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กำรแบ่งลุ่มน�้ำในประเทศไทย ได้มีกำรพัฒนำมำตลอดตั้งแต่ปี 2506 ตำมศักยภำพ

ของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น จนกระท่ังในปี 2536  
คณะกรรมกำรอทุกวทิยำแห่งชำตไิด้จดัท�ำเป็นมำตรฐำน 25 ลุม่น�ำ้หลกัและ 254 ลุม่น�ำ้สำขำ 
ซึ่งบำงลุ่มน�้ำไม่สำมำรถที่จะบริหำรจัดกำรน�้ำได้อย่ำงเอกเทศ สืบเนื่องจำกข้อจ�ำกัดจำก
ข้อมลูในอดตีที่ใช้แผนที่มำตรำส่วน 1 : 50,000 ในกำรแบ่งเขตลุ่มน�้ำ แต่มิได้มีผลบังคับ
ทำงกฎหมำย จึงส่งผลให้เกิดปญหำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ขำดเอกภำพไม่ต่อเนื่อง
เชือ่มโยงกนัอย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำวะวิกฤต ประกอบกับพระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน�้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 3 ส่วนที่ 3 มำตรำ 25 “เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำร
จดักำรทรพัยำกรน�ำ้ ให้มีกำรก�ำหนดลุ่มน�้ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึง
สภำพอุทกวิทยำ สภำพภูมิศำสตร์ ระบบนิเวศกำรตั้งถิ่นฐำน กำรผังเมือง ผังน�้ำ และ
เขตกำรปกครองประกอบด้วย” ดังนั้น ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติจึงได้มีกำรจัดท�ำ
โครงกำรศกึษำทบทวน กำรแบ่งพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้
ร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรน�้ำให้มีควำมคล่องตัวสอดรับ
กับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์น�้ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
 หนังสือ “ข้อมูลลุ่มน�้ำโตนเลสำบ” เล่มนี้ได้สรุปเนื้อหำมำจำกรำยงำนกำรศึกษำ
โครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลพื้นฐำนลุ่มน�้ำ 22 ลุ ่มน�้ำ โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ซ่ึงแสดงถงึข้อมลูพืน้ฐำนลุม่น�ำ้ สภำพทัว่ไป สภำพภมูอิำกำศทรพัยำกรดนิ พืน้ทีก่ำรเกษตร 
ทรัพยำกรป่ำไม้และชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนของลุ่มน�้ำ ควำมต้องกำรใช้น�้ำ 
และสภำพปญหำด้ำนทรัพยำกรน�้ำ ซึ่งผู้อ่ำนจะได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับลุ่มน�้ำ
โตนเลสำบ รวมถึงรับทรำบปญหำและเห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ
ให้เกิดกำรร่วมมือและบูรณำกำรกันทุกภำคส่วน เพื่อให้เกิดกำรดูแลรักษำทรัพยำกรน�้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
2564



¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
❉ พื้นที่ลุ่มน�้ำ 4,148.12 ตำรำงกิโลเมตร

❉ จ�ำนวนลุ่มน�้ำสำขำ 3 ลุ่มน�้ำสำขำ

❉ จังหวัดในเขตลุ่มน�้ำ 3 จังหวัด

¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÂÀÒ¾
❉ ควำมยำวล�ำน�้ำโดยประมำณ 55 กิโลเมตร

❉ ระดับควำมสูง 80 - 210 เมตร รทก.

❉ ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,748.70 มิลลิเมตร

❉  ปริมำณน�ำ้ท่ำเฉลีย่รำยปี 2,402 ล้ำนลกูบำศก์เมตร

(ฤดูฝน 2,011 ล้ำนลูกบำศก์เมตร , ฤดูแล้ง 391 ล้ำนลูกบำศก์เมตร)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ
❉ จ�ำนวนโครงกำร 92 โครงกำร

❉ ควำมจุ 160 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

❉ พื้นที่รับประโยชน์ 161,651 ไร่

ÊÃØ»¢ŒÍÁÙÅ¾×é¹°Ò¹ ÅØ‹Á¹íéÒâµ¹àÅÊÒº (16)

»ÃÔÁÒ³¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃãªŒ¹íéÒ 

846 ÅŒÒ¹ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ
❉ ด้ำนเกษตรกรรม 827.63 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

❉ ด้ำนอปุโภคบรโิภค 15.07 ล้ำนลกูบำศก์เมตร

❉ ด้ำนอุตสำหกรรม 3.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
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¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
❉ จ�ำนวนประชำกร 308,500 คน

❉ ครัวเรือน 119,206 ครัวเรือน

❉ เกษตรกรที่มีที่ท�ำกินเป็นของตนเอง 30,936 ครัวเรือน

¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
❉ ทรัพยำกรป่ำไม้ 1,123.11 ตำรำงกิโลเมตร

❉ ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ

1A  161.39 ตำรำงกิโลเมตร

 1B 5.86 ตำรำงกิโลเมตร

 2 252.00 ตำรำงกิโลเมตร

 3 374.60 ตำรำงกิโลเมตร

 4 924.47 ตำรำงกิโลเมตร

 5 2,411.77 ตำรำงกิโลเมตร
❉ พื้นที่ชุมนํ้า - แหง

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
❉ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 3,496.16 ตำรำงกิโลเมตร

 เสี่ยงน้อย 2,004.10 ตำรำงกิโลเมตร

เสี่ยงปำนกลำง 1,492.06 ตำรำงกิโลเมตร

เสี่ยงมำก - ตำรำงกิโลเมตร

❉ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,113.77 ตำรำงกิโลเมตร

เสี่ยงน้อย 2,857.84 ตำรำงกิโลเมตร

เสี่ยงปำนกลำง 874.62 ตำรำงกิโลเมตร

เสี่ยงมำก 381.31 ตำรำงกิโลเมตร

¾×é¹·ÕèàËÁÒÐÊÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃªÅ»ÃÐ·Ò¹áÅÐ¡ÒÃà¡ÉµÃ
❉ พื้นที่เหมำะสมส�ำหรับพัฒนำพื้นที่ชลประทำน 234,210 ไร่

❉ พื้นที่เหมำะสมส�ำหรับท�ำกำรเกษตร 417,750 ไร่ 
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1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

ลุ่มน�้ำโตนเลสำบเป็นลุ่มน�้ำขนำดเล็กที่ตั้งอยู่
ทำงทศิตะวนัออกของประเทศไทย ขนำดพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ 
4,148.12 ตำรำงกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่นเขต
จงัหวดัสระแก้วและจงัหวดัจันทบรุ ีลุม่น�ำ้ทอดตวัยำว
จำกทศิเหนือลงสู่ทศิใต้ สภำพพืน้ทีต่อนบนเป็นแนว
เทือกเขำบรรทัดซ่ึงก้ันเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้นก�ำเนิดของล�ำน�้ำต่ำงๆ 
หลำยสำย พื้นที่ในเขตอ�ำเภอตำพระยำส่วนใหญ่
เป็นภเูขำและมทีีร่ำบรมิล�ำน�ำ้ ส�ำหรบัพืน้ทีต่อนกลำง
ของลุ่มน�้ำซ่ึงอยู ่ในเขตอ�ำเภออรัญประเทศและ
อ�ำเภอวัฒนำนคร เป็นที่รำบโดยลำดเทลงจำก
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอ�ำเภอ
วัฒนำนครจะเป็นที่รำบสูงและมีภูเขำซึ่งเป็นต้น

1.1 ÊÀÒ¾·ÑèÇä»¢Í§ÅØ‹Á¹íéÒ

ก�ำเนดิของคลองน�ำ้ใส พ้ืนท่ีทำงตอนใต้ในเขตอ�ำเภอ
โป่งน�้ำร้อนมีสภำพเป็นภูเขำสูง มีเทือกเขำสอยดำว
เป็นต้นก�ำเนิดของคลองพระพุทธ และคลองโป่ง
น�้ำร้อน เนื่องจำกสภำพพื้นท่ีมีควำมลำดเทจำกทิศ
ตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ล�ำน�้ำสำยต่ำงๆ จึงไหล
ออกไปทำงประเทศกัมพูชำและลงทะเลสำบเขมร 
พื้นท่ีลุ ่มน�้ำโตนเลสำบไม่มีล�ำน�้ำสำยหลักมีเพียง
ล�ำน�ำ้สำยย่อยทีส่�ำคญั ได้แก่ ห้วยพรหมโหด คลองน�ำ้ใส 
คลองด่ำน ห้วยยำง คลองพระพุทธ ล�ำสะโตน 
ห้วยตะเคียน ห้วยนำงำมและคลองโป่งน�้ำร้อน
รำยละเอยีดของจงัหวดัในลุม่น�ำ้โตนเลสำบได้แสดง
ไว้ในตำรำงที่ 1.1.1-1

º··Õè
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1ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



1.1.2 ระบบลุ่มน�้า

กำรแบ่งลุ่มน�้ำสำขำในลุ่มน�้ำโตนเลสำบได้ก�ำหนดตำมผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำทบทวนกำร
แบ่งพื้นที่ลุ่มน�้ำที่เหมำะสมส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำและผลกระทบจำกกำรแบ่งพื้นที่ลุ่มน�้ำ 
โดยส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ ปี 2562 ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้ำโตนเลสำบแบ่งเป็น 3 ลุ่มน�้ำสำขำ คือ ลุ่มน�้ำ
โตนเลสำบตอนบน (ลุ่มน�้ำสำขำ) ห้วยพรมโหด และโตนเลสำบตอนล่ำง รำยละเอียดของแต่ละลุ่มน�้ำสำขำ
แสดงในตำรำงที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน�้ำสำขำแสดงได้ดังรูปที่ 1.1.2-1 ตำมล�ำดับ

หมำยเหตุ* พื้นที่ข้ำงเคียงประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่มีพื้นที่ต�ำบลที่อยู่ในลุ่มน�้ำหลักน้อยกว่ำ 1% 

ของพ้ืนท่ีต�ำบลนัน้ๆ โดยพืน้ทีจั่งหวดั วดัจำกขอบเขตจงัหวดัของกรมกำรปกครอง ปี 2561 ด้วยระบบพกิดั 

UTM WGS84 Zone47

 ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

1

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้้า

1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้้า
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบเป็นลุ่มน ้ำขนำดเล็กที่ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกของประเทศไทย ขนำด
พื นที่ลุ่มน ้ำ 4,148.12 ตำรำงกิโลเมตร พื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี ลุ่มน ้ำ
ทอดตัวยำวจำกทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ สภำพพื นที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขำบรรทัดซึ่งกั นเขตพื นที่จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดปรำจีนบุรี เป็นต้นก้ำเนิดของล้ำน ้ำต่ำงๆ หลำยสำย พื นที่ในเขตอ้ำเภอตำพระยำ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและมีที่รำบริมล้ำน ้ำ ส้ำหรับพื นที่ตอนกลำงของลุ่มน ้ำซึ่งอยู่ในเขตอ้ำเภออรัญ
ประเทศและอ้ำเภอวัฒนำนคร เป็นที่รำบโดยลำดเทลงจำกทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขต
อ้ำเภอวัฒนำนครจะเป็นที่รำบสูงและมีภูเขำซึ่งเป็นต้นก้ำเนิดของคลองน ้ำใส พื นที่ทำงตอนใต้ ในเขต
อ้ำเภอโป่งน ้ำร้อนมีสภำพเป็นภูเขำสูง มีเทือกเขำสอยดำวเป็นต้นก้ำเนิดของคลองพระพุทธและคลอง
โป่งน ้ำร้อน เนื่องจำกสภำพพื นที่มีควำมลำดเทจำกทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ล้ำน ้ำสำยต่ำงๆ จึง
ไหลออกไปทำงประเทศกัมพูชำและลงทะเลสำบเขมร พื นที่ลุ่มน ้ำโตนเลสำบไม่มีล้ำน ้ำสำยหลักมีเพียง
ล้ำน ้ำสำยย่อยที่ส้ำคัญ ได้แก่ ห้วยพรหมโหด คลองน ้ำใส คลองด่ำน ห้วยยำง คลองพระพุทธ ล้ำสะโตน
ห้วยตะเคียน ห้วยนำงำมและคลองโป่งน ้ำร้อน รำยละเอียดของจังหวัดในลุ่มน ้ำโตนเลสำบได้แสดงไว้
ในตำรำงที่ 1.1.1-1

ตารางท่ี 1.1.1-1 รำยละเอียดของจังหวัดในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

หมำยเหต*ุ พื นที่ขำ้งเคียงประกอบดว้ยพื นที่จังหวัดอื่น ๆ ที่มีพื นที่ตำ้บลที่อยู่ในลุ่มน ้ำหลักน้อยกว่ำ 1% ของพื นที่ต้ำบลนั น ๆ โดยพื นที่
จังหวัด วัดจำกขอบเขตจังหวัดของกรมกำรปกครอง ป ีพ.ศ. 2561 ด้วยระบบพกิัด UTM WGS84 Zone47

จังหวัด พื นที่ในเขตลุ่มน ้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ
(ตร.กม.) (ไร่) พื นที่จังหวัด พื นที่ลุ่มน ้ำ

จันทบุรี 1,284.50     802,813        20.04        30.97
  ตรำด         1.83         1,146          0.06          0.04
  สระแก้ว   2,856.23   1,785,144        41.80        68.86
  ข้ำงเคียง*         5.56         3,473          0.13
รวม 4,148.12 2,589,103    100.00

ตารางที่ 1.1.2-1 รายละเอียดของลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าโตนเลสาบ
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1.1.2 ระบบลุ่มน้้า
กำรแบ่งลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโตนเลสำบได้ก้ำหนดตำมผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำ

ทบทวนกำรแบ่งพื นที่ลุ่มน ้ำที่เหมำะสมส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและผลกระทบจำกกำร
แบ่งพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งในพื นที่ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ แบ่งเป็น
3 ลุ่มน ้ำสำขำ คือ ลุ่มน ้ำโตนเลสำบตอนบน (ลุ่มน ้ำสำขำ) ห้วยพรมโหด และโตนเลสำบตอนล่ำง 
รำยละเอียดของแต่ละลุ่มน ้ำสำขำแสดงในตำรำงที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำแสดงได้ดังรูปที่ 1.1.2-1
ตำมล้ำดับ

ตารางท่ี 1.1.2-1 รำยละเอียดของลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ

1 1601 โตนเลสำบตอนบน 1,624.87 1,015,542 39.17         สระแก้ว ตำพระยำ ตำพระยำ วัฒนำนคร อรัญประเทศ โคกสูง
2 1602 ห้วยพรมโหด 1,001.61 626,006 24.15         สระแก้ว คลองหำด วัฒนำนคร อรัญประเทศ
3 1603 โตนเลสำบตอนล่ำง 1,521.64 951,028 36.68         จันทบุรี โป่งน้้ำร้อน สอยดำว

ตรำด บ่อไร่
สระแก้ว คลองหำด อรัญประเทศ

4,148.12 2,592,576 100.00       

พ้ืนทีลุ่่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนที่ (ทัง้หมด และ/หรือบำงส่วน)ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ

รวม

1.1.3 ปริมาณฝน

ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีปริมำณฝนเฉลี่ย
เท่ำกับ 1,168.0 มิลลิเมตร ปริมำณน�้ำฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือน
ตุลำคม คดิเป็นร้อยละ 78.5 โดยเดือนทีมี่ฝนตกสงูสดุ ได้แก่ เดอืนกนัยำยนมปีรมิำณฝนเฉลีย่ 213.3 มิลลเิมตร 
ซึ่งปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ยรอบ 30 ปีของลุ่มน�้ำโตนเลสำบและลุ่มน�้ำสำขำ แสดงไว้ในตำรำงที่ 1.1.3-1 

2 ข้อมูลลุ่มน�้า



 รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

3

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

3ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



หมำยเหตุ  1. ปริมำณน�้ำฝน ตั้งแต่ปี 2531 – 2560
  2. ปริมำณน�้ำท่ำ ตั้งแต่ปี 2500 – 2560

1.1.4 ปริมาณน�้าท่า

 ปรมิำณน�ำ้ท่ำของลุม่น�ำ้โตนเลสำบจำกกำรรวบรวมและวเิครำะห์ข้อมลูปรมิำณน�ำ้ท่ำรำยเดือนและรำยปี
ของสถำนีวัดน�ำ้ท่ำในพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ต้ังแต่ปี 2500 - 2560 กำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปรมิำณน�ำ้ท่ำรำยปี
เฉลี่ยและพื้นที่รับน�้ำฝน ได้สมกำรควำมสัมพันธ์ดังนี้

เมื่อ QM คือ ปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย , ลานลูกบาศกเมตร
 A คือ พื้นที่รับนํ้าฝน, ตารางกิโลเมตร

Q
M
 = 4.2579 A 0.5995  (R2 = 0.8855)

สรุปลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีปริมำณน�้ำท่ำเฉลี่ยปีละ 2,402 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นปริมำณน�้ำท่ำในฤดูฝน 
(เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม) เฉลี่ย 2,011 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83.7 ของปริมำณน�้ำท่ำ
เฉลี่ยทั้งปี โดยแยกเป็นรำยลุ่มน�้ำสำขำดังตำรำงที่ 1.1.3-1 

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน�้าใต้ดิน

จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำกำรให้น�้ำของชั้นน�้ำบำดำลมำตรำส่วน 1:100,000 ในพื้นที่ศึกษำสรุปได้ว่ำ 
ลุม่น�ำ้โตนเลสำบมพ้ืีนทีท่ีค่ณุภำพน�ำ้บำดำลเหมำะส�ำหรบักำรน�ำมำใช้ประโยชน์เท่ำกับ 1,762.53 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือเท่ำกับร้อยละ 42.49 ของพืน้ท่ีลุ่มน�ำ้ โดยส่วนใหญ่มศีกัยภำพกำรให้น�ำ้บำดำล น้อยกว่ำ 2 ลกูบำศก์เมตร
ต่อชัว่โมง โดยครอบคลมุพืน้ที ่1,190.44 ตำรำงกโิลเมตร หรอืเท่ำกบัร้อยละ 28.70 ของพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ รองลงมำ
คือ พื้นที่ที่มีศักยภำพน�้ำบำดำล 2-10 10-20 และ มำกกว่ำ 20 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำมล�ำดับ 
โดยครอบคลุมพื้นที่ 550.79  15.97 และ 5.33 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล�ำดับ หรือเท่ำกับร้อยละ 13.28  
0.38 และ 0.13 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำ ตำมล�ำดับ โดยแสดงศักยภำพน�้ำบำดำลในบริเวณพื้นที่ศึกษำมำตรำส่วน 
1:100,000 สำมำรถแสดงได้ตำมรูปที่ 1.1.5-1

ตารางที่1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน�้าท่าเฉลี่ยรอบ 30 ปของลุ่มน�้าโตนเลสาบและลุ่มน�้าสาขา
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1.1.3 ปริมาณฝน
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ียในรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่มน ้ำโตนเลสำบมี

ปริมำณฝนเฉลี่ยเท่ำกับ 1,168.0 มิลลิเมตร ปริมำณน ้ำฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ นในช่วงฤดูฝนระหว่ำง
เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม คิดเป็น 78.5% โดยเดือนที่มีฝนตกสูงสุดได้แก่เดือนกันยำยน มี
ปริมำณฝนเฉลี่ย 213.3 มิลลิเมตร ซึ่งปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ยรอบ 30 ปีของลุ่มน ้ำโตนเลสำบและ
ลุ่มน ้ำสำขำ แสดงไว้ในตำรำงที่ 1.1.3-1 

1.1.4 ปริมาณน้้าท่า
ปริมำณน ้ำท่ำของลุ่มน ้ำโตนเลสำบ จำกกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณน ้ำท่ำรำย

เดือนและรำยปีของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำตั งแต่ปี 2500 - 2560 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำฝน ได้สมกำรควำมสัมพันธ์ดังนี 

QM = 4.2579 A 0.5995 (R2 = 0.8855)
เมื่อ QM คือ ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย , ล้ำน ลบ.ม.

A คือ พื นที่รับน ้ำฝน, ตร.กม.
สรุปลุ่มน ้ำโตนเลสำบมีปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยปีละ 2,402 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นปริมำณ

น ้ำท่ำในฤดูฝน (เดือนพฤษภำคมถึงตุลำคม) เฉลี่ย 2,011 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83.7 ของ
ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยทั งปี โดยแยกเป็นรำยลุ่มน ้ำสำขำดังตำรำงที่ 1.1.3-1 
ตารางที่ 1.1.3-1 ปริมำณฝนและปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยรอบ 30 ปี ของลุ่มน ้ำโตนเลสำบและลุ่มน ้ำสำขำ

  หมำยเหตุ : 1. ปริมำณน ้ำฝน ตั งแต่ปี 2531 – 2560
2. ปริมำณน ้ำท่ำ ตั งแต่ปี 2500 – 2560

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้้าใต้ดิน
จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำกำรใช้น ้ำของชั นน ้ำบำดำลมำตรำส่วน 1:100,000 ในพื นที่ศึกษำ

สรุปได้ว่ำ ลุ่มน ้ำโตนเลสำบมีพื นที่ที่คุณภำพน ้ำบำดำลเหมำะส้ำหรับกำรน้ำมำใช้ประโยชน์เท่ำกับ 
1,762.53 ตำรำงกิโลเมตร หรือเท่ำกับร้อยละ 42.49 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ โดยส่วนใหญ่มีศักยภำพกำรให้
น ้ำบำดำล น้อยกว่ำ 2 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง โดยครอบคลุมพื นที่ 1 ,190.44 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
เท่ำกับร้อยละ 28.70 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ รองลงมำคือ พื นที่ที่มีศักยภำพน ้ำบำดำล 2 -10  10-20 และ 

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

โตนเลสำบตอนบน (ลุ่มน้้ำสำขำ) 1,202.3 994.6 207.7 474.4 408.2 66.2 9.3
ห้วยพรมโหด 1,187.7 980.1 207.6 448.9 386.7 62.1 14.2
โตนเลสำบตอนล่ำง 1,118.6 793.7 324.9 1479.2 1216.4 262.7 30.8
โตนเลสำบ (ลุ่มน้้ำหลัก) 1,168.0 917.4 250.6 2402.5 2011.4 391.1 18.4

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

รวมทัง้ปี

4 ข้อมูลลุ่มน�้า
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มำกกว่ำ 20 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ตำมล้ำดับ โดยครอบคลุมพื นที่ 550.79  15.97 และ 5.33 ตำรำง
กิโลเมตร ตำมล้ำดับ หรือเท่ำกับร้อยละ 13.28  0.38 และ 0.13 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ตำมล้ำดับ โดยแสดง
ศักยภำพน ้ำบำดำลในบริเวณพื นที่ศึกษำมำตรำส่วน 1:100,000 สำมำรถแสดงได้ตำมรูปที่ 1.1.5-1

รูปที่ 1.1.5-1 แผนที่แสดงศักยภำพน ้ำบำดำลในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ
 รูปที่ 1.1.5-1 ศักยภาพน�้าบาดาลในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าโตนเลสาบ

5ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



1.1.6 คุณภาพน�้า

 แหล่งน�้ำในลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีลักษณะเป็น 
ต้นน�้ำที่มีด้ำนท้ำยน�้ำอยู่ในประเทศกัมพูชำ น�้ำใน
แหล่งน�้ำจึงมักแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง โดยทั่วไป 
น�้ำในแหล่งน�้ำมีคุณสมบัติเป็นน�้ำอ่อน ยกเว้นใน 
บำงพื้นที่ เช่น ลุ่มน�้ำย่อยคลองด่ำนและบำงส่วน
ของลุม่น�ำ้ย่อยคลองพระพทุธทีพ่บว่ำน�ำ้ในแหล่งน�ำ้ 
มีค่ำควำมกระด้ำงชั่วครำวสูง เน่ืองจำกมีที่ต้ังอยู่
บนชัน้หนิอุม้น�ำ้คำร์บอเนตในแต่ละแหล่งน�ำ้ พบว่ำ  
มปีริมำณกำรปนเป้ือนของตะกอนควำมขุน่แตกต่ำง
กันไป โดยแหล่งน�้ำในลุ่มน�้ำย่อยห้วยสะโตนและ
คลองโป่งน�้ำร้อน น�้ำจะมีควำมขุ่นสูงในช่วงฤดูฝน
ขณะที่ในลุ่มน�้ำย่อยคลองด่ำนและคลองพระพุทธ  
น�้ำจะมีลักษณะใสตลอดช่วงปี ส�ำหรับคุณภำพ 

ด้ำนอื่น กล่ำวได้ว่ำ น�้ำในแหล่งน�้ำภำยในลุ่มน�้ำ 
โตนเลสำบมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจำกมีกำร
ปนเป้ือนของสิง่ปฏกิลูสำรอนิทรย์ี โลหะ โลหะหนกั 
และสำรพิษต่ำงๆ อยู่ในระดับต�่ำถึงต�่ำมำก ยกเว้น
ในบำงแหล่งน�้ำท่ีพบกำรปนเปื้อนของสำรอินทรีย์
ค่อนข้ำงสูงในฤดูแล้ง ซ่ึงเป็นสภำพปกติที่เกิดจำก
กำรแห้งขอดของล�ำน�้ำในช่วงฤดูดังกล่ำว ผลกำร
ตรวจวัดคุณภำพน�้ำห้วยพรมโหดซ่ึงอยู่ในลุ ่มน�้ำ 
โตนเลสำบ เดอืนสงิหำคม ปี 2561 ทีส่ถำนตีรวจวดั 
คุณภำพน�้ำ 3 สถำนี ได้แก่ สถำนีบ้ำนทดน้อย  
สถำนีอ�ำเภออรัญประเทศ และสถำนีฝำยน�้ำล้น
บ้ำนโคกสะเบง พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 80 ซึ่งอยู่ใน 
เกณฑ์ดี 

6 ข้อมูลลุ่มน�้ำ



1.2	·รัพÂากร´ÔนแลÐการใช้»รÐโÂชน�·Õ่´Ôน

1.2.1 ทรัพยากรดิน

จำกแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนำที่ดิน มำตรำส่วน 1:25,000 พบว่ำ ลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีทั้งหมด 
27 กลุ่มชุดดิน โดยกลุ่มชุดดินที่คลุมพื้นที่มำกล�ำดับที่ 1 – 3 ได้แก่

กลุมชดุดนิที ่31 คอื กลุม่ดนิเหนยีวลกึถงึลกึมำกทีเ่กดิจำกวตัถตุ้นก�ำเนดิดินเนือ้ละเอยีด 
ปฏิกิริยำดินเป็นกลำงหรือเป็นด่ำง กำรระบำยน�้ำดีถึงดีปำนกลำง ควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง ครอบคลุมพื้นที่ 637.34 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 398,337 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
15.36 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำ

กลุมชุดดินที่ 41 คือ กลุ่มดินทรำยหนำปำนกลำง ที่เกิดจำกตะกอนล�ำน�้ำหรือตะกอน
เนื้อหยำบ ทับอยู่บนชั้นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปน
ทรำยแป้ง ปฏิกิริยำดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลำง กำรระบำยน�้ำดี อยู่บนช้ันดินท่ีมี
กำรระบำยน�ำ้ดีปำนกลำง ควำมอดุมสมบรูณ์ต�ำ่ ครอบคลมุพืน้ท่ี 358.23 ตำรำงกิโลเมตร 
หรือ223,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำ

กลุมชุดดินที่51 คื อกลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจัด กำรระบำยน�้ำดี
ถึงค่อนข้ำงมำก ควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ครอบคลุมพื้นที่ 277.35 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
173,345 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.69 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำ

1

2

3

รำยละเอียดกลุ่มชุดดิน ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 1.2.1-1

7ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

7

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

 รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน�้าโตนเลสาบ

8 ข้อมูลลุ่มน�้า



1.2.2 การใช้ประโยชนที่ดิน

จำกแผนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2559-2560 
ได้แสดงกำรกระจำยตัวของพ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์
ท่ีดินแต่ละประเภทไว้ในรูปท่ี 1.2.2-1 สำมำรถน�ำ
มำวิเครำะห์หำกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่ำงๆ ได้
ดังแสดงไว้ในตำรำงท่ี 1.2.2-1 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีเหมำะ
สมส�ำหรับกำรพัฒนำเป็นพ้ืนท่ีชลประทำนรวม 

0.234 ล้ำนไร่และพ้ืนท่ีท่ีเหมำะสมส�ำหรับท�ำกำร
เกษตรอยู่รวมเท่ำกับ 0.418 ล้ำนไร่ ดังแสดงพื้นที่
เหมำะสมส�ำหรบักำรชลประทำนและท�ำกำรเกษตร
ไว้ในรูปที่ 1.2.2-2 และสรุปตัวเลขพื้นที่เหมำะสม
ส�ำหรบักำรชลประทำนและท�ำกำรเกษตร และพืน้ท่ี
ชลประทำนไว้ในตำรำงที่ 1.2.2-2

ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชนที่ดินชนิดต่าง ๆ ป  2559-2560

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นที่เหมาะสมส�าหรับการชลประทานและท�าการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน

หน่วย : ตร.กม.

หน่วย : ตร.กม.

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

 
9 

ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 1.2.2-1การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานและทําการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 

ตารางที่ 1.3.1-1พ้ืนท่ีป่าไม้ในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์
พืชนํ้า

สถานท่ี

เพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้า

188.87 1,078.91 865.14 244.75 508.48 0.83 3.19 0.01 0.60 1,112.64 61.92 75.37 N/A 4,148.12
58.26 567.39 331.62 73.29 3.14 0.00 1.72 - 0.08 528.09 30.72 27.90 N/A 1,624.87
75.90 433.48 240.95 164.09 13.99 0.19 0.95 0.01 0.46 40.28 10.17 21.13 N/A 1,001.61
54.71 78.04 292.58 7.37 491.35 0.64 0.51 - 0.06 544.27 21.03 26.34 N/A 1,521.64

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี

ชุมชน

และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีนํ้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ

พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ทําการเกษตร

(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)
16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 374.74 0.2342 668.40 0.4178
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา) 58.49 0.0366 16.77 0.0105
1602 ห้วยพรมโหด 288.17 0.1801 115.02 0.0719
1603 โตนเลสาบตอนล่าง 28.08 0.0175 536.61 0.3354

ลุ่มนํ้าสาขา

พ้ืนท่ี

ประกาศ

เดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

พ้ืนท่ีป่า

ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

1,123.11 451.80 54.87 313.04 13.90
456.10 449.86 54.70 2.18 -
376.93 0.12 0.17 - -
290.08 1.82 - 310.87 13.90

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

พ้ืนท่ีป่าไม้

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

ข้อมูล : กรมพัฒนำที่ดิน (ปี 2560)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาต ิ

 
9 

ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 1.2.2-1การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานและทําการเกษตร และพ้ืนที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 

ตารางที่ 1.3.1-1พ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์
พืชนํ้า

สถานท่ี

เพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้า

188.87 1,078.91 865.14 244.75 508.48 0.83 3.19 0.01 0.60 1,112.64 61.92 75.37 N/A 4,148.12
58.26 567.39 331.62 73.29 3.14 0.00 1.72 - 0.08 528.09 30.72 27.90 N/A 1,624.87
75.90 433.48 240.95 164.09 13.99 0.19 0.95 0.01 0.46 40.28 10.17 21.13 N/A 1,001.61
54.71 78.04 292.58 7.37 491.35 0.64 0.51 - 0.06 544.27 21.03 26.34 N/A 1,521.64

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี

ชุมชน

และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีนํ้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ

พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ทําการเกษตร

(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)
16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 374.74 0.2342 668.40 0.4178
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา) 58.49 0.0366 16.77 0.0105
1602 ห้วยพรมโหด 288.17 0.1801 115.02 0.0719
1603 โตนเลสาบตอนล่าง 28.08 0.0175 536.61 0.3354

ลุ่มนํ้าสาขา

พ้ืนท่ี

ประกาศ

เดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

พ้ืนท่ีป่า

ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

1,123.11 451.80 54.87 313.04 13.90
456.10 449.86 54.70 2.18 -
376.93 0.12 0.17 - -
290.08 1.82 - 310.87 13.90

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

พ้ืนท่ีป่าไม้

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

ข้อมูล : กรมชลประทำน

9ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

9

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

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

10 ข้อมูลลุ่มน�้า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

10

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

ตารางที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร และพื นที่ชลประทำนปัจจุบัน

รูปที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรท้ำกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร

พ้ืนทีเ่หมำะสมส้ำหรับ พ้ืนทีช่ลประทำน
พัฒนำพ้ืนทีช่ลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

16 ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ 374.74 0.2342 668.40 0.4178 165.06 0.1032
1601 โตนเลสำบตอนบน (ลุ่มน้้ำสำขำ) 58.49 0.0366 16.77 0.0105 87.83 0.0549
1602 ห้วยพรมโหด 288.17 0.1801 115.02 0.0719 2.97 0.0019
1603 โตนเลสำบตอนล่ำง 28.08 0.0175 536.61 0.3354 74.27 0.0464

ลุ่มน้้ำสำขำ

รูปที่ 1.2.2-2 พื้นที่เหมาะสมส�าหรับการชลประทานและท�าการเกษตร

11ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



1.3		·รัพÂากร»†าäม้แลÐชั้นคุ³Àาพลุ่มน�้า

1.3.1  ทรัพยากรปาไม้

จำกข้อมูลแผนที่ทรัพยำกรป่ำไม้ดังได้แสดงไว้ในรูปท่ี 1.3.1-1 และสำมำรถสรุปตัวเลขไว้ในตำรำงท่ี 
1.3.1-1 พบว่ำพื้นที่ป่ำไม้ในลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีเท่ำกับ 1,123.11 ตำรำงกิโลเมตร หรือคิดเป็น 701,941 ไร่ 
เท่ำกับร้อยละ 27.8 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำ

1.3.2 ช้ันคุณภาพลุ่มน�้า

ในลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีพ้ืนที่ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ 1A 1B และ ช้ัน 2 เท่ำกับ 161.39  5.86 และ 252 
ตำรำงกิโลเมตร ตำมล�ำดับ รวมเท่ำกับร้อยละ 10.11 ของพื้นที่ลุ่มน�้ำดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.3.2-1

ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นที่ปาไม้ในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

หน่วย : ตร.กม.

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

 
9 

ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 1.2.2-1การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับการชลประทานและทําการเกษตร และพื้นที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 

ตารางที่ 1.3.1-1พ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์
พืชนํ้า

สถานท่ี

เพาะเลี้ยง

สัตว์นํ้า

188.87 1,078.91 865.14 244.75 508.48 0.83 3.19 0.01 0.60 1,112.64 61.92 75.37 N/A 4,148.12
58.26 567.39 331.62 73.29 3.14 0.00 1.72 - 0.08 528.09 30.72 27.90 N/A 1,624.87
75.90 433.48 240.95 164.09 13.99 0.19 0.95 0.01 0.46 40.28 10.17 21.13 N/A 1,001.61
54.71 78.04 292.58 7.37 491.35 0.64 0.51 - 0.06 544.27 21.03 26.34 N/A 1,521.64

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี

ชุมชน

และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีนํ้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับ

พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ทําการเกษตร

(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)
16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 374.74 0.2342 668.40 0.4178
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา) 58.49 0.0366 16.77 0.0105
1602 ห้วยพรมโหด 288.17 0.1801 115.02 0.0719
1603 โตนเลสาบตอนล่าง 28.08 0.0175 536.61 0.3354

ลุ่มนํ้าสาขา

พ้ืนท่ี

ประกาศ

เดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

พ้ืนท่ีป่า

ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี

เตรียมการ

ขยายเขต

1,123.11 451.80 54.87 313.04 13.90
456.10 449.86 54.70 2.18 -
376.93 0.12 0.17 - -
290.08 1.82 - 310.87 13.90

รหัส/ชื่อลุ่มนํ้าหลัก/สาขา

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

พ้ืนท่ีป่าไม้

พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

ข้อมูล : กรมป่ำไม้ (ปี 2562)

12 ข้อมูลลุ่มน�้า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

12

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

รูปที่ 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

รูปที่ 1.3.1-1 พื้นที่ปาไม้ในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

13ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

13

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า
ในลุ่มน ้ำโตนเลสำบมีพื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 1A 1B และ 2 เท่ำกับ 161.39  5.86 และ 

252.00 ตำรำงกิโลเมตร ตำมล้ำดับ ซึ่งรวมเท่ำกับร้อยละ 10.11 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 
1.3.2-1

รูปที่ 1.3.2-1 พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ
รูปที่ 1.3.2-1 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้าในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

14 ข้อมูลลุ่มน�้า



1.4		»รÐชากร	เÈรษ°กÔ¨แลÐสังคม
 1.4.1 ประชากร

 ข้อมูลประชำกรและครัวเรือน รวบรวมจำก
ส�ำนกับรหิำรกำรทะเบยีน กรมกำรปกครอง ปี 2562 
โดยกำรน�ำข้อมูลประชำกรรำยต�ำบลมำคูณกับ
สัดส่วนพื้นท่ีต�ำบลในลุ่มน�้ำ ซึ่งลุ่มน�้ำโตนเลสำบ
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัด 8 อ�ำเภอ 
46 ต�ำบล มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 305,307 คน 
แยกเป็นประชำกรชำย 153,902 คน และ
ประชำกรหญิง 151,406 คน มีควำมหนำแน่น
ของประชำกร 73.60 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
จ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 119,798 ครัวเรือน 
เฉลี่ย 2.55 คนต่อครัวเรือน

 1.4.2 เศรษฐกิจและสังคม

 ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสงัคม รวบรวมข้อมลูจำกรำยงำน กชช.2ค ซึง่เป็นข้อมลูระดบัหมูบ้่ำนท่ี
แสดงสภำพทัว่ไปของหมูบ้่ำน สภำพพืน้ฐำนทำงเศรษฐกจิ ระดบักำรศกึษำ กำรมีส่วนร่วมและควำมเข้มแขง็
ของชุมชน สขุภำพและอนำมยั สภำพแรงงำน และยำเสพตดิ ซึง่ด�ำเนนิกำรจดัเกบ็ทุกหมู่บ้ำนในเขตชนบทเป็น
ประจ�ำทุก 2 ปี ท�ำให้ทรำบว่ำประชำชนในหมู่บ้ำนมีคุณภำพชีวิตและสภำพควำมเป็นอยู่เป็นอย่ำงไร แต่ละ
หมู่บ้ำนมีปญหำในเร่ืองใดบ้ำงที่ควรได้รับกำรแก้ไข ซ่ึงปญหำจะบ่งช้ีได้จำกตัวช้ีวัด นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
จัดระดับกำรพัฒนำของหมู่บ้ำนได้เป็น 3 ระดับ คือ หมู่บ้ำนเร่งรัดพัฒนำอันดับ 1 (ล้ำหลัง) หมู่บ้ำนเร่งรัด
พัฒนำอันดับ 2 (ปำนกลำง) และหมู่บ้ำนเร่งรัดพัฒนำอันดับ 3 (ก้ำวหน้ำ) ซึ่งจำกกำรรวบรวมข้อมูล กชช.2ค 
ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและประชำกร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้ำนที่อยู่ในพื้นที่
ลุ่มน�้ำโตนเลสำบซึ่งมีทั้งสิ้น 382 หมู่บ้ำน

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

จันทบุรี
ตรำด
สระแก้ว

254,582
171,189
72,555

2,986
2,879
2,976

74.24
69.9
79.06

15ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



โครงกำรพัฒนำแหล ่งน�้ ำและโครงกำร
ชลประทำนในปี 2562 ที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในพื้นที่
ลุ่มน�้ำโตนเลสำบ แบ่งประเภทโครงกำรตำมขนำด
ควำมจุเก็บกัก ได้แก่ โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่
มคีวำมจเุกบ็กกัตัง้แต่ 100 ล้ำนลกูบำศก์เมตร ขึน้ไป 
โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ขนำดกลำง มคีวำมจุเกบ็กกั
ตัง้แต่ 2 ล้ำนลกูบำศก์เมตร ข้ึนไป แต่น้อยกว่ำ 100 ล้ำน
ลกูบำศก์เมตร และโครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ขนำดเลก็
มคีวำมจเุกบ็กกัน้อยกว่ำ 2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร

2.1	โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

º··Õè

2

 ลุ่มน�้ำโตนเลสำบ มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ
ทัง้สิน้ 92 โครงกำร ประกอบไปด้วย โครงกำรพฒันำ
แหล่งน�ำ้ขนำดกลำง 6 โครงกำร และโครงกำรพัฒนำ
แหล่งน�ำ้ขนำดเล็ก 86 โครงกำร รวมควำมจเุก็บกกั 
160 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 
161,651 ไร่ ต�ำแหน่งโครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ในพืน้ท่ี
ลุ่มน�ำ้โตนเลสำบ แสดงดงัรูปท่ี 2.1-1

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
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รูปที่ 2.1-1 ต้ำแหน่งโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำปัจจุบันในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ
รูปที่ 2.1-1 ต�าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน�้าในลุ่มน�้าโตนเลสาบ
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดใหญ่

 ลุม่น�ำ้โตนเลสำบยงัไม่มโีครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ เนือ่งจำกล�ำน�ำ้ในลุม่น�ำ้เป็นล�ำน�ำ้สำยสัน้ๆ 
ไม่เหมำะสมในกำรพัฒนำเป็นแหล่งน�้ำเก็บกักน�้ำขนำดใหญ่

2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดกลาง

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดกลำงที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2562 มีทั้งสิ้น 6 โครงกำร สำมำรถเก็บ
กักน�้ำได้ 147 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวม 101,651 ไร่ โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดกลำง
ในพื้นที่ เช่น

 1) อ่ำงเก็บน�้ำห้วยยำง ต�ำบลตำพระยำ 
อ�ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้วควำมจุ 60 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 50,676 ไร่
 2) อ่ำงเก็บน�้ำห้วยตะเคียนต�ำบลโคคลำน 
อ�ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว ควำมจุ 10 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 3,858 ไร่
 3) อ่ำงเก็บน�้ำเขำรัง ต�ำบลผ่ำนศึก อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ควำมจุ 3.72 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,855 ไร่

 4) อ่ำงเก็บน�้ำคลองบอน ต�ำบลหนองตำคง  
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ควำมจุ 2.5 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 907 ไร่
 5) อ่ำงเก็บน�้ำคลองพระพุทธ ต�ำบลทับไทร 
อ�ำเภอโป่งน�ำ้ร้อน จงัหวดัจนัทบุร ีควำมจุ 70.51 ล้ำน 
ลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 44,355 ไร่

18 ข้อมูลลุ่มน�้ำ



 โครงกำรพัฒนำแหล่งน�ำ้ทีมี่ศกัยภำพในกำรพฒันำ พบว่ำ พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้โตนเลสำบมแีผนงำนโครงกำรท่ีส�ำคญั 
จ�ำนวน 4 โครงกำร ควำมจุเกบ็กักรวม 34.32ล้ำนลูกบำศก์เมตร และพืน้ท่ีรับประโยชน์รวมท้ังสิน้ 23,769 ไร่ 
ดงันี้

2.2	 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 1) ระบบป ้องกันน�้ ำท ่ วมพื้ นที่ ชุ มชน
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 
1,268.75 ไร่
 2) ระบบป ้องกันน�้ ำท ่ วมพื้ นที่ ชุ มชน 
บ้ำนใหม่หนองไทร จงัหวดัสระแก้ว พืน้ท่ีรบัประโยชน์  
2,700 ไร่
 3) อ่ำงเก็บน�้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว 
ควำมจ ุ22.32 ล้ำนลกูบำศก์เมตร พืน้ท่ีรบัประโยชน์ 
12,800 ไร่
 4) อ่ำงเก็บน�้ำคลองเครือหวำย จังหวัด
สระแก้ว ควำมจุ 12 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที ่
รบัประโยชน์ 7,000 ไร่

2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็ก

 โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดเล็กซึ่งเป็น
โครงกำรประเภทอ่ำงเก็บน�้ำ คลองส่งน�้ำ หนอง  
บึง สระน�้ำ บ่อน�้ำต้ืน บ่อน�้ำบำดำล และอ่ืนๆ  
ท่ีใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงไม่เกนิ 1 ปี ทีไ่ด้ด�ำเนนิกำร 
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 86 โครงกำร  
มีปริมำตรควำมจุเก็บกัก 13 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 60,000ไร่
 อย่ำงไรก็ตำม พืน้ทีร่บัประโยชน์จำกโครงกำร
พัฒนำแหล่งน�้ำขนำดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบ 
ส่งน�ำ้ท�ำให้กำรน�ำน�ำ้ไปใช้ท�ำได้ไม่เตม็ประสทิธิภำพ 
มำกนัก ซ่ึงในทำงปฏิ บั ติจะส ่งผลให ้พื้นที่ 
รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะลดลงอีกประมำณ 30% 
ถึง 40%

19ลุ่มน�ำ้โตนเลสำบ



 กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น�้ำของกิจกรรม
กำรใช้น�้ำต่ำงๆ พิจำรณำจำกสภำพปจจุบันของ
กจิกรรมกำรใช้น�ำ้ ซ่ึงรวบรวมข้อมลูจำกแหล่งข้อมลู

3.1	 แนÇ·างการ»รÐเมÔนคÇามต้องการใช้น�้า

º··Õè

3

และรำยงำนกำรศึกษำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง กรอบแนวคดิ
กำรประเมินควำมต ้องกำรใช ้น�้ ำของลุ ่มน�้ ำ 
ดังแสดงในตำรำงที่ 3.1-1

 ควำมต้องกำรน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจะเป็นกำรประเมินจำกจ�ำนวนประชำกรคูณด้วยอัตรำ
ควำมต้องกำรใช้น�ำ้ของประชำกร ส่วนปริมำณควำมต้องกำรใช้น�ำ้เพือ่กำรท่องเทีย่ว ก็จะประเมนิจำกจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวคูณด้วยอัตรำควำมต้องกำรใช้น�้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว ก็จะสำมำรถประเมินปริมำณควำมต้องกำร
ใช้น�ำ้ทัง้สองส่วนได้ แต่ในกำรด�ำเนินกำรเน่ืองจำกอตัรำควำมต้องกำรใช้น�ำ้ในแต่ละพืน้ทีจ่ะมคีวำมแตกต่ำงกนั
เป็นอย่ำงมำกจำกรูปแบบของกิจกรรมกำรใช้ที่แตกต่ำงกัน ควำมไม่แน่นอนของข้อมูลในบำงประเด็น 
เช่น กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ประชำกรแฝง แหล่งน�้ำที่น�ำมำใช้เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรนั้นๆ ว่ำเป็น
แหล่งน�้ำผิวดินหรือแหล่งน�้ำบำดำล

3.2	 น�้าใช้เพื่อการอุ»โÀคºรÔโÀคแลÐการ·่องเ·Õ่ÂÇ
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 ควำมต้องกำรน�ำ้เพ่ือกำรเกษตรกรรมรวมท้ังสิน้ 827.63 ล้ำนลกูบำศก์เมตรต่อปี โดยเป็นควำมต้องกำรน�ำ้ 
เพื่อกำรเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทำนเท่ำกับ 64.60 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และนอกเขตพื้นที่ชลประทำน
เท่ำกับ 763.03 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี  

3.3	 น�า้ใช้เพ่ือการเกษตร

3.4	 น�า้ใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม
 ควำมต้องกำรใช้น�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม เป็นกำรประเมินถึงควำมต้องกำรน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม
ของโรงงำนประเภทต่ำงๆ ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้น�้ำท่ีแตกต่ำงกันตำมประเภทของโรงงำนอุตสำหกรรม  
ซึง่ได้จ�ำแนกไว้เป็น 10 ประเภท ได้แก่ อตุสำหกรรมผลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ อตุสำหกรรมเคมภีณัฑ์ อุตสำหกรรม
อำหำรเครือ่งดืม่ อตุสำหกรรมถลงุหล่อโลหะ อตุสำหกรรมท่ัวไป อตุสำหกรรมกลำงแจ้ง อุตสำหกรรมกระดำษ 
อุตสำหกรรมสิ่งทอฟอกสีย้อมสี ผลิตภัณฑ์อโลหะ และผลิตภัณฑ์ไม้เครื่องเรือน
 ควำมต้องกำรใช้น�ำ้เพือ่กำรอตุสำหกรรม ปี 2562 ทัง้ในส่วนของกำรประปำนครหลวง และกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค บ่อน�้ำบำดำลเอกชน (เพื่อกำรอุตสำหกรรม) โรงงำนอุตสำหกรรมขนำดเล็กนอกเขตประปำ  
ทั้งแหล่งน�้ำผิวดินและใต้ผิวดิน พบว่ำลุ่มน�้ำโตนเลสำบมีควำมต้องกำรน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมประมำณ  
3.30 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาต ิ
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น้าํ 

3.1 แนวทางการประเมินความตอ้งการใชน้้ํา 
การประเมินความต้องการใช้น้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ํา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ําของลุ่มน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1 

ตารางที่ 3.1-1กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ําสําหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มนํ้า 

กิจกรรมการใช้น้ํา การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ํา 
ข้อมูล การประเมิน/คํานวณ 

การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ําดิบ/กําลังผลิต 
- จํานวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจํานวนประชากร/ปริมาณน้ําผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช 
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ํา 
- การขาดแคลนน้ํา 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อ่ืนๆ  

ศึกษาและจําลองปริมาณความตอ้งการใช้น้ํา
โดยใช้การสมดุลน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูก 
เพ่ือหาปริมาณฝนใช้การและปริมาณความ
ต้องการนํ้าเพื่อการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา 
- การใช้น้ํา/อัตราการใช้น้ํา 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ํา 

การท่องเที่ยว - จํานวนนักท่องเท่ียว/อัตราการใช้น้ํา ประเมินจํานวนนักท่องเที่ยว/ปริมาณน้ํา 
รักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา ปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิด  ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิด 

3.2 น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
ด้านความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจํานวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ําของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือการท่องเท่ียว  
ก็จะประเมินการจํานวนนักท่องเที่ยวคูณด้วยอัตราความต้องการใช้น้ําเพ่ือการท่องเที่ยว ก็จะสามารถ
ประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ําทั้งสองส่วนได้ แต่ในการดําเนินการเนื่องจากอัตราความต้องการ 
ใช้น้ําในแต่ละพ้ืนที่จะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากจากรูปแบบของกิจกรรมการใช้ที่แตกต่างกัน  
ความไม่แน่นอนของข้อมูลในบางประเด็น เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประชากรแฝง แหล่งน้ําที่นํามาใช้ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการนั้นๆ ว่าเป็นแหล่งน้ําผิวดินหรือแหล่งน้ําบาดาล  

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น�้าส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน�้า
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 ควำมต้องกำรใช้น�ำ้เพือ่รกัษำสมดุลนเิวศวทิยำ
ท้ำยน�้ำ จะใช้กำรวิเครำะห์โดยกำรจัดท�ำโค้ง
ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเวลำและอัตรำกำรไหลของน�ำ้ 
(Flow duration curve) ทีไ่หลออกจำกลุม่น�ำ้รำยวนั 
โดยจะวิเครำะห์หำอัตรำกำรไหลทีม่ค่ีำต�ำ่สดุทีท่�ำให้
เกิดกำรไหลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของ
เวลำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ นอกจำกน้ันจะก�ำหนด
ตำมค่ำควำมต้องกำรใช้น�้ำด้ำนท้ำยน�้ำส�ำหรับ
กรณีเฉพำะต่ำงๆ เช่น กำรผลักดันน�้ำเค็ม-น�้ำเสีย 
กำรรกัษำระดบัน�ำ้เพ่ือกำรเดินเรอื ควำมต้องกำรน�ำ้
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและอุตสำหกรรม เป็นต้น 
แต่เน่ืองจำกในช่วงฤดูแล้งส่วนใหญ่จะไม่มีน�้ำไหล
ในล�ำน�้ำ และเป็นล�ำน�้ำที่ไหลออกนอกประเทศสู่
โตนเลสำบ จงึไม่มคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้เพือ่กำรรกัษำ
ระบบนิเวศท้ำยน�้ำ

จำกข้อมลูควำมต้องกำรใช้น�ำ้ในด้ำนต่ำงๆ สำมำรถสรปุปรมิำณควำมต้องกำรใช้น�ำ้ทัง้ลุม่น�ำ้โตนเลสำบ 
ได้ดังตำรำงที่ 3.6-1

3.6	 »รÔมา³คÇามต้องการใช้น�้า·ั้งหม´

หมำยเหตุ: * - ไม่คิดประสิทธิภำพกำรชลประทำน
  - กำรใช้น�้ำเพื่อกำรเกษตรกรรมเป็นกำรใช้น�้ำผิวดิน

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น�้าทั้งลุ่มน�้า

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

 
19 

ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ําทั้งลุ่มนํ้า 

 
 

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ําเพื่อการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ําผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการใช้นํ้า ปี 2562 (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
การใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค การใช้นํ้า

บริโภคและ ท่องเท่ียว เพ่ือการอุตสาหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 285.34 542.29 827.63 10.37 4.70 15.07 1.56 1.74 3.30 839.56 6.44 846.00
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา) 79.73 123.96 203.69 3.50 0.52 4.02 0.29 0.04 0.33 207.47 0.56 208.03
1602 ห้วยพรมโหด 87.82 107.56 195.38 5.16 1.69 6.86 0.78 0.68 1.46 201.32 2.38 203.70
1603 โตนเลสาบตอนล่าง 117.80 310.77 428.57 1.71 2.49 4.20 0.49 1.02 1.51 430.77 3.50 434.27

รหัส/ช่ือลุ่มนํ้าหลัก/สาขา ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร รวมการใช้นํ้าท้ังหมด

22 ข้อมูลลุ่มน�้า



  สำเหตุกำรเกิดควำมแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน�้ำมี 3 ลักษณะ คือ

º··Õè

4

	4.1	สÀาพ»̃Þหา´้านการ¢า´แคลนน�า้แลÐÀÂัแล้ง

ÊÀÒ¾»˜ÞËÒ
´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹íéÒ

 1) สภำวะอำกำศแห้งแล้ง (Mereological 
Drought) เป็นสภำวะที่มีกำรระเหยน�้ำเกินจ�ำนวน
ที่ได้รับ กล่ำวคือ มีกำรระเหยจำกไอน�้ำของดิน
และพืชพรรณมำกกว่ำปริมำณฝนรำยปี เป็นผลให้
พื้นที่นั้นๆ มีภูมิอำกำศแห้งแล้ง
 2) สภำวะกำรขำดน�้ำ (Hydrological 
Drought) เป็นปรำกฏกำรณ์ที่มีสำเหตุมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่เกิดจำก
กำรมีฝนน้อยเฉลี่ยต�่ำกว่ำปกติเป็นระยะเวลำนำน
ต่อเนื่องกัน จนมีผลกระทบต่อกำรลดลงของระดับ
น�ำ้ผวิดนิ น�ำ้ใต้ดนิ และกำรขำดแคลนน�ำ้เพ่ืออปุโภค
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง

 3) สภำวะควำมแห้งแล้งทำงกำรเกษตร 
(Agricultural Drought) เป็นสภำวะที่เกิดจำกกำร
ขำดน�้ำส�ำหรับกำรเกษตรอันเนื่องมำจำกกำรลดลง
ของปรมิำณน�ำ้ฝน ระดบัน�ำ้ใต้ดนิ ควำมช้ืนในดนิลดลง 
จนพชืไม่สำมำรถดงึน�ำ้มำใช้ มผีลท�ำให้พชืหยดุชะงกั
กำรเจริญเติบโต และตำยไปในที่สุด
 4) ส�ำหรับปจจัยที่มีผลต่อสภำวะแห้งแล้ง
ในพื้นท่ีลุ่มน�้ำ ได้แก่ ปจจัยทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำ 
ประกอบด้วย ปริมำณน�้ำฝนรำยเดือน จ�ำนวนวันที่
ฝนตกรำยเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยรำยเดือน และ
ควำมช้ืนสัมพัทธ์ ปจจัยทำงด้ำนกำยภำพของพ้ืนท่ี
ลุ่มน�้ำ ประกอบด้วย แหล่งน�้ำใต้ดิน กำรใช้ท่ีดิน 
(ชนิดพืช) กำรอุ้มน�้ำของดิน ควำมลำดของพื้นที ่
ควำมหนำแน่นของล�ำน�้ำในลุ่มน�้ำสำขำ ขนำดของ
ลุ่มน�้ำ 

23ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



 ปญหำด้ำนภยัแล้งหรอืกำรขำดแคลนน�ำ้ ในภำพรวมของพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้โตนเลสำบ สำมำรถสรปุสำเหตขุอง
ปญหำได้ ดังนี้

 3) เกิดปญหำในกระบวนกำรอนมุตัโิครงกำร
ในกำรพฒันำโครงกำรแหล่งน�ำ้ขนำดใหญ่ เนือ่งจำก
ติดปญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจำกโครงกำร
เข้ำไปอยู่ในพื้นที่ป่ำหรือเขตอนุรักษ์
 4) ป ญหำด ้ำนประสิทธิภำพกำรใช ้น�้ำ
ทำงด้ำนระบบประปำและโครงกำรชลประทำน
มีประสิทธิภำพต�่ำ

 กำรประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง ได้ใช้ปจจัยในกำรประเมินท้ังหมด 9 ปจจัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ปริมำณน�้ำฝนรำยปี (2) จ�ำนวนวันที่ฝนตก (3) เขตชลประทำนและแหล่งน�้ำ (4) แหล่งน�้ำใต้ดิน  
(5) พืชปกคลุมดนิ (6) สภำพกำรระบำยน�ำ้ (7) ควำมลำดชนัของล�ำน�ำ้ (8) ควำมหนำแน่นของล�ำน�ำ้ในลุม่น�ำ้ย่อย 
และ (9) ขนำดของพ้ืนทีลุ่ม่น�ำ้ย่อย โดยท�ำกำรจ�ำแนกระดบัควำมเสีย่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ พืน้ทีเ่สีย่งมำก 
พื้นที่เสี่ยงปำนกลำง และพื้นที่เสี่ยงน้อย โดยใช้หลักกำรจ�ำแนกโดยกำรแบ่งช่วงชั้นจำกกำรกระจำยตัวของ
ข้อมูล Standard Deviation (SD)
 ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน�้ำโตนเลสำบ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.1-1 และแสดงพื้นที่
เสี่ยงภัยระดับต่ำงๆ ไว้ในตำรำงที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 
ตารางที่ 4.2-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เสี่ยง แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

2,857.84 874.62 381.31 7.32 12.68 N/A 4,148.12
381.48 846.14 381.31 0.00 10.32 N/A 1,624.87
971.40 25.01 - 4.85 0.35 N/A 1,001.61

1,504.97 3.47 - 2.47 2.01 N/A 1,521.64

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

ลุ่มนํ้าสาขา

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ท่ีลาดชัน

เชิงซ้อน
แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

2,004.10 1,492.06 - 635.16 2.14 N/A 4,148.12
640.45 738.43 - 239.54 - N/A 1,624.87
439.98 557.21 - 3.03 1.39 N/A 1,001.61
923.68 196.42 - 392.59 0.75 N/A 1,521.64

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

ลุ่มนํ้าสาขา

หน่วย : ตร.กม.

 1) ควำมต้องกำรใช้น�ำ้ทีเ่พิม่มำกขึน้ จำกกำร
ขยำยตัวของชุมชน อุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยว
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
 2) ปริมำณฝนตกในบำงพื้นที่ลุ ่มน�้ำสำขำ
มีปริมำณน้อย ประกอบกับขำดแหล่งเก็บกักน�้ำ
ต้นทนุทีเ่พยีงพอกบัควำมต้องกำรใช้น�ำ้ภำยในลุม่น�ำ้
บำงลุ่มน�้ำสำขำ  

24 ข้อมูลลุ่มน�้า



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ
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ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

รูปที่ 4.1-1 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

รูปที่ 4.1-1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน (ปี 2562)

25ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



  ในพื้นท่ีลุ ่มน�้ำสำขำโตนเลสำบตอนบนและ
ลุ ่มน�้ำห้วยพรมโหด สำเหตุที่เกิดปญหำน�้ำท่วม 
เนื่องจำกสภำวะฝนตกหนักในเขตพื้นที่จนก่อให้
เกิดน�้ำป่ำไหลหลำกจำกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของพื้นที่ โดยเฉพำะจำกเทือกเขำบรรทัดในเขต
จังหวัดจันทบุรี ท�ำให้เกิดสภำวะน�้ำท่วมฉับพลันขึ้น 
นอกจำกนี้ยังขำดระบบระบำยน�้ำท่ีมปีระสทิธภิำพ 
คลองระบำยน�ำ้ตืน้เขนิ และกำรใช้ทีด่นิอนัเนือ่งมำจำก
กำรขยำยตัวของเมือง 
 ส�ำหรับพื้นที่ลุ่มน�้ำสำขำโตนเลสำบตอนล่ำง 
สภำพพื้นท่ีส่วนใหญ่โดยเฉพำะบริเวณต้นน�้ำสำขำ
แต่ละสำยเป็นภูเขำสูงชัน เม่ือเกิดฝนตกหนัก
จงึก่อให้เกดิน�ำ้หลำกอย่ำงรวดเร็วเข้ำท่วมพ้ืนทีส่องฝง
ที่ล�ำน�้ำไหลผ่ำน สรุปสภำพน�้ำท่วม 

4.2	สÀาพ»˜Þหา´้านน�้า·่Çม

 กำรประเมินพื้นท่ีเสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัย ได้ใช้ปจจัยในกำรประเมินท้ังหมด 9 ปจจัย ดังต่อไปนี้ 
(1) ปริมำณน�้ำฝนในช่วงฤดูฝนรำย 3 วัน (2) ควำมลำดชันของล�ำน�้ำ(3) ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล 
(4) ควำมหนำแน่นของล�ำน�้ำในลุ ่มน�้ำย่อย (5) ควำมหนำแน่นของสิ่งกีดขวำง (เส้นทำงคมนำคม) 
(6) ขนำดของพื้นที่ลุ่มน�้ำย่อย (7) สิ่งปกคลุมดิน (8) สภำพกำรระบำยน�้ำ และ (9) สัดส่วนพื้นที่รองรับน�้ำ 
โดยท�ำกำรจ�ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงมำก พื้นที่เสี่ยงปำนกลำง และพื้นที่
เสีย่งน้อย โดยใช้หลกักำรจ�ำแนกโดยกำรแบ่งช่วงช้ันจำกกำรกระจำยตวัของข้อมลู Standard Deviation (SD)
 ส�ำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำโตนเลสำบ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.2-1 และแสดงพื้นที่
เสี่ยงภัยระดับต่ำงๆ รำยลุ่มน�้ำสำขำ ไว้ในตำรำงที่ 4.2-1

26 ข้อมูลลุ่มน�้า



ตารางที่ 4.2-1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มน�้าสาขาในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

ตารางที่ 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 
ตารางที่ 4.2-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เสี่ยง แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

2,857.84 874.62 381.31 7.32 12.68 N/A 4,148.12
381.48 846.14 381.31 0.00 10.32 N/A 1,624.87
971.40 25.01 - 4.85 0.35 N/A 1,001.61

1,504.97 3.47 - 2.47 2.01 N/A 1,521.64

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

ลุ่มนํ้าสาขา

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ท่ีลาดชัน

เชิงซ้อน
แหล่งนํ้า

รอการ

ตรวจสอบ

ข้อมูล

รวมท้ังหมด

2,004.10 1,492.06 - 635.16 2.14 N/A 4,148.12
640.45 738.43 - 239.54 - N/A 1,624.87
439.98 557.21 - 3.03 1.39 N/A 1,001.61
923.68 196.42 - 392.59 0.75 N/A 1,521.64

16 ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ
1601 โตนเลสาบตอนบน (ลุ่มนํ้าสาขา)
1602 ห้วยพรมโหด

1603 โตนเลสาบตอนล่าง

ลุ่มนํ้าสาขา

หน่วย : ตร.กม.

27ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ

26

ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ (16)

รูปที่ 4.2-1 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน ้ำโตนเลสำบ

รูปที่ 4.2-1 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน�้าโตนเลสาบ

ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน (ปี 2562)

28 ข้อมูลลุ่มน�้า
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5

 Area Based ลุ่มน�้ำโตนเลสำบ เป็นพื้นที่

เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ 37 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ 

ใน 2 จงัหวดั คอื จงัหวดัสระแก้ว และจงัหวดัจนัทบรุี 

พื้นที่ดังกล่ำวครอบคลุมเขตพัฒนำเศรษฐกจิพเิศษ

สระแก้วในพื้นที่ต�ำบลท่ำข้ำม ต�ำบลบ้ำนด่ำน 

ต�ำบลป่ำไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ และต�ำบลผักขะ 

อ�ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนท่ีเส่ียงภัย

 5.1 พ้ืน·Õเ่»‡าหมาÂ	(Area	Based)	E-02	ลุม่น�า้โตนเลสาº

น�ำ้ท่วม 1,000 ไร่ พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแล้ง 344,700 ไร่ 

พื้นที่เสี่ยงน�้ำท่วมและภัยแล้ง 2,000 ไร่ รวมพื้นที่

เ สี่ยงภัย 347,700 ไร ่  มีปริมำณน�้ำขำดแคลน

ด้ำนกำรเกษตรในพืน้ทีเ่สีย่งภยัแล้งประมำณ 196 ล้ำน

ลูกบำศก์เมตร มีน�้ำไหลหลำกท่วมชุมชนเมือง

และพ้ืนท่ีลุ่มต�่ำ ปริมำณน�้ำส่วนเกินท่ีท�ำให้เกิด

ปญหำน�ำ้ท่วมขัง 4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมลึกน�ำ้ท่วม 

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

29ลุ่มน�า้โตนเลสาบ



0.75 – 1 เมตร ระยะเวลำน�้ำท่วม 1 วัน มีครัวเรือน

ได้รับผลกระทบประมำณ 28,000 ครัวเรือน

 สภำพภมูปิระเทศของ Area Based พืน้ทีต่อนบน

เป็นแนวเทือกเขำสันก�ำแพงกั้นเขตพื้นที่จังหวัด

บุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นก�ำเนิดของ

ล�ำน�้ำต่ำงๆ หลำยสำย พื้นที่ในเขตอ�ำเภอตำพระยำ 

ส่วนใหญ่เป็นภเูขำและมทีีร่ำบรมิล�ำน�ำ้ ส�ำหรับพ้ืนที่

ตอนกลำงอยูใ่นเขต อ�ำเภออรัญประเทศ และอ�ำเภอ

วัฒนำนคร เป็นท่ีรำบโดยลำดเทลงจำกทิศตะวันตก

ไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอ�ำเภอวัฒนำนครจะเป็น

ท่ีรำบสูงและมีภูเขำซ่ึงเป็นต้นก�ำเนิดของคลองน�้ำใส 

พ้ืนท่ีทำงตอนใต้จะทอดตัวเป็นแนวยำวตำมแนว

ชำยแดนไทย-กัมพูชำจำกอ�ำเภอคลองหำด จังหวัด

สระแก้ว ไปส้ินสุดท่ีอ�ำเภอโป่งน�ำ้ร้อน จังหวัดจันทบุรี

 เน่ืองจำกสภำพพ้ืนท่ีมีควำมลำดเทจำกทิศตะวันตก

ไปสู่ทิศตะวันออก ล�ำน�้ำสำยต่ำงๆ จึงไหลออกไป

ทำงประเทศกัมพูชำและลงทะเลสำบเขมร

 โครงกำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถสรุปแผนงำนและโครงกำรส�ำคัญปี 2562 - 2566 มีจ�ำนวน 

5 โครงกำร ควำมจุ 27 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 19,484 ไร่ วงเงินก่อสร้ำง 3,375 ล้ำนบำท 

ดังแสดงในตำรำงที่ 5.1-1

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 

 
25 

ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

บทที่ 5 
การแก้ปัญหาในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย (Area – Based) 

 

5.1 พื้นทีเ่ปา้หมาย (Area Based)E-02 ลุ่มน้ําโตนเลสาบ 
Area Based ลุ่มน้ําโตนเลสาบ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมพ้ืนที่ 37 ตําบล 7 อําเภอ  

ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี พ้ืนที่ดังกล่าวครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ในพื้นที่ตําบลท่าข้าม ตําบลบ้านด่าน ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม1,000 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 344,700 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมและ
ภัยแล้ง 2,000 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 347,700 ไร่ มีปริมาณนํ้าขาดแคลนด้านการเกษตร 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 196ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ําไหลหลากท่วมชุมชนเมืองและพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 
ปริมาณนํ้าส่วนเกินที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกนํ้าท่วม 0.75 – 1เมตร 
ระยะเวลาน้ําท่วม 1 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 28,000 ครัวเรือน 

สภาพภูมิประเทศของ Area Based พ้ืนที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาสันกําแพงกั้นเขตพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นกําเนิดของลําน้ําต่างๆ หลายสาย พ้ืนที่ในเขตอําเภอตาพระยา 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบริมลําน้ํา สําหรับพ้ืนที่ตอนกลางอยู่ในเขต อําเภออรัญประเทศ  
และอําเภอวัฒนานครเป็นที่ราบโดยลาดเทลงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอําเภอ
วัฒนานครจะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของคลองน้ําใส พ้ืนที่ทางตอนใต้จะทอดตัวเป็น
แนวยาวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจากอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปสิ้นสุดที่อําเภอโป่ง 
น้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ลําน้ํา
สายต่างๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมร 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสําคัญปี 2562 - 2566  
มีจํานวน 5 โครงการ ความจุ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 19,484  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
3,375  ล้านบาทดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสําคัญ Area Basedลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
 

 
 

โครงการ / กลุ่มโครงการ
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ควา
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าง           แผนงานโครงการ (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมายเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหา
(ไร่) (ล้าน ลบ.

ม.)
(ล้านบาท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จํานวนโครงการ   5  โครงการ 19,484     27           3,375     

อ่างเก็บนํ้า ห้วยสะโตน ตาพระยา สระแก้ว ชป. 12,800      22.32       1,600      
67

อ่างเก็บนํ้าคลองตาพลาย สอยดาว จันทบุรี ชป. 2,000       5.09         295        

ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าห้วยพรมโหดพร้อมพนัง
ป้องกันนํ้าท่วม

อรัญญประเทศ สระแก้ว ชป. 715          - 1,000      ความตกลง

ระหว่าง

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชน อรัญญประเทศ อรัญญประเทศ สระแก้ว ยผ. 1,269       - 280        
67

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนอง

ไทร

สระแก้ว ยผ. 2,700       - 200        
67

กลยุทธ์แก้ปัญหา

แหล่ง
เก็บกักนํ้าตอนบน 2 

โครงการ

บริหารจัดการแหล่ง
นํ้าต้นทุนในพื้นท่ี 

ระบบป้องกันนํ้า
ท่วม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ระบาย 2 

ศึกษาความเหมาะสม สํารวจ - ออกแบบ จัดหาท่ีดิน

ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ําโตนเลสาบ(16) 

บทที่ 5 
การแก้ปัญหาในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย (Area – Based) 

 

5.1 พื้นทีเ่ปา้หมาย (Area Based)E-02 ลุ่มน้ําโตนเลสาบ 
Area Based ลุ่มน้ําโตนเลสาบ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมพ้ืนที่ 37 ตําบล 7 อําเภอ  

ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วและจันทบุรี พ้ืนที่ดังกล่าวครอบคลุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ในพื้นที่ตําบลท่าข้าม ตําบลบ้านด่าน ตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ และตําบลผักขะอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม1,000 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 344,700 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมและ
ภัยแล้ง 2,000 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 347,700 ไร่ มีปริมาณนํ้าขาดแคลนด้านการเกษตร 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 196ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ําไหลหลากท่วมชุมชนเมืองและพ้ืนที่ลุ่มตํ่า 
ปริมาณนํ้าส่วนเกินที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกนํ้าท่วม 0.75 – 1เมตร 
ระยะเวลาน้ําท่วม 1 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 28,000 ครัวเรือน 

สภาพภูมิประเทศของ Area Based พ้ืนที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาสันกําแพงกั้นเขตพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นกําเนิดของลําน้ําต่างๆ หลายสาย พ้ืนที่ในเขตอําเภอตาพระยา 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบริมลําน้ํา สําหรับพ้ืนที่ตอนกลางอยู่ในเขต อําเภออรัญประเทศ  
และอําเภอวัฒนานครเป็นที่ราบโดยลาดเทลงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอําเภอ
วัฒนานครจะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้นกําเนิดของคลองน้ําใส พ้ืนที่ทางตอนใต้จะทอดตัวเป็น
แนวยาวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจากอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปสิ้นสุดที่อําเภอโป่ง 
น้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ลําน้ํา
สายต่างๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมร 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสําคัญปี 2562 - 2566  
มีจํานวน 5 โครงการ ความจุ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 19,484  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
3,375  ล้านบาทดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสําคัญ Area Basedลุ่มนํ้าโตนเลสาบ 
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อําเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงา

นรับ
ผิดช

อบ

พื้น
ท่ีรับ

ประ
โยช

น์

ควา
มจุ

ค่าก่
อสร้

าง           แผนงานโครงการ (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมายเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหา
(ไร่) (ล้าน ลบ.

ม.)
(ล้านบาท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จํานวนโครงการ   5  โครงการ 19,484     27           3,375     

อ่างเก็บนํ้า ห้วยสะโตน ตาพระยา สระแก้ว ชป. 12,800      22.32       1,600      
67

อ่างเก็บนํ้าคลองตาพลาย สอยดาว จันทบุรี ชป. 2,000       5.09         295        

ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าห้วยพรมโหดพร้อมพนัง
ป้องกันนํ้าท่วม

อรัญญประเทศ สระแก้ว ชป. 715          - 1,000      ความตกลง

ระหว่าง

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชน อรัญญประเทศ อรัญญประเทศ สระแก้ว ยผ. 1,269       - 280        
67

ระบบป้องกันนํ้าท่วม พื้นท่ีชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านใหม่หนอง

ไทร

สระแก้ว ยผ. 2,700       - 200        
67

กลยุทธ์แก้ปัญหา

แหล่ง
เก็บกักนํ้าตอนบน 2 

โครงการ

บริหารจัดการแหล่ง
นํ้าต้นทุนในพื้นท่ี 

ระบบป้องกันนํ้า
ท่วม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ระบาย 2 

ศึกษาความเหมาะสม สํารวจ - ออกแบบ จัดหาท่ีดิน

ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการส�าคัญ Area Based ลุ่มน�้าโตนเลสาบ

30 ข้อมูลลุ่มน�้า
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