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ค�ำน�ำ
 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าใน้ำประเทศไทย ได้้มีการพััฒน้ำามาตลุ่อด้ตั�งแต่ปี 2506 ตามศักยภาพั 
ของเทคโน้ำโลุ่ยีภูมิสารสน้ำเทศแลุ่ะคอมพิัวเตอร์ใน้ำขณะนั้ำ�น้ำ จน้ำกระทั�งใน้ำปี 2536  
คณะกรรมการอ่ทกวิทยาแห่่งชาติได้้จัด้ทำาเป็น้ำมาตรฐาน้ำ 25 ลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กแลุ่ะ 254 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา  
ซ่ึ่�งบ่างลุ่่่มน้ำำ�าไม่สามารถที�จะบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าได้้อย่างเอกเทศ สืบ่เนื้ำ�องจากข้อจำากัด้ 
จากข้อมูลุ่ใน้ำอดี้ตที�ใช้แผน้ำที�มาตราส่วน้ำ 1 : 50,000 ใน้ำการแบ่่งเขตลุ่่่มน้ำำ�า แต่มิได้้มีผลุ่บั่งคับ่
ทางกฎห่มาย จ่งส่งผลุ่ให้่เกิด้ปัญห่าใน้ำด้้าน้ำการบ่ริห่ารจัด้การที�ขาด้เอกภาพัไม่ต่อเนื้ำ�อง
เชื�อมโยงกัน้ำอย่างเป็น้ำระบ่บ่ โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งใน้ำภาวะวิกฤต ประกอบ่กับ่พัระราชบั่ญญัติ
ทรัพัยากรน้ำำ�า พั.ศ. 2561 ห่มวด้ 3 ส่วน้ำที� 3 มาตรา 25 “เพืั�อประโยชน้ำ์ใน้ำการบ่ริห่าร 
จัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่มีการกำาห่น้ำด้ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยตราเป็น้ำพัระราชกฤษฎีกา ทั�งนี้ำ�ให้่คำาน่้ำง
ถ่งสภาพัอ่ทกวิทยา สภาพัภูมิศาสตร์ ระบ่บ่นิ้ำเวศ การตั�งถิ�น้ำฐาน้ำ การผังเมือง ผังน้ำำ�า แลุ่ะ 
เขตการปกครองประกอบ่ด้้วย” ดั้งนั้ำ�น้ำ สำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติจ่งได้้มีการจัด้ทำา
โครงการศ่กษาทบ่ทวน้ำ การแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การบ่ริห่ารจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า  
ร่วมกับ่มห่าวิทยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ เพืั�อให้่การบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าให้่มีความคลุ่่องตัวสอด้รับ่
กับ่การเปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งของสถาน้ำการณ์น้ำำ�าได้้อย่างรวด้เร็วแลุ่ะมีประสิทธิิภาพั 
 ห่นั้ำงสือ “ข้อมูลุ่ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก” เลุ่่มนี้ำ�ได้้สร่ปเนื้ำ�อห่ามาจากรายงาน้ำ 
การศ่กษาโครงการจัด้ทำาฐาน้ำข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า 22 ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยมห่าวิทยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึ่�งแสด้งถ่งข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า สภาพัทั�วไป สภาพัภูมิอากาศ ทรัพัยากรดิ้น้ำ พืั�น้ำที�การเกษตร 
ทรัพัยากรป่าไม้แลุ่ะชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า โครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำของลุ่่่มน้ำำ�า ความต้องการใช้น้ำำ�า  
แลุ่ะสภาพัปัญห่าด้้าน้ำทรัพัยากรน้ำำ�า ซ่ึ่�งผู้อ่าน้ำจะได้้รับ่ความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับ่ 
ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก รวมถ่งรับ่ทราบ่ปัญห่าแลุ่ะเห็่น้ำความสำาคัญของการจัด้การ
ทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่เกิด้การร่วมมือแลุ่ะบู่รณาการกัน้ำท่กภาคส่วน้ำ เพืั�อให้่เกิด้การดู้แลุ่รักษา
ทรัพัยากรน้ำำ�าอย่างต่อเนื้ำ�อง

ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ
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สรุุปข้้อมููลพื้้�นฐำน ลุ�มูน��ำชำยฝั่่�งทะเลตะวัันออก (17)

ข้้อมููลทั่วัไป
❉ พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 13,122.66 ตารางกิโลุ่เมตร 
❉ จำาน้ำวน้ำลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 10 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
❉ จังห่วัด้ใน้ำเขตลุ่่่มน้ำำ�า 5 จังห่วัด้

ข้้อมููลกำยภำพื้
❉ ความยาวลุ่ำาน้ำำ�าโด้ยประมาณ 65 กิโลุ่เมตร
❉ ระดั้บ่ความสูง 0 - 65 เมตร รทก.
❉ ปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ยรายปี 2,248.50 มิลุ่ลิุ่เมตร
❉  ปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยรายปี 11,852 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

(ฤดู้ฝั่น้ำ 10,419 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร, ฤดู้แลุ้่ง 1,433 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร)

โครุงกำรุพื้ัฒนำแหล�งน��ำ
❉ จำาน้ำวน้ำโครงการ 11 โครงการ
❉ ความจ่ 361.88 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 231,926 ไร่

รุหัสลุ�มูน��ำ
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ปรุิมูำณควัำมูต้องกำรุใช้น��ำ 4,045.41 ล้ำนลูกบำศก์เมูตรุ
❉ ด้้าน้ำเกษตรกรรม 3,561.35 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ปโภคบ่ริโภค 267.88 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ตสาห่กรรม 216.19 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร



ข้้อมููลด้้ำนเศรุษฐกิจและสังคมู
❉ จำาน้ำวน้ำประชากร 2,407,813 คน้ำ
❉ ครัวเรือน้ำ 1,502,598 ครัวเรือน้ำ
❉ เกษตรกรที�มีที�ทำากิน้ำเป็น้ำของตน้ำเอง 173,744 ครัวเรือน้ำ

ข้้อมููลด้้ำนสิ่งแวัด้ล้อมู
❉ ทรัพัยากรป่าไม้ 2,375.11 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 
 1A 620.35 ตารางกิโลุ่เมตร
 1B 20.30 ตารางกิโลุ่เมตร
 2 787.65 ตารางกิโลุ่เมตร 
 3 1,204.74 ตารางกิโลุ่เมตร
 4 5,300.13 ตารางกิโลุ่เมตร
 5 5,087.54 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ พืั�น้ำที�ช่่มน้ำำ�า 7 แห่่ง (1,388.17 ตารางกิโลุ่เมตร)

สภำพื้ป่ญหำ
❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงอ่ทกภัย 10,865.54 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 7,630.74 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 3,203.79 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก 31.00 ตารางกิโลุ่เมตร

❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 11,769.85 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 10,052.81 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 1,717.04 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก - ตารางกิโลุ่เมตร

พื้้�นท่่เหมูำะสมูส�ำหรุับกำรุชลปรุะทำนและกำรุเกษตรุ
❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่พััฒน้ำาพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ 363,107 ไร่
❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตร 2,032,604 ไร่ 
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บทที่

1
1.1.1 สภำพภูมิิประเทศ

 ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกตั�งอยูท่างทิศตะวัน้ำออกของประเทศไทย มีขน้ำาด้พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 13,122.66 
ตารางกิโลุ่เมตร พืั�น้ำที�ครอบ่คลุ่่ม 4 จังห่วัด้ ได้้แก่ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ระยอง จัน้ำทบ่่รี แลุ่ะตราด้ ลัุ่กษณะลุ่่่มน้ำำ�า
วางตัวตามแน้ำวทิศตะวัน้ำตก-ตะวัน้ำออก ลัุ่กษณะภูมิประเทศของลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำ
แน้ำวเทือกเขาทอด้ตัวอยู่ตามแน้ำวเห่นื้ำอ-ใต้ สลัุ่บ่กับ่ที�ราบ่แลุ่ะมีแน้ำวเขาทอด้ยาวตลุ่อด้แน้ำวทางฝัั่�งตะวัน้ำออก
ของลุ่่่มน้ำำ�า จากตอน้ำบ่น้ำของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าลุ่งมาจะเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มแม่น้ำำ�าเจ้าพัระยา แลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าบ่างปะกงขน้ำาน้ำ 
ไปกบั่ฝัั่�งทะเลุ่ไปจน้ำถ่งจังห่วัด้ระยอง ซ่ึ่�งเปน็้ำที�ราบ่ชายฝั่ั�งทะเลุ่แคบ่ๆ บ่างช่วงชายฝั่ั�งทะเลุ่จะมลัีุ่กษณะเว้าแห่ว่ง 
บ่างแห่่งเปน็้ำปากแมน่้ำำ�าแลุ่ะมป่ีาชายเลุ่น้ำ บ่างแห่่งเปน็้ำห่าด้ทรายสวยงาม ซ่ึ่�งเปน็้ำสถาน้ำที�ท่องเที�ยวที�สำาคัญ เช่น้ำ 
ห่าด้บ่างแสน้ำ ห่าด้จอมเทียน้ำ แลุ่ะห่าด้พััทยาใน้ำจังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ส่วน้ำพืั�น้ำที�ด้้าน้ำตะวัน้ำออกของจังห่วัด้ชลุ่บ่่รี แลุ่ะ
ตอน้ำบ่น้ำของจังห่วัด้ระยองจะเป็น้ำที�ราบ่ลูุ่กคลืุ่�น้ำ แลุ่ะเนิ้ำน้ำเขา ก่อน้ำจะเข้าเขตเทือกเขาทางด้้าน้ำตะวัน้ำออก 
ส่ด้ของลุ่่่มน้ำำ�า น้ำอกจากนี้ำ�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกยังมีส่วน้ำที�เป็น้ำเกาะ ซ่ึ่�งประกอบ่ด้้วยห่มู่เกาะต่างๆ  
มากกว่า 50 เกาะ อยู่ห่่างจากชายฝัั่�งตั�งแต่ 2 - 40 กิโลุ่เมตร เกาะที�สำาคัญ ได้้แก่ เกาะเสม็ด้ใน้ำจังห่วัด้ระยอง 
เกาะช้างแลุ่ะเกาะกูด้ใน้ำจังห่วัด้ตราด้ เกาะสีชังแลุ่ะเกาะลุ่้าน้ำใน้ำจังห่วัด้ชลุ่บ่่รี เป็น้ำต้น้ำ อ่างเก็บ่น้ำำ�าที�สำาคัญ 
ได้้แก่ เขื�อน้ำบ่างพัระ อำาเภอศรีราชา จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 117 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร เขื�อน้ำห่น้ำองปลุ่าไห่ลุ่ 
อำาเภอปลุ่วกแด้ง จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 163.75 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะเขื�อน้ำประแสร์ อำาเภอวังจัน้ำทร ์
จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 295 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร รายลุ่ะเอียด้ของจังห่วัด้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก 
ได้้แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.1-1

1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน�้า

ข้้อมููลพื้้�น้ำฐ�น้ำล่�มูน้ำำ��

ห่มายเห่ต่* พืั�น้ำที�ข้างเคียงประกอบ่ด้้วยพืั�น้ำที�จังห่วัด้อื�น้ำๆ ที�มีพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ที�อยูใ่น้ำลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กน้้ำอยกว่า 1% ของพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่นั้ำ�น้ำๆ 
  โด้ยพืั�น้ำที�จังห่วัด้ วัด้จากขอบ่เขตจังห่วัด้ของกรมการปกครอง ปี 2561 ด้้วยระบ่บ่พิักัด้ UTM WGS84 Zone47

ตำรำงท่� 1.1.1-1 รำยละเอี่ยดขอีงจัังหวััดในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 (ลุ่มน้ำสาขา3) คลองโตนด แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา4) แม่น้ำเมืองตราด 

และชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา5) รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ำสาขาแสดงในตารางที่ 
1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาแสดงได้ดังรูปที่ 1.1.2-1 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 
หมายเหต*ุ พื้นที่ขา้งเคียงประกอบดว้ยพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ตำบลทีอ่ยู่ในลุ่มน้ำหลักน้อยกว่า 1% ของพื้นที่ตำบลนั้นๆ  
โดยพื้นที่จังหวัด วัดจากขอบเขตจังหวัดของกรมการปกครอง ป ี2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47 

 

1.1.3 ปริมาณฝน 
ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ปี 2531 – 2560) ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล

ตะวันออกมีปริมาณฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,770.4 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วง
ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม คิดเป็นร้อยละ 82.7 โดยเดือนที่มีฝนตกสูงสุด 
ได้แก่เดือนกันยายน มีปริมาณฝนเฉลี่ย 281 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยรอบ 30 ปี  
ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำสาขา แสดงไว้ในตารางที่ 1.1.3-1  

 

1.1.4 ปริมาณน้ำท่า 
ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีของสถานีวัดน้ำท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตั้งแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้ำฝน ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้ 

จังหวัด 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ 

(ตร.กม.) (ไร่) พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
  ชลบุร ี 2,413.27   1,508,292        53.42           17.84  
  ระยอง 3,670.50   2,294,064        100.00           27.14  
  จันทบุรี 4,544.41   2,840,258         70.90           33.60  
  ตราด 2,865.84   1,791,153         99.94           21.19  
  ฉะเชิงเทรา  13.16       8,227          0.25             0.10  
  ข้างเคียง*  17.10       10,685               0.13  

รวม 13,524.29  8,441,995          100.00  

1ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



 1.1.2 ระบบล่่มิน�้ำ

 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก ได้้กำาห่น้ำด้ตามผลุ่การศ่กษาของโครงการศ่กษา
ทบ่ทวน้ำการแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสม สำาห่รับ่การบ่ริห่ารจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�าแลุ่ะผลุ่กระทบ่จากการแบ่่ง 
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยสำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติ ปี 2562 ซ่ึ่�งใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกแบ่่งเป็น้ำ 
10 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ได้้แก่ ชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา1) คลุ่องให่ญ่ ชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 2)  
แม่น้ำำ�าประแส ชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา3) คลุ่องโตน้ำด้ แม่น้ำำ�าจัน้ำทบ่่รี ชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก  
(ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา4) แม่น้ำำ�าเมืองตราด้ แลุ่ะชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา5) รายลุ่ะเอียด้ของแต่ลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
แสด้งใน้ำตารางที� 1.1.2-1 ขอบ่เขตลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งได้้ดั้งรูปที� 1.1.2-1 ตามลุ่ำาดั้บ่

ตำรำงท่� 1.1.2-1 รำยละเอี่ยดขอีงล่่มิน�้ำสำขำในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 

 
 
 

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

1 1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 1,619.63 1,012,269 11.98          ชลบุรี เมืองชลบุรี บ้ำนบึง บำงละมุง ศรีรำชำ สัตหีบ บำงละมุง
(ลุ่มน้้ำสำขำ 1) ระยอง เมืองระยอง บ้ำนฉำง นิคมพัฒนำ

ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง
2 1702 คลองใหญ่ 1,732.98 1,083,111 12.81          ชลบุรี บ้ำนบึง หนองใหญ่ บำงละมุง ศรีรำชำ

ระยอง เมืองระยอง วังจันทร์ บ้ำนค่ำย ปลวกแดง นิคมพัฒนำ
3 1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก

(ลุ่มน้้ำสำขำ 2)
394.70 246,688 2.92            ระยอง เมืองระยอง แกลง บ้ำนค่ำย

4 1704 แม่น้้ำประแส 2,143.50 1,339,688 15.85          ชลบุรี หนองใหญ่ บ่อทอง
ระยอง เมืองระยอง แกลง วังจันทร์ บ้ำนค่ำย ปลวกแดง เขำชะเมำ
จันทบุรี แก่งหำงแมว
ฉะเชิงเทรำ ท่ำตะเกียบ

5 1705 507.03 316,894 3.75            ระยอง แกลง เขำชะเมำ
จันทบุรี ท่ำใหม่ ท่ำใหม่ แหลมสิงห์ แก่งหำงแมว นำยำยอำม

6 1706 คลองโตนด 1,695.30 1,059,563 12.54          ชลบุรี บ่อทอง
ระยอง เขำชะเมำ
จันทบุรี ท่ำใหม่ แก่งหำงแมว นำยำยอำม เขำคิชฌกูฏ
ฉะเชิงเทรำ ท่ำตะเกียบ

7 1707 แม่น้้ำจันทบุรี 1,617.35 1,010,846 11.96          จันทบุรี เมืองจันทบุรี ขลุง ท่ำใหม่ โป่งน้้ำร้อน มะขำม แหลมสิงห์ 
แก่งหำงแมว เขำคิชฌกูฏ

8 1708 1,240.72 775,447 9.17            จันทบุรี เมืองจันทบุรี ขลุง มะขำม แหลมสิงห์
ตรำด เมืองตรำด เขำสมิง แหลมงอบ

9 1709 แม่น้้ำเมืองตรำด 1,640.98 1,025,610 12.13          จันทบุรี ขลุง โป่งน้้ำร้อน มะขำม
ตรำด เมืองตรำด เขำสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ

10 1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 
(ลุ่มน้้ำสำขำ 5)

530.48 331,550 3.92            ตรำด เมืองตรำด เมืองตรำด คลองใหญ่

11 17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 401.62 251,015 2.97            ชลบุรี ศรีรำชำ เกำะสีชัง สัตหีบ บำงละมุง
(เกำะ) ระยอง เมืองระยอง แกลง

จันทบุรี ขลุง ท่ำใหม่ แหลมสิงห์
ตรำด เกำะกูด เกำะช้ำง

13,524.29 8,452,680 100.00        

ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก
(ลุ่มน้้ำสำขำ 3)

ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก
(ลุ่มน้้ำสำขำ 4)

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบำงส่วน)

รวม

2 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปท่� 1.1.2-1 ขอีบเขตล่่มิน�้ำสำขำในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

3ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



1.1.3 ปริมิำณฝั่น

 ปริมาณฝั่น้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยใน้ำรอบ่ 30 ปี (ปี 2531 - 2560) ของลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก 
มีปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ยเท่ากับ่ 1,770.4 มิลุ่ลิุ่เมตร ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำส่วน้ำให่ญ่จะเกิด้ข่�น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝั่น้ำ 
ระห่ว่างเดื้อน้ำพัฤษภาคมถ่งเดื้อน้ำต่ลุ่าคม คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 82.7 โด้ยเด้ือน้ำที�มีฝั่น้ำตกสูงส่ด้ ได้้แก่ 
เดื้อน้ำกัน้ำยายน้ำ มีปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ย 281 มิลุ่ลิุ่เมตร ซ่ึ่�งปริมาณฝั่น้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยรอบ่ 30 ปี
ของลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกแลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.3-1

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ตำรำงท่� 1.1.3-1 ปริมิำณฝั่นและปริมิำณน�้ำท่ำเฉล่�ยรอีบ 30 ปี
ขอีงล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีกและล่่มิน�้ำสำขำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ตารางที ่1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรอบ 30 ปี ของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
และลุ่มน้ำสาขา 

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

 

1.1.5 อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน 
จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาการให้น้ำของชั้นน้ำบาดาลมาตราส่วน 1:100,000 ในพื้นท่ี

ศึกษาสรุปได้ว่า  ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกมีพื้นที่ที่คุณภาพน้ำบาดาลเหมาะสำหรับการนำมาใช้
ประโยชน์เท่ากับ 10,937.85 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 83.35 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยส่วน
ใหญ่มีศักยภาพการให้น้ำบาดาล น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั ่วโมง โดยครอบคลุมพื ้นที่ 
7,376.11 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 56.21 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ รองลงมาคือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
น้ำบาดาล 2-10  10-20 และ มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 
3,073.34  346.23 และ 142.16 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ หรือเท่ากับร้อยละ 23.42  2.64 
และ 1.08 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ตามลำดับ โดยแสดงศักยภาพน้ำบาดาลในบริเวณพื้นที่ศึกษามาตรา
ส่วน 1:100,000 สามารถแสดงได้ตามรูปที่ 1.1.5-1 

 

1.1.6 คุณภาพน้ำ 

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.)

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าสาขา 1) 1,633.2 1,372.1 261.1 1619.9 1415.3 204.6 31.7
คลองใหญ่ 2,806.1 2,463.5 342.6 544.5 408.5 136.0 10.0
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าสาขา 2) 3,012.9 2,675.3 337.6 397.5 347.3 50.1 31.9
แม่น ้าประแส 2,429.2 2,123.2 305.9 968.4 875.8 92.6 14.3
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าสาขา 3) 1,126.8 765.9 360.9 507.5 443.8 63.7 31.7
คลองโตนด 1,233.3 909.7 323.6 1168.2 1092.4 75.9 21.9
แม่น ้าจันทบุรี 1,084.1 737.2 346.8 1939.2 1725.3 213.9 38.0
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าสาขา 4) 1,065.7 828.6 237.1 1251.7 1093.8 157.9 32.0
แม่น ้าเมืองตราด 946.5 719.0 227.5 2916.4 2546.1 370.3 56.4
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าสาขา 5) 3,137.0 2,725.3 411.8 538.2 470.3 67.9 32.2
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน ้าหลัก) 1,770.4 1,464.7 305.7 11851.5 10418.6 1432.9 28.6

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

รวมท้ังปี

ห่มายเห่ต่* : 1. ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำ ตั�งแต่ปี 2531 - 2560  
 2. ปริมาณน้ำำ�าท่า ตั�งแต่ปี 2509 - 2560



เมื�อ Q
M
 คือ ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ย, ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

 A   คือ พืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝั่น้ำ, ตารางกิโลุ่เมตร 

Q
M
 = 1.1495 A 0.9237   (R2 = 0.8063)

 สร่ปลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยปีลุ่ะ 11,852 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร เป็น้ำปริมาณ 
น้ำำ�าท่าใน้ำฤดู้ฝั่น้ำ (เดื้อน้ำพัฤษภาคมถ่งเดื้อน้ำต่ลุ่าคม) เฉลีุ่�ย 10,419 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 87.9  
ของปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยทั�งปี โด้ยแยกเป็น้ำรายลุ่่่มน้ำำ�าสาขาดั้งตารางที� 1.1.3-1 

1.1.4 ปริมิำณน�้ำท่ำ

 ปริมาณน้ำำ�าท่าของลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก จากการรวบ่รวมแลุ่ะวิเคราะห์่ข้อมูลุ่ปริมาณน้ำำ�าท่า 
รายเดื้อน้ำแลุ่ะรายปีของสถานี้ำวัด้น้ำำ�าท่าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าตั�งแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์่ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่าง
ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ยแลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝั่น้ำ ได้้สมการความสัมพััน้ำธ์ิดั้งนี้ำ�

1.1.5 อ่ีทกธรณ่วิัทยำและน�้ำใต้ดิน

 จากแผน้ำที�อ่ทกธิรณีวิทยาการให้่น้ำำ�าของชั�น้ำน้ำำ�าบ่าด้าลุ่มาตราส่วน้ำ 1:100,000 ใน้ำพืั�น้ำที�ศ่กษาสร่ปได้้ว่า   
ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีพืั�น้ำที�ที�ค่ณภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เห่มาะสำาห่รับ่การน้ำำามาใช้ประโยชน์้ำเท่ากับ่  
10,937.85 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 83.35 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยส่วน้ำให่ญ่มีศักยภาพัการให้่น้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 
น้้ำอยกว่า 2 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อชั�วโมง โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 7,376.11 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 56.21 
ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า รองลุ่งมาคือ พืั�น้ำที�ที�มีศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 2-10  10-20 แลุ่ะ มากกว่า 20 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อ
ชั�วโมง ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 3,073.34  346.23 แลุ่ะ 142.16 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ ห่รือเท่ากับ่
ร้อยลุ่ะ 23.42  2.64 แลุ่ะ 1.08 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยแสด้งศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ใน้ำบ่ริเวณพืั�น้ำที�ศ่กษา
มาตราส่วน้ำ 1:100,000 สามารถแสด้งได้้ตามรูปที� 1.1.5-1
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ห่น่้ำวย : ตร.กม.

รูปท่� 1.1.5-1 ศักยภำพน�้ำบำดำลในบริเวัณพ้้นท่�ล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

6 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



 สำานั้ำกงาน้ำสิ�งแวด้ลุ้่อมภาคที� 13 (ชลุ่บ่่รี)  
ได้้ด้ำาเนิ้ำน้ำการรวบ่รวมข้อมูลุ่สถาน้ำการณ์ การเฝ้ั่าระวัง 
แลุ่ะตรวจวัด้ค่ณภาพัสิ�งแวด้ลุ้่อม ประจำาปี 2561  
ใน้ำพืั�น้ำที� 6 จังห่วัด้ ได้้แก่ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ระยอง จัน้ำทบ่่รี 
ตราด้ ฉะเชิงเทรา แลุ่ะสม่ทรปราการ สร่ปผลุ่ได้้ ดั้งนี้ำ�
 1) ค่ณภาพัน้ำำ�าใน้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ พืั�น้ำที�ภาค
ตะวัน้ำออก 6 จังห่วัด้ (ฉะเชิงเทรา ชลุ่บ่่รี ระยอง 
จัน้ำทบ่่รี ตราด้ แลุ่ะสม่ทรปราการ) รวม 15 แห่ลุ่่งน้ำำ�า 
(8 แม่น้ำำ�า 7 คลุ่อง ) พับ่ว่าค่ณภาพัน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่จัด้อยู่ใน้ำ 
เกณฑ์พัอใช้ (ประเภทที� 3) จำาน้ำวน้ำ 7 แห่ลุ่่ง คิด้เป็น้ำ
ร้อยลุ่ะ 40 รองลุ่งมาคือ อยู่ใน้ำเกณฑ์์เสื�อมโทรม 
(ประเภทที� 4) จำาน้ำวน้ำ 4 แห่ลุ่่ง คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 33 
เกณฑ์ดี้ (ประเภทที� 2) จำาน้ำวน้ำ 3 แห่ลุ่่ง คิด้เป็น้ำ 
ร้อยลุ่ะ 20 แลุ่ะเสื�อมโทรมมาก (ประเภทที� 5)  
จำาน้ำวน้ำ 1 แห่ลุ่่ง คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 7 ของแห่ลุ่่งน้ำำ�าทั�งห่มด้  
เมื�อเทียบ่กับ่ ปี 2560 แห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มีแน้ำวโน้้ำมค่ณภาพัน้ำำ�า 
ดี้ข่�น้ำ 4 แห่ลุ่่งน้ำำ�า ได้้แก่ แม่น้ำำ�าเวฬุ่ จังห่วัด้ตราด้  
แม่น้ำำ�าจัน้ำทบ่่รีจังห่วัด้จัน้ำทบ่่รี แม่น้ำำ�าระยอง แม่น้ำำ�าประแสร์  
จังห่วัด้ระยอง แลุ่ะค่ณภาพัน้ำำ�าเสื�อมโทรมลุ่ง 2 แห่ลุ่่งน้ำำ�า   

ได้้แก่ แม่น้ำำ�าตราด้ จังห่วัด้ตราด้ แลุ่ะคลุ่องตำาห่ร่ 
จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ใน้ำภาพัรวม 6 ปีที�ผ่าน้ำมาค่ณภาพัน้ำำ�า 
ใน้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�ามีแน้ำวโน้้ำมดี้ข่�น้ำ ตั�งแต่ ปี 2558 เป็น้ำต้น้ำมา 
แต ่อย ่างไรก็ตามค่ณภาพัน้ำำ�าใน้ำแห่ลุ่ ่งน้ำำ�าแลุ่ะ 
คลุ่องสาขาส่วน้ำให่ญ่ยังคงมีค่ณภาพัน้ำำ�าอยู่ใน้ำเกณฑ์
เสื�อมโทรม โด้ยเฉพัาะคลุ่องพัาน้ำทอง จังห่วัด้
ฉะเชิงเทรา มีค่ณภาพัน้ำำ�าอยู่ใน้ำเกณฑ์เสื�อมโทรมมาก 
มาอย่างต่อเนื้ำ�อง
 2) ปัญห่าค่ณภาพัน้ำำ�าใน้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าของพืั�น้ำที� 
ภาคตะวัน้ำออกที�พับ่ใน้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่ ได้้แก่  
ออกซิึ่เจน้ำลุ่ะลุ่ายใน้ำน้ำำ�า (DO) ร้อยลุ่ะ 35 รองลุ่งมา 
คือแอมโมเนี้ำย (NH3-N) ร้อยลุ่ะ 29 แบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มโคลิุ่ฟอร์มทั�งห่มด้ (TCB) ร้อยลุ่ะ 26 แบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มฟีคอลุ่โคลิุ่ฟอร์มิ (FCB) ร้อยลุ่ะ 18 แลุ่ะ 
ความสกปรกใน้ำรูปสารอิน้ำทรีย์ (BOD) ร้อยลุ่ะ 16  
จากการตรวจวัด้ทั�งห่มด้ ตามลุ่ำาดั้บ่ ส่วน้ำโลุ่ห่ะห่นั้ำก
แลุ่ะสารปราบ่ศัตรูพืัช มีค่าอยู่ใน้ำเกณฑ์มาตรฐาน้ำ
ค่ณภาพัน้ำำ�าแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ

1.1.6 คุ่ณภำพน�้ำ
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1.2 ทรััพยากรัดิินและการัใช้้ปรัะโยช้น์ท่�ดิิน
1.2.1 ทรัพยำกรดิน

 จากแผน้ำที�ช่ด้ดิ้น้ำของกรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ มาตราส่วน้ำ 1:25,000 พับ่ว่า ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก  
มีทั�งห่มด้ 46 กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำ โด้ยกลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำที�คลุ่่มพืั�น้ำที�มากลุ่ำาดั้บ่ที� 1 - 3 ได้้แก่

 1) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 45 คือ 
กลุ่่่มดิ้น้ำตื�น้ำถ่งลูุ่กรัง เศษหิ่น้ำห่รือ
ก้อน้ำหิ่น้ำ ปฏิิกิริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้  
การระบ่ายน้ำำ�าของดิ้น้ำดี้ถ่งดี้ปาน้ำ
กลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า  
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 1,599.60 ตาราง
กิโลุ่เมตร ห่รือ 999,748 ไร่  
คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 12.19 ของพืั�น้ำที�
ลุ่่่มน้ำำ�า

 2) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 35 คือ 
กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำลุ่ะเอียด้ลุ่่กถ่งลุ่่กมาก 
ที� เ กิด้จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�าห่ รือ 
วัตถ่ต้น้ำกำา เ นิ้ำด้ดิ้น้ำเนื้ำ�อห่ยาบ่  
ปฏิิกิ ริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้มาก  
การระบ่ายน้ำำ�าดี้ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง 
ความอ่ด้มสมบ่รูณ์ตำ�า ครอบ่คลุ่่ม
พืั�น้ำที� 1,350.36 ตารางกิโลุ่เมตร 
ห่รือ 843,977 ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 
10.29 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

3) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 26 คือกลุ่่่ม
ดิ้น้ำเห่นี้ำยวลุ่่กถ่งลุ่่กมากที�เกิด้จาก
ตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�าห่รือวัตถ่ต้น้ำกำาเนิ้ำด้
ดิ้น้ำเนื้ำ�อลุ่ะเอียด้ ปฏิิกิริยาดิ้น้ำ 
เป็น้ำกรด้จัด้มาก การระบ่ายน้ำำ�าดี้ 
ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า  
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 920 ตารางกิโลุ่เมตร  
ห่รือ 574,709ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ  
7.01 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
 รายลุ่ะเอียด้ก ลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำ 
ดั้งที�แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.2.1-1



รูปท่� 1.2.1-1 กล่่มิช่ดดินขอีงล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
  

1.2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำกแผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2559-2560 ได้แสดงกำรกระจำยตัวของ

พื นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทไว้ในรูปที่ 1.2.2 -1 สำมำรถน้ำมำวิเครำะห์หำกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินชนิดต่ำง ๆ ได้ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 1.2.2-1 ปัจจุบันลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลตะวันออกมี
กำรพัฒนำเป็นพื นที่ชลประทำนแล้วรวมเท่ำกับ 0.417 ล้ำนไร่ โดยมีพื นที่ที่เหมำะสมส้ำหรับกำร
พัฒนำเป็นพื นที่ชลประทำนรวม 0.363 ล้ำนไร่ และพื นที่ที่เหมำะสมส้ำหรับท้ำกำรเกษตรอยู่รวม

1.2.2 กำรใช้ประโยชน์ท่�ดิน

 จากแผน้ำที�การใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำปี 2559 - 2560 
ได้้แสด้งการกระจายตัวของพืั�น้ำที�การใช้ประโยชน้ำ์
ที�ดิ้น้ำแต่ลุ่ะประเภทไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-1 สามารถ 
น้ำำามาวิเคราะห์่ห่าการใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำชนิ้ำด้ต่างๆ  
ได้้ดั้งแสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-1 โด้ยมีพืั�น้ำที� 
ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การพััฒน้ำาเป็น้ำพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ

รวม 0.363 ลุ้่าน้ำไร่ แลุ่ะพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่
ทำาการเกษตรอยูร่วมเท่ากับ่ 2.031 ลุ้่าน้ำไร่ ดั้งแสด้ง
พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะทำาการ
เกษตรไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-2 แลุ่ะสร่ปตัวเลุ่ขพืั�น้ำที�
เห่มาะสมสำาห่รับ่การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะทำาการเกษตร 
แลุ่ะพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-2

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ตำรำงท่� 1.2.2-1 กำรใช้ประโยชน์ท่�ดินชนิดต่ำงๆ ปี 2559-2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
13 

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2560) 
 

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

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

1,372.37 291.58 2,040.41 3,379.69 1,721.30 17.40 17.16 0.46 438.50 2,675.08 462.86 661.27 N/A 13,122.66
660.92 22.89 303.39 108.56 84.69 2.56 3.96 0.00 13.48 181.24 46.53 173.83 N/A 1,619.63
325.27 51.95 360.68 618.39 100.15 0.22 5.56 0.41 12.26 95.16 62.19 100.60 N/A 1,732.98
35.85 10.91 5.00 217.15 49.51 0.12 0.36 - 5.01 28.30 3.57 38.49 N/A 394.70
78.19 29.01 88.49 1,349.24 159.62 0.94 5.63 0.04 33.97 299.89 70.21 27.90 N/A 2,143.50
32.06 30.80 126.84 67.14 80.90 3.37 0.13 - 66.07 61.30 11.81 24.12 N/A 507.03
40.59 10.96 728.07 6.53 246.39 6.31 0.31 - 4.86 590.89 20.45 39.91 N/A 1,695.30
79.98 40.57 252.71 4.58 496.42 1.90 0.53 - 71.60 533.88 56.51 78.09 N/A 1,617.35
53.54 41.76 84.27 228.31 239.32 0.55 0.29 - 188.63 216.16 106.67 69.08 N/A 1,240.72
44.83 18.61 83.61 597.31 236.31 0.57 0.31 - 18.73 487.45 71.89 77.92 N/A 1,640.98
21.13 34.11 7.35 182.48 27.98 0.86 0.09 - 23.89 180.81 13.03 31.32 N/A 530.48
15.81 - 0.26 23.37 17.99 - - - 0.75 314.44 3.96 3.18 N/A 401.62

1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 2)
1704 แม่น้้ำประแส
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 3)

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก
1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 1)
1702 คลองใหญ่

1709 แม่น้้ำเมืองตรำด
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 5)
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ)

1706 คลองโตนด
1707 แม่น้้ำจันทบุรี
1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 4)

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

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

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 580.44 0.3628 3,248.85 2.0305 667.86 0.4174
1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 1) 48.64 0.0304 580.87 0.3630 7.72 0.0048
1702 คลองใหญ่ 90.53 0.0566 1,060.18 0.6626 31.38 0.0196
1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 2) 7.72 0.0048 131.94 0.0825 0.00 0.0000
1704 แม่น้้ำประแส 81.17 0.0507 448.62 0.2804 254.12 0.1588
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 3) 56.16 0.0351 33.73 0.0211 23.82 0.0149
1706 คลองโตนด 19.24 0.0120 200.02 0.1250 78.81 0.0493
1707 แม่น้้ำจันทบุรี 81.86 0.0512 548.81 0.3430 70.25 0.0439
1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 4) 87.77 0.0549 135.65 0.0848 55.34 0.0346
1709 แม่น้้ำเมืองตรำด 48.46 0.0303 63.41 0.0396 139.96 0.0875
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 5) 58.90 0.0368 45.61 0.0285 6.47 0.0040
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ) 0.53 0.0003 3.32 0.0021 0.00 0.0000

ลุ่มน้้ำสำขำ

ข้อมูลุ่ : กรมกรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2560)

10 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปท่� 1.2.2-1 แสดงกำรกระจัำยตัวัขอีงพ้้นท่�กำรใช้ประโยชน์ท่�ดิน ปี 2560

11ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ข้อมูลุ่ : กรมชลุ่ประทาน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2560) 
 

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

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนำ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนท่ี
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

1,372.37 291.58 2,040.41 3,379.69 1,721.30 17.40 17.16 0.46 438.50 2,675.08 462.86 661.27 N/A 13,122.66
660.92 22.89 303.39 108.56 84.69 2.56 3.96 0.00 13.48 181.24 46.53 173.83 N/A 1,619.63
325.27 51.95 360.68 618.39 100.15 0.22 5.56 0.41 12.26 95.16 62.19 100.60 N/A 1,732.98
35.85 10.91 5.00 217.15 49.51 0.12 0.36 - 5.01 28.30 3.57 38.49 N/A 394.70
78.19 29.01 88.49 1,349.24 159.62 0.94 5.63 0.04 33.97 299.89 70.21 27.90 N/A 2,143.50
32.06 30.80 126.84 67.14 80.90 3.37 0.13 - 66.07 61.30 11.81 24.12 N/A 507.03
40.59 10.96 728.07 6.53 246.39 6.31 0.31 - 4.86 590.89 20.45 39.91 N/A 1,695.30
79.98 40.57 252.71 4.58 496.42 1.90 0.53 - 71.60 533.88 56.51 78.09 N/A 1,617.35
53.54 41.76 84.27 228.31 239.32 0.55 0.29 - 188.63 216.16 106.67 69.08 N/A 1,240.72
44.83 18.61 83.61 597.31 236.31 0.57 0.31 - 18.73 487.45 71.89 77.92 N/A 1,640.98
21.13 34.11 7.35 182.48 27.98 0.86 0.09 - 23.89 180.81 13.03 31.32 N/A 530.48
15.81 - 0.26 23.37 17.99 - - - 0.75 314.44 3.96 3.18 N/A 401.62

1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 2)
1704 แม่น้้ำประแส
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 3)

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก
1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 1)
1702 คลองใหญ่

1709 แม่น้้ำเมืองตรำด
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 5)
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ)

1706 คลองโตนด
1707 แม่น้้ำจันทบุรี
1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 4)

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนท่ีป่ำไม้ พ้ืนท่ีน้้ำ
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

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

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 580.44 0.3628 3,248.85 2.0305 667.86 0.4174
1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 1) 48.64 0.0304 580.87 0.3630 7.72 0.0048
1702 คลองใหญ่ 90.53 0.0566 1,060.18 0.6626 31.38 0.0196
1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 2) 7.72 0.0048 131.94 0.0825 0.00 0.0000
1704 แม่น้้ำประแส 81.17 0.0507 448.62 0.2804 254.12 0.1588
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 3) 56.16 0.0351 33.73 0.0211 23.82 0.0149
1706 คลองโตนด 19.24 0.0120 200.02 0.1250 78.81 0.0493
1707 แม่น้้ำจันทบุรี 81.86 0.0512 548.81 0.3430 70.25 0.0439
1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 4) 87.77 0.0549 135.65 0.0848 55.34 0.0346
1709 แม่น้้ำเมืองตรำด 48.46 0.0303 63.41 0.0396 139.96 0.0875
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 5) 58.90 0.0368 45.61 0.0285 6.47 0.0040
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ) 0.53 0.0003 3.32 0.0021 0.00 0.0000

ลุ่มน้้ำสำขำ

 

ตำรำงท่� 1.2.2-2 พ้้นท่�เหมิำะสมิส�ำหรับกำรชลประทำนและท�ำกำรเกษตร และพ้้นท่�ชลประทำน

12 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปท่� 1.2.2-2 พ้้นท่�เหมิำะสมิส�ำหรับกำรชลประทำนและท�ำกำรเกษตร

13ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



1.3 ทรััพยากรัป่าไม้้และช้ั�นคุุณภาพลุ�ม้นำ�า

1.3.1 ทรัพยำกรป่ำไม้ิ

 จากข้อมูลุ่แผน้ำที�ทรัพัยากรป่าไม้ดั้งได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.1-1 แลุ่ะสามารถสร่ปตัวเลุ่ขไว้ใน้ำตารางที� 1.3.1-1 
พับ่ว่าพืั�น้ำที�ป่าไม้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีเท่ากับ่ 2,357.11 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือคิด้เป็น้ำ 1,484,441 ไร่ 
เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 18.10 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

ข้อมูลุ่ : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

ตำรำงท่� 1.3.1-1 พ้้นท่�ป่ำไม้ิในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

ตารางท่ี 1.3.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 
ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

พ้ืนที่
ประกาศเดิม

พ้ืนที่
เตรียมการ
ขยายเขต

พ้ืนที่
ประกาศ
เดิม

พ้ืนที่
เตรียมการ
ขยายเขต

พ้ืนทีป่่า
ประกาศเดิม

พ้ืนที่
เตรียมการ
ขยายเขต

2,375.11 38.18 0.39 584.71 16.13 865.63 94.59
58.64 21.32 0.39 - - 54.41 -
96.26 - - 0.18 - 25.28 -
36.40 - - 1.82 - - -

444.01 - - 68.14 - 98.56 39.65
39.78 16.86 - 3.70 - - -

774.50 - - 133.33 - 335.43 25.52
160.75 - - 114.11 16.10 292.22 7.76
322.86 - - 67.34 0.03 7.67 5.51
306.10 - - 196.10 - 52.07 16.13
135.82 - - - - - -
52.27 0.15 - 166.85 - - -

พ้ืนทีป่่าไม้

พ้ืนทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติ พ้ืนทีเ่ขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

1703 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้าสาขา 2)
1704 แมน่้้าประแส
1705 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้าสาขา 3)

คลองใหญ่

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก
1701 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้าสาขา 1)
1702

รหัส/ชื่อลุ่มน้้าหลัก/สาขา

1709 แมน่้้าเมอืงตราด
1710 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้าสาขา 5)
17-is ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (เกาะ)

1706 คลองโตนด
1707 แมน่้้าจันทบุรี
1708 ชายฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้าสาขา 4)

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

14 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปท่� 1.3.1-1 พ้้นท่�ป่ำไม้ิในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก
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รูปท่� 1.3.2-1 พ้้นท่�ช้ันคุ่ณภำพล่่มิน�้ำในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

1.3.2 ช้ันคุ่ณภำพล่่มิน�้ำ

 ใน้ำ ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่� งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีพืั�น้ำที� ชั�น้ำ ค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า  1A 1B แลุ่ะ ชั�น้ำ 2 เ ท่า กับ่ 
620.35  20.30 แลุ่ะ 787.65 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ รวมเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 10.88 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
ดั้งแสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.2-1
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จังห่วัด้ ผลุ่ิตภัณฑ์มวลุ่รวม
จังห่วัด้ (GDP)

(บ่าท/คน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำ (2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำอัตราเพัิ�ม
เฉลุ่ี�ยต่อปี (2543 - 2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

1.4.1 ประชำกร

 ข้อมูลุ่ประชากรแลุ่ะครัวเรือน้ำ รวบ่รวมจากสำานั้ำกบ่ริห่ารการทะเบี่ยน้ำ กรมการปกครอง ปี 2562 โด้ยการ 
น้ำำาข้อมูลุ่ประชากรรายตำาบ่ลุ่มาคูณกับ่สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า ซ่ึ่�งลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
ส่วน้ำให่ญ่ใน้ำ 5 จังห่วัด้ 35 อำาเภอ 263 ตำาบ่ลุ่ มีประชากรรวมทั�งสิ�น้ำ 2,499,184 คน้ำ แยกเป็น้ำประชากรชาย  
1,222,579 คน้ำ แลุ่ะประชากรห่ญิง 1,276,605 คน้ำ มีความห่น้ำาแน่้ำน้ำของประชากร 184.79 คน้ำต่อตารางกิโลุ่เมตร 
จำาน้ำวน้ำครัวเรือน้ำทั�งสิ�น้ำ 1,603,756 ครัวเรือน้ำ เฉลีุ่�ย 1.56 คน้ำต่อครัวเรือน้ำ

1.4.2 เศรษฐกิจัและสังคุมิ

 ข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำเศรษฐกิจแลุ่ะสังคม รวบ่รวมข้อมูลุ่จากรายงาน้ำ กชช.2ค เป็น้ำข้อมูลุ่ระดั้บ่ห่มู่บ้่าน้ำ 
ที�แสด้งสภาพัทั�วไปของห่มู่บ้่าน้ำ สภาพัพืั�น้ำฐาน้ำทางเศรษฐกิจ ระดั้บ่การศ่กษา การมีส่วน้ำร่วมแลุ่ะความเข้มแข็ง
ของช่มชน้ำ ส่ขภาพัแลุ่ะอน้ำามัย สภาพัแรงงาน้ำ แลุ่ะยาเสพัติด้ ซ่ึ่�งด้ำาเนิ้ำน้ำการจัด้เก็บ่ท่กห่มู่บ้่าน้ำใน้ำเขตชน้ำบ่ท 
เป็น้ำประจำาท่ก 2 ปี ทำาให้่ทราบ่ว่าประชาชน้ำใน้ำห่มู่บ้่าน้ำมีค่ณภาพัชีวิตแลุ่ะสภาพัความเป็น้ำอยู่เป็น้ำอย่างไร  
แต่ลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำมีปัญห่าใน้ำเรื�องใด้บ้่างที�ควรได้้รับ่การแก้ไข ซ่ึ่�งปัญห่าจะบ่่งชี�ได้้จากตัวชี�วัด้ น้ำอกจากนี้ำ� 
ยังสามารถจัด้ระดั้บ่การพััฒน้ำาของห่มู่บ้่าน้ำได้้เป็น้ำ 3 ระดั้บ่ คือ ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 1 (ลุ้่าห่ลัุ่ง)  
ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 2 (ปาน้ำกลุ่าง) แลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 3 (ก้าวห่น้้ำา) ซ่ึ่�งจากการรวบ่รวมข้อมูลุ่  
กชช.2ค ปี 2562 แสด้งข้อมูลุ่ครัวเรือน้ำแลุ่ะประชากร รวมถ่งข้อมูลุ่เศรษฐกิจแลุ่ะสังคมของห่มู่บ้่าน้ำที�อยู่ใน้ำ
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกซ่ึ่�งมีทั�งสิ�น้ำ 1,341 ห่มู่บ้่าน้ำ

1.4 ปรัะช้ากรั เศรัษฐกิจและสัังคุม้

ชลุ่บ่่รี 581,475 3,140 76.44
ระยอง 1,095,667 2,979 74.14
จัน้ำทบ่่รี 254,582 2,986 74.24
ตราด้ 171,189 2,879 69.9
ฉะเชิงเทรา 427,409 2,804 68.73
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 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าแลุ่ะโครงการชลุ่ประทาน้ำใน้ำปี 2562 ที�ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�ง
ทะเลุ่ตะวัน้ำออก แบ่่งประเภทโครงการตามขน้ำาด้ความจ่เก็บ่กัก ได้้แก่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ 
มีความจ่เก็บ่กักตั�งแต่ 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างมีความจ่เก็บ่กัก 
ตั�งแต่ 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป แต่น้้ำอยกว่า 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ขน้ำาด้เล็ุ่กมีความจ่เก็บ่กักน้้ำอยกว่า 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร   

 ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก มีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าทั�งสิ�น้ำ 334 โครงการ ประกอบ่ไปด้้วย  
โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ 3 โครงการ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 23 โครงการ แลุ่ะ 
โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่ก 308 โครงการ รวมความจ่เก็บ่กัก 1,258 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน้ำ์รวม 551,108 ไร่ ตำาแห่น้ำ่งโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก  
แสด้งดั้งรูปที� 2.1-1 

2.1.1 โคุรงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดใหญ่่

 ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่จำาน้ำวน้ำ 3 โครงการ ได้้แก่  
เขื�อน้ำบ่างพัระ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 117 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร เขื�อน้ำห่น้ำองปลุ่าไห่ลุ่ จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 164 
ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะเขื�อน้ำประแสร์ จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 295 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
รวมทั�งสิ�น้ำ 178,762 ไร่

2.1 โคุรังการัพัฒนาแหล�งนำ�า

 

 

บทที่ 2
โครงสร้างพื้้�นฐาน
ของลุ่่�มนำ�า
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รูปท่� 2.1-1 ต�ำแหน่งโคุรงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก
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2.1.2 โคุรงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดกลำง

 1) อ่างเก็บ่น้ำำ�าสระค้อ ตำาบ่ลุ่ตะกาง อำาเภอเมือง  
จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน์้ำ 1,000 ไร่
 2) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห่น้ำองค้อ ตำาบ่ลุ่ห่น้ำองขาม 
อำาเภอศรีราชา จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 21.4 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 3) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยสะพัาน้ำ ตำาบ่ลุ่บ่่งบ่่อวิน้ำ 
อำาเภอศรีราชา จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 3.84 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 4) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห่น้ำองกลุ่างด้ง ตำาบ่ลุ่บ่่ง 
อำาเภอศรีราชา จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 7.65 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 5) อ่างเก็บ่น้ำำ�ามาบ่ประชนั้ำ ตำาบ่ลุ่ห่น้ำองปรอื 
อำาเภอบ่างลุ่ะม่ง จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 16.6 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 6) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยข่น้ำจิต ตำาบ่ลุ่ตะเคียน้ำเตี�ย 
อำาเภอบ่างลุ่ะม่ง จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 4.8 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 7) อ่าง เ ก็บ่น้ำำ�า ห้่วย ตู้2 ตำาบ่ลุ่บ่างเส ร่  
อำาเภอสัตหี่บ่ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 2.97 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 8) อ่างเก็บ่น้ำำ�าซึ่ากน้ำอก ตำาบ่ลุ่ห่้วยให่ญ ่
อำาเภอบ่างลุ่ะม่ง จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 7.03 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 9) อ่างเ ก็บ่น้ำำ�า เขาระกำา  ตำาบ่ลุ่ชำาราก  
อำาเภอเมือง จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 47.69 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 7,849 ไร่
 10) อ่างเก็บ่น้ำำ�าด่้าน้ำช่มพัลุ่ ตำาบ่ลุ่ด่้าน้ำช่มพัลุ่
อำาเภอบ่่อไร่ จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 5.6 ลุ้่าน้ำ 
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 3,337 ไร่

 11) ประตูระบ่ายน้ำำ�าเขาสมิง ตำาบ่ลุ่ท่่งน้ำน้ำทรี 
อำาเภอเขาสมิง จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 3.6 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 12) อ่างเก็บ่น้ำำ�าบ้่าน้ำมะน้ำาว ตำาบ่ลุ่บ่่อพัลุ่อย 
อำาเภอบ่่อไร่ จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 2.35 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,714 ไร่
 13) อ่างเก็บ่น้ำำ�าวังปลุ่าห่มอ ตำาบ่ลุ่ท่าโสม 
อำาเภอเขาสมิง จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 6.63 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 6,290 ไร่
 14) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยแร้ง ตำาบ่ลุ่ด่้าน้ำช่มพัลุ่ 
อำาเภอบ่่อไร่ จังห่วัด้ตราด้ ความจ่ 36.8 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 40,903 ไร่
 15) อ่างเก็บ่น้ำำ�า บ้่าน้ำพัลุ่วง ตำาบ่ลุ่พัลุ่วง  
อำาเภอเขาคิชฌกูฎ จังห่วัด้จัน้ำทบ่่รี ความจ่ 80 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 16) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องศาลุ่ทราย ตำาบ่ลุ่ทรายขาว  
อำาเภอโป่งน้ำำ�าร้อน้ำ จังห่วัด้จัน้ำทบ่่รี ความจ่ 10 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 12,013 ไร่
 17) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องระโอก ตำาบ่ลุ่ท่ง่ควายกิน้ำ  
อำาเภอแกลุ่ง จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 19.5 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 18) อ่างเก็บ่น้ำำ�าด้อกกราย ตำาบ่ลุ่แม่น้ำำ�าคู้ 
อำาเภอปลุ่วกแด้ง จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 71.4 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 19) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องให่ญ่ ตำาบ่ลุ่ลุ่ะห่าร 
อำาเภอปลุ่วกแด้ง จังห่วัด้ระยอง ความจ่ 40.1 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 20,000 ไร่
 20) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคีรีธิาร ตำาบ่ลุ่ปัถวี อำาเภอมะขาม  
จังห่วัด้จัน้ำทบ่่รี ความจ่ 75.8 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างที�ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำปี 2562 มีทั�งสิ�น้ำ 23 โครงการ สามารถ 
เก็บ่กักน้ำำ�าได้้ 644 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวม 114,106 ไร่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้
กลุ่างใน้ำพืั�น้ำที� เช่น้ำ
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2.1.3 โคุรงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำดเล็ก

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กซ่ึ่�งเป็น้ำโครงการประเภทอ่างเก็บ่น้ำำ�า คลุ่องส่งน้ำำ�า ห่น้ำอง บ่่ง สระน้ำำ�า บ่่อน้ำำ�าตื�น้ำ  
บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ แลุ่ะอื�น้ำๆ ที�ใช้เวลุ่าใน้ำการก่อสร้างไม่เกิน้ำ 1 ปี ที�ได้้ด้ำาเน้ำิน้ำการก่อสร้างแลุ้่วเสร็จ มีจำาน้ำวน้ำ 
ทั�งสิ�น้ำ 277 โครงการ มีปริมาตรความจ่เก็บ่กัก 79 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 331,342 ไร่

 อย่างไรก็ตาม พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำจากโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กส่วน้ำให่ญ่จะไม่มีระบ่บ่ส่งน้ำำ�า 
ทำาให้่การน้ำำาน้ำำ�าไปใช้ทำาได้้ไม่เต็มประสิทธิิภาพัมากนั้ำก ซ่ึ่�งใน้ำทางปฏิิบั่ติจะส่งผลุ่ให้่พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
ที�แสด้งไว้จะลุ่ด้ลุ่งอีกประมาณ 30% ถ่ง 40%

 1) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องพัร้าว จังห่วัด้ตราด้  
ความจ่ 2.35 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
1,780 ไร่
 2) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องโพัลุ้่ จังห่วัด้ระยอง ความจ่  
40 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 30,000 ไร่ 
 3) ระบ่บ่ป้ อ ง กัน้ำน้ำำ�า ท่ วม  พืั� น้ำ ที� ช่ มชน้ำ 
เมืองระยอง จังห่วัด้ระยอง พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
2,556.25 ไร่
 4) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องแอ่ง จังห่วัด้ตราด้ ความจ่  
35.38 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 30,000 ไร่
 5) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยสะตอ จังห่วัด้ตราด้ ความจ่  
74.65 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 75,490 ไร่
 6) อ่างเก็บ่น้ำำ�า คลุ่องวังโตน้ำด้ จังห่วัด้จัน้ำทบ่่รี 
ความจ่ 99.5 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
88,000 ไร่

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มีศักยภาพัใน้ำการพััฒน้ำา พับ่ว่า พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีแผน้ำงาน้ำ
โครงการที�สำาคัญ จำาน้ำวน้ำ 11 โครงการ ความจ่เก็บ่กักรวม 361.88 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์
รวมทั�งสิ�น้ำ 231,926 ไร่ ดั้งนี้ำ� 

2.2 แผนงานโคุรังการัพัฒนาแหล�งนำ�า

 7) ระบ่บ่ระบ่ายน้ำำ�าห่ลัุ่กเพืั�อบ่รรเทาปัญห่า
น้ำำ�าท่วมพืั�น้ำที�ช่มชน้ำเมืองพััทยา จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี พืั�น้ำที�
รับ่ประโยชน์้ำ 1,675 ไร่
 8) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำบ้่าน้ำสวน้ำ 
(ระยะที� 2) จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,425 ไร่
 9) โครงการสำารวจพััฒน้ำากลุ่่่มบ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่
สำาห่รับ่ภาคอ่ตสาห่กรรม (Industrial Groundwater  
Well-Field) ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าระยอง จังห่วัด้ระยอง 
 10)  ทำาน้ำบ่ดิ้น้ำหั่วงาน้ำแลุ่ะอาคารประกอบ่
พัร้อมระบ่บ่ส่งน้ำำ�า โครงการอ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องโพัลุ้่ 
จังห่วัด้ระยอง 
 11)  ผัน้ำน้ำำ�าอ่างเก็บ่น้ำำ�า ประแสร์-ห่น้ำองค้อ- 
บ่างพัระ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี ความจ่ 70 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
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 การประเมนิ้ำความตอ้งการใช้น้ำำ�าของกจิกรรมการใช้น้ำำ�าต่างๆ พิัจารณาจากสภาพัปจัจ่บั่น้ำของกจิกรรมการ
ใช้น้ำำ�า ซ่ึ่�งรวบ่รวมข้อมูลุ่จากแห่ลุ่่งข้อมูลุ่แลุ่ะรายงาน้ำการศ่กษาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง กรอบ่แน้ำวคิด้การประเมิน้ำ
ความต้องการใช้น้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 3.1-1

3.1 แนวทางการัปรัะเม้ินคุวาม้ต้้องการัใช้้นำ�า

บทที่ 3 ความต้้องการใช้้นำ�า

ตำรำงท่� 3.1-1 กรอีบแนวัคิุดกำรประเมิินคุวัำมิต้อีงกำรใช้น�้ำส�ำหรับกิจักรรมิต่ำงๆ ขอีงล่่มิน�้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 รูปที่ 2.1-1 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 
บทที่ 3 

ความต้องการใช้น้ำ 
3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ 

การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ
กิจกรรมการใช้น้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่ เกี ่ยวข้อง  
กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1  

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำ 

กิจกรรมการใช้น้ำ 
การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ำ 

ข้อมูล การประเมิน/คำนวณ 
การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ำดิบ/กำลังผลิต 

- จำนวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจำนวนประชากร/ปริมาณน้ำผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมลูกิจกรรมการปลูกพืช
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก ่
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ำ 
- การขาดแคลนน้ำ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อื่นๆ  

ศึกษาและจำลองปริมาณความต้องการ 
ใช้น้ำโดยใช้การสมดุลน้ำในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกเพื่อหาปริมาณฝนใช้การ 
และปรมิาณความต้องการนำ้ 
เพื่อการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา  
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ำ 

การท่องเที่ยว - จำนวนนักท่องเที่ยว/อัตราการใช้น้ำ  ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยว/ปรมิาณน้ำ 
รักษาระบบนเิวศท้ายน้ำ ปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด  ไม่น้อยกว่าปรมิาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด 

3.2 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 22 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



3.2 นำ�าใช้้เพ่�อการัอุปโภคุบรัิโภคุและการัท�องเท่�ยว
 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคจะเป็น้ำการประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำประชากรคูณด้้วยอัตรา
ความต้องการใช้น้ำำ�าของประชากร ส่วน้ำปริมาณความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะประเมิน้ำจาก
จำาน้ำวน้ำน้ำักท่องเที�ยวคูณด้้วยอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะสามารถประเมิน้ำปริมาณ 
ความต้องการใช้น้ำำ�าทั�งสองส่วน้ำได้้ แต่ใน้ำการด้ำาเนิ้ำน้ำการเนื้ำ�องจากอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำแต่ลุ่ะพืั�น้ำที�จะ
มีความแตกต่างกัน้ำเป็น้ำอย่างมากจากรูปแบ่บ่ของกิจกรรมการใช้ที�แตกต่างกัน้ำ ความไม่แน่้ำน้ำอน้ำของข้อมูลุ่ 
ใน้ำบ่างประเด้็น้ำ เช่น้ำ การเคลืุ่�อน้ำย้ายแรงงาน้ำ ประชากรแฝั่ง แห่ลุ่่งน้ำำ�าที�น้ำำามาใช้เพืั�อตอบ่สน้ำองต่อ 
ความต้องการนั้ำ�น้ำๆ ว่าเป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำห่รือแห่ลุ่่งน้ำำ�าบ่าด้าลุ่

3.4 นำ�าใช้้เพ่�อการัอุต้สัาหกรัรัม้
 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำการประเมิน้ำถ่งความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม
ของโรงงาน้ำประเภทต่างๆ ซ่ึ่�งมีความต้องการใช้น้ำำ�าที�แตกต่างกัน้ำตามประเภทของโรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรม  
ซ่ึ่�งได้้จำาแน้ำกไว้เป็น้ำ 10 ประเภท ได้้แก ่อ่ตสาห่กรรมผลุ่ติชิ�น้ำส่วน้ำอ่ปกรณ ์อ่ตสาห่กรรมเคมภัีณฑ์ อ่ตสาห่กรรม
อาห่ารเครื�องดื้�ม อ่ตสาห่กรรมถลุ่่งห่ลุ่่อโลุ่ห่ะ อ่ตสาห่กรรมทั�วไป อ่ตสาห่กรรมกลุ่างแจ้ง อ่ตสาห่กรรมกระด้าษ 
อ่ตสาห่กรรมสิ�งทอฟอกสีย้อมสี ผลิุ่ตภัณฑ์อโลุ่ห่ะ  แลุ่ะผลิุ่ตภัณฑ์ไม้เครื�องเรือน้ำ

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม ปี 2562 ทั�งใน้ำส่วน้ำของการประปาน้ำครห่ลุ่วง แลุ่ะการประปา
ส่วน้ำภูมิภาค บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เอกชน้ำ (เพืั�อการอ่ตสาห่กรรม) โรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรมขน้ำาด้เลุ่็กน้ำอกเขตประปา  
ทั�งแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำแลุ่ะใต้ผิวดิ้น้ำ พับ่ว่า ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออกมีความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม
ประมาณ 216.19 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี 

3.3 นำ�าใช้้เพ่�อการัเกษต้รั
 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรม รวมทั�งสิ�น้ำ 3,561.35 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี โด้ยเป็น้ำความ
ต้องการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรใน้ำเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 368.43 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี แลุ่ะน้ำอกเขตพืั�น้ำที�
ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 3,192.92 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี
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ห่มายเห่ต่: * - ไม่คิด้ประสิทธิิภาพัการชลุ่ประทาน้ำ
 - การใช้น้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรมเป็น้ำการใช้น้ำำ�าผิวดิ้น้ำ

ตำรำงท่� 3.6-1 สร่ปปริมิำณคุวัำมิต้อีงกำรใช้น�้ำท้ังล่่มิน�้ำ

3.5 น�้าใช้้เพ่่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน�้า
 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อรักษาสมด่้ลุ่นิ้ำเวศวิทยาท้ายน้ำำ�า จะใช้การวิเคราะห์่โด้ยการจัด้ทำาโค้ง 
ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่างเวลุ่าแลุ่ะอัตราการไห่ลุ่ของน้ำำ�า (Flow duration curve) ที�ไห่ลุ่ออกจากลุ่่่มน้ำำ�ารายวัน้ำ 
โด้ยจะวิเคราะห์่ห่าอัตราการไห่ลุ่ที�มีค่าตำ�าส่ด้ที�ทำาให้่เกิด้การไห่ลุ่ไม่น้้ำอยกว่าร้อยลุ่ะ 90 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ของเวลุ่า
ที�ใช้ใน้ำการวิเคราะห์่ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำจะกำาห่น้ำด้ตามค่าความต้องการใช้น้ำำ�าด้้าน้ำท้ายน้ำำ�าสำาห่รับ่กรณีเฉพัาะต่างๆ 
เช่น้ำ การผลัุ่กดั้น้ำน้ำำ�าเค็ม-น้ำำ�าเสีย การรักษาระดั้บ่น้ำำ�าเพืั�อการเดิ้น้ำเรือ ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภค 
อ่ตสาห่กรรม เปน็้ำต้น้ำ ดั้งนั้ำ�น้ำปรมิาณน้ำำ�าที�ใช้สำาห่รบั่การรกัษาระบ่บ่น้ำเิวศท้ายน้ำำ�าของลุ่่ม่น้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวนั้ำออก  
พับ่ว่า มีต้องมีอัตราการไห่ลุ่อย่างน้้ำอยเท่ากับ่ 3.16 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อวิน้ำาที โด้ยมีความต้องการน้ำำ�า 
ใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่งระห่ว่างเดื้อน้ำพัฤศจิกายน้ำถ่งเดื้อน้ำเมษายน้ำเฉลีุ่�ยเดื้อน้ำลุ่ะ 8.24 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อเดื้อน้ำ  
รวมช่วงฤดู้แลุ้่งเท่ากับ่ 49.47 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.6  ปรัิม้าณคุวาม้ต้้องการัใช้้นำ�าทั�งหม้ดิ
 จากข้อมูลุ่ความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำด้้าน้ำต่างๆ สามารถสร่ปปริมาณความต้องใช้น้ำำ�าทั�ง ลุ่่่มน้ำำ�า 
ชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก ได้้ดั้งตารางที� 3.6-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ นอกจากนั้นจะกำหนดตามค่าความต้องการใช้น้ำ 

ด้านท้ายน้ำสำหรับกรณีเฉพาะต่างๆ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม -น้ำเสีย การรักษาระดับน้ำ 
เพื่อการเดินเรือ ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นปริมาณน้ำ 
ที่ใช้สำหรับการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่า มีต้องมีอัตราการ
ไหลอย่างน้อยเท่ากับ 3.16 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเฉลี่ยเดือนละ 8.24 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้ง
เท่ากับ 49.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 
 
 

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำชาย 

ฝั่งทะเลตะวันออก ได้ดังตารางที่ 3.6-1 

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำ 

 
 

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมเปน็การใช้น้ำผิวดิน 

 
 
 

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

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม
17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก 385.89 3,175.46 3,561.35 233.45 34.42 267.88 156.72 59.47 216.19 3,951.52 93.89 4,045.41
1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 1) 19.71 155.84 175.55 151.32 15.12 166.45 52.16 9.61 61.76 379.03 24.73 403.76
1702 คลองใหญ่ 25.24 384.05 409.29 27.44 6.86 34.30 67.61 34.61 102.22 504.33 41.47 545.80
1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 2) 11.18 87.32 98.50 7.41 0.75 8.15 1.94 0.37 2.31 107.85 1.11 108.96
1704 แม่น้้ำประแส 206.36 943.30 1,149.66 7.62 3.51 11.14 6.70 7.23 13.93 1,163.99 10.74 1,174.72
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 3) 12.79 114.14 126.93 6.47 0.66 7.13 1.61 0.32 1.93 135.01 0.98 136.00
1706 คลองโตนด 64.20 553.12 617.32 1.58 1.13 2.71 1.10 1.96 3.06 620.00 3.09 623.09
1707 แม่น้้ำจันทบุรี 4.13 403.45 407.58 12.33 3.27 15.60 1.39 0.75 2.14 421.30 4.01 425.32
1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 4) 30.91 237.95 268.85 10.86 1.10 11.96 22.43 4.10 26.53 302.14 5.20 307.34
1709 แม่น้้ำเมืองตรำด 3.41 204.47 207.87 3.88 1.57 5.45 0.64 0.33 0.97 212.40 1.90 214.29
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำสำขำ 5) 7.97 91.81 99.79 4.54 0.46 5.00 1.13 0.21 1.34 105.46 0.67 106.13
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รหัส/ช่ือลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร รวมกำรใช้น้้ำท้ังหมด

24 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



 ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าแลุ่ะภัยแลุ้่งส่วน้ำให่ญ่ มีสาเห่ต่มาจากฝั่น้ำไม่ตกตามฤดู้กาลุ่แลุ่ะเกิด้สภาวะ 
ฝั่น้ำทิ�งช่วงที�ติด้ต่อกัน้ำยาวน้ำาน้ำใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ประกอบ่กับ่ระบ่บ่นิ้ำเวศของลุ่่่มน้ำำ�าที�เปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งไป ผลุ่จาก 
การขยายตัวของช่มชน้ำ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั�งการขยายพืั�น้ำที�การเกษตรทั�งใน้ำเขตชลุ่ประทาน้ำ
แลุ่ะน้ำอกเขตชลุ่ประทาน้ำ ทำาให้่มีความต้องการน้ำำ�าจืด้เพิั�มมากข่�น้ำ ซ่ึ่�งทำาให้่เกิด้การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำฤดู้แลุ้่ง 
ขณะที�ศักยภาพัของพืั�น้ำที�ใน้ำการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำมีจำากัด้ อ่างเก็บ่น้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ อ่างเก็บ่น้ำำ�า 
ขน้ำาด้กลุ่าง แลุ่ะขน้ำาด้เลุ่็ก ฝั่ายตามลุ่ำาน้ำำ�า ห่น้ำองบ่่ง ธิรรมชาติ แลุ่ะสระเก็บ่น้ำำ�าที�มีอยู่ยังไม่สามารถ 
เก็บ่กักน้ำำ�าไว้ใช้ได้้อย่างเพีัยงพัอต่อความต้องการเพืั�อการเกษตร การอ่ปโภคบ่ริโภค แลุ่ะภาคอ่ตสาห่กรรม  
แห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าแลุ่ะแห่ลุ่่งน้ำำ�าธิรรมชาติที�มีอยู่เกิด้การตื�น้ำเขิน้ำไม่สามารถเก็บ่กักน้ำำ�าได้้เต็มประสิทธิิภาพั  
ซ่ึ่�งลุ้่วน้ำส่งผลุ่กระทบ่ตอ่ความเปน็้ำอยูแ่ลุ่ะวถีิชีวิตของราษฎรใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า สภาพัปญัห่าด้้าน้ำการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�า
ที�เกิด้ข่�น้ำใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก สร่ปได้้ดั้งนี้ำ�

4.1 สัภาพปัญหาด้ิานการัขาดิแคุลนนำ�าและภยัแล้ง

สภ�พื้ปััญห�
ด้้านทรัพื้ยากรนำ�า

 1) ความ ต้อ งการ ใช้น้ำำ�า ที� เ พิั� มมาก ข่� น้ำ  
จากการขยายตัวของช่มชน้ำ อ่ตสาห่กรรมแลุ่ะ 
การท่องเที�ยวใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

 2) ปริมาณฝั่น้ำตกใน้ำบ่างพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
มีปริมาณน้้ำอย ประกอบ่กับ่ขาด้แห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�า
ต้น้ำท่น้ำที�เพีัยงพัอกับ่ความต้องการใช้น้ำำ�าภายใน้ำ 
ลุ่่่มน้ำำ�าบ่างลุ่่่มน้ำำ�าสาขา เช่น้ำ ลุ่่่มน้ำำ�าสาขาชลุ่บ่่รี
ไม่มีสถาน้ำที�ก่อสร้างแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่  
เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำไว้ใช้ภายใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าต้องผัน้ำน้ำำ�า 
จากลุ่่่มน้ำำ�าอื�น้ำมาเสริม

 3) เกิด้ปัญห่าใน้ำกระบ่วน้ำการอน่้ำมัติโครงการ
ใน้ำการพััฒน้ำาโครงการแห่ลุ่ง่น้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ ่เนื้ำ�องจาก
ติด้ปัญห่าผลุ่กระทบ่สิ�งแวด้ลุ้่อม เนื้ำ�องจากโครงการ
เข้าไปอยูใ่น้ำพืั�น้ำที�ป่าห่รือเขตอน่้ำรักษ์

 4) ปัญห่าการ บ่่ก ร่ก ที� ป่ าสงวน้ำแลุ่ะที� 
สาธิารณะประโยชน์้ำ จากการเพิั�มข่�น้ำของประชากร
ทำาให้่มีความต้องการพืั�น้ำที�เพืั�อการเกษตรเพิั�มมาก
ข่�น้ำก่อให้่เกิด้ปัญห่าเรื�องที�ดิ้น้ำใน้ำการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า

บทที่ 4

25ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



ตำรำงท่� 4.1-1 พ้้นท่�เส่�ยงภัยแล้งในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
31 

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 รูปที่ 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ตารางท่ี 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 
ตารางท่ี 4.2-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 

หน่วย : ตร.กม. 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไม่เส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

10,052.81 1,717.04 - 1,193.66 107.43 N/A 13,122.66
973.12 480.48 - 120.73 25.80 N/A 1,619.63
949.54 676.09 - 72.69 34.11 N/A 1,732.98
376.46 - - 17.22 0.13 N/A 394.70

1,513.92 560.47 - 63.78 4.57 N/A 2,143.50
396.58 - - 105.94 0.39 N/A 507.03

1,623.98 - - 68.37 2.95 N/A 1,695.30
1,459.60 - - 145.70 10.99 N/A 1,617.35

801.34 - - 424.92 0.97 N/A 1,240.72
1,517.85 - - 96.32 23.79 N/A 1,640.98

440.42 - - 78.00 3.74 N/A 530.48
- - - 356.33 - N/A 401.62

1701 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก

ลุ่มน้้ำสำขำ

1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
1706คลองโตนด
1707 แม่น้้ำจันทบุรี

1702คลองใหญ่
1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
1704 แม่น้้ำประแส

17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ)

1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
1709 แม่น้้ำเมืองตรำด
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

 5) ปัญห่าด้้าน้ำประสิท ธิิภาพัการใช้น้ำำ�า  
ทางด้้าน้ำระบ่บ่ประปาแลุ่ะโครงการชลุ่ประทาน้ำ 
มีประสิทธิิภาพัตำ�า

 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่ง  
ได้้ใช้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย  
ดั้งต่อไปนี้ำ�  (1) ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำรายปี (2) จำาน้ำวน้ำวัน้ำที�
ฝั่น้ำตก (3) เขตชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะแห่ลุ่่งน้ำำ�า (4) แห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ใต้ดิ้น้ำ (5) พืัชปกคลุ่่มดิ้น้ำ (6) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า 
(7) ความลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า (8) ความห่น้ำาแน้ำ่น้ำ
ของลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าย่อย แลุ่ะ (9) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�

ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่ความเสี�ยง 
ออกเป็น้ำ 3 ระด้ับ่ ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที� 
เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง แลุ่ะพืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการ
จำาแน้ำกโด้ยการแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัว 
ของข้อมูลุ่ Standard Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่งใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก ได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 
4 .1 -1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำ ที� เ สี� ยง ภัยระดั้บ่ต่างๆ  
ไว้ใน้ำตารางที� 4.1-1

26 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปท่� 4.1-1 พ้้นท่�เส่�ยงภัยแล้งในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)

27ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



 ปัญห่าด้้าน้ำน้ำำ�าท่วมใน้ำภาพัรวมของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก ส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำปัญห่าที�เกิด้ข่�น้ำ 
ใน้ำพืั�น้ำที�ตัวเมืองแลุ่ะช่มชน้ำตอน้ำลุ่่างใกลุ้่ชายฝัั่�งทะเลุ่ โด้ยสามารถสร่ปสาเห่ต่ของปัญห่าได้้ดั้งนี้ำ�

4.2 สัภาพปัญหาดิ้านนำ�าท�วม้

 1) เกิด้ปริมาณฝั่น้ำตกห่นั้ำกใน้ำเขตพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
เนื้ำ�องจากตั�งอยู่ ใน้ำบ่ริเวณเขตอิทธิิพัลุ่ของร่อง 
ความกด้อากาศตำ�าของลุ่่่มน้ำำ�าของลุ่มมรส่มตะวัน้ำตก
เฉียงใต้แลุ่ะลุ่มดี้เปรสชั�น้ำจากทางด้้าน้ำตะวัน้ำออก 
ของประเทศ ซ่ึ่�งเป็น้ำพืั�น้ำที�ที�มีปริมาณฝั่น้ำตกมากที�ส่ด้
แห่่งห่น่้ำ�งของประเทศ

 2) สภาพัต้น้ำน้ำำ�าลุ่ำาธิารอยู่ ใน้ำสภาพัที� มี 
การบ่่กร่กแลุ่ะทำาลุ่ายป่า ทำาให้่สภาพัความช่่มชื�น้ำ
แลุ่ะชะลุ่อน้ำำ�าห่ลุ่ากลุ่ด้น้้ำอยลุ่ง จ่งทำาให้่น้ำำ�าห่ลุ่าก 
ลุ่งมารวด้เร็วกว่าใน้ำอดี้ต แลุ่ะบ่างพืั�น้ำที�มีเห่ต่การณ์
ดิ้น้ำถลุ่่มห่ากมีฝั่น้ำตกติด้ต่อกัน้ำเป็น้ำเวลุ่าน้ำาน้ำ ก่อให้่
เกิด้สภาวะน้ำำ�าท่วมแลุ่ะอ่ทกภัยบ่ริเวณตอน้ำลุ่่าง

 3) ระบ่บ่เก็บ่กักน้ำำ�าแลุ่ะชะลุ่อน้ำำ�าห่ลุ่าก 
ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า ก่อน้ำที�จะไห่ลุ่เข้าสู่เขตเมือง แลุ่ะช่มชน้ำ 
มีไม่เพีัยงพัอเนื้ำ�องจากการบ่่กร่ก แลุ่ะมีสภาพัตื�น้ำเขิน้ำ 
ทำาให้่ระบ่บ่ระบ่ายน้ำำ�าผ่าน้ำตัวเมืองต้องรับ่ภาระ
ปริมาณน้ำำ�าห่ลุ่ากอย่างมาก ซ่ึ่�งไม่สามารถรองรับ่
ปริมาณน้ำำ�าห่ลุ่ากที�เกิด้ข่�น้ำได้้ จน้ำเป็น้ำสาเห่ต่ให้่เกิด้
อ่ทกภัย

 4) ความสามารถใน้ำการระบ่ายน้ำำ�าจาก
พืั�น้ำที�ด้้าน้ำเห่นื้ำอน้ำำ�าไปสู่ท้ายน้ำำ�าผ่าน้ำตัวเมือง แลุ่ะ 
เขตช่มชน้ำนั้ำ�น้ำไม่เพีัยงพัอที�จะรองรับ่ปริมาณน้ำำ�า
ห่ลุ่ากได้้อย่างปลุ่อด้ภัย ซ่ึ่�งสาเห่ต่อยา่งห่น่้ำ�งเกิด้จาก 
การพััฒน้ำาของเมืองอย่างไร้ระเบี่ยบ่ขาด้การวางแผน้ำ 
ที�ดี้ (Land Use Zoning) มีการก่อสร้างสิ�งกีด้ขวาง
ห่รือถมที�ด้ิน้ำกีด้ขวาง แลุ่ะลุ่ด้ขน้ำาด้ทางระบ่ายน้ำำ�า 

น้ำอกจากนี้ำ�ลัุ่กษณะภูมิประเทศของที�ตั�งของตัวเมือง
แลุ่ะช่มชน้ำห่ลุ่ายแห่่งมีลัุ่กษณะเป็น้ำที�ตำ�าซ่ึ่�งเป็น้ำ
อ่ปสรรคต่อการระบ่ายน้ำำ�า

 5) พืั�น้ำที� ท้ายน้ำำ�าของตัวเมืองบ่างแห่่งมี 
ความลุ่าด้ชัน้ำน้้ำอย แลุ่ะบ่างแห่่งได้้รับ่อิทธิิพัลุ่การ
ห่น่้ำน้ำของน้ำำ�าทะเลุ่จากปากแม่น้ำำ�ารวมถ่งการตื�น้ำ
เขิน้ำของแม่น้ำำ�าลุ่ำาคลุ่อง ซ่ึ่�งเป็น้ำปัจจัยที�ทำาให่้มี 
ความสามารถใน้ำการระบ่ายน้ำำ�าเป็น้ำไปได้้อย่างจำากัด้

 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัย  
ได้้ใช้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย  
ดั้งต่อไปนี้ำ� (1) ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝั่น้ำราย 3 วัน้ำ 
(2) ความลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า (3) ความสูงจาก 
ระด้ับ่น้ำำ�าทะเลุ่ (4) ความห่น้ำาแน้ำ่น้ำของลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำ 
ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย (5) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของสิ�งกีด้ขวาง  
(เส้น้ำทางคมน้ำาคม) (6) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย 
(7) สิ�งปกคลุ่่มดิ้น้ำ (8) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า แลุ่ะ  
(9) สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�รองรับ่น้ำำ�า โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่
ความเสี�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดั้บ่ ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก 
พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง แลุ่ะพืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย แลุ่ะ
พืั�น้ำที�เสี�ยงระดั้บ่ตำ�ามาก โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำก 
โด้ยการแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัวของข้อมูลุ่ 
Standard Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัยใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าชายฝัั่�งทะเลุ่ตะวัน้ำออก ได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที�  
4 .2-1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำ ที� เ สี� ยง ภัยระดั้บ่ต่างๆ  
รายลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ไว้ใน้ำตารางที� 4.2-1
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ตำรำงท่� 4.2-1 พ้้นท่�เส่�ยงอ่ีทกภัยรำยล่่มิน�้ำสำขำในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
32 

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 

 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก
ท่ีลำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

7,630.74 3,203.79 31.00 2,099.12 114.60 N/A 13,122.66
911.21 474.61 - 182.07 31.82 N/A 1,619.63

1,201.04 407.66 - 113.22 10.77 N/A 1,732.98
218.46 108.21 - 67.12 - N/A 394.70

1,365.50 445.62 - 325.26 6.62 N/A 2,143.50
282.53 184.84 - 35.25 1.67 N/A 507.03

1,224.57 208.36 - 262.37 - N/A 1,695.30
754.06 337.90 31.00 466.85 27.16 N/A 1,617.35
516.62 584.58 - 114.61 15.99 N/A 1,240.72
944.97 250.17 - 426.16 17.44 N/A 1,640.98
211.77 201.85 - 106.21 3.14 N/A 530.48
62.84 22.26 - 277.43 - N/A 401.62

1708 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ

ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
1702 คลองใหญ่

1709 แม่น้้ำเมืองตรำด
1710 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
17-is ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (เกำะ)

1706 คลองโตนด
1707 แม่น้้ำจันทบุรี

17 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวันออก

1703 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ
1704 แม่น้้ำประแส
1705 ชำยฝ่ังทะเลตะวันออก (ลุ่มน้้ำ

ลุ่มน้้ำสำขำ

1701

ห่น่้ำวย : ตร.กม.



รูปท่� 4.2-1 พ้้นท่�เส่�ยงอ่ีทกภัยในล่่มิน�้ำชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)
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  Area Based นี้ำ�รวม Area Based ย่อย 3 
พืั�น้ำที�เข้าด้้วยกัน้ำ เนื้ำ�องจากเป็น้ำพืั�น้ำที�ที�ประกาศจัด้ตั�ง
ตามพัระราชบั่ญญัติเขตพััฒน้ำาพิัเศษภาคตะวัน้ำออก 
พั.ศ.2561 แลุ่ะเป็น้ำพืั�น้ำที� ต่อเนื้ำ�องกัน้ำ ดั้งนั้ำ�น้ำ 
ใน้ำการศ่กษาจ่งทำาการวิเคราะห์่ใน้ำภาพัรวม 
เข้าด้้วยกัน้ำการพััฒน้ำาโครงการด้้าน้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
จะช่วยสนั้ำบ่สน่้ำน้ำน้ำำ�าอ่ปโภคบ่ริโภคแลุ่ะน้ำำ�าเพืั�อการ
ผลิุ่ตใน้ำพืั�น้ำที� ซ่ึ่�งมีส่วน้ำสำาคัญใน้ำการขับ่เคลืุ่�อน้ำพืั�น้ำที�
ให้่บ่รรลุ่่เป้าห่มายการพััฒน้ำาของรัฐบ่าลุ่ตามที�วาง
ไว้ น้ำอกจากนี้ำ�จะช่วยแก้ไขปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�า 
ห่รือน้ำำ�าท่วมเฉพัาะจ่ด้ที�เคยเกดิ้ข่�น้ำใน้ำพืั�น้ำที�อยา่งเป็น้ำ
รูปธิรรม พืั�น้ำที�ที�น้ำำามาคำาน้ำวณได้้หั่ก Area Based 
E-01 ลุ่่่มน้ำำ�าบ่างปะกง-ลุ่่่มน้ำำ�าปราจีน้ำบ่่รี ใน้ำเขต
จังห่วัด้ฉะเชิงเทรา แลุ่ะจังห่วัด้ชลุ่บ่่รีออก เนื้ำ�องจาก
เป็น้ำพืั�น้ำที�ทับ่ซ้ึ่อน้ำกัน้ำ จ่งให้่ความสำาคัญกับ่พืั�น้ำที�ส่วน้ำ
ที�เห่ลืุ่อ

 Area Based สนั้ำบ่สน่้ำน้ำเขตพััฒน้ำาพิัเศษ 
ภาคตะวัน้ำออก มีพืั�น้ำที�รวม 6,931,700 ไร่ เป็น้ำพืั�น้ำที�
เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 24,300 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 95,600 
ไร่ รวมพืั�น้ำที�เสี�ยงภัย 119,900 ไร่ ครัวเรือน้ำได้้รับ่ผลุ่ก
ระทบ่ 2,206,000 ครัวเรือน้ำ (จังห่วัด้ฉะเชิงเทรา 
156,000 ครัวเรือน้ำ จังห่วัด้ชลุ่บ่่รี 742,000 ครัวเรือน้ำ 

จังห่วัด้ระยอง 1,308,000 ครัวเรือน้ำ) สภาพัที�ตั�งของ
เขตพััฒน้ำาพิัเศษภาคตะวัน้ำออกจ่งมีความเห่มาะสม 
เนื้ำ�องจากมีความเสี�ยงต่อน้ำำ�าท่วมแลุ่ะภัยแลุ้่งน้้ำอย 
ใน้ำด้้าน้ำกายภาพั แต่ห่ากพิัจารณาถ่งความต้องการน้ำำ�า 
ที�จะเพิั�มข่�น้ำใน้ำอน้ำาคต จากอัตราการเจริญเติบ่โต 
ทางเศรษฐกิจ ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการผลิุ่ต  
แลุ่ะเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภค มีแน้ำวโน้ำ้มเพิั�มข่�น้ำมาก 
จ่งจำาเป็น้ำต้องมีแน้ำวทางด้ำาเนิ้ำน้ำการแลุ่ะโครงการ
รองรับ่ที�ชัด้เจน้ำ เพืั�อไม่ให้่เกิด้ปัญห่าขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�า 
ดั้งใน้ำอดี้ตที�ผ่าน้ำมา ซ่ึ่�งสร้างความเสียห่ายต่อ
เศรษฐกิจโด้ยรวมอย่างมาก

 สภาพัภูมิประเทศประกอบ่ด้้วย 2 พืั�น้ำที� 
ที�มีลัุ่กษณะแตกต่างกัน้ำ ได้้แก่
 1) ที�ราบ่ชายฝัั่�งทะเลุ่แลุ่ะที�ราบ่ลุ่่่มแม่น้ำำ�า 
เริ�มต้น้ำจากที�ราบ่ลุ่่่มแม่น้ำำ�าบ่างปะกง ขน้ำาน้ำไปกับ่ 
ฝัั่�งทะเลุ่ไปยังจังห่วัด้ระยอง มีลัุ่กษณะเป็น้ำที�ราบ่
แคบ่ๆ ชายฝัั่�งทะเลุ่เกิด้จากตะกอน้ำน้ำำ�าเค็มแลุ่ะ 
น้ำำ�ากร่อยแลุ่ะตะกอน้ำจากแม่น้ำำ�า มีภูเขาลูุ่กเล็ุ่กๆ  
สลัุ่บ่อยู่บ่างตอน้ำ ชายฝัั่�งทะเลุ่มีลัุ่กษณะเว้าแห่ว่ง 
บ่างแห่่งเป็น้ำปากแม่น้ำำ�าห่รือที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่ท่วมถ่ง 
มีป่าชายเลุ่น้ำห่รือป่าโกงกางข่�น้ำ เช่น้ำ บ่ริเวณ 
ปากแม่น้ำำ�าระยอง แลุ่ะแม่น้ำำ�าประแสร์บ่างแห่่ง 
เป็น้ำห่าด้ทราย

 5.1 พ่�นท่�เป้าหม้าย (Area Based) E-04 E-05 E-06 
 สันับสันุนเขต้พัฒนาพิเศษภาคุต้ะวนัออก (ฉะเชิ้งเทรัา ช้ลบรุั ่รัะยอง)

การแก้ปััญหาในพื้้�นท่�เปั้าหมาย
(Area-Based)

บทที่ 5

31ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก



 2) ที�ราบ่ลูุ่กคลืุ่�น้ำแลุ่ะเนิ้ำน้ำเขา เป็น้ำส่วน้ำที�อยู่
สูงถัด้จากที�ราบ่ลุ่่่มแม่น้ำำ�าแลุ่ะที�ราบ่ชายฝั่ั�งทะเลุ่ 
ข่�น้ำไป เป็น้ำที�ราบ่ลูุ่กคลืุ่�น้ำแลุ่ะเนิ้ำน้ำเขาเตี�ยๆ สลัุ่บ่กัน้ำ 
ได้้แก่ พืั�น้ำที�ด้้าน้ำทิศตะวัน้ำออกของจงัห่วัด้ชลุ่บ่่รี แลุ่ะ
ตอน้ำบ่น้ำของจังห่วัด้ระยอง

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ปแผน้ำ
งาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 มีจำาน้ำวน้ำ  
12 โครงการ ความจ่ 349 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร  
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 253,821 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 
20,564 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.3-1
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 บางแห่งเป็นปากแม่น้ำหรือที่ลุ่มน้ำทะเลท่วมถึงมีป่าชายเลนหรือป่าโกงกางขึ้น เช่น บริเวณปากแม่น้ำ

ระยอง และแม่น้ำประแสร์บางแห่งเป็นหาดทราย 
2) ทีร่าบลูกคลื่นและเนินเขา เป็นส่วนที่อยู่สูงถัดจากที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบชายฝั่งทะเลขึ้นไป 

เป็นที่ราบลูกคลื ่นและเนินเขาเตี ้ยๆ สลับกัน ได้แก่ พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี  
และตอนบนของจังหวัดระยอง  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 12 โครงการ ความจุ 349.0 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 253,821 ไร่ วงเงิน
ก่อสร้าง 20,564 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.3-1 

ตารางท่ี 5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based  
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

 
 

 

 

5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) E-07 สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด พื ้นที ่ประกอบด้วย 3 ตำบล  

ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และตำบลหาดเล็ก มีเนื้อท่ีรวม 

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

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

ตำรำงท่� 5.2-1 แผนงำนและโคุรงกำรส�ำคัุญ่ Area Based
 สนับสน่นเขตพัฒนำพิเศษภำคุตะวัันอีอีก (ฉะเชิงเทรำ ชลบ่ร่ ระยอีง)

32 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



  Area Based สน้ำับ่สน่้ำน้ำเขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจ
พิัเศษตราด้ พืั�น้ำที�ประกอบ่ด้้วย 3 ตำาบ่ลุ่ ใน้ำอำาเภอ
คลุ่องให่ญ่ จังห่วัด้ตราด้ ได้้แก่ ตำาบ่ลุ่คลุ่องให่ญ ่
ตำาบ่ลุ่ไม้รูด้ แลุ่ะตำาบ่ลุ่ห่าด้เลุ่็ก มีเนื้ำ�อที�รวม 50.2 
ตารางกิโลุ่เมตร (31,375 ไร่) พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 800 ไร่  
แลุ่ะพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยไม่ร่น้ำแรง 30,575 ไร่ โด้ยอำาเภอ
คลุ่องให่ญ่ตั�งอยู่ทางทิศตะวัน้ำออกเฉียงใต้ส่ด้ของ
ประเทศ ห่่างจากอำาเภอเมืองตราด้ 74 กิโลุ่เมตร 
ภูมิประเทศเป็น้ำแน้ำวยาวไปตามแน้ำวเขตแด้น้ำไทย
-กัมพูัชา ทิศเห่นื้ำอติด้ต่อกับ่อำาเภอเมืองตราด้ 
ทิศตะวัน้ำออกแลุ่ะทิศใต้ติด้ต่อกับ่จังห่วัด้เกาะกง 
ประเทศกัมพูัชา ทิศใต้ติด้ต่อกับ่อ่าวไทย ไม่มีแห่ลุ่่ง
เก็บ่น้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที� แห่ลุ่่งเก็บ่น้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�ใกลุ้่เคียง คือ 
อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องสะพัาน้ำหิ่น้ำ กรมชลุ่ประทาน้ำ โด้ย
สำานั้ำกงาน้ำชลุ่ประทาน้ำที� 9 ด้ำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแลุ้่ว
เสร็จใน้ำปี 2554 มีความจ่รวม 20 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
เ ป็น้ำ อ่าง เ ก็บ่น้ำำ�า ที� สำา คัญ ใน้ำการ จ่ายน้ำำ�า เ พืั� อ 
อ่ปโภคบ่ริโภค โด้ยมีพืั�น้ำที�ได้้รับ่ประโยชน์้ำจาก 
อ่างเก็บ่น้ำำ�าแห่่งนี้ำ� 3,000 ไร่

 เขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจพิัเศษตราด้ถูกตั�งเป้า
ให้่เป็น้ำศูน้ำย์กลุ่าง การค้าส่งแลุ่ะขน้ำส่งต่อเนื้ำ�อง
ระห่ว่างประเทศแลุ่ะเป็น้ำศูน้ำย์กลุ่างให้่บ่ริการด้้าน้ำ 
การท่องเที�ยวระดั้บ่ภูมิภาค โด้ยมีปัจจัยสนั้ำบ่สน่้ำน้ำดั้งนี้ำ�
 - ตั�งอยู่บ่น้ำแน้ำวระเบ่ียงเศรษฐกิจตอน้ำใต้ 
สามารถเข้าถ่งท่าเรือแห่ลุ่มฉบั่ง (ประมาณ 340 
กิโลุ่เมตร) รวมถ่งท่าเรือสีห่น่้ำวิลุ่ล์ุ่ (กัมพูัชา) ประมาณ 
250 กิโลุ่เมตร
 - เป็น้ำเมืองประตูการค้าชายแด้น้ำ มีด่้าน้ำ
การค้าบ้่าน้ำห่าด้เลุ่็กรองรับ่การพััฒน้ำา มีศักยภาพั 
ใน้ำการเป็น้ำศูน้ำย์กระจายสิน้ำค้า โลุ่จิสติกส์ การท่องเที�ยว  
เชิงนิ้ำเวศแลุ่ะอ่ตสาห่กรรมขน้ำาด้เลุ่ก็ (เกษตรอนิ้ำทรยี)์
 - มีฐาน้ำการท่องเที�ยวใน้ำพืั�น้ำที� แลุ่ะสามารถ
เชื�อมโยงกับ่เขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจพิัเศษเกาะกง  
(กัมพูัชา) ซ่ึ่�งมีการลุ่งท่น้ำจากต่างชาติ

 ใน้ำปี 2562 - 2566 ไม่ มีแผน้ำงาน้ำแลุ่ะ
โครงการสำาคัญจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ ที�ด้ำาเนิ้ำน้ำการ 
ใน้ำพืั�น้ำที� Area Based สนั้ำบ่สน่้ำน้ำเขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจ 
พิัเศษตราด้

 5.2 พ่�นท่�เป้าหม้าย (Area Based) E-07 
 สันับสันุนเขต้พัฒนาเศรัษฐกิจพิเศษต้รัาดิ

33ล่่มิน�ำ้ชำยฝ่ั่�งทะเลตะวัันอีอีก
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ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (17) 
 ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาเป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาด 

และปะการังที ่สวยงามอยู ่ทางด ้านตะว ันตกของเกาะ เขตการปกครองอำเภอเกาะช ้าง
ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะช้างใต้ 

เกาะกูด เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 105 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 65,625 ไร่ สภาพภูมิประเทศมีภูเขาและที่ราบสันเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธาร ทำให้
เกาะกูดมีน้ำตกที่ขึ ้นชื่อคือ น้ำตกคลองเจ้าที ่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ทางฝั ่งตะวันตกของเกาะ 
นับตั้งแต่อ่าวยายกี๋ หาดคลองเจ้า หาดอ่าวพร้าว อ่าวง่ามโข่ หาดอ่าวเบ้า หาดคลองหิน อ่าวพร้าว
จนสุดปลายแหลมเทียน ล้วนแต่เป็นหาดที่มีทรายสวยงาม นอกจากนี้บนเกาะกูดยังมีป่าชายเลน  
ที่สมบูรณ์และแนวปะการังหลากชนิด รวมทั้งเกาะแรดและเกาะไม้ชี้ซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะกูด เขตการ
ปกครองอำเภอเกาะกูด ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะกูด และตำบลเกาะหมาก 

เกาะช้างและเกาะกูดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่มี
แหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติ และการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ทำให้ความต้องการใช้น้ำ
เพ่ิมมากขึ้น และยังประสบปัญหาที่ต้องการการจัดการอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องการจัดการขยะและ
น้ำเสียจากครัวเรือนชุมชน รวมไปถึงระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ในปัจจุบันยังไม่มีการ  
วางผังเมืองและจัดการกับระบบการจัดการขยะและน้ำเสียได้ 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 4 โครงการ ความจุ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 4,580 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
1,370 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.3-1 

ตารางท่ี 5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based สนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะช้างและ
เกาะกูด 

 
 

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   4  โครงกำร 4,580      7              1,370     

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองพร้ำว เกำะช้ำง ตรำด ชป. 1,780       2.35           420        

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองสน (เกำะช้ำง) เกำะช้ำง ตรำด ชป. 1,000       1.00           360        69
อ่ำงเก็บน ้ำ คลองหำดทรำยแดง เกำะช้ำง ตรำด ชป. 800          1.00           270        69
อ่ำงเก็บน ้ำ คลองเจ้ำ เกำะช้ำง ตรำด ชป. 1,000       3.00           320        

69

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 4 
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำท่ีดิน
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

 Area Based สนั้ำบ่สน่้ำน้ำการท่องเที�ยวเกาะช้าง 
แลุ่ะเกาะกูด้ มีเนื้ำ�อที�รวม 333,750 ไร่ เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัย 
ไม่ร่น้ำแรงทั�งห่มด้ 

 เกาะช้าง เป็น้ำเกาะที�ให่ญ่เป็น้ำอัน้ำดั้บ่ 2 ของ
ประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้ำ�อที� 429 ตาราง
กิโลุ่เมตร ห่รือประมาณ 268,125 ไร่ ลัุ่กษณะ
ภูมิประเทศส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำเขาสูงมีผาหิ่น้ำสลัุ่บ่ซัึ่บ่ซ้ึ่อน้ำ 
ยอด้เขาที�สูงที�ส่ด้ ได้้แก่ เขาสลัุ่กเพัชรมีความสูง  
744 เมตร สภาพัป่าโด้ยทั�วไปอ่ด้มสมบู่รณ์ ส่วน้ำให่ญ่
เป็น้ำป่าดิ้บ่เขาเป็น้ำต้น้ำกำาเนิ้ำด้ของต้น้ำน้ำำ�าลุ่ำาธิาร ทำาให้่
มีน้ำำ�าตกห่ลุ่ายแห่่งบ่น้ำเกาะ ชายห่าด้ แลุ่ะปะการัง
ที�สวยงามอยู่ทางด้้าน้ำตะวัน้ำตกของเกาะ เขต 
การปกครองอำาเภอเกาะช้างประกอบ่ด้้วย 2 ตำาบ่ลุ่ 
ได้้แก่ ตำาบ่ลุ่เกาะช้าง แลุ่ะตำาบ่ลุ่เกาะช้างใต้

 เกาะกูด้ เป็น้ำเกาะที�ให่ญ่เป็น้ำอัน้ำดั้บ่ที� 4 ของ
ประเทศไทย มีเนื้ำ�อที� 105 ตารางกิโลุ่เมตรห่รือ
ประมาณ 65,625 ไร่ สภาพัภูมิประเทศมีภูเขาแลุ่ะ
ที�ราบ่สัน้ำเขาซ่ึ่�งเป็น้ำต้น้ำกำาเนิ้ำด้ลุ่ำาธิาร ทำาให้่เกาะกูด้
มีน้ำำ�าตกที�ข่�น้ำชื�อคือ น้ำำ�าตกคลุ่องเจ้าที�มีน้ำำ�าไห่ลุ่ตลุ่อด้
ทั�งปี ทางฝัั่�งตะวัน้ำตกของเกาะ นั้ำบ่ตั�งแต่อ่าวยายกี� 
ห่าด้คลุ่องเจ้า ห่าด้อ่าวพัร้าว อ่าวง่ามโข่ ห่าด้อ่าวเบ้่า  
ห่าด้คลุ่องหิ่น้ำ อ่าวพัร้าวจน้ำส่ด้ปลุ่ายแห่ลุ่มเทียน้ำ 

ลุ้่วน้ำแต่เป็น้ำห่าด้ที�มีทรายสวยงาม น้ำอกจากนี้ำ�บ่น้ำ
เกาะกูด้ยังมีป่าชายเลุ่น้ำที�สมบู่รณ์แลุ่ะแน้ำวปะการัง
ห่ลุ่ากชนิ้ำด้ รวมทั�งเกาะแรด้แลุ่ะเกาะไม้ชี�ซ่ึ่�งอยู่
ใกลุ้่กับ่เกาะกูด้ เขตการปกครองอำาเภอเกาะกูด้ 
ประกอบ่ด้้วย 2 ตำาบ่ลุ่ ได้้แก่ ตำาบ่ลุ่เกาะกูด้ แลุ่ะ
ตำาบ่ลุ่เกาะห่มาก

 ปัจจ่บั่น้ำเกาะช้างแลุ่ะเกาะกูด้ประสบ่ปัญห่า 
การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภค เนื้ำ�องจาก
ไม่มีแห่ลุ่่งเก็บ่น้ำำ�าตามธิรรมชาติ แลุ่ะการขยายตัว
ของการท่องเที�ยวใน้ำพืั�น้ำที�ที�ทำาให้่ความต้องการ
ใช้น้ำำ�าเพิั�มมากข่�น้ำ แลุ่ะยังประสบ่ปัญห่าที�ต้องการ
การจัด้การอย่างเร่งด่้วน้ำ คือ เรื�องการจัด้การขยะ
แลุ่ะน้ำำ�าเสียจากครัวเรือน้ำช่มชน้ำ รวมไปถ่งระดั้บ่
อ่ตสาห่กรรมการท่องเที�ยวที�ใน้ำปัจจ่บั่น้ำยังไม่มี 
การวางผังเมืองแลุ่ะจัด้การกับ่ระบ่บ่การจัด้การขยะ
แลุ่ะน้ำำ�าเสียได้้

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำาน้ำวน้ำ 4 โครงการ ความจ่ 7 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 4,580 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 1,370 
ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.3-1

 5.3 พ่�นท่�เป้าหม้าย (Area Based) E-08 
 สนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะช้้างและเกาะกูด

ตำรำงท่� 5.3-1 แผนงำนและโคุรงกำรส�ำคัุญ่ Area Based
 สนับสน่นกำรท่อีงเท่�ยวัเกำะช้ำงและเกำะกูด

34 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��
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