�กแผิน้ำทีี่�ก�ริใช้้ปริะโยู่ช้น์้ำทีี่�ดิน้ำปี	2559-2560	
ได้แสดงก�ริกริะจั�ยู่ตั้วข้อำงพ่�น้ำทีี่�ก�ริใช้้ปริะโยู่ช้น์้ำ
ทีี่�ดิน้ำแต่้ละปริะเภที่ไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	 1.2.2-1	 ส�ม่�ริถน้ำำ�
ม่�วิเคุริ�ะห์ห�ก�ริใช้้ปริะโยู่ช้น์้ำทีี่�ดิน้ำช้นิ้ำดต่้�งๆ	 ได้
ดังแสดงไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	1.2.2-1	โดยู่มี่พ่�น้ำทีี่�ทีี่�เหม่�ะสม่
สำ�หรัิบก�ริพัฒน้ำ�เป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ช้ลปริะที่�น้ำริวม่	2.909	
ล้�น้ำไร่ิ	และพ่�น้ำทีี่�ทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบที่ำ�ก�ริเกษ์ต้ริอำยู่่่

ริวม่เท่ี่�กับ	 1.284	 ล้�น้ำไร่ิ	 ดังแสดงพ่�น้ำทีี่�เหม่�ะสม่
สำ�หรัิบก�ริช้ลปริะที่�น้ำและที่ำ�ก�ริเกษ์ต้ริไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	
1.2.2-2	 และสรุิปตั้วเลข้พ่�น้ำทีี่�เหม่�ะสม่สำ�หรัิบก�ริ
ช้ลปริะที่�น้ำและที่ำ�ก�ริเกษ์ต้ริ	และพ่�น้ำทีี่�ช้ลปริะที่�น้ำ
ไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	1.2.2-2	

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำชนิ้ำดต่าง ๆ ป พ.ศ. 2559-2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

13

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

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 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

2,034.95 4,116.52 4,106.85 2,110.70 700.14 55.57 155.64 2.77 1,236.03 0.54 4,448.33 506.78 827.79 N/A 20,303.00
136.53 272.20 1,104.51 342.02 270.15 1.45 13.79 - 0.22 - 449.80 54.49 29.51 N/A 2,674.67
78.08 198.01 220.27 512.96 15.93 0.09 3.37 0.01 0.73 - 528.98 31.61 32.68 N/A 1,622.70
62.26 184.68 326.90 290.50 13.16 0.86 4.97 - 0.21 - 15.44 17.59 67.40 N/A 983.98
74.99 137.42 134.67 151.65 34.61 1.41 4.71 0.20 0.26 0.09 1,486.93 39.40 70.76 N/A 2,137.08

318.85 684.57 178.53 238.47 51.10 14.92 17.65 0.28 122.33 - 326.55 67.65 169.53 N/A 2,190.44
149.64 561.61 10.04 46.15 62.58 13.10 8.69 0.08 115.68 - 704.30 36.76 67.67 N/A 1,776.32
270.82 934.44 44.60 21.08 41.02 13.61 7.51 0.46 177.16 - 0.88 45.51 84.95 N/A 1,642.04
132.79 314.65 1,417.94 45.99 72.69 2.23 7.90 - 26.90 0.16 766.51 83.19 56.93 N/A 2,927.98
60.95 62.76 224.05 289.76 46.53 1.27 22.30 - 15.55 0.16 45.80 30.88 19.54 N/A 819.55

750.03 766.18 445.34 172.13 92.36 6.63 64.75 1.74 777.00 0.12 123.14 99.70 228.80 N/A 3,528.24

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง
1501 คลองพระสทึง
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1
1508 คลองท่ำลำด

1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2
1504 แม่น้้ำหนุมำน
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง

รวมท้ังหมด

1509 คลองหลวง
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

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

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง 4,654.63 2.9091 2,054.52 1.2841 3,888.40 2.4302
1501 คลองพระสทึง 85.28 0.0533 330.23 0.2064 5.00 0.0031
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1 214.85 0.1343 399.82 0.2499 39.69 0.0248
1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2 164.49 0.1028 60.38 0.0377 13.99 0.0087
1504 แม่น้้ำหนุมำน 228.23 0.1426 103.19 0.0645 0.00 0.0000
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 885.73 0.5536 182.89 0.1143 561.95 0.3512
1506 แม่น้้ำนครนำยก 652.43 0.4078 33.24 0.0208 531.70 0.3323
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1 911.72 0.5698 73.72 0.0461 1,073.73 0.6711
1508 คลองท่ำลำด 240.52 0.1503 215.73 0.1348 211.73 0.1323
1509 คลองหลวง 95.31 0.0596 244.91 0.1531 0.00 0.0000
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2 1,176.07 0.7350 410.40 0.2565 1,450.61 0.9066

ลุ่มน้้ำสำขำ

หน่้ำวยู่	:	ต้ริ.กม่.

ข้้อำม่่ล	:	กริม่พัฒน้ำ�ทีี่�ดิน้ำ	(ปี	2560)

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

11ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



 รูปท่ี 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื�น้ำท่ีการใชประโยชน้ำท่ีดิน้ำ ป 2560

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

11

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

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

12 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



หน่้ำวยู่	:	ต้ริ.กม่.

ข้้อำม่่ล	:	กริม่ช้ลปริะที่�น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

13

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

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 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

2,034.95 4,116.52 4,106.85 2,110.70 700.14 55.57 155.64 2.77 1,236.03 0.54 4,448.33 506.78 827.79 N/A 20,303.00
136.53 272.20 1,104.51 342.02 270.15 1.45 13.79 - 0.22 - 449.80 54.49 29.51 N/A 2,674.67
78.08 198.01 220.27 512.96 15.93 0.09 3.37 0.01 0.73 - 528.98 31.61 32.68 N/A 1,622.70
62.26 184.68 326.90 290.50 13.16 0.86 4.97 - 0.21 - 15.44 17.59 67.40 N/A 983.98
74.99 137.42 134.67 151.65 34.61 1.41 4.71 0.20 0.26 0.09 1,486.93 39.40 70.76 N/A 2,137.08

318.85 684.57 178.53 238.47 51.10 14.92 17.65 0.28 122.33 - 326.55 67.65 169.53 N/A 2,190.44
149.64 561.61 10.04 46.15 62.58 13.10 8.69 0.08 115.68 - 704.30 36.76 67.67 N/A 1,776.32
270.82 934.44 44.60 21.08 41.02 13.61 7.51 0.46 177.16 - 0.88 45.51 84.95 N/A 1,642.04
132.79 314.65 1,417.94 45.99 72.69 2.23 7.90 - 26.90 0.16 766.51 83.19 56.93 N/A 2,927.98
60.95 62.76 224.05 289.76 46.53 1.27 22.30 - 15.55 0.16 45.80 30.88 19.54 N/A 819.55

750.03 766.18 445.34 172.13 92.36 6.63 64.75 1.74 777.00 0.12 123.14 99.70 228.80 N/A 3,528.24

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง
1501 คลองพระสทึง
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1
1508 คลองท่ำลำด

1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2
1504 แม่น้้ำหนุมำน
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง

รวมท้ังหมด

1509 คลองหลวง
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

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

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง 4,654.63 2.9091 2,054.52 1.2841 3,888.40 2.4302
1501 คลองพระสทึง 85.28 0.0533 330.23 0.2064 5.00 0.0031
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1 214.85 0.1343 399.82 0.2499 39.69 0.0248
1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2 164.49 0.1028 60.38 0.0377 13.99 0.0087
1504 แม่น้้ำหนุมำน 228.23 0.1426 103.19 0.0645 0.00 0.0000
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 885.73 0.5536 182.89 0.1143 561.95 0.3512
1506 แม่น้้ำนครนำยก 652.43 0.4078 33.24 0.0208 531.70 0.3323
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1 911.72 0.5698 73.72 0.0461 1,073.73 0.6711
1508 คลองท่ำลำด 240.52 0.1503 215.73 0.1348 211.73 0.1323
1509 คลองหลวง 95.31 0.0596 244.91 0.1531 0.00 0.0000
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2 1,176.07 0.7350 410.40 0.2565 1,450.61 0.9066

ลุ่มน้้ำสำขำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

13

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

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 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน
หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมชลประทาน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

2,034.95 4,116.52 4,106.85 2,110.70 700.14 55.57 155.64 2.77 1,236.03 0.54 4,448.33 506.78 827.79 N/A 20,303.00
136.53 272.20 1,104.51 342.02 270.15 1.45 13.79 - 0.22 - 449.80 54.49 29.51 N/A 2,674.67
78.08 198.01 220.27 512.96 15.93 0.09 3.37 0.01 0.73 - 528.98 31.61 32.68 N/A 1,622.70
62.26 184.68 326.90 290.50 13.16 0.86 4.97 - 0.21 - 15.44 17.59 67.40 N/A 983.98
74.99 137.42 134.67 151.65 34.61 1.41 4.71 0.20 0.26 0.09 1,486.93 39.40 70.76 N/A 2,137.08

318.85 684.57 178.53 238.47 51.10 14.92 17.65 0.28 122.33 - 326.55 67.65 169.53 N/A 2,190.44
149.64 561.61 10.04 46.15 62.58 13.10 8.69 0.08 115.68 - 704.30 36.76 67.67 N/A 1,776.32
270.82 934.44 44.60 21.08 41.02 13.61 7.51 0.46 177.16 - 0.88 45.51 84.95 N/A 1,642.04
132.79 314.65 1,417.94 45.99 72.69 2.23 7.90 - 26.90 0.16 766.51 83.19 56.93 N/A 2,927.98
60.95 62.76 224.05 289.76 46.53 1.27 22.30 - 15.55 0.16 45.80 30.88 19.54 N/A 819.55

750.03 766.18 445.34 172.13 92.36 6.63 64.75 1.74 777.00 0.12 123.14 99.70 228.80 N/A 3,528.24

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง
1501 คลองพระสทึง
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1
1508 คลองท่ำลำด

1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2
1504 แม่น้้ำหนุมำน
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง

รวมท้ังหมด

1509 คลองหลวง
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

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

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง 4,654.63 2.9091 2,054.52 1.2841 3,888.40 2.4302
1501 คลองพระสทึง 85.28 0.0533 330.23 0.2064 5.00 0.0031
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1 214.85 0.1343 399.82 0.2499 39.69 0.0248
1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2 164.49 0.1028 60.38 0.0377 13.99 0.0087
1504 แม่น้้ำหนุมำน 228.23 0.1426 103.19 0.0645 0.00 0.0000
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 885.73 0.5536 182.89 0.1143 561.95 0.3512
1506 แม่น้้ำนครนำยก 652.43 0.4078 33.24 0.0208 531.70 0.3323
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1 911.72 0.5698 73.72 0.0461 1,073.73 0.6711
1508 คลองท่ำลำด 240.52 0.1503 215.73 0.1348 211.73 0.1323
1509 คลองหลวง 95.31 0.0596 244.91 0.1531 0.00 0.0000
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2 1,176.07 0.7350 410.40 0.2565 1,450.61 0.9066

ลุ่มน้้ำสำขำ

ตารางท่ี 1.2.2-2 พื�น้ำท่ีเหมาะสมสำาหรับการชล่ประทาน้ำแล่ะทำาการเกษตร แล่ะพื�น้ำท่ีชล่ประทาน้ำ

ข้้อำม่่ล	:	กริม่ช้ลปริะที่�น้ำ

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

13ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

13

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

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

14 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



1.3		ท่รัพยากรป†าäม้และช้ั้นคุ³ภาพลุ่มน�้า

1.3.1 ทรัพยากรปาไม

จั�กข้้อำม่่ลแผิน้ำทีี่�ที่รัิพยู่�กริป�ไม้่ดังได้แสดงไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	 1.3.1-1	 และส�ม่�ริถสรุิปตั้วเลข้ไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	
1.3.1-1	พบว่�พ่�น้ำทีี่�ป�ไม้่ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่เท่ี่�กับ	1,962.38	ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	หร่ิอำคิุดเป็น้ำ	1,226,489	ไร่ิ	
เท่ี่�กับร้ิอำยู่ละ	9.67	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��

1.3.2 ชั�น้ำคุุณภาพลุ่่มน้ำำ�า

	 ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่พ่�น้ำทีี่�ชั้�น้ำคุุณภ�พลุ่ม่น้ำำ��	1A	1B	และ	ชั้�น้ำ	2	เท่ี่�กับ	1,475.30		64.86	และ	654.06	
ต้�ริ�งกิโลเม่ต้ริ	ต้�ม่ลำ�ดับ	ซ่ึ่�งริวม่เท่ี่�กับร้ิอำยู่ละ	10.81	ข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ดังแสดงไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	1.3.2-1

ตารางท่ี 1.3.1-1 พื�น้ำท่ีปาไมใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

16

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

รูปที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำบางปะกง
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำบางปะกง

หน่วย : ตร.กม.

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

พ้ืนท่ี
ประกำศ
เดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนท่ีป่ำ
ประกำศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมกำร
ขยำยเขต

1,962.38 0.01 3,972.55 77.09 1,076.62 104.31
430.25 - 0.24 - 390.22 62.04
298.03 - 882.49 42.47 0.43 -
42.23 - - - - -

100.83 0.01 2,182.87 25.95 - -
70.10 - 303.03 2.22 - -
86.13 - 603.92 6.45 - -
- - - - - -

723.81 - - - 606.54 42.27
75.44 - - - - -

135.57 - - - 79.43 -

พ้ืนท่ีป่ำไม้

พ้ืนท่ีอุทยำนแห่งชำติ พ้ืนท่ีเขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำพ้ืนท่ี
เขต

ห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำ

1501 คลองพระสทึง
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1
1508 คลองท่ำลำด

1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2
1504 แม่น้้ำหนุมำน
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง

1509 คลองหลวง
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

หน่้ำวยู่	:	ต้ริ.กม่.

ข้้อำม่่ล	:	กริม่ป�ไม้่	(ปี	2562)

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

15ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

15

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

รูปที่ 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำบำงปะกง

รูปท่ี 1.3.1-1 พื�น้ำท่ีปาไมใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

16 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

16

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

รูปที่ 1.3.2-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำบำงปะกง

รูปท่ี 1.3.2-1 พื�น้ำท่ีชั�น้ำคุุณภาพลุ่่มน้ำำ�าใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

17ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



1.4		ประช้ากร	เÈรษ°กิจีและสังคม
 1.4.1 ประชากร

	 ข้้อำม่่ลปริะช้�กริและคุรัิวเร่ิอำน้ำ	 ริวบริวม่จั�กสำ�นั้ำกบริิห�ริก�ริที่ะเบียู่น้ำ	 กริม่ก�ริปกคุริอำง	 ปี	 2562	
โดยู่ก�ริน้ำำ�ข้้อำม่่ลปริะช้�กริริ�ยู่ต้ำ�บลม่�คุ่ณกับสัดส่วน้ำพ่�น้ำทีี่�ต้ำ�บลใน้ำลุ่ม่น้ำำ��	ซ่ึ่�งลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงคุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�
ส่วน้ำใหญ่่ใน้ำ	11	จัังหวัด	53	อำำ�เภอำ	351	ต้ำ�บล	มี่ปริะช้�กริริวม่ทัี่�งสิ�น้ำ	3,384,504	คุน้ำ	แยู่กเป็น้ำปริะช้�กริช้�ยู่	
1,656,383	คุน้ำ	และปริะช้�กริหญิ่ง	1,728,122	คุน้ำ	มี่คุว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำข้อำงปริะช้�กริ	166.70	คุน้ำต่้อำต้�ริ�ง
กิโลเม่ต้ริ	จัำ�น้ำวน้ำคุรัิวเร่ิอำน้ำทัี่�งสิ�น้ำ	1,541,570	คุรัิวเร่ิอำน้ำ	เฉลี�ยู่	2.20	คุน้ำต่้อำคุรัิวเร่ิอำน้ำ

 1.4.2 เศรษฐกิจแล่ะสังคุม

	 ข้้อำม่่ลพ่�น้ำฐ�น้ำด้�น้ำเศริษ์ฐกิจัและสังคุม่	
ริวบริวม่ข้้อำม่่ลจั�กริ�ยู่ง�น้ำ	 กช้ช้.2คุ	 ซ่ึ่�งเป็น้ำข้้อำม่่ล
ริะดับหม่่่บ้�น้ำทีี่�แสดงสภ�พทัี่�วไปข้อำงหม่่่บ้�น้ำ	
สภ�พพ่�น้ำฐ�น้ำที่�งเศริษ์ฐกิจั	ริะดับก�ริศ่กษ์�	ก�ริมี่
ส่วน้ำร่ิวม่และคุว�ม่เข้้ม่แข็้งข้อำงชุ้ม่ช้น้ำ	 สุข้ภ�พและ
อำน้ำ�มั่ยู่	สภ�พแริงง�น้ำ	และยู่�เสพติ้ด	ซ่ึ่�งดำ�เนิ้ำน้ำก�ริ
จััดเก็บทุี่กหม่่่บ้�น้ำใน้ำเข้ต้ช้น้ำบที่เป็น้ำปริะจัำ�ทุี่ก	2	ปี	
ที่ำ�ให้ที่ริ�บว่�ปริะช้�ช้น้ำใน้ำหม่่่บ้�น้ำมี่คุุณภ�พชี้วิต้
และสภ�พคุว�ม่เป็น้ำอำยู่่่เป็น้ำอำยู่่�งไริ	 แต่้ละหม่่่บ้�น้ำ
มี่ปัญ่ห�ใน้ำเร่ิ�อำงใดบ้�งทีี่�คุวริได้รัิบก�ริแก้ไข้	 ซ่ึ่�งปัญ่ห�

จัะบ่งชี้� ไ ด้จั�กตั้วชี้� วัด	 น้ำอำกจั�กนี้ำ� ยัู่งส�ม่�ริถ
จััดริะดับก�ริพัฒน้ำ�ข้อำงหม่่่บ้�น้ำได้เป็น้ำ	3	ริะดับ	คุ่อำ	
หม่่่บ้�น้ำเร่ิงรัิดพัฒน้ำ�อัำน้ำดับ	 1	 (ล้�หลัง)	 หม่่่บ้�น้ำ
เร่ิงรัิดพัฒน้ำ�อัำน้ำดับ	2	(ป�น้ำกล�ง)	และหม่่่บ้�น้ำเร่ิงรัิด
พัฒน้ำ�อัำน้ำดับ	3	(ก้�วหน้้ำ�)	ซ่ึ่�งจั�กก�ริริวบริวม่ข้้อำม่่ล	
กช้ช้.2คุ	ปี	2562	แสดงข้้อำม่่ลคุรัิวเร่ิอำน้ำและปริะช้�กริ	
ริวม่ถ่งข้้อำม่่ลเศริษ์ฐกิจัและสังคุม่ข้อำงหม่่่บ้�น้ำ
ทีี่�อำยู่่่ใน้ำพ่�น้ำทีี่� ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงซ่ึ่�งมี่ทัี่�งสิ�น้ำ	 2,868	
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

20

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP)

(บาท/คน)

เส้นความยากจน 
(2561)

(บาท/คน/เดือน)

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561)

(บาท/คน/เดือน)

กรุงเทพมหานคร 573,907 3,214 65.81
สมุทรปราการ 343,215 2,893 61.81
ปทุมธานี 254,627 2,930 70.89
ชลบุรี 581,475 3,140 76.44
ระยอง 1,095,667 2,979 74.14
จันทบุรี 254,582 2,986 74.24
ตราด 171,189 2,879 69.9
ฉะเชิงเทรา 427,409 2,804 68.73
นครนายก 96,589 2,780 67.82
สระแก้ว 72,555 2,976 79.06
นครราชสีมา 110,301 2,346 62.71

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

20

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP)

(บาท/คน)

เส้นความยากจน 
(2561)

(บาท/คน/เดือน)

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561)

(บาท/คน/เดือน)

กรุงเทพมหานคร 573,907 3,214 65.81
สมุทรปราการ 343,215 2,893 61.81
ปทุมธานี 254,627 2,930 70.89
ชลบุรี 581,475 3,140 76.44
ระยอง 1,095,667 2,979 74.14
จันทบุรี 254,582 2,986 74.24
ตราด 171,189 2,879 69.9
ฉะเชิงเทรา 427,409 2,804 68.73
นครนายก 96,589 2,780 67.82
สระแก้ว 72,555 2,976 79.06
นครราชสีมา 110,301 2,346 62.71

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

20

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP)

(บาท/คน)

เส้นความยากจน 
(2561)

(บาท/คน/เดือน)

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561)

(บาท/คน/เดือน)

กรุงเทพมหานคร 573,907 3,214 65.81
สมุทรปราการ 343,215 2,893 61.81
ปทุมธานี 254,627 2,930 70.89
ชลบุรี 581,475 3,140 76.44
ระยอง 1,095,667 2,979 74.14
จันทบุรี 254,582 2,986 74.24
ตราด 171,189 2,879 69.9
ฉะเชิงเทรา 427,409 2,804 68.73
นครนายก 96,589 2,780 67.82
สระแก้ว 72,555 2,976 79.06
นครราชสีมา 110,301 2,346 62.71

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

20

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP)

(บาท/คน)

เส้นความยากจน 
(2561)

(บาท/คน/เดือน)

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561)

(บาท/คน/เดือน)

กรุงเทพมหานคร 573,907 3,214 65.81
สมุทรปราการ 343,215 2,893 61.81
ปทุมธานี 254,627 2,930 70.89
ชลบุรี 581,475 3,140 76.44
ระยอง 1,095,667 2,979 74.14
จันทบุรี 254,582 2,986 74.24
ตราด 171,189 2,879 69.9
ฉะเชิงเทรา 427,409 2,804 68.73
นครนายก 96,589 2,780 67.82
สระแก้ว 72,555 2,976 79.06
นครราชสีมา 110,301 2,346 62.71

18 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��และโคุริงก�ริ
ช้ลปริะที่�น้ำใน้ำปี	2562	ทีี่�ก่อำสร้ิ�งแล้วเสร็ิจั	ใน้ำพ่�น้ำทีี่�
ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	 แบ่งปริะเภที่โคุริงก�ริต้�ม่ข้น้ำ�ด
คุว�ม่จุัเก็บกัก	ได้แก่	โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดใหญ่่
มี่คุว�ม่จุัเก็บกักตั้�งแต่้	100	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริข่้�น้ำไป	
โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดกล�งมี่คุว�ม่จุัเก็บกัก
ตั้�งแต่้	2	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริข่้�น้ำไป	แต่้น้้ำอำยู่กว่�	100	
ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 และโคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��
ข้น้ำ�ดเล็กมี่คุว�ม่จุัเก็บกักน้้ำอำยู่กว่�	2	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ			

2.1	โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	มี่โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ทัี่�งสิ�น้ำ	
408	 โคุริงก�ริ	 ปริะกอำบไปด้วยู่	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�
แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดใหญ่่	 3	 โคุริงก�ริ	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�
แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดกล�ง	 32	 โคุริงก�ริ	 และโคุริงก�ริ
พัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดเล็ก	373	โคุริงก�ริ	ริวม่คุว�ม่จุั
เก็บกัก	1,195	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ
ริวม่	2,190,496	ไร่ิ	ต้ำ�แหน่้ำงโคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��
ใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	แสดงดังร่ิปทีี่�	2.1	-1

â¤ร§Êร้า§พื้้�น°าน
¢Í§ÅØ‹Á¹íéÒ

บทท่�

2
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

19

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

รูปที่ 2.1-1 ต้ำแหน่งโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบันในลุ่มน ้ำบำงปะกง
รูปท่ี 2.1-1 ตำาแหน่้ำงโคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

20 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



 2.1.1 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดใหญ่่

 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดใหญ่่จัำ�น้ำวน้ำ	3	โคุริงก�ริ	ได้แก่	เข่้�อำน้ำขุ้น้ำด่�น้ำปริ�ก�ริช้ล		
จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	คุว�ม่จุั	224	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ		เข่้�อำน้ำคุลอำงสียู่ัด	จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	คุว�ม่จุั	420	ล้�น้ำ	
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 และเข่้�อำน้ำน้ำฤบดิน้ำที่ริจิัน้ำด�	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 คุว�ม่จุั	 295	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 พ่�น้ำทีี่�	
รัิบปริะโยู่ช้น์้ำริวม่ทัี่�งสิ�น้ำ	352,495	ไร่ิ

2.1.2  โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดกล่าง

	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดกล�งทีี่�ก่อำสร้ิ�งแล้วเสร็ิจัใน้ำปี	 2562	 มี่ทัี่�งสิ�น้ำ	 32	 โคุริงก�ริ	 ส�ม่�ริถ	
เก็บกักน้ำำ��ได้	224	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำริวม่	1,430,195	ไร่ิ	โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดกล�ง	
ใน้ำพ่�น้ำทีี่�	เช่้น้ำ

	 1)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงส�ม่สิบ	ต้ำ�บลเข้�ฉกริริจ์ั		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดสริะแก้ว	 คุว�ม่จุั	 5.7	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,351	ไร่ิ	
	 2)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��พริะปริง	ต้ำ�บลช่้อำงกุ่ม่	อำำ�เภอำ
วัฒน้ำ�น้ำคุริ	 จัังหวัดสริะแก้ว	 คุว�ม่จุั	 97	 ล้�น้ำ	
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	13,263	ไร่ิ
	 3)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ�� ท่ี่�กะบ�ก	 ต้ำ�บลท่ี่�แยู่ก		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดสริะแก้ว	 คุว�ม่จุั	 7.3	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	4,312	ไร่ิ
	 4)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงเกล่อำ	 ต้ำ�บลหน้ำอำงน้ำำ��ใส	
อำำ�เภอำวัฒน้ำ�น้ำคุริ	จัังหวัดสริะแก้ว	คุว�ม่จุั	5.5	ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	4,416	ไร่ิ
	 5)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��ช่้อำงกลำ��ล่�ง	 ต้ำ�บลหน้ำอำง	
ต้ะเคีุยู่น้ำบอำน้ำ	 อำำ�เภอำวัฒน้ำ�น้ำคุริ	 จัังหวัดสริะแก้ว	
คุว�ม่จุั	2.2	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	
	 6)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��ห้วยู่ชั้น้ำ	 ต้ำ�บลช้่อำงกุ่ม่	 อำำ�เภอำ
วัฒน้ำ�น้ำคุริ	 จัังหวัดสริะแก้ว	 คุว�ม่จุั	 4.3	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	540	ไร่ิ
	 7)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��ทัี่บล�น้ำ	 ต้ำ�บลบุพริ�หม่ณ์		
อำำ�เภอำน้ำ�ดี	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 คุว�ม่จุั	 2.2	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

	 8)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��เข้�อำีโต้้1	 ต้ำ�บลบ้�น้ำพริะ		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 คุว�ม่จุั	 2.9	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	
	 9)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงวังบอำน้ำ	 ต้ำ�บลพิกุลอำอำก		
อำำ�เภอำบ้�น้ำน้ำ�	จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	คุว�ม่จุั	6.9	ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,239	ไร่ิ
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2.1.3 โคุรงการพัฒน้ำาแหล่่งน้ำำ�าขน้ำาดเล็่ก

	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดเล็กซ่ึ่�งเป็น้ำโคุริงก�ริปริะเภที่อ่ำ�งเก็บน้ำำ��	คุลอำงส่งน้ำำ��	หน้ำอำง	บ่ง	สริะน้ำำ��		
บ่อำน้ำำ��ต่้�น้ำ	บ่อำน้ำำ��บ�ด�ล	และอ่ำ�น้ำๆ	ทีี่�ใช้้เวล�ใน้ำก�ริก่อำสร้ิ�งไม่่เกิน้ำ	1	ปี	ทีี่�ได้ดำ�เนิ้ำน้ำก�ริก่อำสร้ิ�งแล้วเสร็ิจั		
มี่จัำ�น้ำวน้ำทัี่�งสิ�น้ำ	373	โคุริงก�ริ	มี่ปริิม่�ต้ริคุว�ม่จุัเก็บกัก	32	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	407,806	ไร่ิ
	 อำยู่่�งไริก็ต้�ม่	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำจั�กโคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ข้น้ำ�ดเล็กส่วน้ำใหญ่่จัะไม่่มี่ริะบบส่งน้ำำ��
ที่ำ�ให้ก�ริน้ำำ�น้ำำ��ไปใช้้ที่ำ�ได้ไม่่เต็้ม่ปริะสิที่ธิิภ�พม่�กน้ำัก	 ซ่ึ่�งใน้ำที่�งปฏิิบัติ้จัะส่งผิลให้พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น้ำ์ทีี่�	
แสดงไว้จัะลดลงอีำกปริะม่�ณ	30%	ถ่ง	40%

	 10)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงกล�ง	 ต้ำ�บลป�กพลี		
อำำ�เภอำน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	คุว�ม่จั	ุ3.1	ล�้น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2491	ไร่ิ
	 11)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��ที่ริ�ยู่ที่อำง	 ต้ำ�บลเข้�พริะ		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 คุว�ม่จุั	 2	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	644	ไร่ิ
	 12)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ�� ห้วยู่ปร่ิอำ	 ต้ำ�บลเข้�พริะ		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 คุว�ม่จุั	 8.3	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,855	ไร่ิ
	 13)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงโบด	 ต้ำ�บลเข้�พริะ		
อำำ�เภอำเม่่อำง	 จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 คุว�ม่จุั	 3.91	 ล้�น้ำ
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ

	 14)	อ่ำ�งเกบ็น้ำำ��เข้�ละล�ภ	ต้ำ�บลคุลอำงต้ะเกริ�		
อำำ�เภอำท่ี่�ต้ะเกียู่บ	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 คุว�ม่จุั		
2.5	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	720	ไร่ิ
	 15)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงริะบม่	ต้ำ�บลท่ี่�กริะด�น้ำ		
อำำ�เภอำสน้ำ�ม่ชั้ยู่เข้ต้	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 คุว�ม่จุั		
55	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ
	 16)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��ล�ดกริะทิี่ง	ต้ำ�บลล�ดกริะทิี่ง		
อำำ�เภอำสน้ำ�ม่ชั้ยู่เข้ต้	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 คุว�ม่จุั		
4.2	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,764	ไร่ิ
	 17)	อ่ำ�งเก็บน้ำำ��บ้�น้ำบ่ง	ต้ำ�บลคุลอำงกิ�ว	อำำ�เภอำ	
บ้�น้ำบ่ง	 จัังหวัดช้ลบุรีิ	 คุว�ม่จุั	 10.98	 ล้�น้ำ	
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริ
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	 โคุริงก�ริพัฒน้ำ�แหล่งน้ำำ��ทีี่�มี่ศักยู่ภ�พใน้ำก�ริพัฒน้ำ�	 พบว่�	 พ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงมี่แผิน้ำง�น้ำโคุริงก�ริ	
ทีี่�สำ�คัุญ่	จัำ�น้ำวน้ำ	24	โคุริงก�ริ	คุว�ม่จุัเก็บกักริวม่	151.04	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	และพ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำริวม่ทัี่�งสิ�น้ำ		
904,901	ไร่ิ	ดังนี้ำ�	

2.2	 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

	 1)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��บ้�น้ำหน้ำอำงกริะทิี่ง	 จัังหวัด
ฉะเชิ้งเที่ริ�	 คุว�ม่จุั	 15	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 พ่�น้ำทีี่�	
รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	10,000	ไร่ิ
	 2)	 อ่ำ�ง เ ก็บน้ำำ�� ห้วยู่กริอำกเ คีุยู่น้ำ	 จัังหวัด
ฉะเชิ้งเที่ริ�	 คุว�ม่จุั	 19.2	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 พ่�น้ำทีี่�
รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	11,000	ไร่ิ
	 3)	 อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงกะพง	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�		
คุว�ม่จุั	 27.5	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ
	35,000	ไร่ิ
	 4)	 ริ ะ บ บ ป้ อำ ง กั น้ำ น้ำำ�� ท่ี่ ว ม่ พ่� น้ำ ทีี่� ชุ้ ม่ ช้ น้ำ
กบิน้ำที่ร์ิบุรีิ	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ		
1,306.25	ไร่ิ
	 5)	 ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่� ชุ้ม่ช้น้ำเม่่อำง
ฉะเชิ้งเที่ริ�	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ		
1,818.75	ไร่ิ
	 6)	 ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำบ�งคุล้�
	จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,693.75	ไร่ิ
	 7)	 ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำป�กน้ำำ��		
จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,106.25	ไร่ิ
	 8)	 ริ ะ บ บ ป้ อำ ง กั น้ำ น้ำำ�� ท่ี่ ว ม่ พ่� น้ำ ทีี่� ชุ้ ม่ ช้ น้ำ
บ�งน้ำำ��เปรีิ�ยู่ว	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ		
2,781.25	ไร่ิ
	 9)	 ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำบ�งข้น้ำ�บ	
จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,650	ไร่ิ
	 10)		ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำดอำน้ำฉิม่พลี	
จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,718.75	ไร่ิ
	 11)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำหัวไที่ริ		
จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,681.25	ไร่ิ
	 12)		ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำเม่่อำงสริะแก้ว	
จัังหวัดสริะแก้ว	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,593.75	ไร่ิ
	 13)		บริริเที่�อุำที่กภัยู่จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	พ่�น้ำทีี่�รัิบ
ปริะโยู่ช้น์้ำ	450,000	ไร่ิ

	 14)	ริะบบ ป้อำง กัน้ำน้ำำ�� ท่ี่ วม่ 	 พ่� น้ำ ทีี่� ชุ้ ม่ช้น้ำ
ศรีิม่ห�โพธิิ�	 ริะยู่ะทีี่�	 2	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 พ่�น้ำทีี่�รัิบ
ปริะโยู่ช้น์้ำ	1,925	ไร่ิ
	 15)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำบ้�น้ำน้ำ�
	จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,543.75	ไร่ิ
	 16)		ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำบ้�น้ำสร้ิ�ง	
จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,462.5	ไร่ิ
	 17)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำเก�ะหว�ยู่	
จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,806.25	ไร่ิ
	 18)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำบ้�น้ำสร้ิ�ง	
ริะยู่ะทีี่�	1	จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	1,400	ไร่ิ
	 19)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำเข้�ฉกริริจ์ั	
จัังหวัดสริะแก้ว	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	2,637.5	ไร่ิ
	 20)	ริะบบป้อำงกัน้ำน้ำำ��ท่ี่วม่พ่�น้ำทีี่�ชุ้ม่ช้น้ำเม่่อำง
ปริ�จีัน้ำบุรีิ	 จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ		
2,231.25	ไร่ิ
	 21)	โคุริงก�ริอ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงม่ะเด่�อำ	 จัังหวัด
น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	คุว�ม่จุั	 85.41	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	 พ่�น้ำทีี่�
รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	354,845	ไร่ิ
	 22)	ป ริ ะ ต่้แ ล ะอำ �คุ � ริป ริ ะกอำบพ ร้ิอำม่	
ส่วน้ำปริะกอำบอ่ำ�น้ำ	 โคุริงก�ริปริะต่้ริะบ�ยู่น้ำำ��กล�ง	
คุลอำง	พริะอำงค์ุไช้ยู่�นุ้ำชิ้ต้	 จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	 พ่�น้ำทีี่�	
รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	4,100	ไร่ิ
	 23)	ปริะต่้ริะบ�ยู่น้ำำ��และอำ�คุ�ริปริะกอำบพร้ิอำม่
ส่วน้ำปริะกอำบอ่ำ�น้ำ	โคุริงก�ริปริะต่้ริะบ�ยู่น้ำำ��ป�กคุลอำงด่�น้ำ		
จัังหวัด	 จัังหวัดสมุ่ที่ริปริ�ก�ริ	 พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ
	4,600	ไร่ิ
	 24)		อ่ำ�งเก็บน้ำำ��คุลอำงต้�พล�ยู่	จัังหวัดจััน้ำที่บุรีิ		
คุว�ม่จุั	3.93	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ
	2,000	ไร่ิ
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	 ก�ริปริะเมิ่น้ำคุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ข้อำงกิจักริริม่
ก�ริใช้้น้ำำ��ต่้�งๆ	 พิจั�ริณ�จั�กสภ�พปัจัจุับัน้ำข้อำง
กิจักริริม่ก�ริใช้้น้ำำ��	ซ่ึ่�งริวบริวม่ข้้อำม่่ลจั�กแหล่งข้้อำม่่ล

3.1	 แนวท่างการประเมินความต้องการใช้้น�้า
และริ�ยู่ง�น้ำก�ริศ่กษ์�ต่้�งๆ	 ทีี่�เกี�ยู่วข้้อำง	กริอำบแน้ำวคิุด
ก�ริปริะเมิ่น้ำคุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��	 ดังแสดง
ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	3.1-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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บทที่ 3
ความต้องการใช้น้ำ

3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ
การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ท่ี เกี่ยวข้อง 
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
ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจำนวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ำของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการท่องเท่ียว 

บทท่�

3 ¤Çามµ้Í§การใª้นí�า

ตารางท่ี 3.1-1 กรอบแน้ำวคิุดการประเมิน้ำคุวามตองการใชน้ำำ�าสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่่มน้ำำ�า
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	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริอำุปโภคุบริิโภคุจัะ
เป็น้ำก�ริปริะเมิ่น้ำจั�กจัำ�น้ำวน้ำปริะช้�กริคุ่ณด้วยู่อัำต้ริ�
คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ข้อำงปริะช้�กริ	ส่วน้ำปริิม่�ณคุว�ม่
ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��เพ่�อำก�ริท่ี่อำงเที่ี�ยู่ว	 ก็จัะปริะเม่ิน้ำจั�ก
จัำ�น้ำวน้ำนั้ำกท่ี่อำงเทีี่�ยู่วคุ่ณด้วยู่อัำต้ริ�คุว�ม่ต้้อำงก�ริ	
ใช้้น้ำำ��เพ่�อำก�ริที่่อำงเทีี่�ยู่ว	 ก็จัะส�ม่�ริถปริะเม่ิน้ำ
ปริิม่�ณคุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ทัี่�งสอำงส่วน้ำได้	 แต่้ใน้ำ

3.2	น�้าใช้้เพ่�อการอุปโภคบริโภคและการท่่องเท่่�ยว

ก�ริดำ�เนิ้ำน้ำก�ริเน่้ำ�อำงจั�กอัำต้ริ�คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��	
ใน้ำแต่้ละพ่�น้ำทีี่�จัะมี่คุว�ม่แต้กต่้�งกัน้ำเป็น้ำอำยู่่�งม่�ก	
จั�กร่ิปแบบข้อำงกิจักริริม่ก�ริใช้้ที่ี�แต้กต่้�งกัน้ำ		
คุว�ม่ไม่่แน้ำ่น้ำอำน้ำข้อำงข้้อำม่่ลใน้ำบ�งปริะเด็น้ำ	 เช่้น้ำ		
ก�ริเคุล่�อำน้ำยู่้�ยู่แริงง�น้ำ	 ปริะช้�กริแฝ้ง	 แหล่งน้ำำ��ทีี่�	
น้ำำ�ม่�ใช้้เพ่�อำต้อำบสน้ำอำงต่้อำคุว�ม่ต้้อำงก�รินั้ำ�น้ำๆ	 ว่�	
เป็น้ำแหล่งน้ำำ��ผิิวดิน้ำหร่ิอำแหล่งน้ำำ��บ�ด�ล	

	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริเกษ์ต้ริกริริม่ริวม่ทัี่�งสิ�น้ำ	 4,383.23	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำปี	 โดยู่เป็น้ำ	
คุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริเกษ์ต้ริใน้ำเข้ต้พ่�น้ำทีี่�ช้ลปริะที่�น้ำเที่่�กับ	 994.67	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริต้่อำปี	 และ	
น้ำอำกเข้ต้พ่�น้ำทีี่�ช้ลปริะที่�น้ำเท่ี่�กับ	3,388.55	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำปี	

3.3	 น�า้ใช้้เพ่�อการเกษตร
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3.4	 น�า้ใช้้เพ่�อการอุตสาหกรรม
	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��เพ่�อำก�ริอุำต้ส�หกริริม่	 เป็น้ำก�ริปริะเมิ่น้ำถ่งคุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริอุำต้ส�หกริริม่
ข้อำงโริงง�น้ำปริะเภที่ต่้�งๆ	 ซ่ึ่�งมี่คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ทีี่�แต้กต่้�งกัน้ำต้�ม่ปริะเภที่ข้อำงโริงง�น้ำอุำต้ส�หกริริม่	 ซ่ึ่�งได้
จัำ�แน้ำกไว้เป็น้ำ	 10	 ปริะเภที่	 ได้แก่	 อุำต้ส�หกริริม่ผิลิต้ชิ้�น้ำส่วน้ำอุำปกริณ์	 อุำต้ส�หกริริม่เคุมี่ภัณฑ์์	 อุำต้ส�หกริริม่
อำ�ห�ริเคุร่ิ�อำงด่�ม่	อุำต้ส�หกริริม่ถลุงหล่อำโลหะ	อุำต้ส�หกริริม่ทัี่�วไป	อุำต้ส�หกริริม่กล�งแจ้ัง	อุำต้ส�หกริริม่กริะด�ษ์	
อุำต้ส�หกริริม่สิ�งที่อำฟอำกสียู่้อำม่สี	ผิลิต้ภัณฑ์์อำโลหะ	และผิลิต้ภัณฑ์์ไม้่เคุร่ิ�อำงเร่ิอำน้ำ
	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��เพ่�อำก�ริอุำต้ส�หกริริม่	ปี	2562	ทัี่�งใน้ำส่วน้ำข้อำงก�ริปริะป�น้ำคุริหลวง	และก�ริปริะป�
ส่วน้ำภ่มิ่ภ�คุ	 บ่อำน้ำำ��บ�ด�ลเอำกช้น้ำ	 (เพ่�อำก�ริอุำต้ส�หกริริม่)	 โริงง�น้ำอุำต้ส�หกริริม่ข้น้ำ�ดเล็กน้ำอำกเข้ต้ปริะป�		
ทัี่�งแหล่งน้ำำ��ผิิวดิน้ำและใต้้ผิิวดิน้ำ	 พบว่�	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกงม่ีคุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริอำุต้ส�หกริริม่ปริะม่�ณ		
160.02	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำปี

3.5 น�้ำใช้เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน�้ำ

	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��เพ่�อำรัิกษ์�สม่ดุลนิ้ำเวศวิที่ยู่�	
ท้ี่�ยู่น้ำำ��	จัะใช้้ก�ริวิเคุริ�ะห์โดยู่ก�ริจััดที่ำ�โคุ้งคุว�ม่สัม่พัน้ำธ์ิ	
ริะหว่�งเวล�และอัำต้ริ�ก�ริไหลข้อำงน้ำำ��	(Flow	duration		
curve)	 ทีี่� ไหลอำอำกจั�กลุ่ม่น้ำำ��ริ�ยู่วัน้ำ	 โดยู่จัะ
วิเคุริ�ะห์ห�อัำต้ริ�ก�ริไหลที่ี�มี่คุ่�ต้ำ��สุดทีี่�ที่ำ�ให้เกิด
ก�ริไหลไม่่น้้ำอำยู่กว่�ร้ิอำยู่ละ	90	เปอำร์ิเซ็ึ่น้ำต์้ข้อำงเวล�
ทีี่�ใช้้ใน้ำก�ริวิเคุริ�ะห์	น้ำอำกจั�กนั้ำ�น้ำจัะกำ�หน้ำดต้�ม่คุ่�	
คุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ด้�น้ำท้ี่�ยู่น้ำำ��สำ�หรัิบกริณีเฉพ�ะต่้�งๆ		
เช่้น้ำ	ก�ริผิลักดัน้ำน้ำำ��เค็ุม่-น้ำำ��เสียู่	ก�ริรัิกษ์�ริะดับน้ำำ��

เพ่�อำก�ริเดิน้ำเร่ิอำ	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��เพ่�อำก�ริอุำปโภคุ
บริิโภคุและอุำต้ส�หกริริม่	 เป็น้ำต้้น้ำ	 ดังนั้ำ�น้ำปริิม่�ณน้ำำ��
ทีี่�ใช้้สำ�หรัิบก�ริรัิกษ์�ริะบบนิ้ำเวศท้ี่�ยู่น้ำำ��ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��
บ�งปะกง	 พบว่�มี่ต้้อำงมี่อัำต้ริ�ก�ริไหลอำยู่่�งน้้ำอำยู่
เท่ี่�กับ	 3.19	 ล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำวิน้ำ�ทีี่	 โดยู่มี่คุว�ม่
ต้้อำงก�ริน้ำำ��ใน้ำช่้วงฤด่แล้งริะหว่�งเด่อำน้ำพฤศจิัก�ยู่น้ำ
ถ่งเด่อำน้ำเม่ษ์�ยู่น้ำ	 เฉลี�ยู่เด่อำน้ำละ	 8.32	 ล้�น้ำ	
ล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำเด่อำน้ำ	 ริวม่ช่้วงฤด่แล้งเท่ี่�กับ		
49.92	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริต่้อำปี

26 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



จั�กข้้อำม่่ลคุว�ม่ต้้อำงก�ริใช้้น้ำำ��ใน้ำด้�น้ำต้่�ง	 ๆ	 ส�ม่�ริถสริุปปริิม่�ณคุว�ม่ต้้อำงใช้้น้ำำ��ทัี่�งลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	
ได้ดังต้�ริ�งที่ี�	3.6-1	

3.6	 ปริมา³ความต้องการใช้้น�้าท่ั้งหม´

หม่�ยู่เหตุ้	:	*	-	ไม่่คิุดปริะสิที่ธิิภ�พก�ริช้ลปริะที่�น้ำ
																	-	ก�ริใช้้น้ำำ��เพ่�อำก�ริเกษ์ต้ริกริริม่เป็น้ำก�ริใช้้น้ำำ��ผิิวดิน้ำ

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณคุวามตองการใชน้ำำ�าทั�งลุ่่มน้ำำ�า

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นปริมาณน้ำท่ีใช้สำหรับการ
รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำบางปะกง พบว่ามีต้องมีอัตราการไหลอย่างน้อยเท่ากับ 3.19
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
เมษายน เฉล่ียเดือนละ 8.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 49.92 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำบางปะกง

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
15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง 1,132.17 3,251.06 4,383.23 255.81 54.15 309.97 90.74 69.28 160.02 4,729.78 123.44 4,853.22
1501 คลองพระสทึง 95.26 595.59 690.85 4.47 7.04 11.51 1.47 2.98 4.45 696.79 10.02 706.81
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1 68.25 203.54 271.79 2.46 1.91 4.38 2.79 3.72 6.51 277.04 5.64 282.68
1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2 63.14 176.50 239.64 1.95 1.54 3.50 1.14 1.54 2.69 242.74 3.09 245.83
1504 แม่น้้ำหนุมำน 41.52 143.89 185.41 1.43 3.26 4.70 0.09 1.83 1.92 186.93 5.09 192.02
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง 136.50 321.69 458.19 11.04 5.36 16.40 6.23 6.79 13.02 475.46 12.15 487.61
1506 แม่น้้ำนครนำยก 86.51 157.32 243.83 8.81 4.69 13.50 0.79 1.86 2.65 253.44 6.54 259.98
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1 148.70 252.74 401.43 56.60 5.69 62.29 23.04 13.90 36.93 481.07 19.58 500.65
1508 คลองท่ำลำด 185.80 646.20 832.00 6.75 5.30 12.05 2.64 3.19 5.83 841.39 8.49 849.88
1509 คลองหลวง 66.33 263.28 329.61 5.16 3.51 8.68 3.31 3.77 7.08 338.08 7.28 345.36
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2 240.15 490.31 730.46 157.13 15.85 172.98 49.25 29.70 78.96 936.84 45.55 982.40

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร รวมกำรใช้น้้ำท้ังหมด

คุลอำงพริะสะท่ี่ง
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	 	ปัญ่ห�ก�ริข้�ดแคุลน้ำน้ำำ��ใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��เป็น้ำ
ปัญ่ห�ทีี่�มี่ส�เหตุ้ม่�จั�กธิริริม่ช้�ติ้	 ได้แก่	 สภ�พ
ลม่ฟ้�อำ�ก�ศทีี่�จัะที่ำ�ให้เกิดฝ้น้ำต้กน้้ำอำยู่	น้ำอำกจั�กจัะ
เกิดข่้�น้ำต้�ม่ธิริริม่ช้�ติ้แล้ว	คุว�ม่แห้งแล้งยู่ังเกิดจั�ก
ก�ริเปลี�ยู่น้ำแปลงสภ�พแวดล้อำม่	ที่ำ�ให้เกิดคุว�ม่เสียู่
สม่ดุลด้�น้ำริะบบนิ้ำเวศวิที่ยู่�	 เช่้น้ำ	 ก�ริบุกรุิกพ่�น้ำทีี่�
ป�ไม้่	ซ่ึ่�งเป็น้ำแหล่งเก็บกักน้ำำ��ต้�ม่ธิริริม่ช้�ติ้	เปลี�ยู่น้ำเป็น้ำ

บทท่�

4

	4.1	สภาพป̃Þหา´้านการ¢า´แคลนน�า้และภยัแล้ง

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
´ŒÒ¹ทÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ

พ่�น้ำทีี่�เกษ์ต้ริกริริม่ที่ำ�ให้ใน้ำช่้วงหน้้ำ�ฝ้น้ำน้ำำ��ไหลหล�ก
ม่�ม่�กและริวดเร็ิว	 ส่วน้ำใน้ำช่้วงฤด่แล้งจัะมี่น้ำำ��ไหล
ลงส่่ลำ�น้ำำ��น้้ำอำยู่หร่ิอำไม่่มี่เลยู่	 น้ำอำกจั�กนี้ำ�ยู่ังส่งผิลให้
เกิดช้ะล้�งพังที่ะล�ยู่ข้อำงดิน้ำอำยู่่�งรุิน้ำแริง	ที่ำ�ให้เกิด
ต้ะกอำน้ำสะสม่ใน้ำลำ�น้ำำ��	ที่ำ�ให้แหล่งน้ำำ��เกิดก�ริต่้�น้ำเขิ้น้ำ
ไม่่ส�ม่�ริถเก็บกักน้ำำ��ได้เต็้ม่ปริะสิที่ธิิภ�พ

28 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	 ก�ริปริะเมิ่น้ำพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งต่้อำก�ริเกิดภัยู่แล้ง	 ได้ใช้้ปัจัจััยู่ใน้ำก�ริปริะเมิ่น้ำทัี่�งหม่ด	 9	 ปัจัจััยู่	 ดังต่้อำไปนี้ำ�	
(1)	 ปริิม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำริ�ยู่ปี	 (2)	 จัำ�น้ำวน้ำวัน้ำทีี่�ฝ้น้ำต้ก	 (3)	 เข้ต้ช้ลปริะที่�น้ำและแหล่งน้ำำ��	 (4)	 แหล่งน้ำำ��ใต้้ดิน้ำ		
(5)	พ่ช้ปกคุลุม่ดิน้ำ	(6)	สภ�พก�ริริะบ�ยู่น้ำำ��	(7)	คุว�ม่ล�ดชั้น้ำข้อำงลำ�น้ำำ��	(8)	คุว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำข้อำงลำ�น้ำำ��ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��ยู่อ่ำยู่	
และ	(9)	ข้น้ำ�ดข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ยู่อ่ำยู่	โดยู่ที่ำ�ก�ริจัำ�แน้ำกริะดับคุว�ม่เสี�ยู่งอำอำกเป็น้ำ	3	ริะดับ	ได้แก่	พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งม่�ก	
พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งป�น้ำกล�ง	และพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งน้้ำอำยู่	โดยู่ใช้้หลักก�ริจัำ�แน้ำกโดยู่ก�ริแบ่งช่้วงชั้�น้ำจั�กก�ริกริะจั�ยู่ตั้วข้อำงข้้อำม่่ล	
Standard	Deviation	(SD)	สำ�หรัิบพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งต่้อำก�ริเกิดภัยู่แล้งใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	ได้แสดงไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	
4.1-1	และแสดงพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่ริะดับต่้�งๆ	ไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	4.1-1

ตารางท่ี 4.1-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงภัยแล่งใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

34

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

รูปที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำบางปะกง
ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำบางปะกง

หน่วย : ตร.กม.

ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำบางปะกง

หน่วย : ตร.กม.

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไม่เส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

12,671.08 4,683.18 - 2,877.95 70.38 N/A 20,303.00
2,203.46 466.97 - - 4.24 N/A 2,674.67
1,522.34 74.35 - 1.40 24.62 N/A 1,622.70

891.05 80.05 - 12.88 - N/A 983.98
1,969.02 109.75 - 57.46 0.85 N/A 2,137.08
1,002.69 787.03 - 399.20 1.51 N/A 2,190.44
1,082.61 60.85 - 621.23 11.63 N/A 1,776.32

312.82 107.45 - 1,220.39 1.38 N/A 1,642.04
1,434.03 1,354.42 - 114.63 24.89 N/A 2,927.98

284.09 535.46 - - - N/A 819.55
1,968.97 1,106.84 - 450.75 1.26 N/A 3,528.24

1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1
1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2
1504 แม่น้้ำหนุมำน

1501คลองพระสทึง

ลุ่มน้้ำสำขำ

1508คลองท่ำลำด
1509คลองหลวง
1510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง
1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง

หน่้ำวยู่	:	ต้ริ.กม่.

คุลอำงพริะสะท่ี่ง
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ
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ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้ำบำงปะกง
รูปท่ี 4.1-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงภัยแล่งใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

ทีี่�ม่�	:	กริม่พัฒน้ำ�ทีี่�ดิน้ำ	(ปี	2562)

30 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	 	ปัญ่ห�อุำที่กภัยู่โดยู่ทัี่�วไปจัะมี่ส�เหตุ้จั�กฝ้น้ำทีี่�

ต้กหนั้ำกใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��	 และจั�กสภ�พที่�งก�ยู่ภ�พ

ภ�ยู่ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��	เช่้น้ำ	พ่�น้ำทีี่�ป�ต้้น้ำน้ำำ��ต้อำน้ำบน้ำถ่กที่ำ�ล�ยู่	

ก�ริข้�ดแคุลน้ำแหล่งเก็บกักน้ำำ��ข้น้ำ�ดใหญ่่ใน้ำพ่�น้ำทีี่�

ลุ่ม่น้ำำ��ต้อำน้ำบน้ำเพ่�อำช่้วยู่ช้ะลอำน้ำำ��หล�ก	ปริะสิที่ธิิภ�พ

ข้อำงริะบบริะบ�ยู่น้ำำ��ไม่่เพียู่งพอำเน่้ำ�อำงจั�กต่้�น้ำเขิ้น้ำ

หร่ิอำถ่กบุกรุิกมี่ก�ริก่อำสร้ิ�งสิ�งกีดข้ว�งที่�งน้ำำ��	

ก�ริเปลี�ยู่น้ำแปลงสภ�พก�ริใช้้ทีี่�ดิน้ำ	เป็น้ำต้้น้ำ

	 สำ�หรัิบสภ�พก�ริเกิดอุำที่กภัยู่ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��	แบ่งอำอำก

ได้เป็น้ำ	 2	 ลักษ์ณะ	 ได้แก่	 อุำที่กภัยู่ทีี่�เกิดใน้ำบริิเวณ

พ่�น้ำทีี่� ลุ่ม่น้ำำ��ต้อำน้ำบน้ำและลำ�น้ำำ��ส�ข้�ต่้�งๆ	 และ

อุำที่กภัยู่ทีี่�เกิดใน้ำบริิเวณทีี่�ริ�บลุ่ม่ข้อำงลุ่ม่น้ำำ��	ก�ริเกิด

อุำที่กภัยู่ใน้ำลักษ์ณะแริกจัะเกิดจั�กสภ�วะฝ้น้ำต้กหนั้ำก

อำยู่่�งต่้อำเน่้ำ�อำงจั�กก�ริพัดผ่ิ�น้ำข้อำงพ�ยูุ่ฝ้น้ำเป็น้ำเวล�

หล�ยู่วัน้ำที่ำ�ให้เกิดน้ำำ��ป�ไหลหล�ก	 มั่กจัะเกิดใน้ำ

4.2	สภาพป˜Þหา´้านน�้าท่่วม

พ่�น้ำทีี่�ริ�บริะหว่�งเนิ้ำน้ำข้น้ำ�ดใหญ่่ทีี่�ที่อำดยู่�วต่้อำเน่้ำ�อำง

ม่�จั�กภ่เข้�ส่ง	 ซ่ึ่�งเป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ต้้น้ำน้ำำ��ลำ�ธิ�ริบริิเวณ

สัน้ำปัน้ำน้ำำ��	 หร่ิอำพ่�น้ำทีี่�ริ�บริะหว่�งเนิ้ำน้ำทีี่�เกิดจั�ก

สภ�พคุดโคุ้งข้อำงชั้�น้ำหิน้ำ	 โก่งงอำเป็น้ำเนิ้ำน้ำข้น้ำ�ดใหญ่่	

ซ่ึ่�งปริะกอำบด้วยู่	 เนิ้ำน้ำลอำน้ำล�ดข้น้ำ�ดเล็กม่�กม่�ยู่

ลดหลั�น้ำต่้อำเน่้ำ�อำงกัน้ำม่�จัน้ำถ่งพ่�น้ำทีี่�ริ�บน้ำำ��ท่ี่วม่ถ่ง	

มี่และน้ำำ��ป�ไหลหล�กจั�กต้้น้ำน้ำำ��ลงม่�ม่�กจัน้ำลำ�น้ำำ��

ส�ยู่หลักไม่่ส�ม่�ริถริะบ�ยู่น้ำำ��ได้ทัี่น้ำ	 ปริะกอำบกับ

มี่สิ�งกีดข้ว�งจั�กเส้น้ำที่�งคุม่น้ำ�คุม่ข้ว�งที่�งน้ำำ��	และ

มี่อำ�คุ�ริริะบ�ยู่น้ำำ��ไม่่เพียู่งพอำ	ส่วน้ำใน้ำลักษ์ณะทีี่�สอำง

จัะเกิดบริิเวณทีี่�เป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ริ�บลุ่ม่	และแม่่น้ำำ��ส�ยู่หลัก

ต่้�น้ำเขิ้น้ำ	 มี่คุว�ม่ส�ม่�ริถริะบ�ยู่น้ำำ��ไม่่เพียู่งพอำ	 และ

เกิดน้ำำ��เอ่ำอำหนุ้ำน้ำน้ำำ��ที่ะเล	ที่ำ�ให้ไม่่ส�ม่�ริถริะบ�ยู่น้ำำ��

ลงได้อำยู่่�งมี่ปริะสิที่ธิิภ�พ	

31ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



ตารางท่ี 4.2-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

หน่้ำวยู่	:	ต้ริ.กม่.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)
พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

ต้่ำ ปำนกลำง สูง
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

8,518.75 7,845.91 876.83 3,016.84 43.81 N/A 20,303.00
1,796.65 637.90 - 239.36 0.74 N/A 2,674.67

921.52 365.37 - 330.79 5.02 N/A 1,622.70
644.21 332.49 - 5.47 1.80 N/A 983.98
516.00 360.35 - 1,256.36 4.37 N/A 2,137.08
746.26 573.55 632.13 218.67 19.82 N/A 2,190.44
192.12 887.49 47.04 648.11 1.56 N/A 1,776.32
91.97 1,356.43 192.27 0.09 1.28 N/A 1,642.04

2,263.13 474.70 5.39 179.08 5.67 N/A 2,927.98
553.68 213.41 - 52.46 - N/A 819.55
793.21 2,644.20 - 86.45 3.55 N/A 3,528.241510 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 2

1504 แม่น้้ำหนุมำน
1505 แม่น้้ำปรำจีนบุรีตอนล่ำง
1506 แม่น้้ำนครนำยก
1507 ท่ีรำบแม่น้้ำบำงปะกงส่วนท่ี 1
1508 คลองท่ำลำด

1503 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 2

1501 คลองพระสทึง
1502 แม่น้้ำพระปรงส่วนท่ี 1

1509 คลองหลวง

15 ลุ่มน ้ำบำงปะกง

ลุ่มน้้ำสำขำ

	 ก�ริปริะเมิ่น้ำพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งต่้อำก�ริเกิดอุำที่กภัยู่	 ได้ใช้้ปัจัจััยู่ใน้ำก�ริปริะเมิ่น้ำทัี่�งหม่ด	 9	 ปัจัจััยู่	 ดังต่้อำไปนี้ำ�	

(1)	 ปริิม่�ณน้ำำ��ฝ้น้ำใน้ำช่้วงฤด่ฝ้น้ำริ�ยู่	 3	 วัน้ำ	 (2)	 คุว�ม่ล�ดชั้น้ำข้อำงลำ�น้ำำ��	 (3)	 คุว�ม่ส่งจั�กริะดับน้ำำ��ที่ะเล	

(4)	 คุว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำข้อำงลำ�น้ำำ��ใน้ำลุ่ม่น้ำำ��ยู่่อำยู่	 (5)	 คุว�ม่หน้ำ�แน่้ำน้ำข้อำงสิ�งกีดข้ว�ง	 (เส้น้ำที่�งคุม่น้ำ�คุม่)	

(6)	ข้น้ำ�ดข้อำงพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ยู่่อำยู่	 (7)	 สิ�งปกคุลุม่ดิน้ำ	 (8)	สภ�พก�ริริะบ�ยู่น้ำำ��	และ	(9)	 สัดส่วน้ำพ่�น้ำทีี่�ริอำงรัิบน้ำำ��	

โดยู่ที่ำ�ก�ริจัำ�แน้ำกริะดับคุว�ม่เสี�ยู่งอำอำกเป็น้ำ	3	ริะดับ	ได้แก่	พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งม่�ก	พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งป�น้ำกล�ง	และพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งน้้ำอำยู่	

โดยู่ใช้้หลักก�ริจัำ�แน้ำกโดยู่ก�ริแบ่งช่้วงชั้�น้ำจั�กก�ริกริะจั�ยู่ตั้วข้อำงข้้อำม่่ล	Standard	Deviation	(SD)

	 สำ�หรัิบพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งต่้อำก�ริเกิดอุำที่กภัยู่ใน้ำพ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	ได้แสดงไว้ใน้ำร่ิปทีี่�	4.2-1	และแสดงพ่�น้ำทีี่�

เสี�ยู่งภัยู่ริะดับต่้�งๆ	ริ�ยู่ลุ่ม่น้ำำ��ส�ข้�	ไว้ใน้ำต้�ริ�งทีี่�	4.2-1

คุลอำงพริะสะท่ี่ง

32 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

31

ลุ่มน ้ำบำงปะกง (15)

ที่มำ: กรมพัฒนำท่ีดิน
รูปที่ 4.2-1 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน ้ำบำงปะกง

รูปท่ี 4.2-1 พื�น้ำท่ีเส่ียงอุทกภัยใน้ำลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง

ทีี่�ม่�	:	กริม่พัฒน้ำ�ทีี่�ดิน้ำ	(ปี	2562)

33ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



	 Area	 Based	 ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง	 -	 ลุ่ม่น้ำำ��

ปริ�จีัน้ำบุรีิ	 เป็น้ำพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่น้ำำ��ท่ี่วม่	 คุริอำบคุลุม่

พ่�น้ำทีี่�	187	ต้ำ�บล	23	อำำ�เภอำ	4	จัังหวัด	คุ่อำ	จัังหวัด

ฉะเชิ้งเที่ริ�	 ช้ลบุรีิ	 น้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 และปริ�จีัน้ำบุรีิ			

มี่พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่น้ำำ��ท่ี่วม่	1,392,300	ล้�น้ำไร่ิ	พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่ง

ภัยู่แล้ง	 40,800	 ไร่ิ	 พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งน้ำำ��ท่ี่วม่และภัยู่แล้ง		

87,500	 ไร่ิ	 ริวม่พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่	 1,520,600	 ไร่ิ		

มี่ปริิม่�ณน้ำำ��ข้�ดแคุลน้ำด้�น้ำก�ริเกษ์ต้ริใน้ำพ่�น้ำทีี่�

 5.1 พ้่นท่่�เป้าหมาย	(Area	Based)	E-01
	 ลุม่น�า้บางปะกง	-	ลุม่น�า้ปราจ่ีนบุร่	

เสี�ยู่งภัยู่แล้งปริะม่�ณ	 69	 ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ		

มี่ปริิม่�ณน้ำำ��ส่วน้ำเกิน้ำทีี่�ที่ำ�ให้เกิดปัญ่ห�น้ำำ��ท่ี่วม่ขั้ง		

1,190	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	คุว�ม่ล่กน้ำำ��ท่ี่วม่	0.50	–	

0.75	เม่ต้ริ	ริะยู่ะเวล�น้ำำ��ท่ี่วม่	5	วัน้ำ	มี่คุรัิวเร่ิอำน้ำได้

รัิบผิลกริะที่บ	195,000	คุรัิวเร่ิอำน้ำ

	 สภ�พภ่ม่ปิริะเที่ศ	Area	Based	ที่�งด้�น้ำที่ศิเหน่้ำอำ	

เป็น้ำทีี่�ล�ดเชิ้งเข้�ต้่อำเน้ำ่�อำงกับทีี่�ริ�บใน้ำเข้ต้อำำ�เภอำ

บ้�น้ำน้ำ�	 อำำ�เภอำเม่่อำงน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	 จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก		

บทท่� 5
การแก้ปััญหาในพื้้�นที่่�เปั้าหมาย
(Area-Based)

34 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



บริิเวณต้อำน้ำกล�งแน้ำวต้ะวัน้ำต้ก	 -	 ต้ะวัน้ำอำอำก	

เป็น้ำทีี่�ริ�บลุ่ม่ริิม่แม่่น้ำำ��น้ำคุริน้ำ�ยู่กใน้ำเข้ต้	 อำำ�เภอำ

อำงคุรัิกษ์์	จัังหวัดน้ำคุริน้ำ�ยู่ก	ทีี่�ริ�บลุ่ม่แม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิ

ใน้ำเข้ต้อำำ�เภอำบ้�น้ำสร้ิ�ง	 อำำ�เภอำเม่่อำงปริ�จีัน้ำบุรีิ	

จัังหวัดปริ�จีัน้ำบุรีิ	 ทิี่ศต้ะวัน้ำอำอำกพ่�น้ำทีี่�ต้�ม่แน้ำวยู่�ว

ข้อำงแม่่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิและลำ�น้ำำ��ส�ข้�	 ทิี่ศต้ะวัน้ำต้ก

ข้อำบเข้ต้แน้ำวเหน่้ำอำ	 -	 ใต้้`ต้�ม่แน้ำวคุลอำง	 14	

คุลอำงน้ำคุริเน่้ำ�อำงเข้ต้	คุลอำงหลวงแพ่ง	คุลอำงปริะเวศ

บุรีิริม่ยู่์	คุลอำงพริะยู่�สมุ่ที่ริ	คุลอำงปีกก�	และคุลอำง

ก้น้ำบ่�ง	พ่�น้ำทีี่�จัะล�ดเที่ใน้ำแน้ำวต้ะวัน้ำต้ก	-	ต้ะวัน้ำอำอำก	

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

การเกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ประมาณ 15,000 ครัวเรือน

สภาพภูมิประเทศของ Area Based พื้นท่ีตอนใต้มีเนินเขา เขาเต้ีย และมีเทือกเขาติดต่อกัน
ไม่ยาวนักตอนกลางมีพื้นท่ีลุ่มและพื้นท่ีราบระหว่างแม่น้ำ โดยมีคลองพระสะทึงไหลผ่านตอนกลาง
ของพื้นท่ีจากใต้ขึ้นเหนือ พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา 
มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเส่ือมโทรม 
จากการวิเคราะห์เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง แต่มีน้ำไหลหลากจากเขาสอยดาวซึ่งเป็นพื้นท่ีต้นน้ำในช่วงท่ีมี
ฝนตกหนัก และพื้นท่ีตอนบนมีสามารถรองรับน้ำไว้ได้

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำนวน 1 โครงการ ความจุ - ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ 2,638  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
180  ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำบางปะกง - ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 18  โครงกำร 839,819  85           19,806  

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองมะเด่ือ เมืองนครนำยก นครนำยก ชป. 354,000   85.00        6,066     69
ประตูระบำยน ้ำกลำงคลอง พระองค์ไชยำนุชิต บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ชป. 4,100      -           412       

บรรเทำอุทกภัย จ .ปรำจีนบุรี เมือง ปรำจีนบุรี ชป. 450,000   -           9,813     

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนศรีมหำโพธ์ิ ระยะท่ี 2 ศรีมหำโพธ์ิ ปรำจีนบุรี ยผ. 1,925      - 185       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเกำะหวำย ปำกพลี นครนำยก ยผ. 1,806      - 100       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองฉะเชิงเทรำ เมือง ฉะเชิงเทรำ ยผ. 1,819      - 280       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงคล้ำ บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,694      - 200       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนท่ำช้ำง นครนำยก ยผ. 2,713      - 120       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี ยผ. 2,231      - 250       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนกบินทร์ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ยผ. 1,306      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนปำกน ้ำ บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,106      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงน ้ำเปรี ยว บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,781      - 250       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงขนำบ บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,650      - 200       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนดอนฉิมพลี บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 1,719      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนหัวไทร บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,681      - 280       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนนำ บ้ำนนำ นครนำยก ยผ. 2,544      - 350       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนองครักษ์ องครักษ์ นครนำยก ยผ. 1,281      - 120       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนสร้ำง จ .ปรำจีนบุรี บ้ำนสร้ำง ปรำจีนบุรี ยผ. 1,463      - 280       67

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ าตอนบน 1 

บริหารจัดการแหล่งน้ า
ต้นทุนในพ้ืนท่ี 1 โครงการ

ระบบป้องกันน้ าท่วม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบาย 16 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

การเกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งประมาณ 117 ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับผลกระทบ
ประมาณ 15,000 ครัวเรือน

สภาพภูมิประเทศของ Area Based พื้นท่ีตอนใต้มีเนินเขา เขาเต้ีย และมีเทือกเขาติดต่อกัน
ไม่ยาวนักตอนกลางมีพื้นท่ีลุ่มและพื้นท่ีราบระหว่างแม่น้ำ โดยมีคลองพระสะทึงไหลผ่านตอนกลาง
ของพื้นท่ีจากใต้ขึ้นเหนือ พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา 
มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเส่ือมโทรม 
จากการวิเคราะห์เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง แต่มีน้ำไหลหลากจากเขาสอยดาวซึ่งเป็นพื้นท่ีต้นน้ำในช่วงท่ีมี
ฝนตกหนัก และพื้นท่ีตอนบนมีสามารถรองรับน้ำไว้ได้

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำนวน 1 โครงการ ความจุ - ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ 2,638  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
180  ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำบางปะกง - ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 18  โครงกำร 839,819  85           19,806  

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองมะเด่ือ เมืองนครนำยก นครนำยก ชป. 354,000   85.00        6,066     69
ประตูระบำยน ้ำกลำงคลอง พระองค์ไชยำนุชิต บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ชป. 4,100      -           412       

บรรเทำอุทกภัย จ .ปรำจีนบุรี เมือง ปรำจีนบุรี ชป. 450,000   -           9,813     

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนศรีมหำโพธ์ิ ระยะท่ี 2 ศรีมหำโพธ์ิ ปรำจีนบุรี ยผ. 1,925      - 185       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเกำะหวำย ปำกพลี นครนำยก ยผ. 1,806      - 100       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองฉะเชิงเทรำ เมือง ฉะเชิงเทรำ ยผ. 1,819      - 280       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงคล้ำ บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,694      - 200       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนท่ำช้ำง นครนำยก ยผ. 2,713      - 120       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองปรำจีนบุรี เมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี ยผ. 2,231      - 250       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนกบินทร์ กบินทร์บุรี ปรำจีนบุรี ยผ. 1,306      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนปำกน ้ำ บำงคล้ำ ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,106      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงน ้ำเปรี ยว บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,781      - 250       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบำงขนำบ บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,650      - 200       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนดอนฉิมพลี บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 1,719      - 300       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนหัวไทร บำงน้้ำเปร้ียว ฉะเชิงเทรำ ยผ. 2,681      - 280       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนนำ บ้ำนนำ นครนำยก ยผ. 2,544      - 350       
68

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนองครักษ์ องครักษ์ นครนำยก ยผ. 1,281      - 120       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนสร้ำง จ .ปรำจีนบุรี บ้ำนสร้ำง ปรำจีนบุรี ยผ. 1,463      - 280       67

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ าตอนบน 1 

บริหารจัดการแหล่งน้ า
ต้นทุนในพ้ืนท่ี 1 โครงการ

ระบบป้องกันน้ าท่วม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การระบาย 16 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

ตารางท่ี 5.1-1 แผน้ำงาน้ำแล่ะโคุรงการสำาคัุญ่ Area Based ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง - ลุ่่มน้ำำ�าปราจีน้ำบุรี

ส่่ทีี่�ริ�บลุ่ม่ริิม่แม่่น้ำำ��บ�งปะกงต้อำน้ำกล�ง	พ่�น้ำทีี่�ที่�งฝั้ง

ต้ะวัน้ำอำอำก	จัะล�ดเที่ใน้ำแน้ำวต้ะวัน้ำอำอำก	-	ต้ะวัน้ำต้ก	

ส่่ทีี่�ริ�บลุ่ม่ริิม่แม่่น้ำำ��บ�งปะกงต้อำน้ำกล�งเช่้น้ำกัน้ำ	พ่�น้ำทีี่�

ด้�น้ำทิี่ศใต้้เป็น้ำทีี่�ริ�บริิม่ช้�ยู่ฝั้งที่ะเล

	 โคุริงก�ริจั�กหน่้ำวยู่ง�น้ำต่้�งๆ	 ส�ม่�ริถสรุิป

แผิน้ำง�น้ำและโคุริงก�ริสำ�คัุญ่	 ปี	 2562	 -	 2566	

มี่จัำ�น้ำวน้ำ	18	โคุริงก�ริ	คุว�ม่จุั	85	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	

พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	 839,819	 	 ไร่ิ	 วงเงิน้ำก่อำสร้ิ�ง	

19,806		ล้�น้ำบ�ที่	ดังแสดงใน้ำต้�ริ�งทีี่�	5.1-1

35ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

ตารางที่ 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) E-04 E-05 E-06 สนับสนุนเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
Area Based นี้รวม Area Based ย่อย 3 พื้นท่ีเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีประกาศ

จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องกัน 
ดังนั้นในการศึกษาจึงทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเข้าด้วยกัน การพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำ
จะช่วยสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการผลิตในพื้นท่ี ซึ่ งมีส่วนสำคัญในการขับเคล่ือน
พื้นท่ีให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลตามท่ีวางไว้ นอกจากนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ หรือน้ำท่วมเฉพาะจุดท่ีเคยเกิดขึ้นในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม พื้นท่ีท่ีนำมาคำนวณ
ได้หัก Area Based E-01 ลุ่มน้ำบางปะกง-ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรีออก 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีทับซ้อนกัน จึงให้ความสำคัญกับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ

Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพื้นท่ีรวม 6,931,700 ไร่ เป็นพื้นท่ี
เส่ียงภัยน้ำท่วม 24,300 ไร่ พื้น ท่ีเส่ียงภัยแล้ง 95,600 ไร่ รวมพื้น ท่ีเส่ียงภัย 119 ,900 ไร่ 
ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 2,206,000 ครัวเรือน (ฉะเชิงเทรา 156,000 ครัวเรือน ชลบุรี 742,000 
ครัวเรือน และระยอง 1,308,000 ครัวเรือน) สภาพท่ีต้ังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเส่ียงต่อน้ำท่วมและภัยแล้งน้อยในด้านกายภาพ แต่หาก
พิจารณาถึงความต้องการน้ำท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความต้องการน้ำเพื่อการผลิต และเพื่อการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก จึงจำเป็นต้อง
มีแนวทางดำเนินการและโครงการรองรับท่ีชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดังในอดีต
ท่ีผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมาก

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย 2 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 1  โครงกำร 2,638     -          180       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเขำฉกรรจ์ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ยผ. 2,638      - 180       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ าท่วม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย 

1 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

	5.2	พ่้นท่่�เป้าหมาย	(Area	Based)	C-12	E-03
	 ลุ่มน�้าปราจี่นบุร่ตอนบน

	 Area	Based	ลุ่ม่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิต้อำน้ำบน้ำ	เป็น้ำพ่�น้ำทีี่�
เสี�ยู่งภัยู่แล้ง	คุริอำบคุลุม่พ่�น้ำทีี่�	 36	ต้ำ�บล	7	อำำ�เภอำ	
ใน้ำจัังหวัดสริะแก้ว	มี่พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่ง	ภัยู่แล้ง	184,000	ไร่ิ	
มี่ปริิม่�ณน้ำำ��ข้�ดแคุลน้ำด้�น้ำก�ริเกษ์ต้ริใน้ำพ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่ง
ภัยู่แล้งปริะม่�ณ	117	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	คุรัิวเร่ิอำน้ำ
ได้รัิบผิลกริะที่บปริะม่�ณ	 15,000	 คุรัิวเร่ิอำน้ำ	
	 สภ�พภ่มิ่ปริะเที่ศข้อำง	Area	Based	พ่�น้ำทีี่�ต้อำน้ำใต้้
มี่เนิ้ำน้ำเข้�เตี้�ยู่ๆ	 และมี่เท่ี่อำกเข้�ติ้ดต่้อำกัน้ำไม่่ยู่�วนั้ำก
ต้อำน้ำกล�งมี่พ่�น้ำทีี่�ลุ่ม่	 และพ่�น้ำทีี่�ริ�บริะหว่�งแม่่น้ำำ��	
โดยู่มี่คุลอำงพริะสะท่ี่งไหลผ่ิ�น้ำต้อำน้ำกล�งข้อำงพ่�น้ำทีี่�
จั�กใต้้ข่้�น้ำเหน่้ำอำ	พ่�น้ำทีี่�ด้�น้ำทิี่ศต้ะวัน้ำอำอำกและทิี่ศต้ะวัน้ำต้ก
มี่ลักษ์ณะเป็น้ำทีี่�ริ�บเชิ้งเข้�	 มี่สภ�พเป็น้ำป�โปร่ิง	

ส่วน้ำใหญ่่ถ่กบุกรุิกแผ้ิวถ�งป�เพ่�อำที่ำ�ก�ริเกษ์ต้ริ	
ที่ำ�ให้เกิดสภ�พป�เส่�อำม่โที่ริม่	จั�กก�ริวิเคุริ�ะห์เป็น้ำ
พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่แล้ง	แต่้มี่น้ำำ��ไหลหล�กจั�กเข้�สอำยู่ด�ว
ซ่ึ่�งเป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ต้้น้ำน้ำำ��	 ใน้ำช่้วงทีี่�มี่ฝ้น้ำต้กหนั้ำก	และพ่�น้ำทีี่�
ต้อำน้ำบน้ำมี่ส�ม่�ริถริอำงรัิบน้ำำ��ไว้ได้
	 โคุริงก�ริจั�กหน่้ำวยู่ง�น้ำต่้�งๆ	 ส�ม่�ริถสรุิป
แผิน้ำง�น้ำและโคุริงก�ริสำ�คัุญ่	 ปี	 2562	 -	 2566	
มี่จัำ�น้ำวน้ำ	1	โคุริงก�ริ	คุว�ม่จุั	-	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	
พ่�น้ำทีี่� รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	 2,638	 ไร่ิ	 วงเงิน้ำก่อำสร้ิ�ง	
180		ล้�น้ำบ�ที่	ดังแสดงใน้ำต้�ริ�งทีี่�	5.2-1

ตารางท่ี 5.2-1 แผน้ำงาน้ำแล่ะโคุรงการสำาคัุญ่ Area Basedลุ่่มน้ำำ�าปราจีน้ำบุรีตอน้ำบน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

ตารางที่ 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) E-04 E-05 E-06 สนับสนุนเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
Area Based นี้รวม Area Based ย่อย 3 พื้นท่ีเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีประกาศ

จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องกัน 
ดังนั้นในการศึกษาจึงทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเข้าด้วยกัน การพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำ
จะช่วยสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการผลิตในพื้นท่ี ซึ่ งมีส่วนสำคัญในการขับเคล่ือน
พื้นท่ีให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลตามท่ีวางไว้ นอกจากนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ หรือน้ำท่วมเฉพาะจุดท่ีเคยเกิดขึ้นในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม พื้นท่ีท่ีนำมาคำนวณ
ได้หัก Area Based E-01 ลุ่มน้ำบางปะกง-ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรีออก 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีทับซ้อนกัน จึงให้ความสำคัญกับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ

Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพื้นท่ีรวม 6,931,700 ไร่ เป็นพื้นท่ี
เส่ียงภัยน้ำท่วม 24,300 ไร่ พื้น ท่ีเส่ียงภัยแล้ง 95,600 ไร่ รวมพื้น ท่ีเส่ียงภัย 119 ,900 ไร่ 
ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 2,206,000 ครัวเรือน (ฉะเชิงเทรา 156,000 ครัวเรือน ชลบุรี 742,000 
ครัวเรือน และระยอง 1,308,000 ครัวเรือน) สภาพท่ีต้ังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเส่ียงต่อน้ำท่วมและภัยแล้งน้อยในด้านกายภาพ แต่หาก
พิจารณาถึงความต้องการน้ำท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความต้องการน้ำเพื่อการผลิต และเพื่อการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก จึงจำเป็นต้อง
มีแนวทางดำเนินการและโครงการรองรับท่ีชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดังในอดีต
ท่ีผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมาก

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย 2 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 1  โครงกำร 2,638     -          180       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเขำฉกรรจ์ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ยผ. 2,638      - 180       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ าท่วม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย 

1 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

36 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า



	 Area	Based	นี้ำ�ริวม่	Area	Based	ยู่อ่ำยู่	3	พ่�น้ำทีี่�
เข้้�ด้วยู่กัน้ำ	เน่้ำ�อำงจั�กเป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ทีี่�ปริะก�ศจััดตั้�งต้�ม่
พริะริ�ช้บัญ่ญั่ติ้เข้ต้พัฒน้ำ�พิเศษ์ภ�คุต้ะวัน้ำอำอำก	
พ.ศ.2561	และเป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ต่้อำเน่้ำ�อำงกัน้ำ	ดังนั้ำ�น้ำใน้ำก�ริศ่กษ์�
จ่ังที่ำ�ก�ริวิเคุริ�ะห์ใน้ำภ�พริวม่เข้้�ด้วยู่กัน้ำ	ก�ริพัฒน้ำ�
โคุริงก�ริด้�น้ำแหล่งน้ำำ��จัะช่้วยู่สนั้ำบสนุ้ำน้ำน้ำำ��อุำปโภคุ
บริิโภคุ	และน้ำำ��เพ่�อำก�ริผิลิต้ใน้ำพ่�น้ำทีี่�	ซ่ึ่�งมี่ส่วน้ำสำ�คัุญ่
ใน้ำก�ริขั้บเคุล่�อำน้ำพ่�น้ำทีี่�ให้บริริลุเป้�หม่�ยู่ก�ริพัฒน้ำ�
ข้อำงรัิฐบ�ลต้�ม่ทีี่�ว�งไว้	 น้ำอำกจั�กนี้ำ�	 จัะช่้วยู่แก้ไข้
ปัญ่ห�ก�ริข้�ดแคุลน้ำน้ำำ��	 หร่ิอำน้ำำ��ท่ี่วม่เฉพ�ะจุัดทีี่�
เคุยู่เกิดข่้�น้ำใน้ำพ่�น้ำทีี่�อำยู่่�งเป็น้ำร่ิปธิริริม่	 พ่�น้ำทีี่�ทีี่�น้ำำ�ม่�
คุำ�น้ำวณได้หัก	Area	Based	E-01	ลุ่ม่น้ำำ��บ�งปะกง-
ลุ่ม่น้ำำ��ปริ�จีัน้ำบุรีิ	ใน้ำเข้ต้จัังหวัดฉะเชิ้งเที่ริ�	และช้ลบุรีิอำอำก	
เน่้ำ�อำงจั�กเป็น้ำพ่�น้ำทีี่�ทัี่บซ้ึ่อำน้ำกัน้ำ	 จ่ังให้คุว�ม่สำ�คัุญ่
กับพ่�น้ำทีี่�ส่วน้ำทีี่�เหล่อำ	
	 Area	 Based	 สนั้ำบสนุ้ำน้ำเข้ต้พัฒน้ำ�พิเศษ์
ภ�คุต้ะวัน้ำอำอำก	มี่พ่�น้ำทีี่�ริวม่	6,931,700	ไร่ิ	เป็น้ำพ่�น้ำทีี่�
เสี�ยู่งภัยู่น้ำำ��ท่ี่วม่	 24,300	 ไร่ิ	 พ่�น้ำทีี่�เสี�ยู่งภัยู่แล้ง	
95,600	 ไร่ิ	 ริวม่พ่�น้ำทีี่� เ สี�ยู่งภัยู่	 119,900	 ไร่ิ	
คุรัิวเร่ิอำน้ำได้รัิบผิลกริะที่บ	 2,206,000	 คุรัิวเร่ิอำน้ำ	
(ฉะเชิ้งเที่ริ�	 156,000	 คุรัิวเร่ิอำน้ำ	 ช้ลบุรีิ	 742,000	
คุรัิวเร่ิอำน้ำ	 และริะยู่อำง	 1,308,000	 คุรัิวเร่ิอำน้ำ)	
สภ�พทีี่�ตั้�งข้อำงเข้ต้พัฒน้ำ�พิเศษ์ภ�คุต้ะวัน้ำอำอำก	จ่ังมี่
คุว�ม่เหม่�ะสม่	 เน่้ำ�อำงจั�กมี่คุว�ม่เสี�ยู่งต่้อำน้ำำ��ท่ี่วม่
และภัยู่แล้งน้้ำอำยู่ใน้ำด้�น้ำก�ยู่ภ�พ	 แต่้ห�กพิจั�ริณ�
ถ่งคุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��ทีี่�จัะเพิ�ม่ข่้�น้ำใน้ำอำน้ำ�คุต้	จั�กอัำต้ริ�
ก�ริเจัริิญ่เติ้บโต้ที่�งเศริษ์ฐกิจั	 คุว�ม่ต้้อำงก�ริน้ำำ��
เพ่�อำก�ริผิลิต้	และเพ่�อำก�ริอุำปโภคุบริิโภคุมี่แน้ำวโน้้ำม่
เพิ�ม่ข่้�น้ำม่�ก	 จ่ังจัำ�เป็น้ำต้้อำงมี่แน้ำวที่�งดำ�เนิ้ำน้ำก�ริ
และโคุริงก�ริริอำงรัิบทีี่�ชั้ดเจัน้ำ	 เพ่�อำไม่่ให้เกิดปัญ่ห�
ข้�ดแคุลน้ำน้ำำ��ดังใน้ำอำดีต้ทีี่�ผ่ิ�น้ำม่�	ซ่ึ่�งสร้ิ�งคุว�ม่เสียู่ห�ยู่
ต่้อำเศริษ์ฐกิจัโดยู่ริวม่อำยู่่�งม่�ก

	5.3	พ่้นท่่�เป้าหมาย	(Area	Based)	E-04	E-05	E-06	สนับสนุน
	 เ¢ตพัฒนาพิเÈษภาคตะวันออก	(©ะเช้ิงเท่รา	ช้ลบุร่	ระยอง)

	 สภ�พภ่มิ่ปริะเที่ศปริะกอำบด้วยู่	 2	 พ่�น้ำทีี่�
ทีี่�มี่ลักษ์ณะแต้กต่้�งกัน้ำ	ได้แก่
	 1)	 ทีี่�ริ�บช้�ยู่ฝั้งที่ะเล	 และทีี่�ริ�บลุ่ม่แม่่น้ำำ��	
เริิ�ม่ต้้น้ำจั�กทีี่�ริ�บลุ่ม่แม่่น้ำำ��บ�งปะกง	 ข้น้ำ�น้ำไปกับ
ฝั้งที่ะเลไปยู่ังจัังหวัดริะยู่อำง	 มี่ลักษ์ณะเป็น้ำทีี่�ริ�บ
แคุบๆ	 ช้�ยู่ฝั้งที่ะเลเกิดจั�กต้ะกอำน้ำน้ำำ��เค็ุม่และ
น้ำำ��กร่ิอำยู่และต้ะกอำน้ำจั�กแม่่น้ำำ��	 มี่ภ่เข้�ล่กเล็กๆ	
สลับอำยู่่่บ�งต้อำน้ำ	 ช้�ยู่ฝั้งที่ะเลมี่ลักษ์ณะเว้�แหว่ง	
บ�งแห่งเป็น้ำป�กแม่่น้ำำ��หร่ิอำทีี่�ลุ่ม่น้ำำ��ที่ะเลท่ี่วม่ถ่ง	
มี่ป�ช้�ยู่เลน้ำหร่ิอำป�โกงก�งข่้�น้ำ	 เช่้น้ำ	 บริิเวณ
ป�กแม่่น้ำำ��ริะยู่อำง	และแม่่น้ำำ��ปริะแสร์ิ	บ�งแห่งเป็น้ำ
ห�ดที่ริ�ยู่
	 2)	 ทีี่�ริ�บล่กคุล่�น้ำและเนิ้ำน้ำเข้�	เป็น้ำส่วน้ำทีี่�อำยู่่ส่่ง
ถัดจั�กทีี่�ริ�บลุ่ม่แม่่น้ำำ��	และทีี่�ริ�บช้�ยู่ฝั้งที่ะเลข่้�น้ำไป	
เป็น้ำทีี่�ริ�บล่กคุล่�น้ำและเนิ้ำน้ำเข้�เตี้�ยู่ๆ	 สลับกัน้ำ	 ได้แก่	
พ่�น้ำทีี่�ด้�น้ำทิี่ศต้ะวัน้ำอำอำกข้อำงจัังหวัดช้ลบุรีิ	 และ
ต้อำน้ำบน้ำข้อำงจัังหวัดริะยู่อำง	

37ลุ่่มน้ำำ�าบางปะกง



	 โคุริงก�ริจั�กหน่้ำวยู่ง�น้ำต่้�งๆ	 ส�ม่�ริถสรุิปแผิน้ำง�น้ำและโคุริงก�ริสำ�คัุญ่	 ปี	 2562	 -	 2566	 มี่จัำ�น้ำวน้ำ	
12	โคุริงก�ริ	คุว�ม่จุั	349	ล้�น้ำล่กบ�ศก์เม่ต้ริ	พ่�น้ำทีี่�รัิบปริะโยู่ช้น์้ำ	253,821		ไร่ิ	วงเงิน้ำก่อำสร้ิ�ง	20,564	ล้�น้ำบ�ที่	
ดังแสดงใน้ำต้�ริ�งทีี่�	5.3-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
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ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

ตารางที่ 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) E-04 E-05 E-06 สนับสนุนเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
Area Based นี้รวม Area Based ย่อย 3 พื้นท่ีเข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีประกาศ

จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องกัน 
ดังนั้นในการศึกษาจึงทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเข้าด้วยกัน การพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำ
จะช่วยสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการผลิตในพื้นท่ี ซึ่ งมีส่วนสำคัญในการขับเคล่ือน
พื้นท่ีให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลตามท่ีวางไว้ นอกจากนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำ หรือน้ำท่วมเฉพาะจุดท่ีเคยเกิดขึ้นในพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม พื้นท่ีท่ีนำมาคำนวณ
ได้หัก Area Based E-01 ลุ่มน้ำบางปะกง-ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรีออก 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีทับซ้อนกัน จึงให้ความสำคัญกับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ

Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพื้นท่ีรวม 6,931,700 ไร่ เป็นพื้นท่ี
เส่ียงภัยน้ำท่วม 24,300 ไร่ พื้น ท่ีเส่ียงภัยแล้ง 95,600 ไร่ รวมพื้น ท่ีเส่ียงภัย 119 ,900 ไร่ 
ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 2,206,000 ครัวเรือน (ฉะเชิงเทรา 156,000 ครัวเรือน ชลบุรี 742,000 
ครัวเรือน และระยอง 1,308,000 ครัวเรือน) สภาพท่ีต้ังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเส่ียงต่อน้ำท่วมและภัยแล้งน้อยในด้านกายภาพ แต่หาก
พิจารณาถึงความต้องการน้ำท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความต้องการน้ำเพื่อการผลิต และเพื่อการอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก จึงจำเป็นต้อง
มีแนวทางดำเนินการและโครงการรองรับท่ีชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดังในอดีต
ท่ีผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมาก

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วย 2 พื้นท่ีท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 1  โครงกำร 2,638     -          180       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเขำฉกรรจ์ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ยผ. 2,638      - 180       

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ าท่วม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย 

1 โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

40

ลุ่มน้ำบางปะกง (15)

1) ท่ีราบชายฝ่ังทะเลและท่ีราบลุ่มแม่น้ำ เริ่มต้นจากท่ีราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ขนานไปกับฝ่ัง
ทะเลไปยังจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบๆ ชายฝ่ังทะเลเกิดจากตะกอนน้ำเค็มและ
น้ำกร่อยและตะกอนจากแม่น้ำ มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝ่ังทะเลมีลักษณะเว้าแหว่ง 
บางแห่งเป็นปากแม่น้ำหรือท่ีลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือป่าโกงกางขึ้น เช่น บริเวณปากแม่น้ำ
ระยอง และแม่น้ำประแสร์ บางแห่งเป็นหาดทราย

2) ท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขา เป็นส่วนท่ีอยู่สูงถัดจากท่ีราบลุ่มแม่น้ำและท่ีราบชายฝ่ังทะเล
ขึ้นไป เป็นท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขาเต้ียๆ สลับกัน ได้แก่ พื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 
และตอนบนของจังหวัดระยอง 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำนวน 12 โครงการ ความจุ 349 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีรับประโยชน์ 253,821  ไร่ วงเงิน
ก่อสร้าง 20,564  ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.3-1

ตารางที่ 5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
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 12  โครงกำร 253,821  349         20,564   

เพ่ิมปริมำณเก็บกักอ่ำงเก็บน ้ำคลองสียัด ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ ชป. 56,165     50.00       400       

อ่ำงเก็บน ้ำ บ้ำนหนองกระทิง สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ ชป. 10,000     5.00         600       

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองกะพง สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ ชป. 35,000     27.50       855       

อ่ำงเก็บน ้ำ ห้วยกรอกเคียน ท่ำตะเกียบ ฉะเชิงเทรำ ชป. 11,000     19.20       670       
67

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองวังโตนด แก่งหำงแมว จันทบุรี ชป. 88,000     99.50       7,313     68

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองโพล้ เขำชะเมำ ระยอง ชป. 30,000     40.00       900       

อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนเนินสมบูรณ์ แก่งหำงแมว จันทบุรี ชป. 17,000     28.25       460       67
ผันน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ ประแสร์-หนองค้อ-บำงพระ หนองใหญ่ ชลบุรี ชป. -         80.00       7,750     

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบ้ำนสวน ระยะท่ี 2 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยผ. 2,425      - 200       

ระบบระบำยน ้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมพื นท่ีชุมชน
เมืองพัทยำ

บำงละมุง ชลบุรี ยผ. 1,675      - 975       

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองระยอง เมืองระยอง ระยอง ยผ. 2,556      - 350       

พัฒนำกลุ่มบ่อน ้ำบำดำลส้ำหรับภำคอุตสำหกรรม
(Industrial Groundwater Well-Field) ในพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ระยอง

แกลง ระยอง ทบ. -         -          91         

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่ง
เก็บกักน้ าตอนบน 

7 โครงการ

เชื่อมโยง
โครงข่ายน้ า 1 

โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 3
โครงการ

บริหารจัดการแหล่ง
น้ าต้นทุนในพ้ืนท่ี 1

โครงการ

ตารางท่ี 5.3-1  แผน้ำงาน้ำแล่ะโคุรงการสำาคัุญ่ Area Basedสนั้ำบสนุ้ำน้ำเขตพัฒน้ำาพิเศษภาคุตะวัน้ำออก 
(ฉะเชิงเทรา ชล่บุรี ระยอง)

38 ขอมูล่ลุ่่มน้ำำ�า
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