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บทที ่1   
ข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ํา 

 
 
1.1 สภาพท่ัวไปของลุ่มน้ํา 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ําปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่
ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ลุ่มน้ําประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร ลักษณะลุ่มน้ํา
วางตัวอยู่ในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13๐ 02 เหนือถึงเส้นรุ้งที่ 14๐ 28 เหนือและอยู่
ระหว่างเส้นแวงที่ 101๐ 10 ตะวันออกถึงเส้นแวงที่ 102๐ 33 ตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดกับลุ่มน้ํามูล   
 ทิศใต้และทิศตะวันตก    ติดกับลุ่มน้ําบางปะกง 
 ทิศตะวันออก   ติดกับลุ่มน้ําโตนเลสาป 
 พื้นที่ต้นน้ํามีต้นกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพืน้ที่
ลุ่มนํ้า ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ราบ
ระหว่างแม่น้ํา และพื้นที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้ํา แม่น้ําสายหลักในลุ่มน้ํา ได้แก่ แม่น้ําปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้ํา
สาขาของแม่น้ําบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ํา 2 สาย คือ แม่น้ําหนุมาน และแม่น้ําพระปรง 
แม่น้ําปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ํานครนายกที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลายเป็นแม่น้ํา
บางปะกง แล้วไหลลงอ่าวไทย  
 ลําน้ําสาขาของแม่น้ําพระปรง ได้แก่ คลองพระปรง คลองปะตง คลองพระสทึง และห้วยไคร้  ส่วน
ลําน้ําสาขาของแม่น้ําหนุมาน ได้แก่ ห้วยโสมง และลําพระยาธาร ทางด้านท้ายน้ํามีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คือ  คลอง
ประจันตคาม ห้วยเกษียร คลองหนองแก้ว และคลองยาง 
 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ําปราจีนบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 สําหรับพื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ํา

ปราจีนบุรีในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและลํานํ้าสาขาในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี  

 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   3 

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุม่นํ้าปราจีนบุรี 
 

 

 
 
1.1.2 ระบบลุ่มนํ้า 

 ลุ่มนํ้าปราจีนบุรีมีลําน้ําสายหลัก คือ แม่น้ําปราจีนบุรี และลําน้ําสาขาคลองพระสทึง ลําน้ําสาขา
คลองพระปรง และลําน้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน ลําน้ําสายหลัก แม่น้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ํา
พระปรงกับแม่น้ําหนุมาน ที่บ้านตลาดใหม่ อําเภอกบินทร์บุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอําเภอกบินทร์บุรี 
ผ่านอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง
แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนออกเป็น 4 ลุ่มน้ําสาขา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.1-2 สําหรับขอบเขตลุ่มน้ําสาขา

และระบบลุ่มน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 และรูปที่ 1.1-3 ตามลําดับ สรุปรายละเอียดแต่ละลุ่มน้ําสาขา ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มนํ้าสาขา ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

  
 
 
 
 

จังหวัด พืน้ที่จังหวัด ร้อยละของ ร้อยละของพืน้ที่
(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) พืน้ที่จังหวัด ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี

นครราชสีมา    20,787.92         71.43         44,641          0.34                   0.74

บุรีรัมย์    10,085.79           0.07               42        0.001                 0.001
นครนายก     2,141.67         83.12         51,952          3.88                   0.86
ปราจีนบุรี     5,005.25     4,715.39    2,947,117        94.21                 48.86
ฉะเชิงเทรา     5,167.35       163.62       102,262          3.17                   1.70
สระแก้ว     6,891.57     4,079.70    2,549,813        59.20                 42.27
จันทบุรี     6,370.03       538.06       336,286          8.45                   5.57

รวม 9,651.38  6,032,112           100.00

พืน้ที่ในเขตลุ่มน้ําปราจีนบุรี

ร้อยละของพ้ืนท่ี

(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี จังหวัด อําเภอ
1 1502 คลองพระสทึง 2,639.36   1,649,601  27.35                - สระแก้ว  - วังนํ้าเย็น คลองหาด เขา

ฉกรรจ์ และกิ่งวังสมบูรณ์
2 1503 แม่นํ้าพระปรง 2,688.59   1,680,368  27.86                - สระแก้ว  - วัฒนานคร และเมืองสระแก้ว

3 1504 แม่นํ้าหนุมาน 2,142.81   1,339,257  22.20                -ปราจีนบุรี  - นาดี

4 1505 แม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง 2,180.62   1,362,886  22.59                -ปราจีนบุรี  - เมืองปราจีนบุรี บ้านสร้าง 
และศรีมโหสถ

รวม 9,651.38   6,032,112  100.00             

ลําดับ รหัส ลุ่มนํ้าสาขา พ้ืนท่ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางส่วน
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 1.  ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง ประกอบด้วย 3 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอ
คลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ์ และกิ่งอําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,649,601 ไร่ อาณาเขต
ด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ําสาขาคลองพระปรง ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ําสาขาโตนเลสาปตอนบนและประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้ติดลุ่มน้ําหลักชายฝ่ังทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ําสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้ําสาขา แม่น้ํา
ปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรี 
ไหลผ่านเขตอําเภอวังน้ําเย็น เขตอําเภอเขาฉกรรจ์ และเขตอําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบ
กับคลองพระปรงที่บ้านท่าช้าง ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ่ คลองกัดตะนาวใหญ่ 
คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ่ คลองวังจิก เป็นต้น 
 2.  ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระปรง ประกอบด้วย 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแก้ว และอําเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ําหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่ม
น้ําสาขาโตนเลสาปตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้ําสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสาย
หลักตอนบนและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน มีต้นกําเนิดจากภูเขียว เขาห้วยชัน เขาขม้ิน เขาเขียว เขาอีด่าง และ
เขาเทียน มีทิศทางการไหลจากด้านตะวันออกไปทางด้านตะวันตก จากอําเภอวัฒนานครไปสู่อําเภอเมืองสระแก้ว 
คลองสายรองที่ไหลลงสู่คลองพระปรง ได้แก่ คลองยาง คลองมนโท คลองท่ากระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้
ยังมีห้วยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลงสู่คลองพระปรง เช่น ห้วยชัน ห้วยเกลือ ห้วยไคร้ 
 3.  ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าหนุมาน ครอบคลุมพื้นที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ทั้งหมด 
1,339,257 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ําหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ําสาขาคลองพระปรง ทิศใต้ติดลุ่ม
น้ําสาขาคลองพระปรงและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํา
ปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แก่ เทือกเขาสันกําแพง 
เขาเกือกม้า ภูสามง่าม เขาว่าน และเขาใหญ่ ไหลผ่านเขตอําเภอนาดี มาบรรจบกับแม่น้ําพระปรง ที่บ้านตลาด
ใหม่ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลําน้ําย่อยที่สําคัญ ได้แก่ ห้วยใสน้อย ลําน้ําใสใหญ่ ลําพระยาธาร และ
ห้วยโสมง 
 4.  ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง ประกอบด้วย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
อําเภอบ้านสร้าง และอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 1,362,886 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือ
ติดลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํานครนายกและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน  ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ําสาขา
แม่น้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้ําสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําบางปะกงสายหลัก ทิศ
ตะวันตกติดลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําบางปะกงสายหลักและลุ่มน้ําสาขานครนายก 
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มนํ้าสาขา ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มนํ้าปราจีนบุรี (Schematic Diagram) 

แมนํ้าหนุมาน

60,000

อางฯ พระปรง

12,000

คล
อง
พร

ะป
รง

อาวไทย

คลองพระสะทึง

หวยไคร ฝายหวยไคร

6,500

ฝายตะเคียนทอง

15,535

ฝายประจันตคาม

3,000

ฝายหวยเกษียร

แม
น้ํา
ปร

าจี
นบุ

รี

326,000

ฝายบางพลวง

20,000

ฝายโคกจะนะ

60,000

10,500

ฝายสารภี

ประปาประปา
อ. วังนํ้าเย็นจ. สระแกว

คล
อง
กัด

ตะ
นา

งให
ม

ประปา
อ. กบินทรบุรี

ประปา
จ. ปราจีนบุรี

ประปา
อ. ศรีมหาโพธ์ิ

ฝายทาแห

ประปา
อ. ประจันตคาม

97

สัญลักษณ
         พื้นท่ีชลประทาน 10,000 ไร

         อางเก็บนํ้าสรางแลว ความจุ 8.6 ลาน ลบ.ม.

         ฝาย/ประตูระบายนํ้าสรางแลว

10,000

8.6

ท่ีมา : บริษัท แอสดคีอน คอรปอเรช่ัน จํากัด ,2554



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   7 

1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ซึ่งบันทึกไว้โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จํานวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีจังหวัดปราจีนบุรี สถานีกบินทร์บุรี และ
สถานีจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดแต่ละสถานีดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียราย
เดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ 
แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน้ําปราจีนบุรี 

แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉล่ียได้ดังนี้ 
- อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 36.6  

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 20.0 องศาเซลเซียส  ช่วงพิสัย
ของค่าเฉล่ียรายเดือน 25.6-29.8 องศาเซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉล่ียตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 76.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวัด
ได้ 96.0 เปอร์เซ็นต์ และค่าความช้ืนสัมพัทธ์ต่ําสุดวัดได้ 41.3 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉล่ียรายเดือน 65.7-85.0 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉล่ียตลอดทั้งปี 1,650.3 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 
115.3-171.7 มิลลิเมตร 

- ความครึ้มของเมฆโดยเฉล่ีย 5.7 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 2.7-8.3  
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉล่ียมีค่าประมาณ 1.4 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 0.9-2.4 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,625.5 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน 5.7-312.5 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1 สรุปค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีตรวจวัด ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ําสุด
สภาพภูมิอากาศ รายเดือน รายเดือน รายเดือน
จังหวัดปราจีนบุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.3          26.2 (ธ.ค.) - 30.2 (เม.ย.) 36.7 (เม.ย.) 20.5 (ธ.ค.)

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.0          62.0 (ธ.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 94.0 (ก.ค.) 42.0 (ม.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,682.0     125.0 (ก.ย.) - 167.0 (มี.ค.) - -
ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.8           3.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.4           0.8 (มิ.ย.) - 2.7 (ธ.ค.) 40.0 (ก.พ.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,832.3     5.8 (ธ.ค.) - 357.5 (ก.ย.) - -

กบินทร์บุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.8          25.6 (ธ.ค.) - 29.7 (เม.ย.) 37 (เม.ย.) 19.8 (ม.ค.)
ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.0          67.0 (ม.ค.) - 85.0 (ก.ย.) 96.0 (ส.ค.) 40.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,691.0     117.0 (ก.ย.) - 180.0 (มี.ค.) - -
ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.9           3.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.4           0.8 (ก.ย.) - 2.6 (ธ.ค.) 40.0 (ก.พ.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,632.7     4.1 (ธ.ค.) - 313.8 (ก.ย.) - -

จังหวัดสระแก้ว อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.4          25.0 (ธ.ค.) - 29.5 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 19.8 (ม.ค.)
ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 78.4          68.0 (ม.ค.) - 87.0 (ก.ย.) 98.0 (ก.ย.) 42.0 (ก.พ.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,578.0     104.0 (ก.ย.) - 168.0 (เม.ย.) - -
ความคร้ึมของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.3           2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.5           1.0 (ก.ย.) - 1.9 (ก.พ.) 50.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,411.4     7.3 (ธ.ค.) - 266.2 (ก.ย.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.2.2 ปริมาณฝน 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน้ําฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 38 สถานี พบว่า มีเพียง 9 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี้ ยังนํา
ค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน้ํามาร่วมวิเคราะห์เส้นช้ันน้ําฝนและปริมาณฝนเฉล่ียในลุ่มน้ําปราจีนบุรี
ด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉล่ียรายปี 1,517 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิด
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-2 สําหรับตําแหน่งสถานีวัดน้ําฝน  ตําแหน่งสถานี

ที่นํามาวิเคราะห ์เส้นชั้นน้ําฝนรายปีเฉล่ีย และเส้นชั้นน้ําฝนรายเดือนเฉล่ีย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 และรูปที่ 1.2-4 
ตามลําดับ 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.2-3 ตําแหน่งสถานีวัดนํ้าฝน สถานีทีนํ่ามาวิเคราะห์ และเส้นชั้นนํ้าฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   12 

 
 

รูปที่ 1.2-4 เสน้ชั้นนํ้าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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1.2.3 ปริมาณนํ้าท่า 

 การประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มน้ําใดๆ ทําได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปล่ียนเป็นน้ําท่าได้ทั้งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ้นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน้ําที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น้ํา และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน้ําท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 สําหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น้ําท่า 
(C) ซึ่งนํามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา มีขั้นตอนดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดนํ้าท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดนํ้าท่าลุ่มน้ําย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ํา เพื่อหลีกเล่ียง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ําของอ่างเก็บน้ํา 
 2. คํานวณปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. คํานวณค่าสัมประสิทธิ์น้ําท่า (C) ของลุ่มน้ําย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น้ําท่า (C)= ปริมาณน้ําท่า / (ปริมาณฝนเฉล่ีย x พื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ) 

 4. คํานวณปริมาณน้ําท่าของลุ่มน้ํา จากสมการ 

  “ปริมาณน้ําท่าของลุ่มนํ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ 1 
        A1 = พื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉล่ียของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น้ําท่าของลุ่มน้ําย่อยที่ n 
        An = พื้นที่ลุ่มนํ้าย่อยที่ n 
 

 จากขั้นตอนการประเมินปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําปราจีนบุรี พบว่า ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณน้ําท่าราย
ปีเฉล่ีย 4,697 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉล่ียอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แสดงดัง
รูปที่ 1.2-6  
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.2-6 ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 นอกจากน้ี ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าท่าจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรีของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 42 
สถานี มีเพียง 10 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน้ําท่าครบตลอดทั้งปี ตําแหน่งและ
รายละเอียดสถานีวัดนํ้าในลุ่มน้ําปราจีนบุรี แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉล่ียและพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 2.0192A0.8174       (R2 = 0.9233) 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายเดือนเฉล่ีย 21 66 153 273 558 611 684 823 908 489 96 17
รายเดือนสะสม 21 87 240 512 1,070 1,681 2,365 3,188 4,096 4,584 4,680 4,697
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ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยลุ่มน้ําปราจีนบุรี

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   15 

 
 

รูปที่ 1.2-7 ตําแหน่งสถานีวัดนํ้าท่าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกบัพื้นที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้า 
ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 

 
 
 

1.2.4 ปริมาณนํ้าหลาก 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ําหลากจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรีของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 42 สถานี มี
เพียง 10 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางท่ี 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่า
ปริมาณน้ําหลากครบตลอดทั้งปี ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูดสุดรายปีเฉล่ียและพื้นที่รับ
น้ํา  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัส หน่วยงาน ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พื้นที่ลุ่มน้ํา ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ีย
สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมูล ท่ีมีข้อมูล (ตร.กม.) (ล้าน  ลบ.ม.) (ลบ.ม./วินาที)

1. แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรี KGT.1 RID 13 48' 29" 102 03' 36" 2509 - 2512 4 9,209              6,101.1              21.0

2. แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรี KGT.3 RID 13 56' 02" 101 58' 41" 2508 - 2542 35 7,502       3,273.9       13.8             
3. คลองพระสทึง คลองพระสทึง สระแก้ว KGT.10 RID 13 58' 04" 101 44' 20" 2509 - 2539 31 2,523                 796.5              10.0
4. บ้านแก้ง บ้านแก้ง สระแก้ว KGT.12 RID 13 59' 05" 101 42' 32" 2509 - 2542 34 1,540       605.4          12.5             
5. บ้านนางเล้ง บ้านนางเล้ง ปราจีนบุรี KGT.13 RID 14 02' 37" 101 47' 31" 2510 - 2511 2 5,374              1,964.2              11.6
6. น้ําแม่สะเรียง บ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี KGT.14 RID 14 03' 01" 101 22' 01" 2533 - 2542 10 366          117.2          10.2             
7. บ้านร่องลวยโคกอุดม บ้านร่องลวยโคกอุดม ปราจีนบุรี KGT.15 RID 14 03' 46" 101 55' 37" 2509 - 2517 9 789          655.0          26.3             
8. บ้านแก่งดินสอ บ้านแก่งดินสอ ปราจีนบุรี KGT.15A RID 14 09' 30" 101 52' 52" 2511 - 2541 31 530          359.8          21.5             
9. บ้านท่าคล้อ บ้านท่าคล้อ ปราจีนบุรี KGT.24 RID 14 10' 34" 101 35' 31" 2518 - 2528 11 121          171.9          45.0             
10. บ้านคลองยาง บ้านคลองยาง ปราจีนบุรี KGT.27 RID 14 12' 02" 101 22' 05" 2526 - 2541 16 45            48.5            34.2             

หมายเหตุ : RID   =   กรมชลประทาน 

ตําแหน่ง
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พื้นที่รับน้ํา (ตร.กม.)

ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกบัพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําปราจนีบุรี

QF=2.0192A0.8174

(R2 =0.9233)



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉล่ีย (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QP  = 14.683A0.4118      (R2 = 0.9003) 

 

ตารางที่ 1.2-3 ปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าหลากสงูสุดรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้า 
ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 

 
 
 

ลําดับ แม่น้ํา/ลําน้ํา ชื่อสถานี จังหวัด รหัส หน่วยงาน ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พื้นท่ีลุ่มน้ํา
สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมูล ท่ีมีข้อมูล (ตร.กม.)

เฉล่ีย สูงสุด ต่ําสุด

1. แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรี KGT.1 RID 13 48' 29" 102 03' 36" 2509 - 2512 4 9,209              642.8     1,258.3        450.0

2. แม่น้ําปราจีนบุรี แม่น้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรี KGT.3 RID 13 56' 02" 101 58' 41" 2508 - 2542 35 7,502       735.4       2,220.0    400.2       

3. คลองพระสทึง คลองพระสทึง สระแก้ว KGT.10 RID 13 58' 04" 101 44' 20" 2509 - 2539 31 2,523              344.4     1,420.0        120.0
4. บ้านแก้ง บ้านแก้ง สระแก้ว KGT.12 RID 13 59' 05" 101 42' 32" 2509 - 2542 34 1,540       176.9       487.0       87.1         
5. บ้านนางเล้ง บ้านนางเล้ง ปราจีนบุรี KGT.13 RID 14 02' 37" 101 47' 31" 2510 - 2511 2 5,374              526.7     2,296.5        226.0
6. น้ําแม่สะเรียง บ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี KGT.14 RID 14 03' 01" 101 22' 01" 2533 - 2542 10 366          143.6       372.8       22.7         
7. บ้านร่องลวยโคกอุดม บ้านร่องลวยโคกอุดม ปราจีนบุรี KGT.15 RID 14 03' 46" 101 55' 37" 2509 - 2517 9 789          267.7       444.9       112.9       
8. บ้านแก่งดินสอ บ้านแก่งดินสอ ปราจีนบุรี KGT.15A RID 14 09' 30" 101 52' 52" 2511 - 2541 31 530          207.2       558.0       68.3         
9. บ้านท่าคล้อ บ้านท่าคล้อ ปราจีนบุรี KGT.24 RID 14 10' 34" 101 35' 31" 2518 - 2528 11 121          149.6       280.0       83.2         
10. บ้านคลองยาง บ้านคลองยาง ปราจีนบุรี KGT.27 RID 14 12' 02" 101 22' 05" 2526 - 2541 16 45            62.8         126.3       19.2         

หมายเหตุ : RID   =   กรมชลประทาน 

ตําแหน่ง
 (ลบ.ม./วินาที)

ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปี
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KGT.27 QP = 14.683A0.4118

R² = 0.9003
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉล่ียกับพ้ืนที่รับน้ําของแต่ละสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรี
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1.2.5 ปริมาณตะกอน 

 ทําการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรีของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 42 
สถานี มีเพียง 5 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอดทั้งป ี

รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางท่ี 1.2-4 ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉล่ียกับพื้นที่รับน้ํา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี้ 

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปีเฉล่ีย (ตันต่อปี) 
   A  = พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QS  = 130.42A0.8666       (R2 = 0.9307) 

 

ตารางที่ 1.2-4 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวดันํ้ากับพื้นที่รับนํ้า
ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 

ลําดับ แม่นํ้า/ลํานํ้า ชื่อสถานี จังหวัด รหัส หน่วยงาน ตําแหน่ง ช่วงปีสถิติ จํานวนปี พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย

สถานี รับผิดชอบ เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) ข้อมูล ท่ีมีข้อมูล (ตร.กม.) (ตัน/ปี) (ตัน/ปี/ตร.กม.)

1. คลองพระสทึง คลองพระสทึง สระแก้ว KGT.3 RID 13 48' 29" 102 03' 36" 2507 - 2536 30 7,502 461,248 61.48
2. แม่นํ้าพระปรง บ้านแก้ง สระแก้ว KGT.10 RID 13 56' 02" 101 58' 41" 2510 - 2536 27 2,523 132,943 52.69
3. แม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง แมนํ้่าปราจีนบุรี ปราจีนบุรี KGT.12 RID 13 59' 05" 101 42' 32" 2510 - 2538 29 1,540 34,501 22.40
4. แม่นํ้าหนุมาน บ้านทุ่งแฝก ปราจีนบุรี KGT.14 RID 14 09' 30" 101 52' 52" 2510 - 2529 20 366 21,297 58.19

5. แม่นํ้าปราจีนบุรีตอนล่าง บ้านคลองยาง ปราจีนบุรี KGT.27 RID 14 12' 02" 101 22' 05" 2529 - 2534 6 45 4,418 98.17
หมายเหตุ :  DWR   =  กรมทรัพยากรนํ้า     
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับนํ้าของแต่ละสถานีวัดนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี

QS=130.42A0.8666

(R2 =0.9307)
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1.2.6 อุทกธรณีวิทยาและนํ้าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธณี ปี พ.ศ.2544 ของลุ่มน้ําปราจีนบุรี 
พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ําปราจีนบุรีเป็นช้ันหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วน ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหิน
ร่วนกึ่งหินแข็ง และชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็งรวม 16 ชนิด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนหินชุดโคราช
ตอนกลาง   2,202,764 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของพ้ืนที่ ลุ่มน้ํ า  รองลงมาคือ  ชั้นหินอุ้มน้ํ า หินชั้น 
กึ่งแปร 1,057,193 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.53 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา สําหรับช้ันหินอุ้มน้ําอื่นๆ นอกจากนี้ พบกระจายอยู่
ทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ําและมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย รายละเอียดดังตารางที่ 1.2-5 สําหรับคําอธิบายสัญลักษณ์ของ
ชั้นหินอุ้มน้ําแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข และสภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณการให้น้ําของช้ันหินในลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชัน้หินอุ้มนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

ลําดับ สัญลักษณ์ รายละเอียด ความลึกของ
ช้ันนํ้าบาดาล

ความสามารถ
ในการให้นํ้า

ร้อยละของพ้ืนท่ี
ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่)
1 Bs ช้ันหินอุ้มนํ้าหินบะซอลต์ 10-30 1-35 2.50       1,560       0.03                 

2 Cms ช้ันหินอุ้มนํ้าหินช้ันกึ่งแปร - - 160.08    100,049    1.66                 
3 Gr ช้ันหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต 10-30 1-10 77.50      48,435      0.80                 
4 Jmk ช้ันหินอุ้มนํ้าหินชุดโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 3,524.42  2,202,764  36.52               
5 Pc ช้ันหินอุ้มนํ้าหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน 20-40 1-40 364.53    227,831    3.78                 
6 PCms ช้ันหินอุ้มนํ้าหินช้ันกึ่งแปร 10-60 1-20 1,211.75  757,344    12.56               
7 Pk ช้ันหินอุ้มนํ้าหินชุดภูกระดึง - - 3.51       2,192       0.04                 
8 Pw ช้ันหินอุ้มนํ้าหินชุดพระวิหาร - - 48.97      30,603      0.51                 
9 Qcl ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชิงเขา - - 295.49    184,681    3.06                 
10 Qfd ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา 15-50 5-30 830.68    519,173    8.61                 
11 Qot ช้ันหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้ายุคเก่า - - 28.67      17,919      0.30                 
12 SDmm ช้ันหินอุ้มนํ้าหินแปร - - 181.59    113,492    1.88                 
13 Sk ช้ันหินอุ้มนํ้าหินชุดเสาขัว - - 0.53       334         0.006               
14 TRJlk ช้ันหินอุ้มนํ้าหินชุดโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 689.32    430,823    7.14                 
15 TRms ช้ันหินอุ้มนํ้าหินช้ันกึ่งแปร - - 1,691.51  1,057,193  17.53               
16 Vc ช้ันหินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ 10-30 1-10 536.47    335,294    5.56                 
17 No data ไม่มีข้อมูล - - 3.88       2,424       0.04                 

รวมพ้ืนท่ีท้ังลุ่มนํ้า 9,651.38  6,032,112  100.00              

พ้ืนท่ี
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รูปที่ 1.2-11 อทุกธรณีวทิยาในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการให้นํ้าของชั้นหินในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.2.7 คุณภาพนํ้า 

  คุณภาพนํ้าผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีในปัจจุบันโดยทั่วไปมีคุณสมบัติเป็นน้ําอ่อนถึงกระด้าง
เล็กน้อย แหล่งน้ําที่มีต้นน้ําอยู่ทางทิศเหนือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น ลําน้ําใสน้อยและใสใหญ่มี
ลักษณะทางกายภาพเป็นน้ําที่มีความขุ่นต่ําและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี แหล่งน้ําที่มีต้นน้ําอยู่ทางด้านตะวันออก
ของพื้นที่ลุ่มน้ํา เช่น ลําพระยาธาร ห้วยโสมง คลองพระปรง และคลองพระสทึง จะมีการปนเปื้อนของตะกอน
แขวนลอยสูงในช่วงฤดูฝน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่การเกษตรที่มีการเปิดหน้าดินมาก สภาพโดยทั่วไปของแหล่งน้ํา
บริเวณต้นนํ้ายังมีลักษณะเป็นน้ําสะอาดที่มีการปนเป้ือนของส่ิงปฏิกูล สารอินทรีย์ ธาตุอาหารพืช โลหะ โลหะ
หนัก รวมทั้งจุลชีพต่ํา และเม่ือแหล่งน้ําเหล่านั้นได้ไหลมารวมตัวกันเป็นแม่น้ําหนุมานและแม่น้ําปราจีนบุรีน้ําเริ่ม
มีการปนเปื้อนของส่ิงปฏิกูล สารอินทรีย์มากขึ้น เนื่องจากการไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและย่านอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะแม่น้ําปราจีนบุรีตั้งแต่ช่วงอําเภอกบินทร์บุรีลงมาถึงอําเภอบ้านสร้าง น้ําเริ่มปรากฏมีคุณภาพเส่ือม
โทรมมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่แม่น้ํามีปริมาณน้ําน้อย อย่างไรก็ตามลักษณะคุณภาพนํ้าโดยรวมของแหล่ง
น้ําผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรียังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ยกเว้น
แม่น้ําปราจีนบุรีที่บริเวณอําเภอบ้านสร้างในช่วงฤดูแล้งจะถูกน้ําเค็มรุกลํ้า ทําให้มีคุณภาพไม่เหมาะต่อการใช้
ประโยชน์หลายๆ ด้าน 
 
 
1.3 ทรัพยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 
พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมี 37 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงในภาคผนวก ข โดย
กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื้นที่ 1,272,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.10 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา และมี
พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําเพียง 19,914 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา รายละเอียดตารางที่ 1.3-1 และ รูปที่ 

1.3-1 
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ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 

ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของ ลําดับ กลุ่มชุดดิน ร้อยละของ
(ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มน้ําปราจีนบุรี (ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 332.73       207,958     3.45                20 กลุ่มดินชุดท่ี 35 1,099.08    686,922       11.39              
2 กลุ่มดินชุดท่ี 3 4.20          2,627         0.04                21 กลุ่มดินชุดท่ี 38 42.66        26,663        0.44                
3 กลุ่มดินชุดท่ี 4 162.48       101,552     1.68                22 กลุ่มดินชุดท่ี 44 81.00        50,626        0.84                
4 กลุ่มดินชุดท่ี 5 10.31         6,444         0.11                23 กลุ่มดินชุดท่ี 46 1,233.49    770,932       12.78              
5 กลุ่มดินชุดท่ี 6 221.37       138,358     2.29                24 กลุ่มดินชุดท่ี 47 137.56      85,973        1.43                
6 กลุ่มดินชุดท่ี 7 279.20       174,499     2.89                25 กลุ่มดินชุดท่ี 48 855.25      534,531       8.86                
7 กลุ่มดินชุดท่ี 10 12.16         7,601         0.13                26 กลุ่มดินชุดท่ี 49 134.18      83,862        1.39                
8 กลุ่มดินชุดท่ี 11 261.70       163,561     2.71                27 กลุ่มดินชุดท่ี 51 307.38      192,111       3.18                
9 กลุ่มดินชุดท่ี 16 10.77         6,733         0.11                28 กลุ่มดินชุดท่ี 52 138.76      86,723        1.44                
10 กลุ่มดินชุดท่ี 17 981.24       613,273     10.17              29 กลุ่มดินชุดท่ี 53 56.51        35,317        0.59                
11 กลุ่มดินชุดท่ี 18 31.93         19,959       0.33                30 กลุ่มดินชุดท่ี 55 148.88      93,048        1.54                
12 กลุ่มดินชุดท่ี 21 0.95          595           0.01                31 กลุ่มดินชุดท่ี 56 43.94        27,463        0.46                
13 กลุ่มดินชุดท่ี 24 68.86         43,035       0.71                32 กลุ่มดินชุดท่ี 59 162.51      101,566       1.68                
14 กลุ่มดินชุดท่ี 25 499.65       312,279     5.18                33 กลุ่มดินชุดท่ี 60 118.30      73,937        1.23                
15 กลุ่มดินชุดท่ี 26 9.36          5,848         0.10                34 กลุ่มดินชุดท่ี 62 2,036.77    1,272,980    21.10              
16 กลุ่มดินชุดท่ี 28 15.35         9,596         0.16                35 เขตทหาร 8.98          5,612          0.09                
17 กลุ่มดินชุดท่ี 29 72.77         45,480       0.75                36 ท่ีอยู่อาศัย 9.76          6,102          0.10                
18 กลุ่มดินชุดท่ี 31 11.16         6,973         0.12                37 แหล่งนํ้า 31.86        19,914        0.33                
19 กลุ่มดินชุดท่ี 33 18.33         11,459       0.19                

รวมทั้งลุ่มน้ํา 9,651.38 6,032,112 100.00          

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุม่ชุดดินของลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
ของลุ่มน้ําปราจีนบุรีตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ํา คือ ป่าไม้และพืชไร่ ซึ่ง
มีสัดส่วนร้อยละ 28.91 และ 28.46 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา ตามลําดับ ส่วนพื้นที่นาข้าวมีสัดส่วนลดลงจากปี พ.ศ.2545 
อย่างเห็นได้ชัด เป็นผลสืบเน่ืองจากพื้นที่เกษตรกรรมเปล่ียนสภาพเป็นพื้นที่เมืองมากขึ้น  สําหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทอื่นๆ ไม่ค่อยเห็นการเปล่ียนแปลงมากนัก  ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี  
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการใช้ที่ดิน
ลุ่มน้ําปราจีนบุรี พืน้ที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พืน้ที่ (ไร่) สัดส่วน (%)

นาข้าว           1,492,872       24.75         1,053,297       17.46 ลดลง
พืชผัก                       -            -                 3,606         0.06 เพิ่มขึ้น
พืชไร่           1,723,798       28.58         1,415,017       23.46 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น             574,766         9.53            861,064       14.27 เพิ่มขึ้น
เกษตรกรรมอื่นๆ *               25,808         0.43              93,029         1.54 เพิ่มขึ้น
ป่าไม้           1,781,136       29.53         1,743,804       28.91 ลดลง
พื้นที่อื่นๆ **             433,732         7.19            862,296       14.30 -

รวมพืน้ที่       6,032,112   100.00      6,032,112   100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
                  (Aqua cultural land)  และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)
             **  พื้นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and Built-up land), พื้นท่ีนํ้า (Water Body) และพื้นท่ีเบ็ดเตล็ด
                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 การเปล่ียนแปลง
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
 
 
 

1.49, 24.75%
0.00, 0.00%

1.72, 28.58%
0.57, 9.53%

0.03, 0.43%

1.78, 29.53%

0.43, 7.19%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 6.03 ล้านไร่ 

1.05, 17.46% 0.004, 0.06%

1.42, 23.46%

0.86, 14.27%

0.09, 1.54%

1.74, 28.91%

0.86, 14.30%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน้ําปราจีนบุรี ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่นๆ ป่าไม้ พ้ืนท่ีอื่นๆ

พ้ืนท่ี (ล้านไร่) , สัดส่วน (%)
พ้ืนท่ีรวม 6.03 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื้นท่ีการเกษตรท่ีมีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด 3,426,013  ไร่ หรือ 5,481.62 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 56.80 
ของพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้ํา โดยพื้นที่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดจากแผนที่
การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพื้นที่บางส่วนราษฎรรุกลํ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่
ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาถึงพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณา
พื้นที่การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื้นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่ง
ในการพิจารณาพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี้  
  (1)  พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
  (2)  พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
   พื้นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนหลัก
รองรับการพัฒนาแหล่งนํ้าและปรับปรุงโครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) 
หมายถึง พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) 
และเป็นดินที่เหมาะสมกับสําหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกบัการเพาะปลูก 

 พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื้นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื้นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื้นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื้นที่ที่ทําการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากน้ันจึงนํามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื้นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, 
GIS) แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ)  

 - พื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและช้ืนแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน้ํา พื้นที่ชุ่มน้ํา 
พื้นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น  

 -  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 

   จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะคํานวณพ้ืนที่การเกษตรที่เหมาะสม
กับการเพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําปราจีนบุรีได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื้นที่
การเกษตรทั้งหมดในลุ่มนํ้าปราจีนบุรีแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขตพื้นที่

การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน้ําปราจีนบุรีดังรูปที่ 1.4-2  
 

ตารางที่ 1.4-1 พื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 
   จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่ ลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตอนกลางและทางด้านตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณสองฝ่ังลําน้ํา
ของคลองพระปรง แม่น้ําพระปรง แม่น้ําหนุมานตอนล่าง และแม่น้ําปราจีนบุรีตอนล่าง ซึ่งพื้นที่การเกษตรที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั้งหมดในลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีจํานวน 1,032,054 ไร่ หรือ 1,651.29 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 30.12  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 17.11 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา (มีพื้นที่ลุ่มน้ํา 6,032,112 ไร่) 
และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายพืช พบว่า มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวมากที่สุด แต่ในปัจจุบันมีการเพาะปลูก
พืชไร่มากที่สุด ซึ่งยังปลูกบนพื้นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอ สําหรับพื้นที่เกษตรอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็ยังปลูกบน
พื้นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอเช่นกัน 
 

Erase Overlay

Land use 2552
พื้นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนท่ีการเกษตร / พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสม (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ไม้ผล/ ท้ังหมด
ไม้ยืนต้น (ไร่)

พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด  1,053,297    3,606  1,415,017  861,064      93,029  3,426,013
พ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก    607,245    1,433    169,567  179,098      74,711  1,032,054
ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด

      57.65    39.74       11.98     20.80        80.31       30.12

ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับการ
เพาะปลูกต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด

      10.07      0.02         2.81       2.97         1.24       17.11

หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้าว พืชไร่พืชผกั
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-2 พืน้ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.4.2 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี้จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื้นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน้ํา โดยจะพิจารณาจากพื้นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื้นที่ส่วนหน่ึงของพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั้นใน
การศึกษาจึงนําพื้นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จากน้ันจึงทําการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน้ําชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ ) ได้ทําการตัดออก
แล้วในขั้นตอนการศึกษาพื้นที่การเกษตรท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะคํานวณพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั้งหมดในลุ่มน้ําปราจีนบุรีได้ สรุปพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และ
พื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีแยกเป็นรายพืชแสดงดังตารางที่ 
1.4-2 และแสดงพ้ืนที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื้นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื้นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื้นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 1.4-2 พื้นทีศ่ักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มปราจีนบุรี ส่วน
ใหญ่จะอยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ํา โดยเฉพาะบริเวณสองฝ่ังลําน้ําของคลองพระปรง แม่น้ําพระปรง 
แม่น้ําหนุมานตอนล่าง และแม่น้ําปราจีนบุรีตอนล่าง โดยลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
ระบบชลประทานทั้งหมด 994,388 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.48 ของพื้นที่ ลุ่มน้ํา ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบ
ชลประทานไปแล้ว 337,366 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา และยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนา
ระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 657,021 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.89 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  

พ้ืนท่ีของพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี ไม้ผล/ ท้ังหมด

ไม้ยืนต้น (ไร่)

พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด  1,053,297    3,606  1,415,017  861,064      93,029  3,426,013

พ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก    607,245    1,433    169,567  179,098      74,711  1,032,054

พ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน    314,927    1,096    161,628  160,788      18,582    657,021
ร้อยละของพ้ืนท่ีศักยภาพการพัฒนาระบบ
ชลประทานต่อ    

- พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก       51.86    76.51       95.32     89.78        24.87       63.66

- พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด       29.90    30.41       11.42     18.67        19.97       19.18

 - พ้ืนท่ีลุ่มน้ําท้ังหมด         5.22      0.02         2.68       2.67         0.31       10.89
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์และโรงเรือนเล้ียงสัตว์, พืชนํ้า (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้าว พืชไร่พืชผกั
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
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รูปที่ 1.4-4 พืน้ที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะหด้์วย GIS ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.5 ทรัพยากรปา่ไม้ และชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 

1.5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2543  พบว่า  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรีมีเนื้อที่รวม 3,008,986 ไร่ (4,814.38 ตารางกิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 49.88 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-1 และตารางที่ 

1.5-2 สําหรับขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1  

 

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี  
 

 
 
ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 

ประเภทการใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพืน้ที่ใน

ป่าสงวนแห่งชาติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 649.70      406,061      6.73

2 C เขตอนุรักษ์ (Conservation) 1,489.01   930,630      15.43

3 E เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (Economic) 2,357.44   1,473,402   24.43

4 N พื้นที่กันออก (Non - RFD control) 75.55       47,221        0.78

5 NF ไม่มีข้อมูล 242.67      151,671      2.51

รวม 4,814.38 3,008,986 49.88

ลําดับ รหัส พืน้ที่ในลุ่มน้ํา

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง 2,284.15  1,427,594              23.67

1.1 ทับลาน 2,235.80  1,397,375   359.23       224,516                         3.72
1.2 เขาใหญ่ 2,168.64  1,355,397   1,183.05     739,409                        12.26
1.3 ปางสีดา 844.00     527,500     741.87       463,669                         7.69

2 เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่า 4 แห่ง 392.97    245,603                  4.07
2.1 คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ 265.27     165,796     29.23         18,268                           0.30
2.2 ดงใหญ่ 312.78     195,486     0.12           72                                0.001
2.3 เขาอ่างฤาไน 1,030.00  643,750     68.34         42,712                           0.71
2.4 เขาสอยดาว 745.02     465,637     295.28       184,551                         3.06

ลําดับ พืน้ที่ป่าไม้ พืน้ที่ตามประกาศ พืน้ที่ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี ร้อยละของพืน้ที่
ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื้นที่ป่าสงวนแหง่ชาติในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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 จากข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า สภาพ
ทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่ปรากฏในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี แยกประเภทป่าไม้ออกตามสภาพ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 สําหรับความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

  
 

รหัส ร้อยละของพืน้ที่ใน
ประเภทป่า ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1 ป่าดิบแล้ง DE 2,045.71        1,278,570      21.20                 
2 ป่าเต็งรัง DD 4.87              3,042            0.05                   
3 ป่าที่พื้นฟูตามธรรมชาติ SG 30.95            19,347           0.32                   
4 ป่าเบญจพรรณ MD 319.75           199,844         3.31                   
5 ป่าไผ่ BB 156.24           97,653           1.62                   
6 ไม่มีข้อมูล NF 123.78           77,364           1.28                   

รวม 2,681.31     1,675,820   27.78             

ลําดับ ประเภทป่าไม้
พืน้ที่
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป่าไม้ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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1.5.2 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําปราจีนบุรีอยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 5 พื้นที่ 
3,625,115 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.10 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา รายละเอียดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําต่างๆ ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี ดัง
แสดงในตารางที่ 1.5-4 และแสดงขอบเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีแสดงดังรูปที่ 1.5-3 สําหรับ
ความหมายของช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ที่ดินสําหรับชั้นคุณภาพลุม่นํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 

ร้อยละของพืน้ที่ใน
(ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1A ป่าต้นนํ้าลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่น      905.47         565,917                 9.38
1B ป่าต้นนํ้าลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เป็นพิเศษ        43.86          27,413                 0.45
2 ทําเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความม่ันคงต่อเศรษฐกิจ      615.25         384,532                 6.37
3 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล      621.90         388,688                 6.44
3A ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล          0.05                29              0.0005
3B ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล          0.32               200               0.003
4 ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช    1,663.98      1,039,990               17.24
4B ทําไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช          0.36               227               0.004
5 ทําไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว    5,800.18      3,625,115               60.10

รวม 9,651.38   6,032,112          100.00

ช้ันคุณภาพ
ลุ่มน้ํา

มาตรการการใช้ที่ดิน พืน้ที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   40 

1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนมีทั้งส้ิน 813,860 คน แยกเป็น
ประชากรชาย 406,434 คน และประชากรหญิง 407,426 คน มีครัวเรือน 238,591 ครัวเรือน เฉล่ีย 3 คน/ครัวเรือน 
และมีวัยแรงงานทั้งหมด 470,293 คน เฉล่ีย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.79 ของจํานวนประชากร 
ทั้งลุ่มนํ้า จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็นร้อยละ 54.48 ของประชากรท้ังลุ่มน้ํา 
จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของประชากรทั้งลุ่มน้ํา  
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสงัคม 

 ลุ่มน้ําปราจีนบุรีประกอบด้วยพื้นที่ 6 จังหวัด 18 อําเภอ 107 ตําบล/เทศบาล และ 1,093 หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว (จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มี
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน้ํา และเป็นพื้นที่ป่าไม้) จากข้อมูล กชช.2ค  
ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1.  เขตการปกครอง
หมู่บ้าน 40           6             17          1               643          386           1,093            
ตําบล 4             3             4            1               62            33             107               
อําเภอ 1             2             1            1               7              6               18                 
จังหวัด 1             1             1            1               1              1               6                   

2.  โครงสร้างด้านประชากร
2.1  ประชากร

จํานวนประชากรชายในลุ่มนํ้า คน 17,843     3,090       6,039      216           220,222     159,023      406,434        
จํานวนประชากรหญิงในลุ่มนํ้า คน 17,360     3,020       6,313      214           223,148     157,371      407,426        
จํานวนประชากรในลุ่มนํ้า คน 35,203     6,110       12,352    430           443,371     316,394      813,860        
ร้อยละของประชากรในลุ่มนํ้า ร้อยละ 4.33         0.75         1.52        0.05           54.48        38.88         
จํานวนครัวเรือนในจังหวัด ครัวเรือน 156         196         77          780           134          158           
จํานวนครัวเรือน ครัวเรือน 10,789     1,803       3,792      131           129,554     92,521       238,591        
ร้อยละของจํานวนครัวเรือนท้ังลุ่มนํ้า ร้อยละ 4.52         0.76         1.59        0.05           54.30        38.78         
ประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 3             3             3            3               3              3               3                    
วัยแรงงาน คน 18,813     4,036       7,119      243           261,435     178,506      470,293        
ร้อยละของวัยแรงงานในลุ่มนํ้า ร้อยละ 53.44       66.05       57.63      56.46         58.97        56.42         57.79            
ประชากรในจังหวัด คน 508,020    664,830    250,753   2,565,117   459,379     541,425      
ร้อยละของประชากรในจังหวัด ร้อยละ 6.93         0.92         4.93        0.02           96.52        58.44         
วัยแรงงานเฉลี่ยต่อครัวเรือน คน 2             2             2            2               2              2               2                    

2.2  ระดับการศึกษาของประชากร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ)        9,918        1,216       3,065              30      136,937        78,293 229,459        
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่า)          851          151         411                -       20,271 10,681       32,365          
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า          543            54         204                6         7,958          4,507 13,272          
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า          371            27         198                -         9,188          2,643 12,427          
กําลังศึกษา        5,454          948       1,459              83       75,056        48,418 131,418        
ไม่รู้หนังสือ            17              -         301                -         1,485          9,589 11,392          

3.  โครงสร้างทางการเกษตร
3.1  พ้ืนที่และการถือครองทางการเกษตร

พื้นท่ีการเกษตร ไร่ 207,865    78,592     113,840   4,125         2,163,720  1,915,767   4,483,909     
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 2,201       597         951        40             34,471      29,756       68,016          
พื้นท่ีการเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 42           136         126        75             54            56             488           
เป็นของตนเอง ครัวเรือน 4,556       490         656        35             32,616      28,037       66,390          
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -             -             -            -               -              -               -                    
เช่า ครัวเรือน 443         88           251        20             7,569        6,094         14,465          

จังหวัดในลุ่มน้ําปราจีนบุรี

คน
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 (ต่อ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด หน่วย รวม
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี

3.2  กิจกรรมทางการเกษตร
ทํานา ไร่ 1,017       9,811       22,488    -               702,587     422,202      1,158,105     
ทําไร่ ไร่ 93,189     25,710     480        510           312,049     789,802      1,221,740     
ทําสวน ไร่ 34,939     7,212       5,847      560           180,078     179,480      408,116        
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 352         84           156        -               4,110        10,127       14,829          
เลี้ยงสัตว์เพื่อขาย ครัวเรือน 330         101         127        -               2,883        4,578         8,019            
ประมง ครัวเรือน -             -             3            -               1,448        133           1,584            
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ครัวเรือน 50           -             7            -               1,242        349           1,648            

3.3  รายได้เฉล่ียครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 1,581,127 690,483    491,560   167,000      1,442,084  1,176,731   5,548,986     
3.4  อาชีพรับจ้าง ครัวเรือน 2,297       317         646        20             34,273      15,226       52,779          

4.  การอุตสาหกรรม
4.1  จํานวนโรงงานและอุตสาหกรรม

จํานวนโรงงาน แห่ง 2             -             4            -               181          31             218               
อุตสาหกรรมในครัวเรือน แห่ง -             -             173        -               4,153        995           5,321            
โรงสีข้าว แห่ง 7             10           3            -               390          433           843               

5.  โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค

หมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมู่บ้าน 38           6             17          1               637          383           1,082            
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 4,374       475         1,231      63             59,787      36,361       102,291        
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เครื่อง 43           -             38          -               760          605           1,446            
หมู่บ้านท่ีมีถนนไปอําเภอ หมู่บ้าน 40           6             17          1               640          386           1,090            

6.  ด้านแหล่งนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติ
6.1  ความพอเพียงของนํ้าใช้

ความพอเพียงของนํ้าดื่มและบริโภค ครัวเรือน 6,072       817         1,811      63             70,815      45,137       124,715        
ความพอเพียงของนํ้าใช้ ครัวเรือน 6,037       817         1,527      63             70,665      45,510       124,619        
ความไม่เพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร ไร่ 17,423     -             1,500      -               40,189      55,458       114,570        
ความไม่เพียงพอของนํ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 508         -             65          -               2,503        1,783         4,859            

6.2  คุณภาพ
แหล่งนํ้าผิวดิน แห่ง 64           13           26          -               1,313        1,072         2,488            
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แห่ง 44           7             12          -               664          623           1,350            
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แห่ง 17           6             14          -               569          267           873               
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แห่ง 3             -             -            -               80            182           265               

จังหวัดในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มนํ้า
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บทที ่2  
โครงสร้างพื้นฐานของลุ่มน้ํา 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบันได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินงานด้านการพัฒนาแหล่ง
น้ํา โดยเฉพาะกรมชลประทานซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ํา โดยโครงการที่รวบรวมจากกรม
ชลประทานประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางซ่ึงส่วนใหญ่จะมีอาคารหัวงาน ระบบส่งน้ํา และ
พื้นที่ชลประทานชัดเจน  โครงการขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงหัวงานและพื้นที่รับประโยชน์แต่ยังไม่มีระบบส่งน้ํา  
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่ดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําที่รวบรวมมาได้ ได้แก่ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนกรมฯ ไปแล้วและได้แยกย้ายไปรวมกับหน่วยงานอื่น โดยส่วนของงานด้านพัฒนาแหล่งน้ํา
ได้ย้ายไปอยู่ที่กรมทรัพยากรนํ้า) และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานซึ่งได้ดําเนินงานโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นโครงการสูบนํ้าและส่งน้ําไปตามระบบส่งน้ําให้เกษตรกร (ปัจจุบันได้แยกงานสูบน้ําด้วยไฟฟ้ามารวมกับ
กรมชลประทาน) จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ําต่างๆ ที่รวบรวมได้ถึงปัจจุบัน พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ได้มี
การพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ ไปแล้วทั้งส้ินจํานวน 210 โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกัก 50.49 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ (พื้นที่ชลประทาน/พื้นที่ส่งน้ํา) รวมกันทั้งส้ิน 0.803 ล้านไร่ รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2.1-1 และตําแหน่งที่ตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบันจากหน่วยงานต่างๆ ดังรูป

ที่ 2.1-1  
 

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี  
 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื้นท่ีรับประโยชน์ 
(ล้านไร่) 

1. โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง 17 28.57 0.489 
2. โครงการขนาดเล็ก 115 16.58 0.202 
3. โครงการท่ีดาํเนินการโดย รพช. 21 5.34 0.021 
4. โครงการสบูนํ้าด้วยไฟฟ้า 57 - 0.089 

รวมโครงการทุกประเภท 210 50.49 0.801 
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 2 โครงสร้างพ้ืนฐานของลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   44 

 
 

รูปที่ 2.1-1 ตําแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า  
ที่มีในปัจจุบันของลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดใหญ่ 

 ในปัจจุบันลุ่มน้ําปราจีนบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 1 แห่ง ได้แก่ โครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษาบางพลวง พื้นที่ชลประทาน 144,000 ไร่   
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดกลาง 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุง
โครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางที่ได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลจากกรมชลประทาน ถึงปี พ.ศ.2543 มีจํานวนรวมกัน
ทั้งส้ิน 16 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 345,000 ไร่ 
 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้าขนาดเล็ก 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุง
โครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กที่ได้
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลจากกรมชลประทานถึงปี พ.ศ.2543 มีจํานวนรวมกัน
ทั้งส้ิน 115 โครงการ  มีปริมาตรความจุเก็บกัก 16.58 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์รวมกันทั้งส้ิน
เท่ากับ 0.202 ล้านไร ่

 
2.1.4 โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลงังาน 

 จากข้อมูลการดําเนินงานก่อสร้างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี จนถึงปี พ.ศ.
2542 ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พบว่า มีการพัฒนาโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี
รวมทั้งส้ิน 57 โครงการ มีพื้นที่โครงการรวม 154,640 ไร่ มีพื้นที่ส่งน้ํารวม 89,200 ไร่ รายละเอียดแสดงไว้ใน
ภาคผนวก ค 
 
2.1.5 แหลง่นํ้าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อนํ้าชุมชน 

 จากการนําฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรนํ้ามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื้นที่ขอบเขตแหล่งน้ํา (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

-  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  4,368 20.97 

-  พื้นที่แหล่งน้าํอื่นๆ  5,133 24.64 

รวม 9,501 45.61 
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2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการ
อุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานสําหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งจากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพของ
รายงานแผนลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการนํ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่
มีศักยภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.2-1 และตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรี 

แสดงดังรูปที่ 2.2-1  

ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจาํนวนแผนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่างๆ  
 

 
 

ลําดับ โครงการพฒันาแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ กรม กรม กรมพฒันา กรมอุทยาน สัตว์ป่า
ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ชลประทาน ทรัพยากรน้ํา ที่ดิน และพนัธ์พชื

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติ 17
2 บํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 4 20
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าใหม่ 53 5
4 ระบบส่งนํ้า ระบบระบายนํ้า และระบบ

แพร่กระจายนํ้า
1 1

5 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งนํ้าและฝายชะลอนํ้า 8
6 งานป้องกันบรรเทาภัยนํ้าท่วม 5 2
7 แก้มลิงธรรมชาติและพื้นที่เกษตรรับนํ้านอง 7

รวม 70 43 2 8
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รูปที่ 2.2-1 ตําแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ   
 



บทท่ี  3

ความตอ้งการใช้นํ้า



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้นํ้า 
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บทที ่3  
ความต้องการใช้น้ํา 

 
 
3.1 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ํา 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น้ํา และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับการประเมินความ
ต้องการใช้น้ําในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปีข้างหน้า 
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ําของลุ่มน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้าสาํหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มนํ้า 
  

กิจกรรมการใช้น้ํา การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ํา 
 ข้อมูล การประเมิน/คํานวณ 

การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน้ําดิบ/กําลังผลิต 
- ประชากร 

ประเมินจํานวนประชากรอนาคต/ความ
ต้องการใช้น้ํา และแผนงานขยายกําลัง
ผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืชใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ํา/ปริมาณนํ้าท่ีส่งให้แก่พ้ืนท่ี

ชลประทาน 
- การขาดแคลนน้ํา 
- ความเสียหายการเกษตร 
- - ฯลฯ 

ศึกษาและจําลองปริมาณความตอ้งการใช้
น้ําโดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร ์ได้แก่ 
WUSMO (พ้ืนท่ีชลประทาน) และ SWAT 
(พ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัด
เป็นรายลุ่มน้ําย่อย 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น้ํา/อัตราการใช้น้ํา 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดและ
ประเมินอัตราการใช้น้ํา 

การปศุสัตว์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับตําบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ํา ปริมาณนํ้าตํ่าสุดท่ีเคยเกิด  
(ลบ.ม./วัน/ตร.กม.) 

ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ําตํ่าสุดท่ีเคยเกิดและ
ค่าเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีรับน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้นํ้า 
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3.2 น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียว 

 ความต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากร
ทั้งหมด ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกัน โดยได้จําแนกอัตรา
การใช้น้ําของประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล นอกเขตเทศบาล และ
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี้ 

- เทศบาลนคร    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลตําบล    กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     กําหนดอัตราการใช้น้ําเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  กําหนดอตัราการใช้น้ําเท่ากับ    400 ลิตร/คน/วัน 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น้ําของประชากรทั้งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ กําลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2552 จากเวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน้ําปราจีนบุรีมี
สํานักงานประปารวม 7 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจํานวนผู้ใช้น้ํารวม 30,581 ราย ปริมาณ
การผลิตรวม 9.76 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน้ําดิบรวม  11.72 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของแต่ละ
หน่วยบริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคปี พ.ศ.2552  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ภาค เขต สํานกังาน หนว่ยบริการ-แม่ข่าย ผู้ใช้น้ํา ปริมาณการผลิต ความต้องการน้ําดิบ แหล่งน้ําดิบปัจจุบัน
ประปา (ราย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

1 3 1  สระแก้ว แม่ข่ายสระแก้ว  6,922 2,117,383 2,540,860 คลองพระสะทึง 
2 3 1  สระแก้ว หน่วยบริการเขาฉกรรจ์  324 106,493 127,792 รับนํ้าจากแม่ข่าย 
3 3 1  สระแก้ว หน่วยบริการวังนํ้าเย็น  743 218,357 262,028 คลองอีจ่อย 
4 3 1  ปราจีนบุรี แม่ข่ายปราจีนบุรี  11,206 3,561,249 4,273,499 แม่นํ้าปราจีนบุรี 
5 3 1  ปราจีนบุรี หน่วยบริการประจันตคาม  1,380 416,772 500,126 แม่นํ้าปราจีนบุรี 
6 3 1  ปราจีนบุรี หน่วยบริการศรีมหาโพธิ ์ 3,669 1,016,744 1,220,093 แม่นํ้าปราจีนบุรี 
7 3 1  กบินทร์บุรี แม่ข่ายกบินทร์บุรี  6,337 2,326,538 2,791,846 แควพระปรง 

รวมท้ังหมด 30,581 9,763,536 11,716,244
ท่ีมา: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมายเหตุ: จํานวนผู้ใช้น้ํา เป็นข้อมูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการนํ้าดิบเป็นข้อมูลปี 2551 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้นํ้า 
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3.3 น้ําใช้เพื่อการเกษตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจําลองปริมาณความต้องการใช้น้ํา
โดยใช้แบบจําลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื้นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื้นที่เกษตรน้ําฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน้ําย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การคํานวณความต้องการใช้นํ้าชลประทานด้วยแบบจําลอง WUSMO 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําชลประทานได้ใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณสรุปได้ดังนี้ 

- พื้นที่เพาะปลูก 
-  อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก 
-  สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
-  ชนิดของพืชที่ปลูก 
-  ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 

  แบบจําลอง WUSMO มีขั้นตอนการคํานวณและข้อกําหนดพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้นํ้าของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น้ําของ
พืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี้  
 

    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น้ําของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   สําหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ําของพืช (Kc) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) คํานวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตาราง
ที่ 3.3-1 และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเวปไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น้ําชลประทาน ส่วนการใช้น้ําชลประทาน 
สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน้ําปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ํา และแบบจําลองน้ําท่วมน้ําแล้ง บทที่ 3 ความต้องการใช้น้ํา 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT219   51 

ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิก์ารใช้น้ําของพืช (Kc) โดยวิธี Modified Penman 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ข้าว กข. ข้าวขาวดอก

มะล ิ105
ข้าวบา
สมาติ

ข้าวสาลี ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้าวโพด
หวาน

ข้าวฟา่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ทานตะวัน แตงโม กะหล่ําดอก คะนา้ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บานชื่น ข้าวนาหว่านน้ําตม 
(สุพรรณบุรี 1)

1 0.9 0.6 1.11 0.41 0.5 0.55 0.49 0.57 0.49 0.49 0.56 0.67 0.89 0.46 0.59 0.59 0.59 0.68 0.25 0.82
2 0.94 0.7 1.18 0.43 0.57 0.58 0.52 0.62 0.74 0.58 0.6 0.86 0.95 0.54 0.66 0.6 0.67 0.84 0.42 0.84
3 0.98 0.86 1.23 0.5 0.68 0.71 0.59 0.73 1 0.73 0.62 1.21 1 0.61 0.74 0.64 0.77 0.98 0.56 1.09
4 1.13 1.05 1.27 0.63 0.89 0.84 0.73 0.91 1.24 0.96 0.64 1.44 1.03 0.64 0.82 0.71 0.85 1.08 0.68 1.05
5 1.21 1.2 1.29 0.95 1.12 0.96 0.91 1.13 1.13 1.06 0.66 1.59 1.04 0.7 0.91 0.81 0.93 1.14 0.79 0.95
6 1.27 1.3 1.3 1.08 1.26 1.01 1.05 1.22 1.05 1.1 0.69 1.48 1.02 0.74 0.98 0.9 0.97 1.18 0.88 1.42
7 1.32 1.39 1.3 1.14 1.33 1 1.12 1.25 0.58 1.11 0.73 1.35 1 0.65 1.05 0.96 0.97 1.19 0.95 1.36
8 1.3 1.42 1.3 1.16 1.35 0.95 1.15 1.23 0.39 1.08 0.77 1.12 0.6 1.1 1.04 0.93 1.18 1.01 1.07
9 1.26 1.4 1.28 1.14 1.34 0.78 1.14 1.16 0.3 1.01 0.83 0.8 1.12 1.07 0.84 1.14 1.05 1.04
10 1.21 1.36 1.26 1.07 1.3 0.59 1.09 1 0.88 0.9 0.6 1.12 1.08 0.72 1.1 1.11
11 1.11 1.32 1.22 0.92 1.2 0.5 0.99 0.78 0.63 0.94 0.52 1.09 1.09 0.6 1.04 1.09
12 0.85 1.24 1.17 0.67 1 0.83 0.68 0.49 0.98 0.41 1.04 1.07 0.52 1.2
13 0.75 1.1 1.06 0.48 0.77 0.69 0.64 0.8 0.96 1.04 0.86
14 1.09 0.92 0.88 0.35 0.58 0.61 0.62 0.7 0.85 1.01 0.87
15 0.3 0.57 0.63 0.72 0.95
16 0.55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
มะนาว 
(1-3ปี)

มะนาว (3-5ปี) มะม่วง ส้มโอ หญ้าแฝก กุหลาบ หญ้ารูซี่ หญ้าเน
เปียร์แคระ

ถั่วไมยรา กล้วยน้ําว้า ปทุมมา ธูปฤาษี ขนนุ มะลิ กล้วยหอม ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หน่อไม้ฝรั่ง เผือก

มีค. 0.91 0.97 1.04 0.91 0.62 1.21 0.43 1.42 1.02 1.76 0.72 1 1.14 1.82 0.71 0.47 0.7 0.62 0.93
เมย. 1.17 1.25 1.06 0.87 0.79 1.25 0.8 1.67 1.63 0.65 1.31 0.82 1.57 1.03 0.68 0.79 1 1.15
พค. 1.25 1.31 1.04 1 1.06 0.93 0.68 1.67 1.92 0.27 0.71 1.48 1.4 1.4 1.08 0.85 0.82 1.27 2.06
มิย. 1.3 1.38 1.84 1.73 1.07 1.04 0.96 1.49 1.77 0.48 0.85 1.38 1.11 1.46 0.98 1.03 0.84 1.31 2.16
กค. 1.12 1.17 2.06 2.04 1.24 1.6 0.76 1.03 0.53 2.48 0.52 1.07 1.07 0.7 1.61 0.75 1.2 0.81 1.07 1.62
สค. 0.94 0.99 2.33 2.17 1.09 1.37 0.72 0.93 1.15 2.58 0.49 1.23 1.26 1.34 1.68 0.55 1 0.73 0.88 1.46
กย. 1.15 1.18 2.07 1.79 1 1.66 0.6 0.85 1.23 2.75 0.92 1.3 1.46 1.69 1.8 0.86 0.6 0.71
ตค. 1.23 1.25 2.12 1.82 0.99 1.76 0.83 0.57 0.6 1.86 0.55 1.23 0.68 1.8 1.84 0.65 0.41 0.56
พย. 1.03 1.06 2.29 1.74 1.08 1.39 0.44 1.18 0.42 1.25 0.41 1.23 0.5 1.68 1.5 0.5 0.47
ธค. 0.99 1.07 1.54 1.44 0.69 1.44 0.93 1.47 0.52 0.88 0.57 1.34 0.96 1.93 1.5 0.42 0.54
มค. 0.88 0.96 1.44 1.32 0.6 0.70 0.64 1.29 0.7 1.11 1.38 0.99 1.82 1.78 0.66
กพ. 0.85 0.92 1.29 1.19 0.66 0.78 0.95 1.4 0.87 1.25 1.24 0.79 1.02 1.6 0.66

สัปดาห์

เดือน
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman 
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แม่ฮ่องสอน 3.13 3.94 5.22 6.26 5.37 4.24 3.98 3.77 3.95 3.88 3.45 2.97
แม่สะเรียง 3.33 4.14 5.43 7.05 5.42 4.07 3.84 3.7 4 4.03 3.65 3.17

เชียงราย 3.08 3.97 5.03 5.89 5.37 4.7 4.4 4.18 4.29 4.03 3.38 2.87
พะเยา 3.22 4.19 5.51 6.04 5.44 4.93 4.47 4.3 4.29 3.97 3.36 2.88
เชียงใหม่ 3.17 4.01 4.8 5.31 5.04 4.19 3.87 3.67 3.84 3.78 3.31 2.94
ลําปาง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13
ลําพูน 3.33 4.4 5.71 6.45 5.58 4.9 4.59 4.27 4.15 3.91 3.4 3.01
แพร่ 3.66 4.61 5.97 6.8 5.74 5.01 4.64 4.33 4.23 4.22 3.81 3.43
น่าน 3.2 4.03 5.07 5.78 5.23 4.63 4.28 4 4.12 4.05 3.48 3

ท่าวังผา 3.06 3.68 4.89 5.52 5.03 4.28 3.98 3.81 4.05 3.84 3.27 2.78
อุตรดิตถ์ 3.8 4.54 5.52 6.18 5.41 4.54 4.33 4.06 4.25 4.4 3.98 3.62
ตาก 3.93 5.37 6.9 7.58 5.87 4.88 4.98 4.67 4.29 3.9 3.69 3.48

แม่สอด 3.92 4.87 6.24 6.98 5.56 4.21 4.02 3.82 4.12 4.35 4.21 3.76
เข่ือนภูมิพล 4.08 5.48 6.7 7.15 5.79 4.94 4.91 4.71 4.38 4.18 3.83 3.57

อุ้มผาง 3.35 3.92 4.87 5.29 4.62 3.5 3.38 3.15 3.37 3.66 3.49 3.07
พิษณุโลก 3.6 4.36 5 5.57 5.1 4.33 4.11 3.96 3.91 4.04 3.75 3.43
เพชรบูรณ์ 3.53 4.19 4.88 5.22 4.96 3.89 3.65 3.41 3.56 3.76 3.64 3.38

หลม่สกั 3.86 4.57 5.34 5.85 5.25 4.57 4.25 4.01 4.09 4.27 3.95 3.61
วิเชียรบุรี 4.16 5.04 5.61 6.42 5.46 4.73 4.42 4.45 4.04 4.38 4.24 3.89

กําแพงเพชร 3.96 4.85 5.69 6.28 5.37 4.46 4.39 4.07 4.23 4.07 3.83 3.6

หนองคาย 3.72 4.5 5.46 5.9 5.06 4.36 4.25 3.96 4.36 4.35 3.97 3.54
เลย 3.29 4.04 4.58 5.01 4.54 4.13 3.96 3.77 3.73 3.67 3.31 3.04
อุดรธานี 3.75 4.59 5.56 6.03 5.19 4.59 4.53 4.2 4.41 4.53 4.04 3.61
สกลนคร 3.51 4.1 4.71 5.13 4.62 4.01 4.08 3.78 3.98 4.02 3.68 3.31
นครพนม 3.35 3.84 4.4 4.78 4.43 3.66 3.65 3.47 3.71 3.9 3.55 3.19
ขอนแกน่ 3.63 4.29 4.91 5.32 4.95 4.33 4.21 3.97 3.91 4.04 3.76 3.39
มุกดาหาร 4.42 5.14 6.08 6.28 5.33 4.66 4.59 4.2 4.41 4.85 4.82 4.31
มหาสารคาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

โกสมุพิสยั 3.69 4.46 5.4 6.03 5.28 4.71 4.51 4.14 4.26 4.31 3.9 3.53
ชัยภูมิ 4.62 5.4 6.22 6.45 5.71 5.2 5.04 4.76 4.52 4.9 4.85 4.5
ร้อยเอ็ด 3.67 4.33 4.92 5.37 5 4.43 4.38 4.06 4 4.11 3.76 3.44
อุบลราชธานี 3.86 4.51 5.05 5.31 4.89 4.28 4.23 3.97 3.87 4.06 3.85 3.56
นครราชสมีา 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

โชคชัย 4.03 4.81 5.58 6.01 5.23 4.92 4.88 4.5 4.25 4.31 4.14 3.81
สริุนทร์ 3.86 4.51 5.06 5.25 4.89 4.29 4.27 4.13 3.96 4.07 3.79 3.57

ท่าตูม 3.94 4.7 5.51 6.03 5.38 4.72 4.63 4.41 4.36 4.56 4.22 3.9
บุรีรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

นางรอง 4.04 4.74 5.48 5.91 5.39 4.97 4.8 4.47 4.47 4.53 4.24 3.92

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman (ต่อ) 
  

 
 
 
 
 
 
 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

นครสวรรค์ 3.89 4.65 5.21 5.69 5.13 4.48 4.26 4.07 3.94 4.06 3.86 3.61
สพุรรณบุรี 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58
ลพบุรี 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

บัวชุม 4.53 5.23 6.05 6.3 5.26 4.57 4.42 4.05 3.97 4.39 4.46 4.26
กาญจนบุรี 4.48 5.35 6.24 6.56 5.62 4.94 4.84 4.68 4.45 4.3 4.37 4.3

ทองผาภูมิ 3.66 4.25 5.18 5.63 4.92 3.68 3.56 3.23 3.57 3.88 3.76 3.32

ปราจีนบุรี 4.49 5.07 5.67 5.69 4.98 4.59 4.51 4.32 4.18 4.54 4.67 4.49
กบินทร์บุรี 4.36 5.03 5.5 5.71 4.8 4.03 4.01 3.74 3.79 4.3 4.64 4.51

สระแก้ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อรัญประเทศ 4.69 5.33 5.91 5.89 5.16 4.67 4.54 4.35 4.27 4.4 4.43 4.35

ชลบุรี 5.08 5.59 6.22 6.33 5.45 5.33 5.14 4.98 4.53 4.61 4.97 5.12
พัทยา 3.91 4.36 4.77 4.97 4.34 3.89 3.98 3.85 3.72 3.57 3.68 3.75
สตัหีบ 3.45 3.75 4.23 4.29 3.74 3.48 3.52 3.42 3.28 3.34 3.35 3.33

ระยอง 3.98 4.53 4.91 5.11 4.4 3.93 4 3.85 3.79 3.84 3.94 3.83
จันทบุรี 4.06 4.4 4.61 4.82 4.08 3.56 3.53 3.49 3.41 3.73 3.98 3.91
ตราด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

คลองใหญ่ 4.77 4.89 5.19 5.18 4.64 3.97 3.96 3.85 3.84 4.14 4.61 4.82

เพชรบุรี 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01
ประจวบคีรีขันธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27
หัวหิน 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85
ชุมพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38
สรุาษฎ์ธานี 3.91 4.63 4.86 4.83 4.19 3.89 3.92 3.96 3.82 3.54 3.26 3.34
เกาะสมุย 4.88 5.52 5.87 5.71 5.26 5.26 5.26 5.26 5.08 4.44 4.2 4.52
นครศรีธรรมราช 4.28 4.95 5.43 5.34 4.78 4.96 4.86 4.93 4.57 4.19 3.75 3.88
สงขลา 4.38 4.92 5.05 5.16 4.57 4.25 4.25 4.38 4.27 3.93 3.53 3.61
นราธิวาส 4.7 5.32 5.58 5.66 4.94 4.66 4.63 4.67 4.7 4.44 3.96 4.1
ระนอง 4.71 5.14 5.59 5.36 4.37 3.97 3.95 3.81 3.82 3.93 4.08 4.48
พังงา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตะกั่วป่า 4.71 5.15 5.51 5.12 4.48 4.57 4.41 4.67 4.29 4.13 4.1 4.56
ภูเก็ต 5.43 5.86 6.08 5.61 4.73 4.76 4.64 4.92 4.54 4.43 4.54 5.08
สตูล 5.84 5.99 5.82 5.01 4.35 4.35 4.29 4.41 4.16 4.09 4.13 5.07
ท่ีมา : เวปไซต์กลุม่งานวิจัยการใช้นํ้าชลประทาน สว่นการใช้นํ้าชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวัด
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วัน)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (2)  แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  ฝน
ที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการ
ให้น้ํา เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน้ําฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว 
ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณนํ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
แบบจําลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจําลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถนํามาใช้แทนน้ํา
ชลประทาน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น้ําของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน้ําชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่ํา เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถที่
จะเก็บนํ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั้นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่า
สัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจําลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน้ําฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงนํามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลนําเข้าแบบจําลองความต้องการนํ้า 
   แบบจําลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยกําหนดให้มีค่าระดับน้ําฝนใช้
การสามารถถึงระดับน้ําในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน้ําในแปลงที่ความจุต่ําสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น้ํา (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน้ําในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมาณนํ้าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน้ําจํานวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน้ําส่วนนี้จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื้นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น้ํา วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน้ําเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงสําหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห์ 
  (4)  ปริมาณนํ้าซึมลงไปในดิน การปลูกข้าวจําเป็นต้องมีน้ําขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั้นจะมีปริมาณน้ําส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน้ําซึมลงในดินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน้ําที่ขังในแปลงนาและระดับน้ําใต้ดิน ซึ่งพิจารณากําหนดให้ปริมาณนํ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจําลองแปลงนา 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี้วัดปริมาณน้ํา
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน้ําชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น้ําของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั้งนี้เพื่อทดแทนปริมาณน้ําที่สูญเสียระหว่างทางลําเลียงน้ําและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น้ํา สําหรับ
โครงการน้ีกําหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการนํ้าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจําลองความต้องการน้ํา
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจําลองความต้องการน้ําชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน้ําที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน้ําปากคลองส่งน้ํา เพื่อให้สามารถลําเลียงน้ําไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน้ําที่เพียงพอ สําหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออื่นๆ ตามคําจํากัดความดังนี้ 
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใช้การบนแปลงการร่ัวซึมชช้น้ําของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน้ําปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) สําหรับลุ่มน้ําย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื้นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อําเภอ เป็นต้น 
 

 2) การคํานวณความต้องการใช้นํ้าเกษตรนํ้าฝนด้วยแบบจําลอง SWAT 
  ในการคํานวณหาความต้องการน้ําพื้นที่เกษตรนํ้าฝน โดยใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการนําเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื้นฐานในการคํานวณได้ดังนี้ 

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาทีด่นิ ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชงิตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป ีพ.ศ.2545 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูลฝน

รายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน้ําท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพนํ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม สําหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจําลอง SWAT มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  (1) นําเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจําลอง SWAT MODEL จําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื้นที่ 
  (2) นําเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital  Elevation Model:DEM)  ในแบบจําลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขนํามาลากแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ํา สําหรับคํานวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จํานวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื้นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื้นที่ต่ํา การกําหนดเส้นลํานํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา และขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  (3) นําเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจําลอง SWAT  MODEL จะนําเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ทําการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น 62 
กลุ่มดิน และได้นําข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตามการ
จําแนกประเภทเน้ือดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) นําเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้นํ้า 
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  (5) การหาปริมาณน้ําท่า จะใช้แบบจําลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจําลอง SWAT กําหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายลําน้ํา จุดกําหนดให้น้ําออกจากลุ่มน้ํา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ําย่อย ข้อมูลที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั้งสถานีวัดน้ําท่า  และข้อมูลนํ้าท่า แบบจําลอง SWAT จะนําข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และนํามาคํานวณหาปริมาณน้ําท่าในแต่ละลุ่มน้ําย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจําลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลอง ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉล่ียต่อพื้นที่ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ําย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้าบางปะกง-ปราจีนบุรี, กรมทรัพยากรนํ้า, กุมภาพันธ์ 2549 พบว่า ประเมิน
ความต้องการนํ้าเพื่อการเกษตรด้วยแบบจําลองความต้องการใช้น้ํา WUSMO (Water User Study Model) 
จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทานได้ดังแสดงในตารางที่ 3.3-3 
 

ตารางที่ 3.3-3 ความต้องการน้ําเพื่อการเกษตรในและนอกพื้นที่ชลประทานในปี พ.ศ.2544 
 

ลุ่มน้ําหลัก/ลุ่มน้ําสาขา 
ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตร 
ในพ้ืนที่ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตร 
นอกพ้ืนที่ชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) 

 ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม ฤดูแล้ง ฤดูฝน รวม 

ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง 3.80 23.00 26.80 88.72 828.25 916.97 
ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําพระปรง 14.11 66.91 81.02 18.47 871.03 889.49 
ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําหนุมาน 2.32 11.36 13.68 31.66 414.27 445.93 
ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําปราจีนบุรีตอนล่าง 25.96 349.83 375.78 224.27 926.30 1,170.57 

รวมลุ่มน้ําปราจีนบุรี 46.19 451.09 497.28 383.11 3,039.85 3,422.96 

 
 
 
3.4 น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ําที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้จําแนกไว้เป็น 10 ประเภท แสดงดังตารางที่ 3.4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้นํ้าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณความต้องการน้ํา 
(ลบ.ม./ไร่/วัน)) 

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ  6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองด่ืม 12.00 
04 Metal อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 4.00 
07 Paper อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile อุตสาหกรรมส่ิงทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เคร่ืองเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากน้ันจะ
รวมปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี, กรมทรัพยากรนํ้า, กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งประเมินการใช้น้ํา 
ด้านอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2541 โดยนําข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั้นจะรวมปริมาณการใช้น้ําของโรงงานต่างๆ ที่อยู่
ในพื้นที่ลุ่มน้ําเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2544 ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีความต้องการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 10.80 
ล้าน ลบ.ม./ปี ลุ่มน้ําสาขาที่มีความต้องการนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราจีนบุรี
ตอนล่างมีความต้องการนํ้า 8.36 ล้าน ลบ.ม./ปี รองลงมาคือ ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําหนุมาน ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําพระ
ปรง และลุ่มน้ําสาขาคลองพระสทึง มีความต้องการนํ้า 1.93 0.27 และ 0.24 ล้าน ลบ.ม./ปี ตามลําดับ 
 
 
3.5 น้ําใช้เพื่อการปศุสตัว ์

 ในการประเมินความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช.2ค. ปี 2541 
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจํานวนปศุสัตว์ไว้ในระดับตําบล นํามา
วิเคราะห์ต่อโดยนําข้อมูลจํานวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น้ําต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น้ํา 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น้ํา 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น้ํา   3 ลิตร/ตัว/วัน 
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 - อื่นๆ (เฉล่ีย) อัตราการใช้น้ํา 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วนําอัตราส่วนนี้มาคํานวณปริมาณการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 นํามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ําเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเล้ียงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีความต้องการนํ้าเพื่อการปศุสัตว์  
21.65 ล้าน ลบ.ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภทแสดงดังตารางที่ 3.5-1 
 

ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
 

 
 
 
 
3.6 น้ําใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 

 เนื่องจากการใช้น้ําในพื้นที่ต้นน้ํามีผลทําให้น้ําในพื้นที่ปลายนํ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น้ําให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น้ําจะต้องมีการปล่อยน้ําลงท้ายน้ําในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายนํ้าได้ใช้น้ําและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน้ํา คือ ปริมาณน้ําต่ําสุดที่ไหลในฤดูแล้งของลําน้ํา
นั้นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่ํา และทําการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน้ําท่าที่สถานีวัดน้ําในลุ่มน้ํา ซึ่งค่าอัตราการ
ไหลต่ําสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่นํามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะนํามา
กําหนดอัตราการไหลขั้นต่ํา (Minimum Flow) ในทุกลําน้ําของลุ่มน้ําย่อย ต่อพื้นที่รับน้ํา 1 ตร.กม. 
 ความต้องการปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ํา โดยปกติจะกําหนดจากผลการวิเคราะห์ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบ และในบางครั้งก็จะกําหนดตามปริมาณความต้องการนํ้าด้านท้ายน้ํา เช่น 
การขับไล่น้ําเค็ม-น้ําเสีย การรักษาระดับน้ําเพื่อการเดินเรือ ความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม  
เป็นต้น  ดังนั้น ปริมาณน้ําต่ําสุดด้านท้ายน้ําที่จําเป็นต้องรักษาไว้ในแต่ละโครงการจึงมีความแตกต่างกัน   
จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พิจารณาปริมาณนํ้าต่ําสุดจาก Flow Duration Curve  

ลําดับ รายละเอียด รวม
จันทบุรี ฉะเชิงทรา นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

1 วัวเน้ือ 0.020         0.011         0.011         -             0.541         0.716         1.30              
2 วัวนม 0.016         -             -             -             0.006         0.557         0.58              
3 ควาย 0.002         0.001         0.005         -             0.287         0.125         0.42              
4 หมู 0.001         0.001         0.001         -             0.378         0.249         0.63              
5 เป็ด-ไก่ 0.550         0.027         0.078         -             1.409         0.674         2.74              
6 อื่นๆ 0.028         -             -             -             16.703        0.247         16.98            

รวม 0.617      0.040      0.095      -         19.324     2.567      22.64         
หมายเหตุ :   ข้อมูลปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552

โค และกระบือ 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก่ เป็ด และห่าน 3 ลิตร/ตัว/วัน

ความต้องการใช้น้ําเพือ่การปศุสัตว์ของจังหวัดต่างๆ ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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ของปริมาณน้ําท่ารายเดือนโดยพิจารณาที่ค่าปริมาณน้ําท่า 90 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งจากการคํานวณตามเกณฑ์ดังกล่าว 
พบว่า ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมี ค่าปริมาณน้ําต่ําสุดเพื่อรักษาระบบนิเวศบริเวณจุดออกของลุ่มน้ําประมาณ   
6.50 ล้าน ลบ.ม./เดือน  หรือ 77.96 ล้าน ลบ.ม./ปี  (2.47 ลบ.ม./วินาที) 
 
 
3.7 ปริมาณความต้องการใชน้้ํารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น้ําในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมาณความต้องการใชนํ้้าทั้งลุ่มนํ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ความต้องการใช้น้ํา ปริมาณความต้องการใช้น้ํา
ลุ่มน้ําปราจีนบุรี (ล้าน ลบ.ม./ ปี)

1 นํ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   11.72
2 นํ้าใช้เพื่อการเกษตร                               3,920.24
3 นํ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                   10.80
4 นํ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์                                   22.64

รวม                       3,965.40

5 นํ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า                                   77.96
รวมความต้องการใช้น้ําทั้งหมด                       4,043.36



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรนํ้า
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บทที ่4  
สภาพปัญหาด้านทรพัยากรนํ้า 

 
 
4.1 การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี้ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ํา หรือแม้แต่ในพื้นที่อยู่ติดลําน้ําสาขาหากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน้ําได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงส้ันๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน้ําจํานวนมากไหลหลากมาตามลําน้ําเข้า
ท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณฝนเฉล่ียต่อปี  
การเปล่ียนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกัน
หลายเดือน และการระบายนํ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปล่ียนแปลงจากค่าเฉล่ียในรอบ 30 ปีเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ดังรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-2 
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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ปร
ิมา

ณ
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)
การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.ปราจีนบรุี จังหวดัปราจีนบรุี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลัง ฝนป ี2549 ฝนป ี2550

ฝนป ี2551 ฝนป ี2552 ฝนป ี2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 7.7 17.1 50.1 128.2 213.7 251.8 270.4 377.7 355.7 163.9 35.1 6.9
สูงสุด 58.2 113.7 126.2 359.1 382.7 529.8 457.3 620.0 665.4 482.5 117.6 85.5
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 7.2 70.0 63.2 128.5 103.3 182.3 49.0 0.0 0.0
เฉลี่ย 5.6 18.0 49.9 100.3 228.3 201.3 288.6 298.6 358.2 151.9 27.5 3.2
สูงสุด 36.5 50.5 99.0 228.0 413.1 282.8 371.8 741.8 546.0 234.1 236.2 27.2
ต่ําสุด 0.0 0.0 2.0 14.4 57.4 102.0 218.8 158.2 144.8 60.9 0.0 0.0
เฉลี่ย 8.3 18.4 39.4 135.3 243.2 193.9 286.8 329.6 399.6 164.3 3.1 0.0
สูงสุด 36.5 30.9 85.9 228.0 402.4 282.8 371.8 741.8 546.0 217.4 7.5 0.0
ต่ําสุด 0.0 9.3 2.0 59.8 104.5 102.0 218.8 158.2 251.0 107.9 0.2 0.0

0.0 9.3 85.9 100.8 182.0 102.0 311.8 158.2 334.0 204.9 0.2 0.0
5.2 14.9 2.0 228.0 402.4 182.2 218.8 215.8 420.3 217.4 1.7 0.0
0.0 18.5 38.1 160.8 334.9 142.8 265.1 333.3 546.0 138.3 7.5 0.0
0.0 18.2 35.9 127.3 104.5 259.6 371.8 198.7 446.7 107.9 5.7 0.0
36.5 30.9 35.0 59.8 192.0 282.8 266.7 741.8 251.0 153.1 0.6 0.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สอท.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สอท.กบินทร์บรุี จังหวัดปราจีนบรุี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ําสุด (ปี2514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53), 5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ปี2544-53), 10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 6.9 21.7 48.7 88.2 199.9 225.6 255.8 314.5 303.2 150.4 31.4 5.3
สูงสุด 34.3 98.4 206.2 321.7 339.1 484.9 515.1 548.1 495.6 469.7 164.2 77.0
ต่ําสุด 0.0 0.0 0.0 1.3 60.8 90.9 128.9 147.0 136.5 34.1 0.0 0.0
เฉลี่ย 11.6 24.7 58.5 112.8 174.2 171.9 261.3 217.6 314.2 158.2 26.3 4.1
สูงสุด 55.4 131.9 158.0 300.0 310.6 315.1 470.5 366.9 451.1 235.2 124.7 21.9
ต่ําสุด 0.0 0.0 6.4 29.7 67.7 82.1 132.2 104.8 94.9 68.5 0.0 0.0
เฉลี่ย 13.0 32.5 44.0 159.4 181.7 140.5 234.7 200.6 275.3 156.1 15.0 1.3
สูงสุด 55.4 131.9 95.0 300.0 266.6 245.8 470.5 366.9 448.1 235.2 39.0 6.0
ต่ําสุด 0.0 0.0 14.9 94.5 71.0 98.2 132.2 104.8 94.9 105.0 2.0 0.0

0.0 0.0 95.0 120.5 266.6 98.2 470.5 159.0 337.8 235.2 12.4 6.0
0.0 14.3 29.5 129.1 260.4 115.8 132.2 104.8 268.4 105.0 16.9 0.0
9.8 131.9 24.1 94.5 179.7 245.8 212.0 366.9 448.1 202.7 39.0 0.2
0.0 12.9 56.4 300.0 130.7 140.1 219.9 154.4 227.3 123.7 4.6 0.2
55.4 3.6 14.9 152.9 71.0 102.7 138.7 218.1 94.9 113.9 2.0 0.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมาณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 ปัญหาการขาดแคลนน้ํา ในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีป็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ ได้แก่ สภาพ
ลมฟ้าอากาศที่จะทําให้เกิดฝนตกน้อย นอกจากจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ความแห้งแล้งยังเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ทําให้เกิดความเสียสมดุลด้านระบบนิเวศวิทยา เช่นการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็น
แหล่งเก็บกักน้ําตามธรรมชาติ เปล่ียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทําให้ในช่วงหน้าฝนน้ําไหลหลากมามากและรวดเร็ว 
ส่วนในช่วงฤดูแล้งจะมีน้ําไหลลงสู่ลําน้ําน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดชะล้างพังทะลายของดินอย่าง
รุนแรง ทําให้เกิดตะกอนสะสมในลํานํ้า ทําให้แหล่งน้ําเกิดการตื้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ําได้เต็มประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการวางระบบเตือนภัยด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พัชรา 2534  ชํานาญ 2520  นิพนธ์ 2538) สรุปได้ว่าการเกิดความแห้งแล้งมี 3 ลักษณะ คือ 

1) สภาวะอากาศแห้งแล้ง (Meteorogical Drought) เป็นสภาวะที่มีการระเหยนํ้าเกินจํานวน
ที่ได้รับ กล่าวคือ มีการระเหยจากไอนํ้าของดินและพืชพรรณมากกว่าปริมาณฝนรายปี เป็นผลให้พื้นที่นั้นๆ มี
ภูมิอากาศแห้งแล้ง 

2) สภาวะการขาดนํ้า (Hydrological Drought) เป็นปรากฏการณ์ที่มีสาเหตุมาจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการมีฝนน้อยเฉล่ียต่ํากว่าปกติเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน จนมี
ผลกระทบต่อการลดลงของระดับน้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน และการขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

3) สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็นสภาวะที่เกิดจากการ
ขาดน้ําสําหรับการเกษตรอันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณน้ําฝน ระดับน้ําใต้ดิน ความชื้นในดินลดลง จนพืช
ไม่สามารถดึงน้ํามาใช้ มีผลทําให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโต และตายไปในที่สุด  
 สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ําศึกษา ได้แก่ 

1) ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณน้ําฝนรายเดือน จํานวนวันที่ฝนตกราย
เดือน อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน และความช้ืนสัมพัทธ์  

2) ปัจจัยทางด้านกายภาพของพื้นที่ลุ่มนํ้า ประกอบด้วย แหล่งน้ําใต้ดิน การใช้ที่ดิน (ชนิดพืช) 
การอุ้มน้ําของดิน ความลาดของพื้นที่ ความหนาแน่นของลําน้ําในลุ่มน้ําสาขา ขนาดของลุ่มน้ํา  
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน้ําท่วม 

 ปัญหาอุทกภัยโดยทั่วไปจะมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ํา และจากสภาพทางกายภาพ
ภายในลุ่มน้ํา เช่น พื้นที่ป่าต้นน้ําตอนบนถูกทําลาย  การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ตอนบนเพื่อช่วยชะลอนํ้าหลาก ประสิทธิภาพของระบบระบายน้ําไม่เพียงพอเนื่องจากตื้นเขินหรือถูกบุกรุกมีการ
ก่อสร้างส่ิงกีดขวางทางนํ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน  เป็นต้น 
 สําหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ําปราจีนบุรี แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาต่างๆ  และอุทกภัยที่เกิดในบริเวณแม่น้ําปราจีนบุรีตอนล่าง ตั้งแต่จุด
บรรจบแม่น้ําพระปรงและแม่น้ําหนุมานลงไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ํานครนายก การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะ
เกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้ําป่าไหลหลากจากต้นน้ําลงมามากจนลําน้ําสายหลักไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน  
ประกอบกับมีส่ิงกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางนํ้า และมีอาคารระบายน้ําไม่เพียงพอ  พื้นที่ที่เกิดน้ําท่วม
เป็นประจําได้แก่ อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอเมืองในจังหวัดสระแก้ว และอําเภอประจันตคามในจังหวัดปราจีนบุรี 
ส่วนในลักษณะที่สองจะเกิดบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และแม่น้ําสายหลักตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ําไม่
เพียงพอ และเกิดน้ําเอ่อหนุนจากแม่น้ําบางปะกง ทําให้ไม่สามารถระบายนํ้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับ
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พื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเป็นประจําได้แก่ บริเวณอําเภอกบินทร์บุรี อําเภอบ้านสร้าง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหา
โพธิ์ และอําเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นต้น ดังแสดงขอบเขตพื้นที่น้ําท่วมประจําในลุ่มน้ําปราจีนในรูปที่ 4.3-1 
 ในการศึกษาพื้นที่ประสบอุทกภัยในลุ่มน้ําปราจีนบุรี ได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่เส่ียงอุทกภัยและโคลน
ถล่มจากศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่ น้ําท่วมขัง  น้ําไหลล้นตล่ิง  น้ําป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม  ซึ่งในแต่ละ
หมู่บ้านอาจประสบปัญหาอุทกภัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบก็ได้  และเพื่อให้สะดวกในการสรุป
และแสดงผลข้อมูลจึงจัดกลุ่มลักษณะการเกิดอุทกภัยเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้าท่วมขัง-นํ้าล้นตลิ่ง  
  เกิดจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากการพัดผ่านของพายุฝนเป็นเวลาหลายวันทําให้
เกิดน้ําป่าไหลหลาก มักจะเกิดในพื้นที่ราบระหว่างเนินขนาดใหญ่ที่ทอดยาวต่อเนื่องมาจากภูเขาสูง ซึ่งเป็น 
พื้นที่ต้นน้ําลําธารบริเวณสันปันน้ํา หรือพื้นที่ราบระหว่างเนินที่เกิดจากสภาพคดโค้งของช้ันหิน โก่งงอเป็นเนิน
ขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเนินลอนลาดขนาดเล็กมากมายลดหล่ันต่อเนื่องกันมาจนถึงพื้นที่ราบน้ําท่วมถึง 

2) การเกิดอุทกภัยในลักษณะนํ้าป่าไหลหลาก หรือนํ้าท่วมฉับพลัน 
  มักเกิดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ เป็นที่
ราบลุ่มมีความลาดชันของพื้นที่และความลาดชันของลําน้ําค่อนข้างต่ํา จึงระบายนํ้าได้ช้า มีลักษณะค่อยเป็นค่อย
ไป ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะนํ้าล้นตล่ิง น้ําท่วมขังส่วน
ใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ําและมีลักษณะแผ่เป็นบริเวณกว้าง ในบริเวณลุ่มน้ําปราจีนบุรีจะเกิดน้ําท่วมขังจากริมฝ่ัง
ลําน้ํากว้าง 5-20 กิโลเมตร  
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื้นที่นํ้าทว่มประจําในลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรท่ีเก่ียวข้อง 

 1. การบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ําปราจีนบุรีส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อทําการเกษตรโดยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า
ไม้มาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น และนาข้าว ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องที่ดินในการ
พัฒนาแหล่งน้ํา  รวมถึงกระบวนการอนุมัติโครงการในการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่
ป่าหรือเขตอนุรักษ์ 
 2. การขาดการอนุรักษ์บํารุงดินที่ถูกวิธี ทําให้ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจํานวนมากก่อให้เกิด
ปัญหานํ้าเสียจากพื้นที่การเกษตรระบายลงแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 3. ปัญหาการแย่งนํ้าและการใช้ นํ้าไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีการกําหนดลําดับ
ความสําคัญการใช้น้ําด้านต่างๆ  อย่างเด่นชัดในลุ่มน้ําเพื่อเป็นนโยบายในการจัดสรรนํ้าในช่วงสภาวะวิกฤต 
 4. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ชะล้างพังทลายของดินมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและ 
เกิดตะกอนตกทับถมในแหล่งน้ํา ทําให้แหล่งน้ําตื้นเขิน และคุณภาพเส่ือมลง 
 5. ปัญหาการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม และขาดการจัดการ 
ด้านการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด   ทําให้เป็นปัญหาต่อแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบรหิารจัดการน้าํปัจจุบัน 

 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ผ่านมามีปัญหาดังนี้ 
 1) การขาดเอกภาพในการกําหนดนโยบายและภาพรวมที่ชัดเจน 
 2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีความซ้ําซ้อน และขาดการประสานความร่วมมือ อีกทั้งไม่
มีหน่วยงานใดเป็นแกนกลางทําหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานดังกล่าว 
 3) กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีและบังคับใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อกํากับการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน กฎหมายและระเบียบบางฉบับยังล้าหลัง และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 4) การขาดแผนแม่บทที่เป็นแผนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระบบลุ่มน้ํา ทั้งแผน
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา แผนการบริหารจัดการนํ้า แผนแก้ปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง และแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้า เป็นต้น 
 5) ปัญหาด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลยังไม่อยู่ในระบบเดียวกัน และยังไม่มีการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน 
 6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ํา ซึ่งจําเป็นต้องใช้แบบจําลองที่
ทันสมัย และมีโครงข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาที่พอเพียง และสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างทันเหตุการณ์  
โดยเฉพาะการติดตั้งระบบโทรมาตรอุทกวิทยาที่มีความจําเป็นในการบริหารจัดการนํ้าหลากในพื้นที่เร่งด่วน 



บทท่ี  5
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บทที ่5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน้ํา 

 
 
5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน้ํา 

 จากข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ํา เมื่อทําวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน้ําด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1  
 

 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มนํ้าปราจีนบุรี  
 

-   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม -  เกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้ําสูง ก่อมลพิษ บางพ้ืนที่
-   มีนิคมอุตสาหกรรมท่ีสําคัญหลายแห่ง และยังมีโรงงาน ประสบปัญหาน้ําท่วม บางส่วนขาดแคลนน้ํา  

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร กระจายอยู่ตาม -  แหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนและท่องเท่ียวต้องไม่ขาดแคลนน้ํา
พ้ืนที่ต่างๆ   และก่อให้เกิดมลพิษทางน้ํา 

-  มีชุมชนหนาแน่นหลายแห่ง เป็นศูนย์กลางการค้าขาย -  บางพ้ืนที่ไม่ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
การท่องเที่ยว  -  พ้ืนท่ีต้นน้ําและพ้ืนที่ป่าไม้บางส่วนถูกบุกรุกทําลาย 

-  มีพ้ืนท่ีต้นน้ําและพ้ืนที่ป่าท่ีสําคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติ -  มีมลพิษทางน้ําเนื่องจากอุตสาหกรรม ชุมชนและท่องเที่ยว 
เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นต้น และยังมีการรุกตัวของน้ําเค็ม 

-  มีปริมาณน้ําต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การกระจายตัวของ
น้ําฝนในช่วงฤดูฝนอยู่ระดับดี ส่วนน้ําท่าในบางบริเวณมี
ปัญหาจากการรุกตัวของน้ําเค็มในช่วงหน้าแล้ง 

-  มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ําอีกมาก
-  มีการกระจุกตัวของพ้ืนท่ีชลประทาน 

-  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ -  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับน้ํามีมากมายหลายฉบับ ไม่เป็น
และดูแลทรัพยากรน้ํา เอกภาพ  

-  มีวิสัยทัศน์และนโยบายน้ําแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ -  ขาดหน่วยงานที่มีเอกภาพ  
 จัดหาและพัฒนา รวมถึงรักษาแหล่งน้ํา -  ขาดความรู้ในการวางแผนและการบริหารจัดการ

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 9 มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ -  ขาดรูปแบบการจัดการและการมีส่วนรว่มของชุมชน
จัดการควบคุมดูแลทรัพยากรน้ํา -  ขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

-  แผนยุทธศาตร์ของหน่วยงานต่างๆ ต้องมุ่งเน้นตามวัตถุ
ประสงค์ของหน่วยงานเป็นหลัก เช่น แผนของการประปา
ส่วนภูมิภาค ต้องตอบสนองความต้องการใช้น้ําของภาค
ประชาชน เป็นต้น

S : Strength (จุดแข็ง) W : Weakness (จุดอ่อน)

O : Opportunity (โอกาส) T : Threat (ข้อจํากัด)
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5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุม่น้ํา 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดที่เกีย่วข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี, กรมทรัพยากรนํ้า, กุมภาพันธ์ 2549 พบว่า มีการ
รวบรวมยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุร ี
 อําเภอเมืองปราจีนบุรี : น้ําเพื่อการเกษตรดี มีประปาสะอาด ปราศจากนํ้าท่วม ร่วมอนุรักษ์ป่าต้น
น้ํา ทําอุตสาหกรรมครัวเรือน เชิญเยือนแหล่งท่องเที่ยว  
 อําเภอกบินทร์บุรี : เกษตรกรรมก้าวหน้า อุตสาหกรรมสวยสะอาด ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
มีการจัดระบบทางนํ้าอย่างเป็นระบบ ปลอดปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืน 
 อําเภอประจันตคาม : ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ํา สําหรับทําการเกษตร อุปโภค-บริโภค 
และเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา น้ําใสสะอาด ปราศจากมลพิษ มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (น้ําตก
ต่างๆ เช่น น้ําตกตะคร้อ ธารทิพย์ ส้มป่อย ธารวสิน วังบ่อ เหวยายอ่ํา หินดาด ฯลฯ)       
 อําเภอศรีมหาโพธิ : มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ไม่มีน้ํา
ท่วม มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพื้นที่ เป็นแหล่งเกษตรกรรมสมบูรณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างชื่อ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดดเด่น เน้นปราศจากมลพิษ   
 อําเภอนาดี : ต้นแม่น้ําปราจีนบุรี มีการเกษตรมากมาย หลากหลายการท่องเที่ยว คดเค้ียวล่องแก่ง 
เมืองทองของผลิตภัณฑ์ การเกษตรกรรม มีการพัฒนาแหล่งต้นน้ําที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในอําเภอ นาดี เช่น น้ําตกบ่อทอง น้ําตกเหวนกกก ส่งเสริม
สินค้าเกษตรกรรมของอําเภอนาดี เช่น การปลูกไผ่ตงนอกฤดูกาล และผลไม้ที่มีน้ําเป็นปัจจัยหลักของการปลูก 
 อําเภอบ้านสร้าง : คุณภาพนํ้าดี มีปริมาณน้ําเพียงพอ ก่อเกิดประโยชน์ยั่งยืน เศรษฐกิจดี มีชื่อเสียง
เรื่องการเกษตร เขตปลอดมลพิษ ชุบชีวิตลุ่มน้ําบางปะกง จรรโลงส่ิงแวดล้อม 
 อําเภอศรีมโหสถ : ต้องการนํ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี ไม่มีน้ําท่วม ภัยแล้ง น้ําเค็ม ตลอดจนมลพิษ 
 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระแกว้ 
 อําเภอเมืองสระแก้ว : มีแหล่งน้ําใช้เพียงพอตลอดปี สะอาดปราศจากมลพิษ เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา มีการป้องกันน้ําเค็ม น้ําท่วมอย่างถาวร มีน้ําเพียงพอต่อการเกษตร   
 อําเภอวัฒนานคร : แหล่งน้ําต้นทุนเพียงพอ และสะอาดปราศจากมลพิษ  
 อําเภออรัญประเทศ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ (ตลาดโรงเกลือ ปราสาทเขาน้อย ป่าไม้
เฉลิมพระเกียรติ เขาน้อยอนุบรรพต พระสยามเทวาธิราช แห่ปราสาทผ้ึง แหล่งผลิตผ้าทอมือ) และเป็นแหล่ง
ปลูกแคนตาลูปที่มีชื่อเสียงของประเทศ  พัฒนาแหล่งน้ําทุกตําบล-หมู่บ้าน ให้มีน้ําอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ํา
การเกษตรตลอดปี เป็นตลาดนัดโค-กระบือ สุดเขตแดนบูรพา ย่านการค้าอินโดจีน ชนท้องถิ่นห้าชาติ พระสยาม
เทวาธิราชศักดิ์สิทธิ แหล่งผลิตผ้าทอมือ เล่ืองช่ือแตงแคนตาลูป   
 อําเภอตาพระยา : ตาพระยาน่าอยู่ เชิดชูธรรมชาติ ปราศจากความแห้งแล้ง แหล่งรวมวัฒนธรรม 
ชุ่มฉํ่าน้ําสมบูรณ์ เป็นศูนย์แหล่งท่องเที่ยว (ทับทิมสยาม03 ละลุ ปราสาทเขาโล้น อุทยานแห่งชาติตาพระยา อ่าง
เก็บน้ําห้วยยาง ลําห้วยสะโตน) เศรษฐกิจเจริญเกี่ยวกับโค-กระบือ มีชื่อทางการเกษตรกรรม เขตลําสะโตนใส 
ไหลผ่านตลอดปี เป็นศรีตาพระยา  
 อําเภอวังน้ําเย็น : วังนํ้าเย็นแหล่งน้ําสมบูรณ์ ประมงน้ําจืด แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกเขาตะกรุบ 
การเกษตรผสมผสาน ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร   



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   69 

 อําเภอคลองหาด : เป็นศูนย์กลางการเกษตร เช่น พืชไร่ เป็นเกษตรผสมผสาน มีน้ําอุดมสมบูรณ์
สําหรับอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อ่างเก็บน้ําคลองวังจิก อ่างเก็บน้ําทะเล
คลองหาด) มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร   
 อําเภอเขาฉกรรจ์ : การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเหนี่ยววัฒนธรรม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มความปลอดภัย ก้าวไกลโครงสร้างพื้นฐาน บริการแหล่งท่องเที่ยว 
 กิ่งอําเภอโคกสูง : เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตําบลโคกสูง) มีแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรและน้ําอุปโภค บริโภคตลอดปี ส่งเสริมการปศุสัตว์ การค้าขายชายแดน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
 กิ่งอําเภอวังสมบูรณ์ : คลองพระสทึงใสสะอาด ปราศจากมลพิษ แหล่งผลิตโคนม อุดมด้วยพืชผล
การเกษตร (มะละกอฮาวาย) เขตแหล่งท่องเที่ยว(ถ้ําเขาพลับพลึงทอง) กลมเกลียวสามัคคี ทุกชีวีสุขสันต์ ร่วมกัน
พัฒนาแหล่งน้ํา 
 
5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มนํ้าและทรัพยากรน้ํา, กรมทรัพยากรนํ้า 

 กรมทรัพยากรนํ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน้ําและทรัพยากรนํ้าของกรมทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี จากรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี, กรมทรัพยากรนํ้า, กุมภาพันธ์ 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรนํ้าที่ได้วางไว้จากวิสัยทัศน์และ
นโยบายนํ้าแห่งชาติ มีดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้า 
  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ของลุ่มน้ําที่มีการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากรนํ้าให้ทั่วถึง (Distributed) ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ํา และการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อเสริมศักยภาพให้เกิดความม่ันคง
ของแหล่งน้ําต้นทุน ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) ระบบแหล่งน้ําเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ในระยะ
ยาวจะก่อให้เกิดดุลยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นํามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนใน
พื้นที่ลุ่มน้ํา 
  เป้าหมาย 
  (1) พัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่และกลาง ประกอบด้วยกลุ่มโครงการก่อสร้างแหล่ง
น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง 23 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้าง 22 โครงการ และโครงการศึกษาความ
เหมาะสม 1 โครงการ จะทําให้มีปริมาตรความจุเก็บกักรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 1,360 ล้านลูกบาศก์เมตรและพื้นที่
ชลประทานรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยกลุ่มโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ํา 
คลองส่งน้ํา ท่อส่งน้ํา จากแหล่งน้ําขนาดใหญ่และกลาง จํานวน 4 โครงการ 
  (2) พัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็ก  ในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนนํ้าในบางพื้นที่
และให้เกิดการกระจายแหล่งน้ําให้ทั่วถึงจึงจําเป็นที่จะต้องมีการขุดสระนํ้า บ่อน้ําและการเดินท่อหรือคลองส่งน้ํา
ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กระดับท้องถิ่นแบ่งออกเป็นการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กจํานวน 
366 โครงการ การก่อสร้างระบบส่งน้ํา คลองส่งน้ํา ท่อส่งน้ํา จากแหล่งน้ําขนาดเล็ก จํานวน 37 โครงการ การ
ก่อสร้างฝายและประตูน้ํา จํานวน 168 โครงการ และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 10 โครงการ 
  (3) พัฒนาโครงการผันน้ํา  ในบางพื้นที่มีความขาดแคลนน้ําในบางช่วงโดยเฉพาะในฤดูแล้ง
จําเป็นที่จะต้องมีการผันน้ําจากบริเวณข้างเคียงมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหา โครงการผันน้ํามีทั้งส้ินจํานวน 3 โครงการ 
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  (4) พัฒนาโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ําและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในอนาคตจึงควรมีการพัฒนาโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ําในพื้นที่โครงการ
ชลประทานระบบท่อส่งน้ํามีทั้งหมด 21 โครงการ 
  (5) เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคต ควรที่จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
ชลประทานที่มีอยู่ จํานวน 47 โครงการ 
  (6) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย การ
พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 1442 โครงการ การพัฒนาระบบประปาเทศบาลและประปาภูมิภาค 10 โครงการ 
และการพัฒนาถังเก็บน้ําฝน ระดับท้องถิ่น 82 โครงการ 
  (7) การปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เตือนภัย และให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ประกอบด้วย การขุดลอกแหล่งน้ํา 558 โครงการ การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช 86 โครงการ การปรับปรุงและซ่อมแซมแหล่งน้ําและโครงสร้าง 4 โครงการ การปรับปรุง 
ซ่อมแซม และดูแลรักษาระบบประปา 254 โครงการ การขยายระบบประปา 277 โครงการ การจัดตั้งและพัฒนา
องค์กรบริหารประปาหมู่บ้าน 2 โครงการ การคาดการณ์ภัยแล้ง 1 โครงการ และการให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 3 โครงการ 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนํ้า 
  พัฒนาศักยภาพในการจัดการนํ้าและการจัดสรรน้ําให้มีการใช้ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างแท้จริง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity Building) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการและใช้น้ําอย่างเหมาะสมโดยการดําเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสถานี
อุตุ-อุทกวิทยา การปรับปรุงกฎหมายเรื่องน้ําให้ทันสมัยและเหมาะสมพร้อม ที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการ
จัดการนํ้าให้ประชาชนในลุ่มน้ําได้รับประโยชน์สุข 
  เป้าหมาย 
  (1) จัดสรรและจัดการนํ้าในระดับโครงการ ประกอบด้วยโครงการจัดทําแบบจําลองการ
จัดสรรนํ้าในระดับโครงการขนาดใหญ่ 
  (2) จัดการด้านความต้องการนํ้า กิจกรรมการจัดการด้านความต้องการน้ําประกอบด้วย 
โครงการศึกษาการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ําเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ําและเขตต้องการนํ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม โครงการศึกษาเพื่อกําหนดราคาค่าน้ําค่าบริการจัดการนํ้าที่เหมาะสม โครงการปรับปรุง
การปลูกพืช และโครงการให้เอกชนเข้าดําเนินการจัดสรรน้ํา (บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาค
ตะวันออก จํากัด (มหาชน)) 
  (3) จัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า กิจกรรมการจัดการ
ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย โครงการจัดทําทะเบียนแหล่งน้ําและทางน้ําในแต่ละตําบล 
โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นที่ในระดับตําบล และโครงการจัดทําศูนย์ข้อมูลการจัดการทรัพยากร
น้ําและสารสนเทศ ในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
  (4) พัฒนาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา มี 2 โครงการคือ โครงการปรับปรุงเครือข่ายสถานี
วัดน้ําฝนและสถานีวัดนํ้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีให้ได้มาตรฐาน และโครงการบริหารจัดการนํ้าแบบ
ผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (Integrated Land and Water Management System 
(ILWRMS)) 
  (5) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการกําหนดปริมาณการใช้น้ํา 
ประกอบไปด้วย โครงการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับต่างๆ โครงการศึกษาลุ่ม
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น้ําวิกฤติด้านการใช้น้ําเพื่อกําหนดปริมาณการใช้น้ําตามประเภทของกิจกรรมพร้อมจัดทําบัญชีกลุ่มผู้ใช้น้ํา และ
โครงการศึกษาแนวทางในการกําหนดปริมาณการใช้น้ําตามประเภทของกิจกรรม 
  (6) ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วยโครงการศึกษา
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า และโครงการศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า 
เพื่อให้สามารถรองรับการจัดสรรนํ้าตามประเภทของกิจกรรม 
  (7) ฝึกอบรม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการใช้น้ํา ประกอบด้วย 
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการนํ้าให้กับคณะกรรมการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้ใช้น้ํา 
โครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และแหล่งน้ํา โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่และบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสานในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
โครงการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการจัดการทรัพยากรนํ้าและป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนํ้า และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะทํางาน
ระดับต่างๆ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจ่ายค่าบริหาร
และการใช้น้ําอย่างถูกต้อง โครงการสาธิตด้านการบริหารจัดการนํ้าและติดตามประเมินผลในลุ่มน้ําที่คัดเลือก 
  (8) ติดตามและประเมินผลของแผนรวม ประกอบด้วยโครงการติดตามและประเมินผลของ
แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม 
  เพื่อดําเนินการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาปัญหาอันเกิดจากน้ําท่วม และติดตั้งระบบเตือนภัย
สําหรับพื้นที่บริเวณที่ เกิดปัญหาน้ําท่วมเฉียบพลันให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และอพยพราษฎรได้ทันต่อเหตุการณ์ 
  เป้าหมาย 
  (1) ก่อสร้างอาคารควบคุมและบังคับน้ํา ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารควบคุมและบังคับ
น้ําของโครงการชลประทานนครนายก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตําบลบางคล้า 
เทศบาลตําบลอรัญประเทศ เทศบาลตําบลกบินทร์ และการก่อสร้างในระดับท้องถิ่น รวมทั้งส้ิน 27 โครงการ 
  (2) ปรับปรุงและดูแลรักษาอาคารควบคุมและบังคับน้ํา ประกอบด้วยโครงการปรับปรุง
อาคารควบคุมและบังคับน้ําต่างๆ รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ 
  (3) คาดการณ์และเตือนภัยน้ําท่วม ประกอบด้วยโครงการติดตั้งสถานีเดือนภัยน้ําท่วมแม่น้ํา
สายหลักสําหรับชุมชนเมืองต่างๆ เพิ่มเติม และโครงการจัดทําแผนที่พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย 
  (4) ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ําท่วม ประกอบด้วยโครงการศูนย์
ป้องกันและให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยระดับจังหวัด โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ประสบอุทกภัย และโครงการฝึกอบรมการจัดการอุทกภัย 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและคุณภาพนํ้า 
  กระตุ้นให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ําตระหนักถึงผลกระทบต่อการบุกรุกทําลายป่าต้นน้ําลําธาร และ
การใช้สารเคมีอย่างฟุ่มเฟือย อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ําธรรมชาติเส่ือมโทรมลง โดยการให้ความรู้ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งเร่งบูรณะฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธารไม่ให้เส่ือมโทรมมากกว่าที่เป็นอยู่ ในส่วนของนํ้า
เสียที่เกิดจากชุมชนจะต้องมีการศึกษาและวางแผนการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียตามการเจริญเติบโตของชุมชน 
นอกจากนั้นต้องอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลภาวะของแหล่งน้ํา 
  เป้าหมาย 
  (1) อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ต้นน้ํา ประกอบด้วย  

- การอบรม การให้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและควบคุมไฟป่า    



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มนํ้า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT216   72 

- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และการปลูกป่า ประกอบด้วย โครงการควบคุมตรวจ
ตราผู้บุกรุกป่า โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
โครงการปลูกป่าชุมชน    

-  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ํา ประกอบด้วย  โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ํา (Wetland)    

-  การจัดตั้งและการดําเนินการองค์กรและเครือข่ายเฝ้าระวัง ประกอบด้วย โครงการ
จัดตั้งองค์กร เครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ต้นน้ํา 

- การกําหนดพื้นที่กันชน ประกอบด้วยโครงการกําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและการใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และโครงการกําหนดพื้นที่กันชนบริเวณขอบอ่างเก็บน้ํา
ต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าบาดาล ประกอบด้วยโครงการศึกษาศักยภาพทางอุทก
ธรณีวิทยาน้ําบาดาล 

  (2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขมลภาวะในแหล่งน้ํา ประกอบด้วย โครงการศึกษา
ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียของเทศบาลต่างๆ รวมทั้งส้ิน 46 โครงการ และโครงการ
ก่อสร้างประตูป้องกันน้ําเค็ม ระดับท้องถิ่น 3 โครงการ 
  (3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา และการจัดการ เพื่อป้องกันมลภาวะในแหล่งน้ํา 
ประกอบด้วย  

- การปรับปรุง และซ่อมแซม ระบบป้องกันมลภาวะในแหล่งน้ํา ระดับท้องถิ่น 2 
โครงการ  

- การดูแลรักษา และการจัดการ ระบบป้องกันมลภาวะในแหล่งน้ํา 1 โครงการ    
- การอบรม การให้ความรู้ การสร้างจิตสํานึก 6 โครงการ    
- การจัดตั้งและการดําเนินการองค์กรและเครือข่ายเฝ้าระวัง การจัดสรรนํ้า 1 โครงการ   
- การติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังคุณภาพนํ้า 1 โครงการ   
- การควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้ง 1 โครงการ 

  (4) แก้ไขและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรบนพื้นที่ลาดชัน โครงการศึกษากําหนดเขตพื้นที่เส่ียงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง 
และกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและนํ้า ในพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี และโครงการแก้ไขและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ระดับท้องถิ่น 
 
5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนํ้าในลุ่มนํ้า, กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพ่ือทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุง
โครงการชลประทานสําหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า  การศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ”  ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากนํ้า 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
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 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6. พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารการจัดการนํ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน้ํามีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการกําหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน้ําใดนั้น  ต้องทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในแต่ละลุ่มน้ํา 
(SWOT) ดังนั้น กรมชลประทานได้ทําการศึกษาถึงโอกาสและข้อจํากัดในลุ่มน้ําปราจีนบุรี จากข้อมูลสภาพลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี ได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ 
ภัยคุกคาม ในลุ่มน้ําได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน้ําท่ามากเม่ือเทยีบกับความต้องการนํ้าในพื้นทีลุ่่มน้ํา มีสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อ
พื้นที่ลุ่มน้ําสูงและมีโอกาสหาตําแหน่งที่จะก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพิ่มเติมได้    
 จุดอ่อน : มีโครงการเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่น้อย มีสัดส่วนปริมาณนํ้าท่าในชว่งฤดูแล้งต่ํา 
 โอกาส : สามารถพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มเติมได ้
 ภัยคุกคาม : ลุ่มน้ําใกล้เคียงที่อยู่ตอนล่าง (ลุ่มน้ําบางปะกง) ขาดแคลนน้ํา 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื้นที่ลุ่มน้ํา
ปราจีนบุรี และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผนกล
ยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการของลุ่มน้ําทั่วประเทศ  กรมชลประทานได้นํามากําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสําหรับลุ่มน้ําปราจีนบุรี ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ํา และบริหารการจัดการนํ้า  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
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5.3 การบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํา 

 จากการทบทวนรายงานการศึกษาที่ผ่านมา พอสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรี
ได้ว่า โดยภาพรวมลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณนํ้าท่าตามธรรมชาติในลุ่มน้ํามากเพียงพอกับความต้องการใช้น้ําใน
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มนํ้าทั้งในสภาพปัจจุบันและสภาพในอนาคตเม่ือมีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานจนเต็ม
ศักยภาพของพื้นที่ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการประเภทอ่างเก็บน้ําในพื้นที่น้อยมากจึงไม่
สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ําท่าในพื้นที่ลุ่มน้ําได้อย่างเต็มที่ โดยได้สรุปสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรีในปัจจุบัน ได้ดังนี้ 

- ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง ในลําน้ําสาขาหลักของแม่น้ําปราจีนบุรีโดยเฉพาะคลอง
พระสทึง คลองพระปรง และแม่น้ําหนุมาน ควรมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้สามารถเก็บ
กักปริมาณน้ําในช่วงฤดูฝนมาใช้ในช่วงฤดูแล้งได้  

- ปัญหานํ้าท่วมพื้นที่ลุ่มริมฝ่ังแม่น้ําในช่วงฤดูน้ําหลาก 
- ปัญหาการรุกลํ้าของนํ้าเค็ม 
- ปัญหาการกระจายน้ําให้กับพื้นที่ที่มีความต้องการและขาดแคลนนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  6

สรุปและขอ้เสนอแนะ
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บทที ่6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
6.1 สรุปข้อมูลพืน้ฐานและสถานภาพลุ่มน้ํา 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน้ําปราจีนบุรี นํามาสรุปข้อมูลพื้นฐานในประเด็น
หลักและสาระสําคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน้ํา ดังนี้ 
 
6.1.1 ข้อมูลพื้นฐานลุม่นํ้า 

- สภาพภูมิประเทศ : พื้นที่ต้นน้ํามีต้นกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ลุ่มน้ํา ทางตอนใต้มีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดต่อกันไม่ยาว
นัก นอกจากน้ียังมีพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ราบระหว่างแม่น้ํา และพื้นที่ราบด้านตะวันตกของลุ่มน้ํา 
แม่น้ําสายหลักในลุ่มนํ้า ได้แก่ แม่น้ําปราจีนบุรี ซึ่งเป็นน้ําสาขาของแม่น้ําบางปะกง เกิดจากการ
ไหลมาบรรจบกันของแม่น้ํา 2 สาย คือ แม่น้ําหนุมาน และแม่น้ําพระปรง แม่น้ําปราจีนบุรีจะไหล
ไปบรรจบกับแม่น้ํานครนายกที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็นแม่น้ําบางปะกง 
แล้วไหลลงอ่าวไทย 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนเฉล่ียรายปีในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี 1,517 มิลลิเมตร ฝนแรกจะตกใน
ราวเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 

- ปริมาณนํ้าท่า : ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ียของทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี 4,697 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ําท่ากว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน้ําท่ารายปีเฉล่ียจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ตุลาคมและประสบกับภาวะน้ําท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื้นที่การเกษตรรวม 3,426,013 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 56.80 ของพ้ืนที่ ลุ่มน้ํา ในจํานวนน้ีมีพื้นที่ที่ดินมีความเหมาะสําหรับการปลูกพืช 
1,032,054 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.12 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 17.11 ของ
พื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา และมีพื้นที่ศักยภาพสําหรับพัฒนาระบบชลประทาน เพียง 657,021 ไร่หรือคิด
เป็นร้อยละ 19.18 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด หรือร้อยละ 10.89 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้ํา 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื้นที่ป่าไม้ รวม 3,008,986 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.88 ของพื้นที่ลุ่มน้ํา 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี 813,860 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.28 ของประชากรทั้งประเทศ แยกเป็นประชากรชาย 406,434 คน และ
ประชากรหญิง 407,426 คน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.51 
ของจําวนครัวเรือนทั้งลุ่มน้ํา และมีประชากรในวัยแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 57.79 ของจํานวน
ประชากรทั้งลุ่มน้ํา 
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหลง่นํ้า/ต้นทุนนํ้า 

- โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีจํานวน ทั้งส้ิน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ํา

และบํารุงรักษาบางพลวง พื้นที่ชลประทาน 144,000 ไร่ 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง มีจํานวน ทั้งส้ิน 16 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 

345,000 ไร่ 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก มีจํานวน ทั้งส้ิน 115 โครงการ ความจุเก็บกัก 16.58 

ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 202,000 ไร่ 
 โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า มีจํานวนทั้งส้ิน 57 โครงการ พื้นที่ชลประทานรวม 89,200 ไร่ 
  

- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า : 
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน้ํา 

กรมทรัพยากรนํ้า มีจํานวนทั้งส้ิน 17 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบํารุงรักษาและปรับปรุง

โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 4 โครงการ และกรมทรัพยากรนํ้า 20 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา

ใหม่ กรมชลประทาน 53 โครงการ และกรมทรัพยากรนํ้า 5 โครงการ  
 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน้ํา ระบบระบาย

น้ํา และระบบแพร่กระจายน้ํา กรมชลประทาน 1 โครงการ และกรมทรัพยากรน้ํา 1 
โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําและ
ฝายชะลอนํ้า กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 8 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน้ําท่วม กรมชลประทาน 5 โครงการ และกรมพัฒนาที่ดิน 2 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทแก้มลิงธรรมชาติและพื้นที่
รับน้ํานอง กรมชลประทาน 7 โครงการ  

 

- แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อนํ้าชุมชน : 
 

 พื้นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความลึก 3 เมตร 

-  แหล่งน้ําธรรมชาติที่มีชื่อกําหนด  4,368 20.97 

-  พื้นที่แหล่งน้าํอื่นๆ  5,133 24.64 

รวม 9,501 45.61 
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6.1.3 ความต้องการใช้นํ้า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น้ําทั้งลุ่มน้ํา ได้ดังนี้ 
 

ความต้องการใช้นํ้า ปริมาณความต้องการใช้นํ้า 
(ล้าน ลบ.ม./ ปี) 

1.  น้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ว 11.72 

2.  น้ําใช้เพื่อการเกษตร 3,920.24 

3.  น้ําใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 10.80 

4.  น้ําใช้เพื่อการปศุสัตว ์ 22.64 

รวม 3,965.40 

5.  น้ําใช้เพื่อการรกัษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 77.96 

รวมความต้องการใช้นํ้าทั้งหมด 4,043.36 
 
 
6.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 1. ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระสทึง 
  ลุ่มน้ําสาขาคลองพระสทึง  อยู่ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ กิ่งอําเภอวังสมบูรณ์ อําเภอคลองหาด 
อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอเขาฉกรรจ์ มีลําน้ําสายหลักคือ คลองพระสทึง และมีลําน้ําสาขามากมาย ได้แก่ คลองตา
หลัง คลองวังจิกน้อย คลองลําพระเพลิงน้อย คลองลําพระเพลิงใหญ่  
  สภาพการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําสาขาคลองพระสทึง มีการขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
และการท่องเที่ยว และบริเวณที่ขาดแคลนน้ํากระจายตัวตามลําน้ําสาขาต่างๆ ซึ่งการก่อสร้างอ่างฯคลองพระสทึง
สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําได้เฉพาะตามแนวพื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ํา แนวทางมีดังนี้ 
  - พัฒนาโครงการขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยสร้างฝายทดนํ้าที่มีความสําคัญตาม
ลําน้ําคลองพระสทึง และลําน้ําสาขาต่างๆ ได้แก่ คลองตาหลัง คลองกัดตะนาวใหญ่ คลองวังจิก เพื่อให้สามารถ
เก็บกักน้ําไว้ใช้และบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นได้ต่อไป 
  - พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําคลองพระสทึง 
  - พัฒนาโครงการส่งน้ําระบบท่อ 
 2. ลุ่มนํ้าสาขาคลองพระปรง 
  ลุ่มน้ําสาขาคลองพระปรง อยู่ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ อําเภอวัฒนานคร อําเภอเมืองสระแก้ว 
และอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีลําน้ําสายหลัก คือ คลองพระปรง และมีลําน้ําสาขาต่างๆ มาบรรจบ 
ได้แก่ คลองพันโป้ คลอง  ยายเมือง คลองเกลือ คลองท่ากระบาก ห้วยไคร้ ฯลฯ  
  สภาพการขาดแคลนนํ้าในลุ่มน้ําสาขาคลองพระปรง น้ําเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ขาดแคลน ไม่
มีการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรม และบริเวณที่ขาดแคลนน้ําอยู่ใน
พื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ําที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาด้านทิศเหนือของลุ่มน้ํา ซึ่งการสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพระปรง
ตอนล่างไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่ แนวทางมีดังนี้ 
  - พัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ลุ่มน้ําตามที่ประชาชนเสนอแนะ 
  - ปรับปรุงและขยายความจุของอ่างเก็บน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อ่างฯ พระปรงตอนบน 
อ่างฯ  ห้วยชัน อ่างฯคลองเกลือ อ่างฯท่ากระบาก อ่างฯคลองพันโป้  



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง บทท่ี 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 
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  - พัฒนาโครงการวางท่อส่งน้ําดิบห้วยพระปรง-ห้วยพรมโหดน้อย 
 3. ลุ่มนํ้าสาขาหนุมาน 
  ลุ่มน้ําสาขาหนุมานอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อําเภอนาดี บางส่วนของอําเภอประจันตคาม
และอําเภอกบินทร์บุรี ลุ่มน้ําสาขาหนุมานมีลําน้ําสายหลักคือ แม่น้ําใสน้อย แม่น้ําใสใหญ่ แม่น้ําหนุมาน ลําพระ
ยาธาร และห้วยโสมง 
  สภาพการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําสาขาหนุมาน มีการขาดแคลนน้ําทั้งด้านเพื่ออุปโภค-บริโภค 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และการเกษตรซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
การขาดแคลนน้ําส่วนใหญ่เป็นน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  มีแนวทางดังนี้ 
  - พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําคลองวังมืดและอ่างเก็บน้ําลําพระยาธาร ซึ่งจะแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม  
  - สร้างอ่างฯห้วยโสมง เพื่อเป็นแหล่งน้ําให้กับลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรีสายหลัก 
  - โครงการวางท่อส่งน้ําดิบอ่างเก็บน้ําห้วยโสมง-กบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ  
 4. ลุ่มนํ้าสาขาปราจีนบุรีสายหลัก 
  ลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรีสายหลักอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อําเภอประจันตคาม อําเภอบ้าน
สร้าง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอเมืองปราจีนบุรี และอําเภอกบินทร์บุรี ลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรี
สายหลักมีลําน้ําสายหลัก คือ แม่น้ําปราจีนบุรี ซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของคลองพระปรงและคลองหนุมาน  
ที่อําเภอกบินทร์บุรี รวมทั้งมีลําน้ําสาขา ได้แก่ แม่น้ําประจันตคาม ห้วยเกษียร คลองยาง คลองสารภี ไหลมา
บรรจบ 
  สภาพปัญหาการขาดแคลนนํ้า มีการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา และการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรีสายหลักมีพื้นที่
ชลประทานหลายแห่ง จึงต้องอาศัยน้ําต้นทุนจากลุ่มน้ําตอนบน มีแนวทางดังนี้ 
  - พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรีสายหลัก ได้แก่ อ่างฯคลอง
หนองแก้วตอนบน อ่างฯ คลองหนองแก้ว เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําในโครงการชลประทานแม่น้ําประจันตคาม 
พัฒนาโครงการอ่างฯ คลองไม้ปล้อง อ่างฯคลองวังน้ําขุ่น อ่างฯห้วยมะกอก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําใน
โครงการชลประทานคลองยางและโครงการชลประทานสารภี รวมทั้งพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็ก ได้แก่ 
ฝายที่ประชาชนร้องขอ 
  - พัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาหนุมาน ได้แก่ อ่างฯ ห้วยโสมง ซึ่งจะเป็น
แหล่งน้ําต้นทุนที่สําคัญสําหรับการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําสาขาปราจีนบุรีสายหลัก รวมทั้งโครงการวาง
ท่อผันนํ้าดิบอ่างฯห้วยโสมง-กบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ 
 
 
 



การดําเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง เอกสารอ้างอิง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมทรัพยากรนํ้า. (มีนาคม 2548). โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ําหลักของ
ประเทศไทย. รายงานการศึกษา. บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จํากัด, บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัล
แตนท์ จํากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จํากัด. 

2. กรมทรัพยากรนํ้า. (กุมภาพันธ์ 2549). โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ลุ่มน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี. รายงานการศึกษา. บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จํากัด, บริษัท  
เทสโก้  จํากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงการศึกษาเพื่อทําแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงโครงการ
ชลประทานสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

4. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการชลประทาน. (กรกฎาคม 2551). แผนลงทุน
พัฒนาและการบริหารจัดการนํ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 . รายงานการศึกษา 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ํา, สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
กําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (มิถุนายน 2550). งานศึกษาวิเคราะห์
ภาพรวมปริมาณน้ําต้นทุนและความต้องการนํ้าของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

สํานักนโยบายสาธารณะ, สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (กรกฎาคม 2547). โครงการ
ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ. 
รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศจงัหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดสระแก้ว ระดับสถานี 42.93    ม.

รหัสสถานี 48440 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 13o47' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 102o02' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.2 1,011.3 1,009.5 1,008.4 1,007.3 1,006.8 1,006.7 1,006.8 1,008.1 1,009.9 1,011.1 1,012.5 1,009.2 
 เฉล่ียสูงสุด 1,023.6 1,020.5 1,024.8 1,015.6 1,013.1 1,012.1 1,012.6 1,012.7 1,013.9 1,015.8 1,018.8 1,022.4 1,017.2 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,007.7 1,006.3 1,004.3 1,010.0 1,003.8 1,010.0 1,003.2 1,010.0 1,004.5 1,007.5 1,007.6 1,009.3 1,007.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.6 5.1 5.1 4.9 4.0 3.5 3.4 3.7 4.0 4.1 4.4 4.6 4.3 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.7 27.5 28.8 29.5 28.5 28.1 27.7 27.6 27.2 27.3 26.2 25.0 27.4 

 เฉล่ียสูงสุด 32.6 34.3 35.4 36.1 34.3 33.5 32.7 32.5 32.3 32.3 32.1 31.6 33.3 

 เฉล่ียต่ําสุด 19.8 22.0 24.1 25.2 25.3 25.1 24.7 24.7 24.5 24.1 22.0 19.8 23.4 

 สูงสุด 37.2 39.2 39.0 40.4 40.3 37.3 37.4 36.0 35.4 34.6 36.6 35.5 40.4 

 ต่ําสุด 16.4 23.0 22.2 24.0 24.6 24.4 24.3 23.6 23.5 23.4 20.0 19.0 16.4 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 68 68 72 76 83 84 85 86 87 84 77 71 78 

 เฉล่ียสูงสุด 90 91 92 94 96 96 97 97 98 97 94 91 94 

 เฉล่ียต่ําสุด 43 42 47 51 61 64 67 67 68 64 54 47 56 

 ต่ําสุด 38 35 41 43 54 55 59 61 61 57 50 47 35 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 18.6 20.3 22.7 24.2 24.9 24.9 24.7 24.8 24.7 24.1 21.3 18.8 22.8 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 143.0 144.0 165.0 168.0 134.0 120.0 111.0 109.0 104.0 119.0 127.0 134.0 1,578.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 3.0 3.0 5.3 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 7.1 7.1 7.4 8.3 8.5 8.6 8.3 8.6 8.0 8.2 8.1 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.8 1.9 1.7 1.6 1.3 1.4 1.3 1.3 1.0 1.1 1.5 1.8 1.5 

 ทิศทางลม NE NE,E SW SW,W SW,W SW SW SW SW E NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 23 29 40 50 40 36 40 29 30 33 25 25 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 12.2 28.7 56.0 91.3 181.7 174.9 198.2 214.4 266.2 152.0 28.5 7.3 1,411.4 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 2 3 7 9 18 17 19 18 20 13 4 1 131 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 49.9 96.5 56.0 81.5 95.4 71.9 64.7 89.4 119.7 127.5 67.6 18.8 127.5 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 28.0 26.0 25.0 14.0 5.0 5.0 1.0 1.0 2.0 9.0 17.0 22.0 155.0 

 หมอก 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 8.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 1.0 3.0 7.0 11.0 16.0 12.0 10.0 11.0 14.0 8.0 1.0 0.0 94.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48440 (Station : 440401-SA KAEW)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศจงัหวัดปราจนีบุร ี(พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดปราจีนบุรี ระดับสถานี 5.14      ม.

รหัสสถานี 48440 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 13o47' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 102o02' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.3 1,011.4 1,009.9 1,008.6 1,007.5 1,006.9 1,007.0 1,007.1 1,008.2 1,009.9 1,011.6 1,012.9 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,023.1 1,021.1 1,023.5 1,017.5 1,014.0 1,012.7 1,013.0 1,013.5 1,015.8 1,018.3 1,020.4 1,023.1 1,018.0 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.2 1,010.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน -0.2 -0.2 0.0 -0.3 -1.0 -1.5 -1.6 -1.4 -1.0 -1.0 2.2 2.4 -0.3 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.8 28.2 29.5 30.2 29.3 28.9 28.5 28.3 28.1 28.1 27.4 26.2 28.3 

 เฉล่ียสูงสุด 33.2 34.8 36.3 36.7 35.0 33.7 33.1 32.8 32.6 32.7 32.6 32.2 33.8 

 เฉล่ียต่ําสุด 20.6 22.7 24.3 25.4 25.3 25.2 24.9 24.9 24.7 24.5 22.9 20.5 23.8 

 สูงสุด 37.9 39.1 40.6 42.2 41.3 38.4 36.5 36.2 36.0 36.0 38.0 36.8 42.2 

 ต่ําสุด 20.0 22.8 24.0 25.2 24.9 24.4 24.0 24.0 24.4 24.2 22.2 20.2 20.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 64 67 69 73 79 81 82 82 83 78 68 62 74 

 เฉล่ียสูงสุด 83 86 89 91 93 93 94 94 94 91 83 80 89 

 เฉล่ียต่ําสุด 42 43 45 50 59 64 65 66 66 61 51 43 55 

 ต่ําสุด 34 36 40 47 55 60 63 62 63 54 50 42 34 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 18.7 20.6 22.6 24.2 25.0 25.0 24.8 24.8 24.7 23.6 20.6 17.9 22.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 140.0 135.0 167.0 162.0 148.0 131.0 132.0 127.0 125.0 131.0 141.0 143.0 1,682.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0 3.0 5.8 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 

 เฉล่ีย 7.1 7.1 7.4 8.3 8.5 8.6 8.3 8.6 8.0 8.2 8.1 7.9 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.7 1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 1.7 2.6 2.7 1.4 

 ทิศทางลม NE NE,E SW SW,W SW,W SW SW SW SW E NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 30 40 35 40 35 37 35 24 35 23 22 22 40 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 7.2 14.9 49.9 120.6 228.4 227.7 273.1 354.0 357.5 161.3 31.9 5.8 1,832.3 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 9 16 18 19 22 21 14 4 1 132 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 58.2 37.5 78.0 189.0 121.3 109.0 126.6 194.9 194.0 171.9 72.0 57.1 194.9 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

 หมอก 31.0 27.0 27.0 21.0 10.0 3.0 1.0 0.0 2.0 6.0 22.0 28.0 178.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 5.0 9.0 13.0 10.0 10.0 11.0 13.0 8.0 1.0 0.0 81.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48430 (Station : 430201-PRACHIN BURI)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศกบินทรบ์ุร ีจงัหวัดปราจนีบุร ี(พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี กบินทรบ์ุรี ระดับสถานี 12.74    ม.

รหัสสถานี 48439 ระดับบาโรมิเตอร์ 13.00    ม.

ละติจูด 13o59' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.40      ม.

ลองติจูด 101o42' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 10.50    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.30      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.2 1,011.4 1,009.9 1,008.5 1,007.4 1,006.8 1,006.8 1,007.0 1,008.1 1,010.3 1,011.5 1,012.9 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,023.4 1,021.0 1,024.6 1,017.9 1,049.2 1,012.6 1,049.0 1,013.0 1,016.2 1,049.8 1,019.8 1,051.7 1,029.0 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.7 1,007.0 1,005.5 1,010.0 1,003.6 1,010.0 1,003.1 1,010.0 1,005.0 1,007.8 1,008.5 1,009.2 1,007.4 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 5.3 5.6 5.7 5.4 4.6 4.0 3.9 4.1 4.5 4.7 4.6 4.9 4.8 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.3 27.8 29.1 29.7 28.8 28.4 27.9 27.7 27.7 27.5 26.6 25.6 27.8 

 เฉล่ียสูงสุด 33.5 35.1 36.5 37.0 35.0 33.3 32.6 32.3 32.5 32.6 32.4 31.9 33.7 

 เฉล่ียต่ําสุด 19.8 21.9 23.7 24.9 25.0 24.8 24.5 24.4 24.3 23.9 22.2 19.8 23.3 

 สูงสุด 38.2 39.8 40.8 42.9 41.7 38.2 36.7 36.1 38.0 38.4 37.7 36.1 42.9 

 ต่ําสุด 19.8 22.7 23.1 24.5 24.3 24.2 24.1 23.9 24.1 23.7 22.0 20.0 19.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 67 67 70 73 80 82 84 84 85 81 72 67 76 

 เฉล่ียสูงสุด 88 89 91 92 94 95 95 96 95 94 89 86 92 

 เฉล่ียต่ําสุด 42 40 43 47 58 63 66 66 67 61 50 45 54 

 ต่ําสุด 37 37 38 42 47 58 59 60 62 53 46 41 37 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 19.3 20.5 22.5 23.9 24.7 24.8 24.7 24.6 24.6 23.5 20.7 18.6 22.7 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 146.0 146.0 180.0 174.0 147.0 127.0 128.0 124.0 117.0 120.0 135.0 147.0 1,691.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 4.0 3.0 5.9 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 7.9 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 8.5 8.4 8.7 8.6 8.7 8.6 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.3 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.2 0.8 1.1 2.4 2.6 1.4 

 ทิศทางลม NE W W SW,W W W W W W NE NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 25 40 35 30 35 30 40 35 30 25 25 37 40 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 8.0 25.9 52.4 93.9 193.8 207.3 252.0 293.2 313.8 158.7 29.6 4.1 1,632.7 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 5 8 17 18 20 21 20 14 4 1 131 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 35.9 94.5 108.2 92.0 82.2 94.0 111.4 118.1 126.3 122.6 99.7 22.2 126.3 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 18.0 15.0 11.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 8.0 14.0 92.0 

 หมอก 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 4.0 6.0 11.0 8.0 8.0 9.0 11.0 6.0 1.0 0.0 65.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48439 (Station : 430401-KABIN BURI)



 

คา่เฉล่ียรายปี ช่วงพสิัยของคา่เฉล่ียรายเดือน คา่เฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และคา่เฉลี่ยต่ําสุดรายเดือน

ของตัวแปรภูมิอากาศหลักในพืน้ท่ีลุ่มนํ้าปราจนีบุรี

สถานีตรวจวดั ตวัแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพสิัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่าํสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน

จังหวัดปราจีนบุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.3          26.2 (ธ.ค.) - 30.2 (เม.ย.) 36.7 (เม.ย.) 20.5 (ธ.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 74.0          62.0 (ธ.ค.) - 83.0 (ก.ย.) 94.0 (ก.ค.) 42.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,682.0     125.0 (ก.ย.) - 167.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.8           3.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ความเร็วลม (นอ๊ต) 1.4           0.8 (มิ.ย.) - 2.7 (ธ.ค.) 40.0 (ก.พ.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,832.3     5.8 (ธ.ค.) - 357.5 (ก.ย.) - -

กบินทร์บุรี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.8          25.6 (ธ.ค.) - 29.7 (เม.ย.) 37 (เม.ย.) 19.8 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.0          67.0 (ม.ค.) - 85.0 (ก.ย.) 96.0 (ส.ค.) 40.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,691.0     117.0 (ก.ย.) - 180.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.9           3.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -

ความเร็วลม (นอ๊ต) 1.4           0.8 (ก.ย.) - 2.6 (ธ.ค.) 40.0 (ก.พ.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,632.7     4.1 (ธ.ค.) - 313.8 (ก.ย.) - -

จังหวัดสระแก้ว อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.4          25.0 (ธ.ค.) - 29.5 (เม.ย.) 36.1 (เม.ย.) 19.8 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 78.4          68.0 (ม.ค.) - 87.0 (ก.ย.) 98.0 (ก.ย.) 42.0 (ก.พ.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,578.0     104.0 (ก.ย.) - 168.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.3           2.0 (ม.ค.) - 8.0 (ก.ค.) - -

ความเร็วลม (นอ๊ต) 1.5           1.0 (ก.ย.) - 1.9 (ก.พ.) 50.0 (เม.ย.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,411.4     7.3 (ธ.ค.) - 266.2 (ก.ย.) - -

เฉลี่ยทัง้ลุ่มน้ํา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.8          25.6   - 29.8   36.6 20.0 

ความชืน้สัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์) 76.1          65.7   - 85.0   96.0 41.3 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,650.3     115.3 - 171.7 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 5.7           2.7     - 8.3     

ความเร็วลม (นอ๊ต) 1.4           0.9     - 2.4     43.3 

ปริมาณฝน (มม.) 1,625.5     5.7     - 312.5 



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

1)  ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) 
  ประกอบขึ้นด้วย ตะกอนจําพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมาน
ตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วชั้นหินอุ้มน้ําประเภทน้ี น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอนต่าง ๆ ปริมาณน้ําบาดาลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความหนาของแหล่งสะสมตะกอนมาก มีการคัดขนาด
ของเม็ดตะกอนดี และเม็ดตะกอนมีความกลมมนมาก ก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วนในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา (Quaternary Flood Plain Deposits Aquifer ; Qfd) 
   ประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเกิดจากการพัดของ
แม่น้ําป่าสัก และตะกอนลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําเจ้าพระยา รวมทั้งตะกอนทางนํ้าต่างๆ ที่เกิดเป็นบริเวณแคบๆ ตาม
แนวคดโค้งของลําน้ํา จัดเป็นชั้นนํ้าบาดาลระดับตื้น ความลึกของชั้นน้ําบาดาลประมาณ 15-50  เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 5-30 ลบ.ม./ชม. 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้า (Quaternary Terrace Deposits Aquifer ; Qt) 
   เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเป็น
ตะกอนยุคเก่าของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตะกอนยุคเก่านี้บางส่วนจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ําที่ราบน้ําหลากที่มีอายุอ่อนกว่า 
ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 50-150 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 10-100 ลบ.ม./ชม. ซึ่งชั้น
น้ําประเภทนี้ได้หมายถึงชั้นน้ําบาดาลที่พัฒนาจากชั้นดินมาร์ลด้วย 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าทรายชายหาด (Beach Sand Deposits Aquifer ; Qbs) 

ชั้นนี้จะประกอบด้วยทรายละเอียด ถึงทรายหยาบสะสมตัวตามแนวชายหาดทั้งเก่าและ
ปัจจุบัน จัดเป็นชั้นหินอุ้มน้ําระดับตื้น โดยมีความลึกเฉล่ียของการให้น้ํา 2-6 เมตร และได้ปริมาณนํ้าประมาณ 5-
10 ลบ.ม./ชม.  
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชงิเขา (Colluvial Aquifers ; Qcl) 

ชั้นหินอุ้มน้ําประกอบด้วย กรวด  ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว และเศษหินแตกหัก มี
ลักษณะหนา ไม่มีการคัดขนาด และความลึกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจะมีความลึกตั้งแต่ 10-40 เมตร 
และอัตราการให้น้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. แต่บางที่มีความหนามากทําให้สามารถให้น้ํา 20 ลบ.ม./ชม.  
 
 2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง (Tertiary Semi-consolidated Aquifer ; Tsc) 
  ประกอบด้วย หินชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มหินยุคเทอร์เชียรี ได้แก่ หินดินดาน หินโคลน และหินทราย
ละเอียด โดยนํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน หรือรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของช้ัน
น้ําบาดาลประมาณ 30-50 เมตร บางแห่งอาจจะลึกถึง 200 เมตร  ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.
ม./ชม. 
 3) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแข็ง (Consolidated Aquifers) 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่าง ๆ ได้แก่ 
รอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน รอยต่อระหว่างช้ันหิน โพรงหรือถ้ําในช้ันหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ ปริมาณน้ํา
บาดาลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาด และความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้นๆ ถ้าโครงสร้างมี
ขนาดใหญ่และต่อเน่ืองถึงกันดี จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็งในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifer ; Jmk) 



   ประกอบด้วย หินทรายสีเหลือง สีชมพูเทา สีแดงเทา หินกรวด หินดินดานสีน้ําตาลแดง สี
เทาเขียว และหินทรายแป้ง ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินพระวิหาร เสาขัง และภูพาน (Phra Wihan Saokhua and 
Phu Phan Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม.  แบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Aquifer ; TrJlk) 
   ประกอบด้วย หินกรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อเถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา 
หินดินดานสีเทาถึงดํา น้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลนและหินปูนปนโคลนสีเทา กรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อ
เถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา หินดินดานสีเทาจนถึงดําน้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลน และหินปูน
โคลนสีเทา ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินห้วยหินลาด น้ําพอง และภูกระดึง (Huai Hin Lat  Nam Phong and Phu 
Kradung Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม. 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Permian Carbonate Aquifer ; Pc) 
   ประกอบด้วย หินปูนสีเทา มีหินเชิร์ตสีดํา หินดินดานสีเทา หินทรายและหินกรวดมนสีเทา
ขาว น้ําตาลแกมแดงแทรกสลับ ได้แก่ หินปูนในกลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group) ความลึกของชั้นน้ําบาดาล
ประมาณ 20-40 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-40 ลบ.ม./ชม. 
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินชั้นกึ่งแปร (Permian-Carboniferous Metasediments Aquifer ; 
PCms) 
   ประกอบด้วย หินทรายกึ่งหินควอร์ตไซต์ (Quartzitic sandstone) หินดินดานกึ่ง
หินชนวน (Phyllitic to Slaty shale) และหินกรวดมน ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-60 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.ม./ชม. 
  (5) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer ; Vc) 
   ประกอบด้วย หินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 
10-30 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (6) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต (Granitic Aquifer ; Gr) 
   ประกอบด้วย หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 
เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (7) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินบะซอลต์ (Basalt Aquifer ; Bs) 
   ประกอบด้วย หินบะซอลต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-35 ลบ.ม./ชม. 
  (8) ชั้นหินอุ้มนํ้าลําปาง (Lampang Aquifers ; TRlp) 

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

 
 
HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Bs ชั้นหินอุ้มน้ําหินบะซอลต์ Basaltic Aquifer 
C ชั้นหินอุ้มน้ําอายุคาร์บอนิเฟอรร์ัส Carboniferous Aquifers 
Cms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Carboniferous Metasedments Aquifer 
D ชั้นหินอุ้มน้ําอายุดีโวเนียน Devonian Aquifers 
DEmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคดีโวเนียน-แคมเบรียน Cambrian-Devonian Metamorphic Aquifer 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Emm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคแคมเบรยีน Cambrian Metamorphic Aquifer 
Ems ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Cambrian Metasediments Aquifer 
Gr ชั้นหินอุ้มน้ําหินแกรนิต Granitic Aquifers 
Hl ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดห้วยหินลาด Huai Hin Lat Aquifers 
Ig ชั้นหินอุ้มน้ําหินอัคนี Igneous Aquifers 
Jmk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนกลาง Middle Khorat Aquifer 
Kk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคกกรวด Khok Kruat Aquifers 
KTpt ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก Phu Thok Aquifer 
KTpt/Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก/หินชดุมหาสารคาม Phu Thok/Maha Sarakham Aquifers 
Kuk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนบน Upper Khorat Aquifer 
Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดมหาสารคาม Maha Sarakham Aquifers 
Nd ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าดุก Nam Duk Aquifers 
Np ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าพอง Namphong Aquifers 
Olc ชั้นหินให้น้ําชุดหินปูนอายุออรโ์ดวิชียน Ordovician Limestone Aquifers 
Ols ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุออร์โดวเิชียน Ordovician Limestone Aquifer 
Ot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Pc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายเุพอรเ์มียน Permian Carbonate Aquifer 
Pcl ชั้นหินอุ้มน้ําหินตะกอนมวลเม็ดอายุเพอร์เมียน Clastic Sediment Aquifers 

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

Pemm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคพรีแคมเบรียน Precambrian Metamorphic Aquifer 
Pk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูกระดงึ Phu Kradung Aquifers 
Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเข้ม 

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

Pp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูพาน Phuphan Aquifers 
Pw ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดพระวิหาร Phra Wihan Aquifers 
Qbs ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนทรายชายหาด Beach Sand Deposit Aquifer 
Qcl ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา Colluvial Deposits Aquifer 
Qcm ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเชียงใหม ่ Chiang Mai Aquifer 
Qfd ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนน้ําพา Floodplain Deposits Aquifer 
Qfd(m) ดินเหนียวชายทะเล Marine Clay 
Qot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุเก่า Old Terrace Deposits Aquifer 
Qt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Qyt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุใหม่ Younger Terrace Deposits Aquifer 
S ชั้นหินอุ้มน้ําอายุไซลูเรียน Silurian Aquifers 
SDmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปร Silurian-Devonian Metamorphic Aquifer 
SDms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Sirurian-Devonian Metasediments Aquifer 
Sk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเสาขัว Sao Khua Aquifers 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
TRc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก Triassic Carbonate Aquifer 
TRJlk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนล่าง Lower Khorat Aquifer 
TRlp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดลําปาง Lampang Aquifer 
TRms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Triassic Metasediments Aquifer 
Tsc ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนหินร่วนกึง่หินแข็ง Tertiary Semi-consolidated Aquifer 
Vc ชั้นหินอุ้มน้ําหินภูเขาไฟ Volcanic Aquifer 
W แหล่งน้ํา Water body 
No data ไม่มีข้อมูล No data 
 
 
 



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 1 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
เลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มักพบรอยไถลในดิน สีดิน
ส่วนมากเป็นสีดําหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดง เหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง ช้ันดินล่างมักมีก้อนปูนปะปน pH 
ประมาณ 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
ปัญหา : ดินเหนียวจัด แตกเป็นร่องลึก ไถพรวนลําบาก และพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้าได้ง่ายเมื่อฝนท้ิงช่วงนาน
กว่าปกติ 
ชุดดิน: โคกกระเทียม ช่องแค บ้านหมี่ วัฒนา บ้านโภชน์ บุรีรัมย์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 2 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณชายฝั่งทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง ดินมีการระบายน้ําเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด สี
ดินเป้นสีเทาหรือเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงปะปน อาจพบผลึกยิปซัมบ้างเล็กน้อย และพบ
ช้ันดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. ทับอยู่บนช้ันดินเลนตะกอนนํ้าทะเล
สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH ประมาณ 4.5-5.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และมีศักยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินล่าง 
ชุดดิน : อยุธยา บางเขน มหาโพธิ ท่าขวาง บางนํ้าเปรี้ยวหรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 3  
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มานัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวจัด ดินบนสีดํา ส่วนดินล่างสีเทาหรือนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและน้ําตาลตลอดช้ันดิน บาง
บริเวณอาจพบจุดประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ท่ีความลึก 100-150 ซม. พบช้ันตะกอนสีเขียวมะกอกและมี
เปลือกหอยปะปน pH ประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา :บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา บางเลน บางแพ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 4  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึกมี
การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด สีดํา หรือสีเทาเข้ม ดินล่างสีเทา 
นํ้าตาล นํ้าตาลอ่อน หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง เหลือง หรือแดง อาจพบก้อนปูน หรือ
ก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้า
มีก้อนปูนปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: ราชบุรี สระบุรี ชุมแสง พิมาย สิงห์บุรี ท่าเรือ บางมูลนาก บางปะอิน ชัยนาท ศรีสงคราม ท่าพล หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 5  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึก
มีการระบายน้ําเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป้นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน มักพบก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และใน
ดินล่างลึกๆ อาจพบก้อนปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 5 แต่ถ้ามีก้อนปูน
ปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: หางดง พาน ละงู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 6 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือ ก้อน
เคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีส ความอุดมสมบูรณ์ต่ําหรือค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: บางนารา เชียงราย สุไหงโกลก คลองขุด มโนรมย์ นครพนม ปากท่อ พะวง พัทลุง สตูล แกลง ท่าศาลา 
วังตง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 7 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อน เทา หรือ นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลกูพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: นครปฐม อุตรดิตถ์ ท่าตูม เดิมบาง สุโขทัย น่าน ระโนด ผักกาด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของดิน และ
อินทรียวัตถุ ท่ีได้จากการขุดลอกร่องนํ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปนอยู่ 
การใช้ประโยชน์ : ดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดําเนินสะดวก ธนบุรี สมุทรสงคราม  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 9 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล ท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว เป็นดินลึก ระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือแดงปะปน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 
50 ซม. ดินล้างสีเทาปนเขียว มีเศษซากพืชท่ีกําลังเน่าเปื่อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินช้ันบนเป็นกรดจัด
มากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างเป็นดินเลน pH ประมณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดรุนรงมาก และเป็นดินเค็ม 
ชุดดิน: ชะอํา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 10 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียว สี
ดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดงปะปนตลอดช้ันดิน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
จาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 
น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: องครักษ์ มูโนะ เชียรใหญ่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 11  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนสีดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง ปะปนอยุ่มากในช่วงดินล่างตอนบน พบจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-5.0 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 12 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึง และชะวากทะเล เป็นดินลึก การระบาย
นํ้าเลวมา เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีทีลักษณะเป็นดินเลน ดินบนสีดําปน
เทา มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือ เทาปนเขียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง 
pH ประมาณ 7.0-8.5 
ปัญหา : เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลว และเป็นดินเค็ม และพื้นท่ียังคงมีนํ้าทะเท่วมถึงอยู่ 
ชุดดิน: ท่าจีน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 13  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึงและชะวากทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําเลวมาก ลักษณะดินเป็นเลนเละ เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีดําปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือเทาปนเขียว มีเศษรากพืชปะปน เป็นดินท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก เมื่อดินเปียก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างจัด มีค่า pH ประมาณ 7.0-8.5 แต่เมื่อมี
การระบายน้ําออกไป หรือดินแห้ง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็น
กรดจัดมาก pH ประมาณ 4.0 
การใช้ประโยชน์ : เดิมเป็นป่าชายเลน แต่มีการดัดแปลงมาทํานากุ้ง 
ปัญหา : จัดเป็นดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู่ 
ชุดดิน: บางปะกง ตะกั่วทุ่ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 14  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณลุ่มต่ําชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังนานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว หรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดําหรือเทาปนดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุด
ประสีเหลืองและน้ําตาลเล็กน้อย ระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะของดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-4.5 
การใช้ประโยชน์ : เป็นป่าเสม็ด บางแห่งใช้ทํานา 



ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และความเป็นกรดจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก ถ้าดินแห้งเป็นเวลานานติดต่อกัน และมี
ปัญหานํ้าท่วมในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: ระแงะ ต้นไทร ปัตตานี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 15  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้าตาลหรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ในดินล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ปานกลาง pH 6.0-7.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: แม่สาย หล่มสัก แม่ทะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 16 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้าตาลอ่อน
หรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลเข้ม เหลืองหรือแดงในดินล่าง บางพ้ืนท่ีจะพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ค่อนข้างต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: หินกอง ศรีเทพ ลําปาง เกาะใหญ่ พานทอง ตากใบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 17 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย
แป้งละเอียด สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกพืชไร่หรอืไม้ยืนต้น 
ปัญหา : มีนํ้าแช่ขังในฤดูฝน 
ชุดดิน: บุณฑริก หล่มเก่า เขมราฐ สุไหงปาดี ปากคม ร้อยเอ็ด เรณู สายบุรี โคกเคียน สงขลา วิสัย หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 18 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา ช้ันดินบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.0-7.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกอ้อย หรือพืชล้มลุก 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้า 
ชุดดิน: ชลบุรี เขาย้อย โคกสําโรง ไชยา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 19 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทราย ดินล่างเป็นช้ันดินแน่นทึบ เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว เหนียว สีนํ้าตาล
อ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแดง หรือ เหลือง บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา แต่ให้ผลผลิตต่ํา 
ปัญหา : ดินบนค่อนข้างเป็นทราย ดินล่างแน่นทึบ ฝนตกลงมามีนํ้าแช่ขัง แต่ถ้าฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
ชุดดิน: วิเชียรบุรี มะขาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 20 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายเกลือทาง
ผิวดิน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่าง
เป็นช้ันดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง หรือมีก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาของดินบนเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลาง-เป็นกลาง กลาง (pH 6.0-7.0) แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน pH ประมาณ 7.0-8.5 ในฤดูแล้งพบคราบ
เกลือ 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา /เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ 
ปัญหา : เป็นดินเค็ม มีโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างไม่ดี แน่นทึบ 
ชุดดิน: กุลาร้องไห้ หนองแก อุดร ทุ่งสัมฤทธิ์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 21 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพาท่ีเป็นส่วนต่ําของสันดินริมนํ้า เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
สีนํ้าตาลปนเทา นํ้าตาลอ่อน มีจุประสีเทา นํ้าตาล หรือนํ้าตาลปนเหลือง มักพบแร่ไมกาปะปนอยู่ในเน้ือดิน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเฉียบพลันในฤดูนํ้าหลาก 
ชุดดิน: สรรพยา เพชรบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 22 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบศิลาแลงอ่อนในช้ันดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: นํ้ากระจาย สันทราย สีทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 23  
ลักษณะดิน : เกิดจาตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝั่ง
ทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว เน้ือดินเป้นพวกดินทราย สีเทา มีจุประสี นํ้าตาล หรือ
เหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอย pH 
7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา มีนํ้าท่วมขังนานในรอบป ี
ชุดดิน: ทรายขาว วัลเปรียง บางละมุง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 24  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือเทา ในช้ันดิน
ล่างบางแห่งอาจพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นช้ันบางๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา/มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: อุบล บ้านบึง ท่าอุเทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 25  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุ เป็นดินตื้นท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป้นดินเหนียวหรือร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปน
เป็นปริมาณมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทามีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ใต้ช้ัน
ลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงอ่อนปะปน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีโอกาสขาดนํ้า 
ชุดดิน: อ้น เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม สะท้อน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 26 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพัง
สลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินต้น
กําเนิดต่างๆ ท้ังหินอัคนี ตะกอน และหินแปร พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็น
พวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา ไม้ผล 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง 
ชุดดิน: พังงา อ่าวลึก ห้วยโป่ง โคกกลอย กระบี่ ลําภูรา ภูเก็ต ปากจั่น ปะทิว ท้ายเหมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 27 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
พวกบะซอลต์ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนข้างร่วนซุย
และมีโครงสร้างดี สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ทําสวนผลไม้ พริกไทย และยางพารา 
ปัญหา : ดินมีการแทรกซึมนํ้าได้เร็ว ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: หนองบอน ท่าใหม่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกําเนิดท่ีมาจากหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ พบบริเวณท่ีดอน ใกล้กับภูเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี ปานกลาง-ดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้า
ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง พบรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดํา เทาเข้ม หรือนํ้าตาล ดินล่างอาจพบช้ัน
ปูนมาร์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย ไม้ผล 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ต้องทําการไถพรวนขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังได้ง่าย 
ชุดดิน: ลพบุรี ชัยบาดาล ดงลาน ลพบุรี นํ้าเลน วังชมภู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 29 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของวัสดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียด ท้ังจากหินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน เป็น
ดินลึก มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกไม้ผล 
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา อาจขาดนํ้าได้หากฝนทิ้งช่วงนาน 
ชุดดิน: บ้านจ้อง หนองมด แม่แตง ปากช่อง โชคชัย เชียงของ สูงเนิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 30 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีพบในบริเวณภูเขาสูง สูงจากระดับนํ้าทะเล 500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของวัตถุต้นกําเนิดพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีแดง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ไม้ผลเมืองหนาว/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : อยู่ในท่ีสูงชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ดอยปุย เชียงแสน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 31 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ของวัสดุเน้ือละเอียด หรือเกิดจากตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง แดง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่/ไม้ผล 
ปัญหา : บริเวณท่ีลาดชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: เลย วังไห หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 32 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า 
บริเวณสันดินริมนํ้า เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด หรือดินทรายแป้ง 
บางแห่งมีช้ันทรายละเอียดสลับช้ันอยู่ มักพบแร่ไมกาปนอยู่ในเน้ือดิน สีดินสีนํ้าตาลหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจมี
จุดประสีเหลืองหรือเทาในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา กาแฟ ไม้ผล 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากนํ้าล้นตลิ่งและแช่ขังนาน 
ชุดดิน: รือเสาะ ลําแก่น ตาขุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 33  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า บริเวณสันดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีนํ้าตาลหรือนํ้าาลปน
แดง ในดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสีเทาและนํ้าตาล อาจพบแร่ไมกาหรือก้อนปูนปนอยู่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ลําสนธิ นํ้าดุก ธาตุพนม ตะพานหิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 34  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นตะกอน
ลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ
ของพวกหินอัคนี หินตะกอน พบบริเวณทีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดิน
ร่วนละเอียด ท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปญัหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ชุดดิน: ฉลอง คลองท่อม ควนกาหลง คลองนกกระทุง ท่าแซะ ฝั่งแดง ละหาน ท่าแซะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 35  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบาย
นํ้าดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของ
หน้าดิน 
ชุดดิน: มาบบอน โคราช สตึก วาริน ยโสธร ดอนไร่ ด่านซ้าย หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 36 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือ
ดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา - 
ปานกลาง pH ดินบนประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย อาจขาดนํ้าได้ง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สีค้ิว เพชรบูรณ์ ปราณบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 37 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุหรือช้ันดินเหนียว พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มี
การระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินล่างในระดับความลึก 50-100 ซม.เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ ดินบนมีสีนํ้าตาล ดินล่างนํ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง 
และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปอ ข้าวโพด ถ่ัวเขียว แตงโม 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป และหน้าดินเป็นทรายหนา 
ชุดดิน: นาคู บ่อไทย ทับเสลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 38 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของตะกอนในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดิน
ริมนํ้า หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน
หยาบ สีนํ้าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้าตาลในช้ันดินล่าง บางบริเวณพบไมกาและก้อนปูนปะปน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกผัก ไม้ผล และยาสูบ 
ปัญหา : อาจมีนํ้าล้นตลิ่งในฤดูฝน 
ชุดดิน: ท่าม่วง เชียงใหม่ ชุมพลบุรี ดอนเจดีย์ ไทรงาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 39 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบของพวกหิน
อัคนี หรือหินตะกอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: คอหงส์ นาทวี สะเดา ทุ่งหว้า หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สี
ดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 
4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหา
การชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สันป่าตอง ชุมพวง หุบกระพง ห้วยแถลง ยางตลาด จักราช หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 41 
ลักษณะดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
หยาบ หรือเกดิจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุนํ้าพาจาบริเวณท่ีสูงวางทับอยู่บนบนช้ันดินร่วนหยาบ หรือร่วน
ละเอียด พบในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 ซม. 
เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสี
นํ้าตาลอ่อน หรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนมี pH 
ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่าง pH ประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ยาสูบ 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจัด เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย ถ้ามีฝนตกมาก ดินบนแฉะ 
ชุดดิน: มหาสารคาม บ้านไผ่ คําบง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 42 
ลักษณะดิน : พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชยทะเล เป็นดินลึกปาน
กลางถึงช้ันดานอินทรีย์ มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจัด สีดินบนสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นช้ันทรายี
ขาว และดินล่างระหว่างความลึก 50-100 ซม. เป็นช้ันท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็ก หรือฮิวมัส สี
นํ้าตาล สีแดง เช่ือมตัวกันแน่นแข็งเป็นช้ันดานอินทรีย์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด มะพร้าว 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ในฤดูแล้ง ช้ันดานแห้งแข้งมากรากพืชไชชอนผ่านไม่ได ้
ชุดดิน: บ้านทอน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 43  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝั่งทะเล เกิดจาก
ตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของ
วัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
ค่อนข้างมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 4.5-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: บาเจาะ ดงตะเคียน หัวหิน หลังสวน ไม้ขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 44  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดิน
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน ในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 
150 ซม. อาจพบเน้ือดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทรายจัดและหนามาก มีโอกาสขาดนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา โครงสร้างไม่ดี 
ชุดดิน: นํ้าพอง จันทึก หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 45  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวก
หินตะกอน เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดปนมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดิน
มีการระบายน้ําดีกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: ชุมพร คลองชาก หาดใหญ่ เขาขาด หนองคล้า ท่าฉาง ยะลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 46 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ําด ี
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสี
นํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดนิได้ง่าย 
ชุดดิน: เชียงคาน กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 47 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากท้ังหินตะกอน หรือหินอัคนี เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ลี้ มวกเหล็ก ท่าลี่ นครสวรรค์ โป่งนํ้าร้อน สบปราบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ ท่ีมาจากหิน
ตะกอน หรือหินแปร เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหินหรือปนกรวด กรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบช้ันหิน
พื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-
6.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ปลูกไม้โตเร็ว 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ท่ายาง แม่ริม พะเยา นํ้าชุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 49 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ วางทับอยู่
บนช้ันดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณท่ีดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองและก่อนความลึก 100 
ซม.จะเป็นช้ันดินเหนียวสีเทา มีจุประสีนํ้าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบช้ันหินทรายหรือ
หินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแล้วในช้ันถดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ปลูกพืชไร่ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรคต่อการเขต
กรรม ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: โพนพิสัย บรบือ สกล สระแก้ว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 50 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอน หรือ
จากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้า เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50 ซม. เป็น
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก 50-100 ซม. พบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรัง
ปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล สับปะรด 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้า
ดิน 
ชุดดิน: สวี พะโต๊ะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 51 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบหรือค่อนข้างละเอียด ท่ีมา
จากหินตะกอนหรือหินแปร เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน ซ่ึงมักเป็น
พวก หินทราย ควอร์ตไซต์ หรือหินดินดาน และพบช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ป่าดิบช้ืน/ปลูกยางพารา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่มาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: ห้วยยอด ระนอง ย่ีงอ คลองเต็ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 52 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้าทับอยู่บนช้ันปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ัน
ปูนมาร์ล มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีก้อนปูนมาร์ลปะปนอย่ สีดิน
เป็นสีดํา สีนํ้าตาล หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH ประมาณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่ เช่นข้าวโพด ฝ้าย/ ไม้ผลเช่น มะม่วง 
ปัญหา : มีปัญหาในการไถพรวนหากว่าช้ันปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 ซม. 
ชุดดิน: บึงชะนัง ตาคลี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 53  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินแปร 
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทับอยู่บนดินเหนียว ส่วนดิน
ล่างในระดับความลึกระหว่าง 50-100 ซม. เป็นดิน้หนียวปนลูกรังหรือเศษหินผุ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา กาแฟ ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ตราด ตรัง นาทอน โอลําเจียก ปะดังเบซาร์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 54  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอัคนี เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต์ พนบริเวณท่ีดอน มักอยู่
ใกล้กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟเป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มักมีก้อนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเน้ือดินด้วย ในช้ันดินล่างลึกๆ 
อาจพบช้ันปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเข้ม สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ช้ันดินล่างอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดงดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.5-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ปอ และ ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ในฤดูฝนนํ้าแช่ขังง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ลํานารายณ์ ลําพญากลาง สมอทอด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 55  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในช้ันดินล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
พบช้ันหินผุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ยากแก่การไชชอนของรากพืช 
ชุดดิน: วังสะพุง จัตุรัส หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 56 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณท่ีดอน จนถึงลาดเนินเขา เป็น
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50ซม. เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหิน มักพบช้ันหินพื้นลึกกว่า 100 ซม.สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ลาดหญ้า โพนงาม ภูสะนา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 



 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 57 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีลุ่มต่ําหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้าขังแช่อยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี การระบายน้ําเลวมาก 
ประกอบด้วยดินอินทรีย์ท่ีสลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแห่งเป็นช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอินทรีย์ 
สีดินเป็นสีดํา หรือสีนํ้าตาลในช้ันดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ท่ีเกิดเป็นช้ันสลับอยู่ มีสีเทา ใต้ช้ันดินอินทรีย์ลงไป
เป็นตะกอนนํ้าทะเล มักพบระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว มีสารประกอบกํามะถัน (ไพ
ไรต์) อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ เมื่อแห้งจะยุบตัว และเป็นกรดรุนแรง 
ชุดดิน: กาบแดง  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 58 
ลักษณะดิน : ลักษณะดินคล้ายกับกลุ่ม 57 พบในบริเวณท่ีลุ่มต่ํา หรือพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังตลอดปี เป็นดินลึก การ
ระบายน้ําเลวมาก เน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์ท่ีมีเน้ือหยาบ มีความหนามากกว่า 100 ซม. มักมีเศษพืชขนาดเล็ก
และใหญ่ปนอยู่ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ป่าพรุ 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพต่ํา เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุอาหารพืช มีปัญหาการยุบตัวเมื่อระบายนํ้า
ออก 
ชุดดิน: นราธิวาส  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 59 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือ พื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ 
ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินด้วย 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ใช้ทํานา หรือปลูกผักในฤดูแล้ง 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําเลว 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 60 
ลักษณะดิน : พบบริเวณสันดินริมนํ้า บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจากตะกอน
ลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บาง
แห่งมีช้ันดินท่ีมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจาก
การเกิดนํ้าท่วมใหญ่ในอดีต โดยท่ัวไปเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 6.0-7.0 
ปัญหา : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ท่ีมีการระบายน้ําดี 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 61 
ลักษณะดิน : กลุ่มน้ีเป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นกําเนิดชนิดต่างๆ แล้ว
ถูกพัดพามาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ไม่
แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนใหญ่มักมีเศษหิน ก้อนหิน และหินพ้ืนโผล่กระจาย
ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ทําไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : มีปัญหาการชะล้างพังทลาย เน่ืองจากมีการใช้โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ชุดดิน: ดินท่ีลาดเชิงเขา 
 
 
 

 



  
 
 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 
ลักษณะดิน : ประกอบด้วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของ
ดินท่ีพบไม่แน่นอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกําเนิด มักมี
เศษหินหรือก้อนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ 
การใช้ประโยชน์ : ไม่ควรใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า 
ปัญหา : 
ดิน: พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 
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พื้นท่ีชุ่มนํ้า



พื้นท่ีชุ่มน้ํา 
 
 ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุ่มน้ําแม่กลองจะดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์จัดทําแผนระดับลุ่มนํ้าและระดับท้องถิ่นซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ คํานึงถึงความสอดคล้องในการ
ใช้ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ผลและเสียต่อสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา  ซึ่งมีกฎหมายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคุ้มครองอยู่ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ เช่นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 การพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 สําหรับพื้นที่ชุ่มนํ้าบางแห่งที่ไม่มีกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุ้มครอง ไม่มีข้อกําหนดสิทธิ์ในการจัดการพื้นที่และไม่มีข้อกําหนดหรือข้อห้ามในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน  ก็
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาด 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Site) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ด้วย 
 พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคําจํากัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่าน้ํา มีน้ําท่วม มีน้ํา
ขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือท่วมอยู่ถาวร และ
ชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่ง และนํ้าไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลและพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลงตํ่าสุดมีความลึกของระบบไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝ่ังแม่น้ําและชายฝ่ังทะเล 
ซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ชุ่มนํ้าและเกาะ หรือเขตน้ําทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ําลงต่ําสุดซึ่งอยู่ภายใน
ขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ําน้ัน 
 พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมีคุณค่าประโยชน์แก่มนุษย์หลายประการ ได้แก่ การเป็น
แหล่งเก็บกักน้ําฝนและน้ําท่า ป้องกันน้ําเค็มมิให้รุกเข้ามาให้แผ่นดิน ป้องกันชายฝ่ังพังทลาย ดักจับตะกอนแร่ธาตุ ดัก
จับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรดินและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นแหล่งรวมสายพันธุ์และสัตว์มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ําคือ
ระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 ระดับความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้าํ มี 3 ระดับ คือ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาต ิพื้นที่ชุ่มน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับชาติและพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดบัท้องถิ่น 
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ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 
 ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ําฝน
ทําให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.   ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)   
 2.   ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
 ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ ป่าชนิด
สําคัญซ่ึงจัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
     1.   ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)  
 ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ในบริเวณนี้มี
ฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่น ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขาริม
แม่น้ําลําธาร ห้วย แหล่งน้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)  
   เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบ
กระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไม้ที่สําคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่างๆ เช่น ยางนา ยาง
เสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ํา กอเดือย 
  1.2   ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
   เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  เช่น ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไม้ที่สําคัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา พยอม 
ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ           
  1.3   ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  
   ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก
ระดับนํ้าทะเล ไม้ส่วนมากเป็นพวก Gymnosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
   2.   ป่าสนเขา (Pine Forest)  
  ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร ขึ้น
ไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง 200-300 
เมตร จากระดับน้ําทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าชนิดนี้
คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิดต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดง
บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 
  3.   ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  
  บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ําเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ํายันและราก
หายใจ ป่าชนิดน้ีปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ําแม่น้ําใหญ่ๆ ซึ่งมีน้ําเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใตม้อียู่
ตามชายฝ่ังทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอ
ลุง จังหวัดจันทบุรี 
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่านและ
ทําฟืนไม้ชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ ส่วนไม้พื้น
ล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
 4.   ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest)  



  ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ําจืดท่วมมากๆ ดินระบายน้ําไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ  เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายนํ้า หวายโปร่ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่า
พรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซาก
พืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ํากร่อยใกล้ชายทะเลต้น
เสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้
ต่างๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 
  ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ําหว้า จิก โสกนํ้า กระทุ่มน้ําภันเกรา โงงงันกะทั่ง
หัน ไม้พื้นล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่นๆ  
  5.   ป่าชายหาด (Beach Forest)  
   เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ําไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล ต้นไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอ ใบหนา
แข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้ํา มักมีต้นเตยและหญ้าต่างๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พื้น
ล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลําบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้หนามชนิดต่างๆ  เช่น ซิง
ซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เป็นต้น 
  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
  ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจําพวกผลัดใบแทบทั้งส้ิน ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียว
ชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็กๆ ป่าชนิดสําคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
  1.   ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)  
   ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีป่าเบญจพรรณ
น้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดสําคัญได้แก่ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม 
ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สําคัญ  เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร  เป็นต้น 
  2.   ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)  
   หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีโจด 
ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนือ
ส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่าเต็งรังนี้มากที่สุด ตาม
เนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว 
แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่ม
แป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้าชนิดอื่นๆ 
 3.   ป่าหญ้า (Savannas Forest)  
  ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทําลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง 
หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ทําให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึง
ขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณที่
พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้ําได้ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น 
ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว 
  



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามชั้นคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 แล้ว การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังต้องปฏิบัติตาม “มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ” อีกด้วย  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่าย
และรุนแรงไม่ว่าพื้นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ 
  1.1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี 
พ.ศ.2525 ซึ่งจําเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้  
  1.2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1B หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูกทําลาย 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น ก่อนหน้าปี พ.ศ.2525 และการใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  
 2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําซึ่งมีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ลักษณะทั่วไปมี
คุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญได้ เช่น 
การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมทํา
ไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่าดัชนีคุณภาพของลุ่มน้ําที่สภาพป่าได้ถูก
บุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก  
 5) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานาและ
กิจการอื่นๆ ไปแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

 จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ เ กี่ ยวกับการกํ าหนดชั้ น คุณภาพ นํ้า   (กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2539) ได้มีการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําโดยจําแนกความสําคัญของพื้นที่ใน
เขตลุ่มน้ํา อันจะนําไปสู่การกําหนดเขตแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลุ่มน้ําแต่ละลุ่ม 
จะมีลักษณะและศักยภาพของส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันไปตามสภาพความสูง ความชัน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะหิน 
ลักษณะดิน และสภาวะอากาศ ดังนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา จึงเป็นการกําหนดลักษณะและศักยภาพของ
ส่ิงแวดล้อมให้ปรากฎขอบเขตได้แน่ชัดตามลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า เป็นการแบ่งเขตของทรัพยากรตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรเอง เพื่อช่วยกําหนดการใช้ทรัพยากร   การควบคุม
มลพิษและเป็นแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ, 2533) ซึ่ง
หลักการน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารลุ่มน้ํา เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําได้เป็นอย่าง
ดี  
 ตัวแปรที่ใช้ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 
 1) ความลาดชัน (Slope) 
 2) ความสูง (Elevation) 
 3) ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) 
 4) ลักษณะหิน (Geology) 
 5) ลักษณะดิน (Soil) 
 6) การปกคลุมของพื้นที่ป่าไม้ (Forest) 
 ค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา (WSC) ที่คํานวณไดจ้ากตัวแปรข้างต้น นํามากําหนดช่วงคะแนนสําหรับแต่
ละชั้นลุ่มน้ําไว้ดังนี ้
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 มีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 2  มีค่า WSC 1.55 - 2.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 3  มีค่า WSC 2.55 – 3.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 4  มีค่า WSC 3.55 – 4.75 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 5  มีค่า WSC มากกว่า 4.75 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (2533) ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําออกเป็น 5 ระดับช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามลําดับความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ํา โดยอาศัยผลจากสมการข้างต้น ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้
ง่าย และรุนแรง โดยมีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 ไม่ว่าพื้นที่จะมีป่า หรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 
แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ 
  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ใน

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูก
ทําลาย ดัดแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการใช้ที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ ก่อนปี 2525 
และการใช้ที่ดินที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  



 2) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 1.55-2.55 โดยทั่วไปมี
คุณสมบัติต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญ เช่น เหมือง
แร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 2.55-3.55 พื้นที่
โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจการทําไม้ เหมืองแร่และเพื่อกสิกรรมประเภทไม้ผลยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 3.55-4.75 และสภาพ
ป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
 5) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC มากกว่า 4.75 ขึ้นไป ลักษณะ
โดยทั่วไปภายในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นที่ราบ หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจกรรมอื่นๆ ไปแล้ว 
 
3. มาตรการการใช้ที่ดิน 
 

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

 2) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1B  
  (1) พื้นที่ใดที่มีการเปล่ียนสภาพเพ่ือประกอบการเกษตรกรรม (ไม่รวมการปลูกป่า) รูปแบบ

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

  (4) ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ ลุ่มน้ําชั้นนี้ หรือการทําเหมืองแร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจะต้องดําเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่
เกิดขึ้นบริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหว่างดําเนินการและภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการ มิให้ลงสู่แหล่งน้ําจนทําให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ําและไม่สามารถนํามาอุปโภค
และบริโภคได้ 

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

  (2) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการทางด้านเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอย่างเด็ดขาด  
  (3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าในบริเวณที่ถูกทําลายโดยรีบด่วน  
 4) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆ อนุญาตให้ได้ แต่ต้องมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ดินและน้ํา  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
   -  บริเวณดินที่ลึกน้อยกว่า 50 ซม. ที่ไม่เหมาะสมกับกิจการทางเกษตรกรรม สมควรใช้

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

 5) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4  
  (1) การใช้พื้นที่ทําป่าไม้ เหมืองแร่ และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   - บริเวณที่มีความลาดชัน 18-25 เปอร์เซ็นต์และดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. สมควรใช้เป็น

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

เศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
 6) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   -  บริเวณที่มีดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชไร่ ป่าเอกชน ไม้ผล 

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 



ภาคผนวก ค

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า



รายละเอียดโครงการสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าในปจัจุบนัในพ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบรุี
ล้าดับ ชือ่โครงการ ลุม่น้้าสาขา พิกัด UTM แหล่งน้้า พ้ืนที่ (ไร่) ปีที่ ปีที่

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ชือ่ X Y โครงการ ส่งน้้า ฤดูฝน ฤดูแล้ง ก่อตั้ง ส่งน้้า
1. ทา่วดับางคาง รอบเมือง เมือง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 752-800 1554-400 ปราจีน 3,000 1,460 1,500 60 2524 2525
2. ทา่หนิ ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 773-500 1545-100 ปราจีน 2,000 1,430 3,000 50 2524 2526
3. เพชรเอิม หาดนางแก้ว กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 787-000 1547-000 ปราจีน 3,000 1,170 3,000 - 2524 2526
4. ทา่กะเบา บางพลวง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 747-100 1549-900 ปราจีน 3,700 1,930 3,000 - 2524 2525
5. ทา่งาม ทา่งาม เมือง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 761-400 1552-500 ปราจีน 3,500 1,800 3,000 - 2525 2526
6. บางกะพ้อ บางกระเบา บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 738-200 1546-300 ปราจีน 3,000 1,340 3,000 - 2525 2527
7. ตาลหกต้น บางกระเบา บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 739-200 1547-200 ปราจีน 2,800 1,650 3,000 - 2525 2528
8. หวัไผ่ 2 บางพลวง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 745-700 1549-700 ปราจีน 4,800 1,540 3,000 - 2525 2530
9. หวัไผ่(ขี เหล็ก) บางพลวง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 743-700 1550-000 ปราจีน 3,000 1,530 3,000 - 2525 2527
10. คลองสารภี บางพลวง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 747-200 1552-400 คลองสารภี 2,800 1,040 3,000 - 2525 2530
11. ย่านยาว บางพลวง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 753-800 1545-200 คลองบางพลวง 3,500 1,250 3,000 - 2525 2529
12. หาดกระจง หาดนางแก้ว กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 783-100 1544-400 ปราจีน 3,200 2,050 3,000 - 2526 2529
13. ปากน ้า บอ่ทอง กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 813-300 1539-700 หว้ยพระปรง 2,000 2,000 3,000 - 2526 2527
14. ทา่ข่อย เมืองเก่า กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 799-000 1544-200 หว้ยพระปรง 2,500 1,030 3,000 - 2526 2527
15. วงัขอน(เมืองใหม)่ เมืองเก่า กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 797-100 1550-500 คลองหนมุาน 3,000 2,220 3,000 - 2526 2527
16. ต้นตะกู บางปลาร้า บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 754-400 1544-600 คลองบางพลวง 3,000 2,460 3,000 - 2526 2530
17. วงัขอน บางขาม บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 748-500 1537-400 คลองบางพลวง 2,200 1,930 3,000 - 2526 2530
18. ล้าพันตา ส้าพันตา นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 797-300 1558-300 คลองหนมุาน 3,200 1,820 3,000 - 2526 2529
19. ชะอม สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 796-500 1560-800 คลองหนมุาน 3,000 1,240 3,000 - 2526 2527
20. ต้นสะตือ วดัโบสถ์ เมือง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 752-000 1549-300 ปราจีน 4,400 1,350 3,000 - 2528 2530
21. บา้นอินทนลิ บางเดชะ เมือง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 752-500 1549-700 ปราจีน 4,400 1,400 3,000 - 2528 2530
22. บางบริบรูณ์ บางบริบรูณ์ เมือง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 757-000 1554-500 ปราจีน 9,840 9,840 3,000 - 2529 2530
23. หว้ย 2 บอ่ทอง กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 804-800 1540-100 หว้ยพระปรง 2,800 1,030 3,000 - 2530 2532
24. ต้นตะกู 2 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 753-800 1542-200 คลองบางพลวง 2,800 1,050 3,000 - 2531 2532
25. คูตานพ บางสร้าง บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 740-600 1549-400 ปราจีน 3,500 2,210 3,000 - 2532 2535
26. ปากแพรก กบนิทร์บรีุ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 790-700 1547-200 ปราจีน 3,000 1,200 3,000 - 2532 2534
27. ทา่ช้าง กบนิทร์บรีุ กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 790-500 1546-700 หว้ยพระปรง 3,600 1,800 3,000 - 2532 2534
28. เสี ยว นาดี นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 801-400 1562-800 คลองหนมุาน 1,000 1,000 3,000 - 2532 2534
29. ปากร่วม สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 796-000 1561-800 คลองหนมุาน 500 500 3,000 - 2534 2536
30. แก่ง วงัตะเคียน กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 810-200 1538-800 หว้ยพระปรง 1,500 1,500 3,000 - 2535 2537
31. นาดี นาดี นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 800-800 1562-500 หว้ยยาง 1,500 1,500 3,000 - 2535 2537
32. แดง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 801-000 1562-300 คลองยาง 3,000 1,500 3,000 - 2536 2538
33. บางกะเบา บางกระเบา บา้นสร้าง ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 738-100 1545-000 ปราจีน 1,500 1,500 3,000 - 2537 2540
34. นาค้า บา้นนา กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 806-900 1551-900 หว้ยโสมง 1,500 1,000 3,000 - 2537 2540
35. กระเดียง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 807-300 1563-000 คลองยาง 1,500 1,000 3,000 - 2537 2539
36. นาดี(2) นาดี นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 800-300 1562-700 คลองหนมุาน 1,500 1,000 3,000 - 2538 2540
37. แก่งตาโหล วงัตะเคียน กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 809-200 1531-100 หว้ยพระปรง 1,500 1,000 3,000 - 2538 2541
38. ตล่ิงชัน(แก่ง2) นาแขม กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ แม่น ้าพระปรง 797-700 1556-300 คลองหนมุาน 1,500 1,000 3,000 - 2538 2541
39. ซ่ง(2) ย่านรี กบนิทร์บรีุ ปราจีนบรีุ คลองพระสะทงึ 798-500 1543-800 หว้ยพระปรง 1,500 1,000 3,000 - 2539 2541
40. วงัอ้ายปอ่ง แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ แม่น ้าปราจีนตอนล่าง 179-800 1560-400 หว้ยค้าภู 1,500 1,000 3,000 - 2540 2541
41. ทา่กระตุ้ม สระขวญั เมือง สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 819-900 1525-500 คลองพระสะทงึ 3,500 1,690 3,000 - 2528 2530
42. โคกมะตูม หนองบอน เมือง สระแก้ว คลองพระสะทงึ 187-000 1533-700 หว้ยพระปรง 3,300 1,360 3,000 - 2528 2530
43. เหล่าอ้อย โคกปี่ฆ้อง เมือง สระแก้ว คลองพระสะทงึ 179-900 1537-900 หว้ยพระปรง 4,000 1,290 3,000 - 2528 2530
44. หนองกก สระแก้ว เมือง สระแก้ว คลองพระสะทงึ 189-800 1532-700 หว้ยพระปรง 3,000 1,150 3,000 - 2528 2530
45. ประจันตคามนอ้ย โนนหมากเค็ง วฒันานคร สระแก้ว คลองพระสะทงึ 193-600 1532-000 หว้ยพระปรง 3,000 1,800 3,000 - 2529 2531
46. พระเพลิง พระเพลิง กิง่ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 180-600 1506-300 คลองพระสะทงึ 3,400 1,050 3,000 - 2530 2531
47. หนองปรือ สระแก้ว เมือง สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 185-200 1525-100 คลองพระสะทงึ 2,500 1,050 3,000 - 2531 2533
48. หนองนกเขา ทา่เกษม เมือง สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 188-800 1526-700 คลองนางชิง 1,300 1,300 3,000 - 2534 2537
49. คลองกระเบื อง เขาฉกรรจ์ กิง่ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 184-200 1519-000 คลองพระสะทงึ 3,800 1,500 3,000 - 2536 2540
50. หนองกระทุ่ม เขาฉกรรจ์ กิง่ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 183-900 1513-800 คลองพระสะทงึ 3,900 2,340 3,000 - 2536 2540
51. ทา่ตาสี ตาหลังใน วงัน ้าเย็น สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 181-100 1499-300 คลองตาหลัง 2,900 1,400 3,000 - 2536 2538
52. คลองยายอินทร์ วงัสมบรูณ์ วงัน ้าเย็น สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 188-600 1480-600 คลองพระสะทงึ 1,500 1,500 3,000 - 2537 2540
53. ตาหลังใน ตาหลังใน วงัน ้าเย็น สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 184-800 1496-800 คลองตาหลัง 1,500 1,000 3,000 - 2537 2540
54. ด่านชัย ตาหลังใน วงัน ้าเย็น สระแก้ว แม่น ้าปราจีนบรีุ(สายหลัก) 180-600 1498-500 คลองตาหลัง 1,500 1,500 3,000 - 2537 2540
55. ลานไผ่ หนองหวา้ เมือง สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 183-500 1509-700 คลองพระสะทงึ 1,500 1,500 3,000 - 2538 2540
56. โคกนอ้ย วงัสมบรูณ์ วงัน ้าเย็น สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 188-000 1482-000 คลองพระสะทงึ 1,500 1,000 3,000 - 2538 2541
57. ใหม่ถาวร สระขวญั เมือง สระแก้ว แม่น ้าพระปรง 181-000 1529-200 คลองพระสะทงึ 1,500 1,500 3,000 - 2539 2540

รวม 154,640 89,200 7,500 110

ที่ตั้ง พ้ืนที่เพาะปลูก(ไร่)
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