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 กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว ณ ปี 2555 มีจํานวน 3 สาขา คือ กปภ.สาขาสระแก้ว กปภ.สาขา
วัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ  โดยกปภ.สาขาสระแก้ว และกปภ.สาขาอรัญประเทศ มักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ เนื่องจากปริมาณน้ําในคลองพระสะทึง และห้วยพรหมโหด ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบ
ในการผลิตน้ําประปาของกปภ.สาขาสระแก้วและ กปภ.สาขาอรัญประเทศนั้น  มีปริมาณไม่เพียงพอในช่วง
หน้าแล้ง ทําให้ประสบปัญหาในการผลิตน้ําประปาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามความต้องการ 

ดังนั้น จึงมีการสํารวจและศึกษาศักยภาพด้านปริมาณน้ําในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการ
น้ําประปาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนในการจัดหาแหล่งน้ําดิบในการ
ผลิตน้ําประปาในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
ด้านแหล่งน้ําต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาแหล่งน้าํ 
              มิถุนายน 2555 
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 1-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

เพื่อเป็นการรองรับนโยบาย และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้จังหวัดสระแก้วมีความพร้อมใน
การพัฒนาที่ย่ังยืน กองพัฒนาแหล่งน้ําจึงได้ทําการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ําของจังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการแหล่งน้ําดิบ และการจัดทําแผนโครงการพัฒนาระบบประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา ทั้งยังสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างทันท่วงที 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่งน้ําดิบของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา ในจังหวัดสระแก้ว ทั้งศักยภาพแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน สําหรับเป็นข้อมูลในการ
วางแผนแก้ไขการขาดแคลนแหล่งน้ําดิบในระยะยาวต่อไป 

 
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1.3.1 พื้นที่ศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ พ้ืนที่การให้บริการของ กปภ.สาขาในจังหวัด

สระแก้ว ได้แก่ กปภ.สาขาสระแก้ว กปภ.สาขาวัฒนานคร และกปภ.สาขาอรัญประเทศ   
  

1.3.2 ขอบเขตและวิธีการศึกษา   
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมชลประทาน และสํารวจหา

ศักยภาพแหล่งน้ําทั้งผิวดินและใต้ดิน ในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ทราบถึง
ความเพียงพอของปริมาณน้ําดิบในแต่ละ กปภ. สาขา  

 

1.3.3 ระยะเวลาทําการศึกษา 
ได้เริ่มทําการเก็บข้อมูล ศึกษาพื้น และสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2554 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อสํารวจพื้นที่ ข้อมูลการประปาสาขา แหล่งน้ําผิวดิน และแหล่งน้ําใต้ดิน  
 

1.4 ข้อจํากัดในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้ําในภาพรวมทั้งจังหวัด ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเฉพาะ

พ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง ควรมีการศึกษาขั้นรายละเอียดอีกครั้ง 
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บทที่ 2 

สภาพพื้นที่จงัหวัดสระแกว้ 
 
2.1 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดสระแก้ว ต้ังอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 256 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 7,195.436 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด ใกล้เคียง 
ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอละหานทราย  
   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอกบินทร์บุรี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอ 
   สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.2 เขตการปกครอง  
จังหวัดสระแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ 58 ตําบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 15 เทศบาล (3 เทศบาลเมือง 12 เทศบาลตําบล) 50 องค์การบริหารส่วนตําบล โดยแบ่งเป็น
รายอําเภอ  ได้แก่ อําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ อําเภอตาพระยา อําเภอวัง
น้ําเย็น อําเภอคลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอโคกสูง และอําเภอวังสมบูรณ์ ดังแสดงตามรูปที่ 2.1 

 

รูปที่ 2.1 แสดงเขตการปกครองในจังหวัดสระแก้ว 
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2.3 ประชากร  
ณ ธันวาคม 2553 จังหวัดสระแก้ว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 544,100 คน เป็นชาย 273,726 คน 

เป็นหญิง 270,374 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองสระแก้ว มีจํานวน 107,909 
คน รองลงมา ได้แก่ อําเภออรัญประเทศ มีจํานวน 84,665 คน 

 
2.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

บริเวณด้านทิศตะวันออกเป็นป่าทึบและมีเทือกเขาเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา 
ด้านทิศเหนือติดเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้านทิศใต้ติดเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อน 
ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับเนินเขา สภาพพื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ โดย
มีระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร และพื้นที่ในเขตอําเภอวัฒนานคร ซึ่งมีลักษณะเป็น
สันกั้นน้ํา โดยทางด้านทิศตะวันตกน้ําจะไหลลงสู่อําเภอเมืองสระแก้ว ส่วนด้านทิศตะวันออกน้ําจะไหลลาด
สู่อําเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชาทั้งหมด 

 

 
 
รูปที่ 2.2  แสดงลักษณะภูมิประเทศจังหวัดสระแก้ว 
(ที่มา : ภาพจาก http://maps.google.co.th/maps) 
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2.5 แหล่งน้าํ 
 

2.5.1 แหล่งน้ําธรรมชาติ จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญ 12 แห่งคือ คลองพระ
สะทึงคลองตาหลัง  คลองไก่เถื่อน  คลองวังจิก  คลองพระปรง  คลองลําสะโตน  ห้วยยาง  ห้วยตะเคียน  
ห้วยนางามห้วยพรมโหด  ห้วยไผ่  คลองน้ําใส   มีแม่น้ํา ห้วยลําธาร คลอง จํานวน 244 สาย ซึ่งในจํานวนนี้
มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง จํานวน 96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และ
อ่ืนๆ 297 แห่ง ที่มีสภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่ง 

 
2.5.2 แหล่งน้ําของกรมชลประทาน แหล่งน้ําชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วย

แหล่งน้ําตามโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหมู่บ้าน
ป้องกันตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็ก ที่สร้างเสร็จแล้ว ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2543 รวม 173 
โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ 346.325 ล้าน ลบ.ม. และมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 337,506 ไร่ 
หรือร้อยละ 13.83 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ของจังหวัด 2,440,783 ไร่ 

 
2.5.3 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ํา 
น้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค ปี 2545 จังหวัดสระแก้ว มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล) 65,612 คน 

และในเขตชนบท 473,945 คน มีความต้องการน้ํากินน้ําใช้ในเขตเมือง และชนบทประมาณ 16,403,000 
ลิตร และ 23,674,750 ลิตร ตามลําดับ 

น้ําเพื่อการเกษตร แหล่งน้ําที่ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ใช้เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย บ่อ
บาดาลส่วนตัว 12,805 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 1,920 บ่อ (จากข้อมูล กชช.2 ค ปี 2544) 

ระบบน้ําประปา จังหวัดสระแก้วมีหน่วยงานที่ให้บริการน้ําประปา ได้แก่การประปาส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจํานวนหมู่บ้านที่มีน้ําประปาทั้งหมด 633 หมู่บ้าน และไม่มีน้ําประปาใช้ 
12 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98.14 และ 1.86 ของหมู่บ้านทั้งหมด ตามลําดับ (จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี 
2544)  ประปาในเขตเมือง ณ เดือนกันยายน 2554 จังหวัดสระแก้ว มีจํานวนการประปาทั้งหมด 6 แห่ง มี
จํานวนผู้ใช้น้ํา 20,778 ราย  มีปริมาณน้ําผลิต 6,759,156 ลูกบาศก์เมตรต่อปี   มีปริมาณน้ําจําหน่าย 
5,511,238 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  คิดเป็นปริมาณน้ําสูญเสียร้อยละ 18.46 

สถานีสูบน้ําไฟฟ้า จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2544 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ได้ดําเนินการ
จัดต้ังสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ในจังหวัดสระแก้วแล้ว จํานวน 18 สถานี พ้ืนที่โครงการ 44,865 ไร่ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม และขจัดปัญหาความแห้งแล้ง ของพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน 
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บทที่ 3 

ระบบประปาของการประปาส่วนภูมภิาค ในจังหวัดสระแก้ว 
 
3.1 ระบบประปาในภาพรวม 
 

 การประปาส่วนภูมิภาค ในจังหวัดสระแก้ว สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค  ภาค 3 เขต 1 อยู่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ระบบผลิตประปาทั้งหมดของ การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
เป็นระบบผลิตแบบทั่วไป (Conventional Water Treatment) กล่าวคือ ทําการสูบน้ําจากแหล่งน้ําผิวดิน 
โดยแหล่งน้ําดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ําประปา ได้แก่ คลองพระปรง คลองพระสะทึง คลองอีจ่อย และห้วย
พรหมโหด  สูบจากสถานีสูบน้ําแรงต่ําส่งมายังระบบสร้างและตกตะกอนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกรอง และ
น้ําประปาที่ผลิตได้จะถูกฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน และไหลไปพักที่ถังน้ําใส แล้วถูกสูบผ่านโรงสูบน้ําแรงสูงขึ้น
เก็บไว้ในถังสูง เพื่อจ่ายให้ผู้ใช้น้ําต่อไป โดยมีจํานวน กปภ.สาขาในพื้นที่ จํานวน 3 สาขา ดังแสดงตามรูปที่ 
3.1  ดังนี้ 

1.  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ประกอบด้วยหน่วยบริการ 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการ
เขาฉกรรจ์และ หน่วยบริการวังน้ําเย็น 

2.  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ประกอบด้วยหน่วยบริการ 1 แห่ง ได้แก่ หน่วย
บริการคลองหาด 

3.  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 

 
 

รูปที่ 3.1  แสดงตําแหน่งที่ต้ังของ กปภ.สาขา ในจังหวัดสระแก้ว 
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3.2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว 
 

 3.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ต้ังอยู่เลขที่ 186/3 ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว 
อ.เมือง  จ.สระแก้ว มีหน่วยบริการในสังกัด จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการเขาฉกรรจ์และหน่วยบริการ
วังน้ําเย็น โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว จะทําการผลิตน้ําประปาที่สถานีผลิตน้ําประปา 
สระขวัญ  และจ่ายน้ําประปาภายในพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้ว รวมถึงเป็นแม่ข่ายในการส่งน้ําประปาไปยัง
สถานีจ่ายน้ําเขาฉกรรจ์ (หน่วยบริการเขาฉกรรจ์) ใช้จ่ายน้ําในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์  สําหรับหน่วย
บริการวังน้ําเย็น จะทําการผลิตน้ําประปาที่สถานีผลิตน้ําประปาวังน้ําเย็น และจ่ายน้ําประปาภายในพื้นที่
เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น ดังแสดงตามรูปที่ 3.2  ณ เดือนกันยายน 2554 กปภ.สาขาสระแก้ว มีผู้ใช้น้ํา
จํานวน 8,991 ราย  รวมกําลังการผลิตที่ใช้งานรวม 14,400 ลบ.ม./วัน 

 
 

รูปที่ 3.2  แสดงที่ต้ังและพื้นที่ให้บริการ ของกปภ.สาขาสระแก้ว หน่วยบริการเขาฉกรรจ์และ               
             หนว่ยบริการวังน้ําเย็น 
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 3.2.2 ระบบประปา 

  1)  กปภ. สาขาสระแก้ว (สถานีผลิตน้ําแม่ข่าย)  มีกําลังการผลิตรวมขนาด 500 ลบ.ม./
ชม. ประกอบด้วยโรงกรองน้ําขนาด 100 และ 400 ลบ.ม./ชม.  ถังน้ําใสรวมขนาด 4,000 ลบ.ม. 
ประกอบด้วยถัง 1,000 ลบ.ม.และ 3,000 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. 

2)  หน่วยบริการเขาฉกรรจ์  (ไม่มีระบบผลิตน้ําประปาของตนเอง) รับน้ําประปาจาก 
กปภ.สาขาสระแก้ว (แม่ข่าย) มีถังน้ําใสขนาด 500 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. 

3)  หน่วยบริการวังน้ําเย็น  มีกําลังการผลิตรวมขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยโรง
กรองน้ําขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 โรงกรอง  มีถังน้ําใสขนาด 500 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. 

ปัจจุบันหน่วยบริการวังน้ําเย็นกําลังมีการก่อสร้างระบบผลิตใหม่ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
บริเวณบ้านวังสําลี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 

 
 3.2.3 แหล่งน้ําดิบ 

  1)  กปภ. สาขาสระแก้ว ใช้แหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จาก 
คลองพระสะทึง ดังแสดงตามรูปที่ 3.3  โดยจุดสูบน้ําดิบคลองพระสะทึงได้ต้ังอยู่บริเวณท้ายของแม่น้ําคลอง
พระสะทึง และมีสถานีผลิตน้ําที่บ้านสระขวัญ 

  ระบบสูบน้ําดิบ เป็นโรงสูบน้ําแบบแพลอย และโรงสูบน้ําแบบรางเลื่อนยื่นลงไปในแม่น้ํา  
ท่อส่งน้ําดิบจากสถานีสูบน้ําดิบคลองพระสะทึงไปยังสถานีผลิตน้ําประปาสระขวัญ เป็นท่อชนิด AC Ø 400 
มม. ความยาวท่อประมาณ 2 กม. 

  2)  หน่วยบริการเขาฉกรรจ์ รับน้ําประปาจาก กปภ.สาขาสระแก้ว 

  3)  หน่วยบริการวังน้ําเย็น ใช้แหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
ได้แก่ คลองอีจ่อย  ดังแสดงตามรูปที่ 3.4 

  ระบบสูบน้ําดิบเป็นโรงสูบน้ําแบบบนดิน  โดยท่อที่ส่งน้ําดิบจากสถานีสูบน้ําดิบคลอง 
อีจ่อยไปยังสถานีผลิตน้ําประปาวังน้ําเย็น เป็นท่อชนิด PVC Ø 150 มม. ความยาวท่อประมาณ 5 กม. 
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รูปที่ 3.3 คลองพระสะทึง (รูปบน) แหล่งน้ําดิบ ของกปภ.สาขาสระแก้ว (แม่ข่าย)  และระบบสูบน้ําดิบแบบ 
           แพลอยและแบบรางเลื่อน (รูปล่าง) ของกปภ.สาขาสระแก้ว (แม่ข่าย)  (พฤศจิกายน 2554) 
 

     
 

 
 

รูปที่ 3.4 คลองอีจ่อย (บนซ้าย) แหล่งน้ําดิบของหน่วยบริการวังน้ําเย็น  และท่อทางดูดของสถานีสูบน้ําดิบ 
           คลองอีจ่อย (บนขวา) (พฤศจิกายน 2554) 
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 3.2.4 ปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสีย 
  ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กปภ. สาขาสระแก้ว มีปริมาณ
การใช้น้ํา ดังนี้ 

- ปริมาณน้ําผลิต    เท่ากับ     2,915,957 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําผลิตจ่าย    เท่ากับ     2,877,649 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําจําหน่าย    เท่ากับ     2,278,323 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําสูญเสียเฉลี่ยรายปี   เท่ากับ     21.867 เปอร์เซ็นต์ 

โดยปริมาณน้ําจําหน่ายสูงสุดอยู่ในเดือน มกราคม 2554 มีปริมาณนํ้า 215,886 ลบ.ม. ตํ่าสุดอยู่ใน
เดือน สิงหาคม 2554 มีปริมาณน้ํา 174,039 ลบ.ม.  ส่วนเดือนที่มีน้ําสูญเสียมากที่สุดอยู่ในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2554 เท่ากับ 34.695 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงตามตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสียรายเดือน ของกปภ.สาขา 
                สระแก้ว 
 

 
 
 3.2.5 ความต้องการใช้น้ําในอนาคต ของกปภ.สาขาสระแก้ว 
  การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําดิบในอนาคตของกปภ. สาขาสระแก้วอีก 10ปี (ปี2565) 
และ20ปี (ปี2575)  พบว่ามีปริมาณความต้องการใช้น้ําดิบ ประมาณ 4,391,728 ลบ.ม./ปี และ 6,015,976 
ลบ.ม./ปี ตามลําดับ 
  การคาดการณ์จํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของกปภ. สาขาสระแก้วอีก 10ปี (ปี2565) และ20
ปี (ปี2575)  พบว่ามีจํานวนผู้ใช้น้ํา ประมาณ 14,130 ราย และ 18,645 ราย ตามลําดับ (อ้างอิงจาก  
การคาดการณ์ความต้องการน้ําดิบและจํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของ กพน.) 
 
 3.2.6 ปัญหาแหล่งน้ําดิบ 
  ปัญหาในการดําเนินงานกิจการประปาของ กปภ.สาขาสระแก้ว ในปัจจุบันที่สําคัญ ได้แก่ 
ปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาที่สถานีผลิตน้ําประปาสระขวัญ  กปภ.สาขาสระแก้วรับน้ํา
ดิบจากคลองพระสะทึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบหลักแหล่งเดียว มีสภาพต้ืนเขินและมีปริมาณน้ําน้อยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง อีกทั้ง ตลอดแนวลําคลองยังมีการก่อสร้างฝายทดน้ําจํานวนมากเพื่อใช้การเกษตร  
ทําให้กปภ.สาขาสระแก้วซึ่งใช้น้ําจากคลองพระสะทึงในช่วงท้ายน้ํามีความเสี่ยงมักจะประสบปัญหาขาด
แคลนน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งของทุกปีในอดีตโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน
ของเกือบทุกปี  กปภ.สาขาสระแก้วจําเป็นต้องลดการผลิตน้ําประปาลงจากปัญหาขาดแคลนน้ําดิบ  ทําให้
การบริการน้ําประปาในช่วงเวลาดังกล่าวน้ําจะไหลอ่อนและแรงดันปลายเส้นท่อไม่เพียงพอ  และกปภ.

กปภ. สาขาสระแกว ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54

กําลังผลิต (ลบ.ม./วัน) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

ปริมาณน้ําผลิต 234,321 233,566 239,221 267,777 266,500 233,955 245,088 252,840 247,014 233,516 229,899 232,260

ปริมาณน้ําผลิตจาย 231,925 231,675 237,398 261,166 262,251 230,696 242,203 249,286 243,803 230,641 227,097 229,508

ปริมาณน้ําจําหนาย 180,869 186,119 193,995 215,886 174,039 177,651 191,528 193,976 196,063 184,191 190,732 193,274

ปริมาณน้ําสูญเสียรวม (%) 22.811 20.314 18.906 19.378 34.695 24.066 21.853 23.281 20.627 21.123 17.037 16.785
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สาขาสระแก้วต้องประกาศหยุดจ่ายน้ําและสลับพ้ืนที่การจ่ายน้ําในบางช่วงเวลา  สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและธุรกิจต่างๆ 
 
 3.2.7 แนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําดิบ 

กปภ.สาขาสระแก้ว มีแผนงานการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ําและปรับปรุงระบบน้ําดิบ  
กล่าวคือมีแผนก่อสร้างสถานีสูบแห่งใหม่ (สถานีสูบน้ําดิบคลองพระปรง)  ในที่ดินจัดซื้อประมาณ 10 ไร่ 
(จัดซื้อไว้แล้ว)  โดยก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบพร้อมติดต้ังเครื่องสูบน้ําดิบ และวางท่อส่งน้ําดิบ PE Ø 500 มม.  
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ไปยังสถานีผลิตน้ําสระขวัญ กปภ.สาขาสระแก้ว 
โดยแผนโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเริ่มปีงบประมาณ 2556 วงเงินงบประมาณ 64,719,000 บาท 
  แผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในระยะสั้นที่ผ่านมา ทางกปภ.สาขาสระแก้วได้มี
การผันน้ําจากสระน้ําของเอกชนเข้ามายังคลองพระสะทึงบริเวณสถานีผลิตน้ําแรงต่ําเพื่อใช้ในการผลิตน้ํา 
และอีกส่วนได้สูบน้ําจากสระน้ําของ อบต.สระขวัญ มีขนาดความจุสระ 483,800 ลบ.ม.  โดยสูบอัดเข้าเส้น
ท่อจ่ายโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาในช่วงขาดแคลนน้ํา  แผนผังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ของกปภ.
สาขาสระแก้ว ดังแสดงตามรูปที่ 3.5 
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รูปที่ 3.5 แผนผังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ของกปภ.สาขาสระแก้ว ปีงบประมาณ 2556 

วางท่อน้ําดิบ PE Ø 500 มม. 
ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 



 
รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                              บทที่ 3 

 ข้อมูลระบบประปา ในจังหวัดสระแก้ว 
 

 3-8                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

3.3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร 
 

 3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ต้ังอยู่เลขที่ 10 ถ.วัฒนานคร-แซร์ออ  ต.วัฒนา
นคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  มีหน่วยบริการในสังกัด จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการคลองหาด โดย
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานครจะทําการผลิตน้ําประปาที่สถานีผลิตน้ําประปาวัฒนานคร และจ่าย
น้ําประปา ภายในพื้นที่อําเภอวัฒนานคร  ส่วนหน่วยบริการคลองหาด จะทําการผลิตน้ําประปาที่สถานีผลิต
น้ํ าประปาคลองหาด  และจ่ายน้ํ าประปาภายในพื้นที่ อํา เภอคลองหาด  ดังแสดงตามรูปที่  3.6   
ณ เดือนกันยายน 2554 กปภ.สาขาวัฒนานคร มีผู้ใช้น้ําจํานวน 3,435 ราย  รวมกําลังการผลิตที่ใช้งาน 
6,480 ลบ.ม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.6 แสดงที่ต้ังและพื้นที่ให้บริการ ของกปภ.สาขาวัฒนานคร และหน่วยบริการคลองหาด 

บานวังรี
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 3.3.2 ระบบประปา 

  1)  กปภ. สาขาวัฒนานคร (สถานีผลิตน้ําแม่ข่าย) มีกําลังการผลิตรวม 220 ลบ.ม./ชม. 
ประกอบด้วยโรงกรองน้ําขนาด 100 และ120 ลบ.ม./ชม.  ถังน้ําใสรวมขนาด 1,500 ลบ.ม. ประกอบด้วย
ถัง 1,000 ลบ.ม.และ 500 ลบ.ม. และถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. 
  ปัจจุบัน ได้ทําการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง) เพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา
กปภ.สาขาวัฒนานคร ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.และถังน้ําใส ขนาด 2,000 ลบ.ม.  เพื่อใช้ส่งน้ําประปาไปยัง 
กปภ.สาขาอรัญประเทศ และหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้ กปภ.สาขาวัฒนานคร มีกําลังการผลิตรวม 
ทั้งหมดเท่ากับ 420 ลบ.ม./ชม. 

2)  หน่วยบริการคลองหาด  มีกําลังการผลิต 50 ลบ.ม./ชม. ถังน้ําใสขนาด 500 ลบ.ม.
และถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. 

 
 3.3.3 แหล่งน้ําดิบ 

  1)  กปภ. สาขาวัฒนานคร ใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองพระปรง บริเวณบ้านวังรี  และมีสระ
พักน้ําดิบวัฒนานคร  มีปริมาณความจุประมาณ 13,000 ลบ.ม. (อยู่บริเวณสํานักงาน)  ดังแสดงตามรูปที่ 
3.7  และต้นน้ําของคลองพระปรงมีอ่างเก็บน้ําพระปรง ซึ่งมีความจุเก็บกัก 97 ล้าน ลบ.ม. 

  ระบบสูบน้ําดิบ มีโรงสูบน้ําแรงต่ําบ้านวังรี ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของ กปภ.สาขาวัฒนานคร 
สูบส่งน้ําดิบจากโรงสูบน้ําแรงต่ําบ้านวังรีไปยังสถานีผลิตน้ํา วางท่อ HDPE Ø 315 มม. ระยะทางประมาณ 
16 กิโลเมตร  โดยสามารถสูบเข้าระบบผลิตโดยตรงหรือสูบไปพักที่สระพักน้ําดิบที่อยู่ภายในบริเวณ กปภ.
สาขาวัฒนานคร 

  2)  หน่วยบริการคลองหาด ใช้แหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
จากอ่างเก็บน้ําคลองหาด มีปริมาณความจุ 830,000 ลบ.ม. ดังแสดงตามรูปที่ 3.8 ระบบสูบน้ําดิบเป็นแบบ
บนดิน 
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รูปที่ 3.7 คลองพระพระปรงและท่อทางดูด (รูปบน) แหล่งน้ําดิบ ของกปภ.สาขาวัฒนานคร และ 
            สระพักน้ําดิบวัฒนานครและท่อทางดูด (รูปล่าง) (พฤศจิกายน 2554) 
 

     
 

 
 

รูปที่ 3.8 สระพักน้ําดิบคลองหาด แหล่งน้ําดิบของหน่วยบริการคลองหาด (พฤศจิกายน 2554) 
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 3.3.4 ปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสีย 
  ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กปภ. สาขาวัฒนานคร มี
ปริมาณการใช้น้ํา ดังนี้ 

- ปริมาณน้ําผลิต    เท่ากับ     1,047,628 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําผลิตจ่าย    เท่ากับ     1,038,625 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําจําหน่าย    เท่ากับ     879,278 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําสูญเสียเฉลี่ยรายปี   เท่ากับ     16.07 เปอร์เซ็นต์ 

โดยปริมาณน้ําจําหน่ายสูงสุดอยู่ในเดือน มกราคม 2554 มีปริมาณน้ํา 84,631 ลบ.ม.  ตํ่าสุดอยู่ใน
เดือน ตุลาคม 2553 มีปริมาณน้ํา 65,895ลบ.ม.  ส่วนเดือนที่มีน้ําสูญเสียมากที่สุดอยู่ในเดือน มีนาคม 
2554 เท่ากับ 24.498 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงตามตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 ข้อมูลปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสียรายเดือน ของกปภ.สาขา 
                วัฒนานคร 
 

 
 
 3.3.5 ความต้องการใช้น้ําในอนาคต ของกปภ.สาขาวัฒนานคร 
  การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําดิบในอนาคตของกปภ. สาขาวัฒนานครอีก 10ปี  
(ปี2565) และ20ปี (ปี2575)  พบว่ามีปริมาณความต้องการใช้น้ําดิบ ประมาณ 1,560,646 ลบ.ม./ปี และ 
2,070,189 ลบ.ม./ปี ตามลําดับ 
  การคาดการณ์จํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของกปภ. สาขาวัฒนานครอีก 10ปี (ปี2565) และ
20ปี (ปี2575)  พบว่ามีจํานวนผู้ใช้น้ํา ประมาณ 5,004 ราย และ 6,394 ราย ตามลําดับ (อ้างอิงจาก  
การคาดการณ์ความต้องการน้ําดิบและจํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของ กพน.) 
 
 3.3.6 ปัญหาแหล่งน้ําดิบ 
  เนื่องจาก กปภ.สาขาวัฒนานคร ใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองพระปรง  ซึ่งบริเวณต้นน้ําคลอง
พระปรงมีโครงการอ่างเก็บน้ําพระปรง ซึ่งเป็นอ่างเก็บเก็บน้ําขนาดกลาง มีปริมาณความจุเก็บกักที่ 97 ล้าน 
ลบ.ม.  ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบที่มีศักยภาพ  รวมถึงอ่างเก็บน้ําคลองหาด ของหน่วยบริการคลองหาด กปภ.
สาขาวัฒนานคร มีปริมาณความจุเก็บกักที่ 0.83 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งปัจจุบันหน่วยบริการคลองหาดใช้น้ําเพียง 
18% ของความจุอ่าง  ทําให้ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบในช่วงหน้าแล้ง 
  

กปภ. สาขาวัฒนานคร ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54

กําลังผลิต (ลบ.ม./วัน) 6,480 6,480 6,480 6,480 5,280 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480

ปริมาณน้ําผลิต 81,874 84,639 90,755 96,018 82,223 95,640 93,461 87,617 89,509 86,158 85,328 74,406

ปริมาณน้ําผลิตจาย 81,017 83,714 88,277 95,163 81,323 95,239 93,089 87,001 88,977 85,801 85,005 74,019

ปริมาณน้ําจําหนาย 65,895 67,918 71,553 84,631 69,897 72,210 75,783 77,604 75,984 73,172 72,897 71,734

ปริมาณน้ําสูญเสียรวม (%) 19.517 19.756 21.158 11.859 14.991 24.498 18.915 11.428 15.110 15.072 14.568 3.591
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3.4 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ 
 

 3.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ ต้ังอยู่เลขที่ 40/1 ถ.บํารุงราษฎร์   
ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศมีระบบผลิต
น้ําประปาที่สถานีผลิตน้ําประปาบ้านด่าน (ก่อนถึงเทศบาลเมืองอรัญฯ ประมาณ 5 กม.) โดยใช้แหล่งน้ําดิบ
จากสระพักน้ําดิบซึ่งรับน้ําจากห้วยพรหมโหด และจ่ายน้ําประปา ภายในพื้นที่ อบต.บ้านด่าน  เทศบาล
เมืองอรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ  ดังแสดงตามรูปที่ 3.9 ณ เดือนกันยายน 2554 กปภ.อรัญประเทศ 
มีผู้ใช้น้ําจํานวน 8,352 ราย  รวมกําลังการผลิตที่ใช้งาน 7,200 ลบ.ม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.9 แสดงที่ต้ังและพื้นที่ให้บริการ ของกปภ.สาขาอรัญประเทศ 
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 3.4.4 ปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสีย 
  ในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) กปภ. สาขาอรัญประเทศ มี
ปริมาณการใช้น้ํา ดังนี้ 

- ปริมาณน้ําผลิต    เท่ากับ     2,795,571 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําผลิตจ่าย    เท่ากับ     2,683,189 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําจําหน่าย    เท่ากับ     2,353,637 ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ําสูญเสียเฉลี่ยรายปี   เท่ากับ     15.80 เปอร์เซ็นต์ 

โดยปริมาณน้ําจําหน่ายสูงสุดอยู่ในเดือน กันยายน 2554 มีปริมาณน้ํา 206,906 ลบ.ม.  ตํ่าสุดอยู่
ในเดือน ตุลาคม 2553 มีปริมาณน้ํา 185,430 ลบ.ม.  ส่วนเดือนที่มีน้ําสูญเสียมากที่สุดอยู่ในเดือน มีนาคม 
2554 เท่ากับ 21.669 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงตามตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลปริมาณน้ําผลิต น้ําผลิตจ่าย น้ําจําหน่าย และน้ําสูญเสียรายเดือน ของกปภ.สาขา 
                อรัญประเทศ 
 

 
 
 3.4.5 ความต้องการใช้น้ําในอนาคต ของกปภ.สาขาอรัญประเทศ 
  การคาดการณ์ความต้องการใช้น้ําดิบในอนาคตของกปภ. สาขาอรัญประเทศอีก 10ปี (ปี
2565) และ20ปี (ปี2575)  พบว่ามีปริมาณความต้องการใช้น้ําดิบ ประมาณ 4,436,538 ลบ.ม./ปี และ 
6,104,659 ลบ.ม./ปี ตามลําดับ 
  การคาดการณ์จํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของกปภ. สาขาอรัญประเทศอีก 10ปี (ปี2565) 
และ20ปี (ปี2575)  พบว่ามีจํานวนผู้ใช้น้ํา ประมาณ 13,189 ราย และ 17,482 ราย ตามลําดับ (อ้างอิงจาก  
การคาดการณ์ความต้องการน้ําดิบและจํานวนผู้ใช้น้ําในอนาคตของ กพน.) 
 
 3.4.6 ปัญหาแหล่งน้ําดิบ 
  ปัจจุบัน กปภ.สาขาอรัญประเทศ  ประสบปัญหากําลังการผลิตของระบบผลิตไม่เพียงพอ  
โดยตัวเลขความต้องการใช้น้ําสูงสุดต่อกําลังการผลิตในปี พ.ศ. 2551  อยู่ที่ระดับ 95.99 เปอร์เซ็นต์  และ
ในปัจจุบัน ตัวเลขดังกล่าวน่าจะอยู่ในระดับที่แสดงถึงภาวะวิกฤตด้านกําลังการผลิตน้ําประปาของ กปภ.
อรัญประเทศ  ทําให้ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้น้ําในพื้นที่  และอีกทั้งยังไม่สามารถดําเนินการขยาย
เขตจําหน่ายน้ําโดยรอบออกไปเพื่อบริการประชาชนที่ยังมีความต้องการใช้น้ําประปาอยู่อีกเป็นจํานวนมาก 
  ดังนั้นจึงมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา  เพื่อเพิ่มกําลังผลิตให้เพียงพอ
รองรับความต้องการใช้น้ําประปาดังกล่าว  แต่จากการศึกษาความเหมาะสมในการกําหนดแผนงาน
โครงการ  พบว่าประสบปัญหาขาดแคลนน้ําดิบเพื่อการผลิตเพิ่มเนื่องจาก ห้วยพรหมโหดที่เป็นแหล่งน้ํา

กปภ. สาขาอรัญประเทศ ต.ค.-53 พ.ย.-53 ธ.ค.-53 ม.ค.-54 ก.พ.-54 มี.ค.-54 เม.ย.-54 พ.ค.-54 มิ.ย.-54 ก.ค.-54 ส.ค.-54 ก.ย.-54

กําลังผลิต (ลบ.ม./วัน) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

ปริมาณน้ําผลิต 226,800 223,470 240,800 231,047 219,405 238,344 240,648 240,537 230,120 231,400 236,250 236,750

ปริมาณน้ําผลิตจาย 214,152 215,518 225,631 221,542 211,273 228,804 233,470 229,972 221,489 224,876 228,558 227,904

ปริมาณน้ําจําหนาย 185,430 187,089 191,863 200,493 195,052 186,698 201,534 201,380 201,016 194,372 201,804 206,906

ปริมาณน้ําสูญเสียรวม (%) 18.241 16.280 20.323 13.224 11.100 21.669 16.254 16.279 12.647 16.002 14.580 12.606
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สําหรับสถานีผลิตน้ําที่บ้านด่าน และเป็นแหล่งน้ําดิบแห่งเดียวในการผลิตน้ําประปา  ปัจจุบันประสบปัญหา
ปริมาณน้ําในลําห้วยลดลงมาก เนื่องจากมีการใช้น้ําของภาคการเกษตรกรรมด้านต้นน้ํามากขึ้น  ทําให้เหลือ
ปริมาณน้ําคงเหลือที่ไหลผ่านมายังท้ายน้ําบริเวณสถานีผลิตน้ําบ้านด่านน้อยมาก 
  ดังนั้น จึงเป็นภาวะความเสี่ยงด้านน้ําดิบหากจะดําเนินการก่อสร้างเพิ่มกําลังการผลิตที่
สถานีผลิตน้ําบ้านด่าน  จึงเห็นควรให้พิจารณาหาแหล่งน้ําดิบที่มีศักยภาพแหล่งใหม่เพื่อรองรับกําลังผลิต
ตามโครงการที่จะเพิ่มในอนาคต 
 
 3.4.7 แนวทางแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําดิบ 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยภาวะความเสี่ยงด้านแหล่งน้ําดิบและความเป็นไปได้ของโครงการ  
จึงเห็นควรให้ดําเนินการก่อสร้างใช้แหล่งน้ําดิบเดียวกับของกปภ.สาขาวัฒนานคร โดยอาจส่งน้ําดิบมาผลิต
ที่สถานีผลิตน้ําที่บ้านด่านหรือผลิตและส่งน้ําประปาจาก กปภ.สาขาวัฒนานครเพื่อให้บริการประปาชนของ
พ้ืนที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ  แผนผังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ของกปภ.สาขาอรัญประเทศ 
ดังแสดงตามรูปที่ 3.11 
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รูปที่ 3.11 แผนผังการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ของกปภ.สาขาอรัญประเทศ ปีงบประมาณ 2555 
 

อ่างเก็บน้ําพระปรง 
ความจุ 97  ล้าน ลบ.ม. 

แนวท่อส่งน้ําประปาจาก 
กปภ.สาขาวัฒนานคร 

ห้วยพระปรง 

แนวท่อน้ําดิบใหม่ 
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บทที่ 4 
สภาพอตุุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และอทุกธรณีวิทยา 

 
4.1 สภาพอุตุนิยมวิทยา 
 
 ในพื้นที่ศึกษาได้เลือกสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คือสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 
(ช่ือเดิมสถานีตรวจอากาศอรัญประเทศ) เป็นตัวแทนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเป็นสถานีที่ก่อต้ังมานานและมี
ข้อมูลที่ต่อเนื่องและค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งได้จัดทําเป็นค่ารายเดือนเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2514-2543) 
(อ้างอิงจาก http://www.mob.tmd.go.th/metaranyapratat.html)  ดังแสดงในตารางที่ 4.1  และจาก
สถิติข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว สรุปข้อมูลที่สําคัญ  ได้ดังนี้ 
 

1.  รายละเอียดสถานี 

1.1 ช่ือ ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 
1.2 ช่ือ ภาษาอังกฤษ SAKAEO METEOROLOGICAL STATION 
1.3 ช่ือเดิม สถานีตรวจอากาศอรัญประเทศ 
1.4 เลขประจําสถานี (WMO) 48462 
1.5 เลขประจําสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 440201 
1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพ้ืน (Surface) 
1.7 เริ่มทําการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2487 
1.8 ที่อยู่ เลขที ่3 ถนนสันติภาพ ตําบลอรัญประเทศ  อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

2.  อุณหภูมิอากาศ 

    อุณหภูมิอากาศรายเดือนเฉลี่ยบริเวณโครงการ  มีค่าอยู่ระหว่าง 24.8 ถึง 29.8 องศาเซลเซียส 
ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ในเดือนธันวาคม (24.8 องศาเซลเซียส)  ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ใน
เดือนเมษายน (29.8 องศาเซลเซียส)  ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีมีค่า เท่ากับ 27.8 องศาเซลเซียส 
 
 3.  ความช้ืนสมัพัทธ์ 

     ค่าความช้ืนสัมพันธ์รายเดือนเฉลี่ยบริเวณโครงการ  มีค่าอยู่ระหว่าง 64 ถึง 84 เปอร์เซ็นต์ 
เดือนที่มีความช้ืนสัมพันธ์ตํ่าสุดคือ เดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ (64 เปอร์เซ็นต์)  ส่วนเดือนที่มี
ความช้ืนสัมพันธ์สูงสุดคือ เดือนกันยายน (84 เปอร์เซ็นต์)  ค่าความช้ืนสัมพันธ์รายปีเฉลี่ยบริเวณโครงการ
ประมาณ 74 เปอร์เซ็นต์ 
 
 4.  ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย 

     ปริมาณการระเหยจากถาดรายเดือนเฉลี่ยบริเวณโครงการ  มีค่าอยู่ระหว่าง 123.6 ถึง 187.9 
มิลลิเมตร ช่วงที่ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยตํ่าสุดอยู่ในเดือนตุลาคม (123.6 มิลลิเมตร)  ในขณะที่
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ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในเดือนมีนาคม (187.9 มิลลิเมตร)  ส่วนปริมาณการระเหยจาก
ถาดวัดการระเหยทั้งปีมีค่า เท่ากับ 1,749.3 มิลลิเมตร 
 
 5.  ลม 

     บริเวณพื้นที่โครงการได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม 
ถึง กลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทร
อินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็น ลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้าม
เส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนํามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามา  และช่วงกลางเดือนตุลาคม จะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกําเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและ
แห้งจากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทําให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป 
ความเร็วลมรายเดือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.9 ถึง 2.9 น็อต โดยเดือนที่มีความเร็วลมตํ่าสุด คือเดือนตุลาคม 
(1.9 น็อต)  และเดือนที่มีความเร็วลมสูงสุด คือเดือนสิงหาคม (2.9 น็อต) 
 
 6.  ฝน 

     ปริมาณฝนที่ตรวจวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว มีค่าผันแปรรายเดือนเฉลี่ย ดังนี้ 
-  ในช่วงฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม มีค่าระหว่าง 107.5 – 258.2 

มิลลิเมตร  โดยมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน (258.2 มิลลิเมตร)  สําหรับจํานวนวันที่ฝนตก
มากที่สุดคือเดือนสิงหาคม ประมาณ 20 วัน 

-  ในช่วงฤดูแล้ง  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน มีค่าระหว่าง 3.8 – 82.8 มิลลิเมตร 
โดยมีปริมาณฝนตกมากที่สุดในเดือนเมษายน (82.8 มิลลิเมตร)  สําหรับจํานวนวันที่ฝนตกมากที่สุดคือ 
เดือนเมษายน ประมาณ 9 วัน 
     ปริมาณฝนและจํานวนวันฝนตกรายปีเฉลี่ย มีค่าประมาณ 1,376.6 มิลลิเมตร และ132 วัน  
ตามลําดับ  และมีค่าปริมาณฝนสูงสุดใน 24 ช่ัวโมง ประมาณ 142.8 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม 
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4.2 สภาพอุทกวิทยา 
 
4.2.1 ปริมาณน้ําฝน 
 การศึกษาปริมาณน้ําฝนได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา  
กรมชลประทาน สถานีวัดน้ําฝนที่เลือกต้ังอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมในจังหวัดสระแก้ว  
ในการศึกษา ได้ทําการคัดเลือกสถานีวัดน้ําฝนที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ จํานวน 9 สถานี โดยพิจารณาข้อมูล
จากสถานีที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.2  และรูปที่ 
4.1 จากนั้นจึงใช้ข้อมูลฝนรายปีเฉลี่ยมาสร้างแผนที่แสดงเส้นชั้นน้ําฝนครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา ดังแสดงในรูป
ที่  4.2 จากการศึกษาข้อมูลปริมาณน้ําฝนในจังหวัดสระแก้ว  สรุปได้ว่า ค่าปริมาณน้ําฝนรายปีเฉลี่ยเท่ากับ
1,359.77 มิลลิเมตร เป็นปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) ประมาณ 1,182.21 มิลลิเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณน้ําฝนทั้งปี และเป็นปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – 
เมษายน)  ประมาณ 177.59 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณฝนทั้งปี  โดยค่าปริมาณฝนราย
เดือนและรายปีเฉลี่ยแต่ละสถานี ดังแสดงในตารางที่ 4.3 

จากการพิจารณาการกระจายของปริมาณฝนตามพื้นที่ พบว่าทางด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา 
บริเวณอําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอวัฒนานคร มีปริมาณฝนรายปีสูงสุด โดยมีค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย
มากกว่า 1,500 มม. ต่อปี และบริเวณด้านล่างของพื้นที่ศึกษาบริเวณอําเภออรัญประเทศ คลองหาดและวัง
น้ําเย็น มีปริมาณฝนระหว่าง 1,200 ถึง 1,400 มม. ต่อปี ส่วนในบริเวณด้านตะวันออกตอนบนของพื้นที่
ศึกษาบริเวณอําเภอตาพระยา มีปริมาณฝนค่อนข้างตํ่ากว่า โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 800 ถึง 1,100 มม. ต่อปี 
 

ตารางที่ 4.2 รายชื่อสถานีวัดน้ําฝน ที่ต้ัง ช่วงระยะเวลาสํารวจ และปรมิาณฝนรายปีเฉลี่ย 
 

ลําดับ
ที่ 

รหัส
สถานี ชื่อสถานี ช่วงข้อมูล 

ตําแหน่ง ปริมาณฝน
รายปีเฉลี่ย 

(มม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) 

1 74012 A. Muang 2523 - 2552 13
๐
 49′ 09″ 102

๐
 04′ 33″ 1,394.7 

2 74022 A. Watthana Nakhon 2523 - 2552 13
๐
 44′ 07″ 102

๐
 19′ 15″ 1,617.4 

3 74033 A. Aranya Prathet 2523 - 2552 13
๐
 41′ 19″ 102

๐
 30′ 21″ 1,357.1 

4 74042 A. Ta Paya 2523 – 2550 14
๐
 00′ 25″ 102

๐
 48′ 29″ 825.4 

5 74052 A. Wang Nam Yen 2523 – 2550 13
๐
 31′ 00″ 102

๐
 03′ 00″ 1,115.1 

6 74071 
Lam Pa Sathung 
(Kgt.10), A. Muang 

2523 – 2551 13
๐
 48′ 29″ 102

๐
 03′ 35″ 1,337.6 

7 74081 
Ban Kaeng (Kgt.12), A. 
Muang 

2523 - 2551 13
๐
 53′ 02″ 101

๐
 58′ 41″ 1,521.4 

8 74092 
Tha Yaek Forest 
Plantation, A. Muang 

2523 - 2552 13
๐
 55′ 00″ 102

๐
 01′ 00″ 1,845.3 

9 74102 
Khlong Nam Sai Self-
Supporting Settlement 

2524 - 2550 13
๐
 38′ 00″ 102

๐
 26′ 00″ 1,223.9 
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รูปที่ 4.1  ตําแหน่งที่ต้ังสถานีวัดน้ําฝนในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
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    รูปที่ 4.2  แผนทีแ่สดงเสน้ชั้นน้ําฝนเฉลีย่รายปี บริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
 

อ.อรัญประเทศ 

อ.วัฒนานคร 

อ.วังน้ําเย็น 

อ.เมือง 

อ.ตาพระยา 

อ.คลองหาด 

อ.เขาฉกรรจ 

อ.วังสมบูรณ 

อ.โคกสูง 

สัญลักษณ 

ขอบเขตอําเภอ

สถานีวัดน้ําฝน

เสนชั้นน้ําฝน

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป (มม.) 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าปริมาณฝนรายเดือนและรายปีเฉลีย่แต่ละสถาน ี
 

 
ที่มา : กรมชลประทาน และกรมอุตอนิยมวิทยา 
 

ลําดับ
ที่ 

รหัส
สถานี ชื่อสถานี ช่วงป ี

สถิติข้อมูล 
ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ฤดูฝน 

(มม.) 
ฤดูแล้ง 
(มม.) 

รายปี 
(มม.) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 74012 A. Muang 2523 - 2552 64.0 176.8 183.4 188.4 247.4 268.4 154.5 24.5 5.0 8.4 27.5 46.4 1,218.9 175.8 1,394.7 

2 74022 A. Watthana Nakhon 2523 - 2552 104.6 198.3 217.7 221.7 276.0 323.1 150.5 25.9 2.7 11.9 32.6 52.4 1,387.3 230.1 1,617.4 

3 74033 A. Aranya Prathet 2523 - 2552 88.5 166.9 173.8 170.0 202.4 254.8 175.4 38.5 4.5 5.3 26.8 50.2 1,143.3 213.8 1,357.1 

4 74042 A. Ta Paya 2523 – 2550 47.1 111.4 89.4 95.0 120.7 189.8 122.1 17.3 2.3 0.8 8.9 20.6 728.5 97.0 825.4 

5 74052 A. Wang Nam Yen 2523 – 2550 77.0 139.5 143.9 155.3 184.5 192.2 154.1 11.8 2.2 6.2 12.9 35.7 969.4 145.8 1,115.1 

6 74071 
Lam Pa Sathung 
(Kgt.10), A. Muang 

2523 – 2551 68.9 168.5 171.5 193.1 233.4 265.1 147.3 25.8 2.7 5.2 20.5 35.6 1,178.9 158.7 1,337.6 

7 74081 
Ban Kaeng (Kgt.12),  
A. Muang 

2523 - 2551 83.4 191.5 213.6 233.6 276.5 280.3 149.3 26.0 1.6 11.5 16.1 38.0 1,344.8 176.6 1,521.4 

8 74092 
Tha Yaek Forest 
Plantation, A. Muang 

2523 - 2552 93.7 227.6 256.4 276.2 333.0 347.1 189.3 32.0 4.7 7.7 27.9 49.7 1,629.6 215.7 1,845.3 

9 74102 
Khlong Nam Sai Self-
Supporting 
Settlement 

2524 - 2550 79.0 160.1 176.9 160.1 201.4 199.6 141.1 30.1 6.3 5.5 19.7 44.1 1,039.2 184.8 1,223.9 
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4.2.2 ปริมาณน้ําทา่ 
 การศึกษาพิจารณาน้ําท่าผิวดินในพื้นที่ศึกษา ใช้ข้อมูลปรมิาณน้ําท่าจากสถานีวัดน้ําท่าของ 
กรมชลประทาน ในเขตจังหวัดสระแก้ว จํานวนรวม 7 สถานี ดังสรุปรายละเอียดของสถานี และปริมาณ
น้ําท่าเฉลี่ยในตารางที่  4.4  และแสดงตําแหน่งที่ต้ังของสถานีวัดน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 4.3 
 ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยของสถานีวัดน้ําท่าในพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 4.5  จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่ามีช่วงพิสัยของพื้นที่รับน้ําฝนอยู่ระหว่าง 124 – 2,558 ตารางกิโลเมตร  และมีช่วงพิสัยของ
ค่าปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อพื้นที่รับน้ําฝนอยู่ระหว่าง 8.47 – 13.46 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร  โดย
ปริมาณน้ําท่ารายเดือนสูงสุดในแต่ละสถานีจะเกิดขึ้นในช่วงต้ังแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 
 
ตารางที่ 4.4  รายชื่อสถานีวัดน้ําท่า ช่วงปีข้อมูลที่บันทึกและสถิติปริมาณน้ําท่ารายปีของสถานีวัดน้ําท่า 
                 ในพื้นที่โครงการ 
 

ลําดบั
ที่ 

รหัส
สถาน ี แม่น้ํา ที่ตั้ง ช่วงข้อมูล พื้นที่รับน้าํ 

(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ํา
เฉลี่ย  

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําสูงสุด 
(ลบ.ม./วินาที) 

1 Kgt.9 คลองพระสะทึง บ้านเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 2512 - 2551 2,279 872.95 635 

2 Kgt.10 คลองพระสะทึง บ้านวงัเคียน จ.สระแก้ว 2509 - 2551 2,523 818.98 935.99 

3 Kgt.12 คลองพระปรง บ้านแก้ง จ.สระแก้ว 2509 - 2551 1,540 604.24 487 

4 Kgt.38 
คลองพระสะทึง

ใหญ ่
บ้านภูเงิน อ.เขาฉกรรจ ์ 

จ.สระแกว้ 
2551 289 91.91 78.9 

5 Kgt.40 
คลองพระสะทึง 

ตอนบน 
บ้านทุ่งกบินท์  

อ.วังสมบูรณ ์จ.สระแก้ว 
2551 574 153.48 211.5 

6 Kgt.41 
คลองกะวดั 
กองใหญ ่

บ้านโคกน้อย 
อ.วังสมบูรณ ์จ.สระแก้ว 

2551 124 51.61 47.6 

7 Kgt.42 คลองพระสะทึง อ.เมือง จ.สระแกว้ 2548 - 2551 2,558 1,086.32 244.12 

 
ที่มา : ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก 
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รูปที่ 4.3  ตําแหน่งที่ต้ังสถานีวัดน้ําท่าในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าปริมาณน้ําท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยแต่ละสถานี 
 

 
 
ที่มา : ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก กรมชลประทาน 
 

แม่น้ํา รหัส
สถานี 

พ.ท. รับน้ํา 
(ตร.กม.) 

ช่วงป ี
สถิติข้อมูล 

ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

ฤด
ูฝน

 
(ล้า

น 
ลบ

.ม.
) 

ฤดู
แล

้ง 
(ล้า

น 
ลบ

.ม.
) 

รา
ยป

ี 
(ล้า

น 
ลบ

.ม.
) 

Sp
ec

ific
 Yi

eld
 

(ล.
/ว

./ต
ร.ก

ม.)
 

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

คลองพระ
สะทึง 

Kgt.9 2,279 2512 - 2551 18.49 45.06 50.28 78.98 128.28 259.02 192.02 50.18 15.63 11.06 11.46 12.43 753.70 119.25 872.95 12.14 

คลองพระ
สะทึง 

Kgt.10 2,523 2509 - 2551 10.51 35.14 51.32 75.70 133.73 230.19 206.37 45.43 13.12 8.21 4.20 5.06 732.45 86.53 818.98 10.29 

คลองพระ
ปรง 

Kgt.12 1,540 2509 - 2551 4.62 13.79 27.00 52.66 107.06 173.46 164.27 36.66 11.54 4.96 4.26 3.96 538.24 66.00 604.24 12.44 

คลองพระ
สะทึงใหญ่ 

Kgt.38 289 2551 - - - 10.50 10.52 28.13 19.82 11.21 3.14 2.88 3.96 1.75 68.97 22.94 91.91 10.08 

คลองพระ
สะทึง 

ตอนบน 
Kgt.40 574 2551 - - - 8.41 20.40 59.19 36.42 16.50 3.81 2.69 1.83 4.23 139.01 17.16 153.48 8.47 

คลองกะ
วัดกอง
ใหญ่ 

Kgt.41 124 2551 - - - 5.00 10.40 13.67 9.83 6.43 1.87 1.70 1.42 1.29 38.90 12.71 51.61 13.19 

คลองพระ
สะทึง 

Kgt.42 2,558 2548 - 2551 34.97 135.99 64.69 152.89 148.84 224.36 249.02 69.14 3.84 1.02 0.49 1.07 975.79 110.53 1,086.32 13.46 
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4.2.3 ความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณน้ําท่ากับขนาดพื้นที่รับน้ํา 
จากตารางที่ 4.4 สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยกับขนาดพื้นที่รับน้ํา 

และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณหลากสูงสดุกับขนาดพื้นที่รับน้ํา ในจังหวัดสระแก้ว ดังแสดงในรูปที่ 4.4 
และ 4.5 ตามลําดับ 
 

 
 

รูปที่ 4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําเฉลี่ยรายปีกับพ้ืนที่รับน้ํา 
 

จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับขนาดพื้นที่รับน้ํา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
ได้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)  สรุปได้ดังนี้ 
 

Qm  =  0.315  x  A 1.017     (R2 = 0.981) 
 
โดย Qm=  ปรมิาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 

A  =  พ้ืนที่รับน้ําฝน (ตร.กม.)  
R  =  สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 

 
  

y = 0.315x1.017

R² = 0.981
10.00

100.00

1000.00

10000.00

100 1,000 10,000

ปริ
มา

ณน้ํ
ารา

ยป
ีเฉล

ี่ย (
ล้า

น ล
บ.ม

.)

พ้ืนท่ีรับนํ้า (ตร.กม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้ารายปีเฉลี่ยกบัพ้ืนท่ีรับนํ้า



 
รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                              บทที่ 4 

 สภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และอุทกธรณีวิทยา 

 

 4-12                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

 
 

รูปที่ 4.5  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีกับพ้ืนที่รับน้ํา 
 

จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีกับขนาดพื้นที่รับน้ํา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
ได้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)  สรุปได้ดังนี้ 
 

Qp  =  0.882  x  A 0.828     (R2 = 0.836) 
 
โดย Qp =  ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ย (ลบ.ม./วินาที) 

A  =  พ้ืนที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 
R  =  สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 

y = 0.882x0.828

R² = 0.836
10.00

100.00

1000.00
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)

พ้ืนท่ีรับนํ้า (ตร.กม.)

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณนํ้าหลากสูงสุดรายปกีบัพ้ืนท่ีรับนํ้า
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4.3 สภาพทางอุทกธรณีวิทยา 
สภาพทางอุทกธรณีวิทยาของจังหวัดสระแก้ว  ประกอบไปด้วยแหล่งน้ําบาดาลทั้งในตะกอนหิน

ร่วน  (Unconsolidated  Rocks) ซึ่งประกอบขึ้นด้วยตะกอนจําพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวสัน
ทรายชายหาด ตะกอนเศษหินเชิงเขา  และในหินแข็ง (Consolidated  Rocks) ซึ่งประกอบด้วยหินตะกอน 
หินปูน หินตะกอนกึ่งหินแปร หินแปร หินภูเขาไฟและหินแกรนิต  โดยแหล่งน้ําบาดาลในตะกอนหินร่วนจะ
พบอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่จังหวัด  ส่วนแหล่งน้ําบาดาลในหินแข็งพบอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนที่เหลือของ
พ้ืนที่จังหวัด ดังแผนที่อุทกธรณีวิทยาของจังหวัดสระแก้ว แสดงตามรูปที่ 4.6 
 
4.4 ศักยภาพแหล่งน้ําบาดาล 

แหล่งน้ําบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในจังหวัดสระแก้ว  ได้แก่  ช้ันหินตะกอนชุดโคราชตอนล่าง  ซึ่ง
สํารวจพบครอบคลุมพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัดบริเวณอําเภอตาพระยาและอําเภอโคกสูง  โดยทั่วไป
สามารถพัฒนาน้ําบาดาลได้ที่ระดับความลึกต้ังแต่  24-42  เมตร  บางบริเวณอาจลึก  48-66  เมตร  ให้น้ํา
จืดคุณภาพดีในปริมาณ  2-10  ลบ.ม./ชม.  บางบริเวณอาจได้น้ํา 10 ลบ.ม./ชม. ไปจนถึง  มากกว่า 20 
ลบ.ม./ชม.   

ช้ันหินตะกอนกึ่งหินแปร  ซึ่งพบแผ่กระจายมากที่สุด  โดยทั่วไปสามารถพัฒนาน้ําบาดาลได้ต้ังแต่
ความลึก 18-30 เมตร บางบริเวณลึก 36-54  เมตร ปริมาณน้ําบาดาลส่วนใหญ่ต้ังแต่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม.  
จนถึง 2-10  ลบ.ม/ชม.  ช้ันหินให้น้ํามักให้น้ําบาดาลคุณภาพดีในทางตอนบนของพื้นที่จังหวัด  ส่วนทาง
ตอนล่างมักให้น้ําคุณภาพปานกลาง  

ช้ันตะกอนเศษหินเชิงเขา  ซึ่งมักพบทางตอนบนของพื้นที่จังหวัด  ได้แก่ ด้านตะวันตกและด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของอําเภอเมืองสระแก้ว  ตอนกลางของอําเภอวัฒนานคร  ตอนเหนือของอําเภออรัญ
ประเทศ  และตอนกลางของกิ่งอําเภอโคกสูง  ความลึกในการพัฒนาน้ําบาดาลอยู่ในช่วง  12-30  เมตร  
ปริมาณนํ้าบาดาลที่ได้แปรเปลี่ยนต้ังแต่น้อยกว่า  2 ลบ.ม/ชม.  ทางด้านตะวันออกจนถึง  2-10  ลบ.ม./
ชม.  ทางด้านตะวันตกบริเวณอําเภอเมืองสระแก้วคุณภาพน้ําบาดาลส่วนใหญ่ดี   

ช้ันหินปูน  พบแผ่กระจายอยู่ทางใต้ของอําเภอวัฒนานครและทางตอนกลางของอําเภอคลองหาด  
โดยทั่วไปสามารถพัฒนาน้ําบาดาลได้ต้ังแต่ความลึก  16-30  เมตร  ปริมาณน้ําบาดาลท่ีได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับตําแหน่งจุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ว่าเหมาะสมสอดคล้องกับถ้ําโพรงในชั้นหินปูนหรือไม่อย่างโดยทั่วไปได้น้ํา
ต้ังแต่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม.  จนถึง  2-10 ลบ.ม./ชม.  คุณภาพน้ําบาดาลที่ได้มักมีคุณภาพปานกลางเป็น
ส่วนใหญ่  ยกเว้นบริเวณด้านใต้ของอําเภอวัฒนานครและตอนใต้ของอําเภอคลองหาดอาจมีคุณภาพดี 

ช้ันหินภูเขาไฟ  พบกระจายเป็นหย่อม ๆ ทั่วไป  และพบแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างในบริเวณ
อําเภอเขาฉกรรจ์    อําเภอวังเย็น  และบริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอวัฒนานครอําเภออรัญประเทศและ
อําเภอโคกสูง   โดยท่ัวไปสามารถพัฒนาน้ําบาดาลได้ที่ความลึกต้ังแต่  18-30 เมตร  ส่วนใหญ่ให้น้ําใน
เกณฑ์น้อยกว่า  2 ลบ.ม./ชม.  ยกเว้นในตอนกลางของอําเภอเขาฉกรรจ์และอําเภอวังเย็นให้น้ําในเกณฑ์ 
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  รูปที่ 4.6 แผนที่อุทกธรณีวิทยา จ.สระแกว้ 
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2-10  ลบ.ม./ชม.  แต่คุณภาพน้ําปานกลาง  ในขณะที่บริเวณอําเภอเมือง  อําเภอวัฒนานคร  
รอยต่อของอําเภออรัญประเทศ  และอําเภอโคกสูงส่วนใหญ่คุณภาพดี 

ช้ันหินให้น้ําส่วนที่เหลือเป็นชั้นหินให้น้ําที่มีศักยภาพในการพัฒนาน้ําบาดาลค่อนข้างตํ่า  ได้แก่  
ช้ันหินให้น้ําหินโคราชตอนกลาง  ช้ันหินให้น้ําหินแปรและชั้นหินให้น้ําหินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน – 
คาร์บอนิเฟอรัส  และช้ันหินให้น้ําหินแกรนิต  อย่างไรก็ตาม  ช้ันหินให้น้ําศักยภาพต่ําอาจให้น้ําบาดาลใน
ปริมาณที่มากได้   หากทําการพัฒนาในตําแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบรอยแตก  รอยแยกของชั้น
หิน  โดยทัวไปในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว  น้ําบาดาลจะมีคุณภาพดีในอําเภอเมืองและอําเภอวัฒนานคร  ส่วน
พ้ืนที่อําเภอที่เหลือน้ําบาดาลส่วนใหญ่จะมีคุณภาพปานกลาง  

4.5 การประเมินศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลในภาพรวม 

แหล่งน้ําบาดาลต้นทุนของจังหวัดสระแก้ว โดยสํานักประเมินศักยภาพและดุลยภาพน้ําบาดาล 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล แสดงถึงการกระจายตัวของชั้นหินให้น้ํา และปริมาณน้ําบาดาลต้นทุน ได้แก่ 
ปริมาณน้ําบาดาลกักเก็บ และปริมาณน้ําไหลเติมรายปี (recharge) ในเชิงปริมาณเท่านั้น ซึ่งยังต้องคํานึงถึง
คุณภาพน้ําบาดาลที่จะได้จากช้ันหินให้น้ําชนิดนั้นๆ ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.7 
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รูปที่ 4.7 แผนที่แสดงแหล่งน้ําบาดาลต้นทุนจังหวัดสระแก้ว 
 



 
รายงานศึกษาศักยภาพแหล่งน้ําของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                                  บทที่ 5 
                                                                                                                              ผลการศึกษาสภาพแหล่งน้ําในพื้นที่ 
 

 5-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
บทที่ 5 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ําในพื้นที่ 
 

จากการศึกษาและสํารวจงานสนามเพื่อหาศักยภาพด้านแหล่งน้ําดิบของกปภ.สาขา ในจังหวัด
สระแก้ว ทั้งศักยภาพแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน รวมไปถึงความเพียงพอของปริมาณน้ําดิบในแต่ละ 
กปภ. สาขา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนการขยายตัวของผู้ใช้น้ําของกปภ.สาขา ในจังหวัด
สระแก้วในอนาคต  มีดังนี้ 

 
5.1 สภาพพื้นที่ลุ่มน้ํา 

5.1.1 ลุ่มน้ําหลัก 
  จังหวัดสระแก้ว ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ้ืนที่จังหวัดอยู่คาบเกี่ยว 2 ลุ่มน้ํา
หลัก ได้แก่ ลุ่มน้ําปราจีนบุรี และลุ่มน้ําโตนเลสาป  ดังแสดงในรูปที่ 5.1 มีพ้ืนที่ลุ่มน้ําประมาณ 6,596.71 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 2,258.980 ลบ.ม.  โดยพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่
ร้อยละ 60 อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจีนบุรี 
 

5.1.2 ลุ่มน้ําสาขา 
  ตามที่กล่าวมาแล้วว่าในจังหวัดสระแก้วต้ังอยู่ในเขตลุ่มน้ําหลัก 2 ลุ่มน้ํา คือ ลุ่มน้ําปราจีนบุรี  
และลุ่มน้ําโตนเลสาป และในแต่ละลุ่มน้ําหลักได้มีการแบ่งออกเป็นลุ่มน้ําสาขา ซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่
อยู่ในลุ่มน้ําสาขา ดังแสดงในตารางที่ 5.1  และรูปที่ 5.2 

ตารางที่ 5.1 ลุ่มน้ําสาขาในจังหวัดสระแก้ว 
 

ลําดบัที ่ รหสัลุ่มน้าํ ลุ่มน้าํสาขา ลุ่มน้าํหลัก คลอบคลุมพืน้ที่ 

1 1502 คลองพระสะทึง ปราจีนบุร ี

อําเภอวังสมบูรณ์  อําเภอคลองหาด 
อําเภอวังน้ําเย็น  อําเภอเขาฉกรรจ ์
อําเภอวัฒนานคร และอําเภอเมือง
สระแก้ว 

2 1503 คลองพระปรง ปราจีนบุร ี
อําเภอวัฒนานคร และอําเภอเมือง
สระแก้ว 

3 1701 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป 
อําเภอวัฒนานคร อําเภอโคกสงู 
อําเภอตาพระยา  และอําเภออรัญประเทศ 

4 1702 ห้วยพรหมโหด โตนเลสาป 
อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ 
และอําเภอคลองหาด 

5 1703 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด 
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รูปที่ 5.1  ลุ่มน้ําหลักในจังหวัดสระแก้ว 
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รูปที่ 5.2  ลุ่มน้ําสาขาในจังหวัดสระแก้ว 
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5.2 ศักยภาพแหล่งน้ําดิบของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว 
 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วปัจจุบันมีสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่  กปภ.สาขาสระแก้ว   
กปภ.สาขาวัฒนานคร  และกปภ.สาขาอรัญประเทศ  ซึ่งสํานักงานประปาทั้ง 3 แห่งดังกล่าว มีสถานีผลิตน้ําและจ่าย
น้ําตามแหล่งชุมชนเพื่อจ่ายน้ําประปาให้กับพ้ืนที่บริการต่างๆ  ซึ่งใช้น้ําดิบจากแหล่งน้ําที่แตกต่างกัน  สรุปได้ดังนี้  
 

สถานผีลิตน้ํา 
กําลงัผลติรวม 
(ลบ.ม. / ชม.) 

แหลง่น้าํดบิ 

กปภ.สาขาสระแก้ว 
- สถานผีลติน้ําสระขวัญ 
- สถานผีลติน้ําวังน้ําเย็น 

 
500 
100 

 
คลองพระสะทึง 
คลองอีจ่อย 

กปภ.สาขาวฒันานคร 
- สถานผีลติน้ําบ้านวังรี 
- สถานผีลติน้ําคลองหาด 

 
220 
50 

 
คลองพระปรง / สระพักน้ําดิบ 
อ่างเก็บน้ําคลองหาด 

กปภ.สาขาอรญัประเทศ 
- สถานผีลติน้ําบ้านด่าน 

 
300 

 
ห้วยพรหมโหด / สระพกัน้ําดิบ 

 
1)  กปภ.สาขาสระแก้ว 
1.1  สถานผีลติน้าํประปาสระขวัญ  (แม่ข่ายสระแก้ว)  แหลง่น้ําดิบคลองพระสะทึง 
 คลองพระสะทึง   มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาจันทบุรี ในเขตจังหวัดจันทบุรี ไหลเข้าเขตจังหวัดสระแก้วที่
ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ แล้วไหลผ่านหมู่บ้าน ของอําเภอวังน้ําเย็น อําเภอเขาฉกรรจ์ และอําเภอเมือง
สระแก้ว และไหลไปบรรจบกับคลองพระปรงที่บ้านปากน้ํา อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาว
ประมาณ 130 กิโลเมตร  

มีลําน้ําสาขาได้แก่ คลองน้ําซับ คลองคันทุ่ง คลองวังจิก คลองตาหลัง และคลองตาสูตร  เป็นแหล่งน้ํา
สําคัญของจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมีน้ําไหลตลอดปี  โดยมีสถานีวัดน้ําท่าของกรมชลประทาน 1 แห่ง ที่อยู่ใกล้
บริเวณจุดสูบน้ําดิบ คือ สถานีคลองพระสะทึง  บ้านวังเคียน  อําเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  (รหัสสถานี คือ 
KGT10)  จากการศึกษาพบว่า  บริเวณใกล้จุดสูบน้ําดิบมีปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 818.98 ล้าน ลบ.ม.  
โดยมีปัญหาน้ําไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง  โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม มีปริมาณนํ้าท่ารวมประมาณ 10 
ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 1.221 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ําท่ารายปี 
 
 ศักยภาพของคลองพระสะทึงในปัจจุบัน   จากการวิเคราะห์พบว่า คลองพระสะทึงมีปริมาณเพียงพอตาม
กําลังการผลิตในปัจจุบันและมีปริมาณใกล้เคียงกับกําลังการผลิตน้ําประปาในฤดูแล้ง  โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้
น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 2.6 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็น 60% ของกําลังการผลิต  แต่ถ้ามีการผลิตเต็ม
กําลังการผลิต (ผลิตตลอด24 ชม.) จะมีความต้องการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 4.38 ล้าน ลบ.ม. 
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 5-5                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 ศักยภาพของคลองพระสะทึงในอนาคต   จากการวิเคราะห์พบว่า คลองพระสะทึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งน้ํา
ดิบสําหรับระบบประปาเพียงพอตามกําลังการผลิตในปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีศักยภาพสําหรับใช้เป็นแหล่งน้ําดิบเพื่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในภาพรวมและการขยายตัวของผู้ใช้น้ําอีก 10 ปี
ข้างหน้า  ควรพิจารณาขุดสระเก็บน้ําเพื่อสํารองน้ําในฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง ความจุสระประมาณ 0.499 ล้าน 
ลบ.ม.  
 ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2554 ) กปภ.สาขาสระแก้ว มีโครงการวางท่อน้ําดิบเพื่อดึงน้ําจากคลองพระปรง 
(งบประมาณปี 2556)  มาผลิตน้ําที่สถานีผลิตน้ําประปาสระขวัญเพื่อแก้ปัญหาน้ําจากคลองพระสะทึงขาดแคลน
ในช่วงฤดูแล้ง  และกรมชลประทานมีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง (ปีงบประมาณ 2552 - 2557)  
มีความจุเก็บกักอยู่ที่ 57.00  ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งทําให้สามารถควบคุมการจ่ายน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค และ
อ่ืนๆ ได้ดีในช่วงฤดูแล้ง 
 
1.2  สถานผีลติน้าํประปาวังน้ําเยน็  (หน่วยบริการวังน้ําเยน็)  แหล่งน้ําดิบคลองอีจ่อย 
 คลองอีจ่อย   เป็นลําน้ําสายย่อยของคลองพระสะทึง อยู่บริเวณ บ้านวังจําปี ตําบลวังน้ําเย็น  อําเภอวัง
น้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่รับน้ํา (จากต้นน้ําถึงบริเวณสูบน้ําดิบ)  ประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร  และจาก
การศึกษาพบว่า มีปริมาณน้ําท่ารายปีจากต้นน้ําจนถึงบริเวณจุดสูบน้ําดิบเฉลี่ยประมาณ 28.79 ล้าน ลบ.ม. โดย
เป็นปริมาณน้ําในช่วงฤดูแล้ง 3.76 ล้าน ลบ.ม. 
 
 ศักยภาพของคลองอีจ่อยในปัจจุบัน   จากการวิเคราะห์พบว่า คลองอีจ่อยมีปริมาณเพียงพอตามกําลังการ
ผลิตในปัจจุบัน  ส่วนในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ําขาดบ้างบางปีเนื่องจากเป็นแม่น้ําสายสั้นๆและมีพ้ืนที่รับน้ําไม่มาก  
โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 0.316 ล้าน ลบ.ม. โดยคิดเป็น 36% ของ
กําลังการผลิต  แต่ถ้ามีการผลิตเต็มกําลังการผลิต จะมีความต้องการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 
0.87 ล้าน ลบ.ม. 
 
 ศักยภาพของคลองอีจ่อยในอนาคต   จากการวิเคราะห์พบว่า สภาพปัจจุบันคลองอีจ่อยเหมาะที่จะเป็น
แหล่งน้ําดิบสําหรับระบบประปาเพียงพอตามกําลังผลิตในปัจจุบันเท่านั้น ไม่มีศักยภาพสําหรับใช้เป็นแหล่งน้ําดิบ
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต เว้นแต่จะมีการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ําเพื่อสํารองน้ําในฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง
หรือหาแหล่งน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาแห่งใหม่ 
 ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2554 ) กปภ.สาขาสระแก้ว ได้มีโครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน 
กปภ.สาขาสระแก้ว หน่วยบริการวังน้ําเย็น ซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างที่บ้านวังสําลี  ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
วังสมบูรณ์ ขนาดกําลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. โดยใช้น้ําดิบจากห้วยวังสําลี และยังมีโครงการวางท่อน้ําดิบจาก
อ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความจุ 65 ล้าน ลบ.ม.) ไปยังสถานีผลิตน้ําบ้านวังสําลี
เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําสํารอง 
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 5-6                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

2)  กปภ.สาขาวัฒนานคร 
2.1  สถานผีลติน้าํประปาบา้นวังรี  (แม่ข่ายวัฒนานคร)  แหล่งน้ําดิบคลองพระปรง / สระพักน้ําดิบ 
 คลองพระปรง   มีต้นกําเนิดจากเขาห้วยชัน เขาภูเขียว ในเขตติดต่อสามจังหวัดคือ อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  มีลําน้ําสาขาได้แก่  
ห้วยพระปรงน้อย ห้วยละเลิงไผ่ ลําเสียวน้อย ลําเสียวใหญ่ ห้วยปะตง ห้วยชัน ห้วยเหลือ ห้วยทราย คลองอ้ายทอง 
และคลองท่ากระบาก และไหลไปบรรจบคลองพระสะทึง ที่บ้านปากน้ํา อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต้นน้ํา
ของคลองพระปรงยังมีโครงการอ่างเก็บน้ําพระปรง ซึ่งมีความจุเก็บกัก 97 ล้าน ลบ.ม.  และมีปริมาณน้ํา
ไหลเข้าอ่างรายปีเฉลี่ย 69 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูลกรมชลประทาน ปี 2544 - 2554) 
 
 ศักยภาพของคลองพระปรงในปัจจุบัน   จากการวิเคราะห์ พบว่าคลองพระปรงมีศักยภาพสําหรับผลิต
น้ําประปาและเพื่อการเกษตรในปัจจุบันเพียงพอ  และน่าจะเป็นแหล่งน้ําดิบที่มีศักยภาพที่ดีอนาคต  โดยปัจจุบัน 
มีปริมาณการใช้น้ําจากอ่างพระปรงในด้านต่างๆ เฉลี่ยรายปีประมาณ 23 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ 
ของความจุอ่าง  และมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างรายปีเฉลี่ย ประมาณ 69 ล้าน ลบ.ม.  โดยใช้น้ําเพื่อผลิตน้ําประปาราย
ปีประมาณ 0.9 ล้าน ลบ.ม.  โดยคิดเป็น 47% ของกําลังการผลิต  แต่ถ้ามีการผลิตเต็มกําลังการผลิต จะมีความ
ต้องการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 1.93 ล้าน ลบ.ม.และยังมีสระพักน้ําดิบที่วัฒนานคร ซึ่งมีขนาด
ความจุ ประมาณ 15,000 ลบ.ม.  (มีปริมาณน้ําฝนไหลเข้าสระรายปีเฉลี่ย 14,800 ลบ.ม.) เป็นแหล่งน้ําสํารอง 
 
 ศักยภาพของคลองพระปรงในอนาคต   เนื่องจากการใช้น้ําจากอ่างพระปรงมีปริมาณการใช้น้ําจากอ่าง 
ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง  จึงมีศักยภาพเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปาและการเกษตรในอนาคต 
 
2.2  สถานผีลติน้าํประปาคลองหาด  (หน่วยบริการคลองหาด)  แหล่งน้ําดิบอ่างเก็บน้ําคลองหาด 
 อ่างเก็บน้ําคลองหาด   เป็นอ่างเก็บน้ําชลประทานขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่อ่างประมาณ 250 ไร่  มีปริมาณ
ความจุอ่างประมาณ 0.83 ล้าน ลบ.ม.  ต้ังอยู่ที่ บ้านคลองหาด  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีปริมาณน้ํา
ไหลเข้าอ่างรายปีเฉลี่ย 1.11 ล้าน ลบ.ม. 
 
 ศักยภาพของอ่างเก็บน้ําคลองหาดในปัจจุบัน   จากการวิเคราะห์พบว่า อ่างเก็บน้ําคลองหาดมีปริมาณ
เพียงพอสําหรับเป็นแหล่งน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา  โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี 
ประมาณ 0.15 ล้าน ลบ.ม.  โดยคิดเป็น 34% ของกําลังการผลิต  แต่ถ้ามีการผลิตเต็มกําลังการผลิต จะมีความ
ต้องการใช้น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปี ประมาณ 0.44 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 53% ของความจุอ่าง 
 
 ศักยภาพของอ่างเก็บน้ําคลองหาดในอนาคต   จากปรมิาณความจุของอ่างที่มากจึงได้คาดการณ์การใช้น้ํา
เพื่อผลิตน้ําประปารวมกับการใช้น้ําอ่ืนๆจากอา่ง 10 ปีข้างหนา้ โดยใชส้มการ linear regression  พบว่ามีปรมิาณ
การใช้น้ําจากอ่างต่อปีประมาณ 0.24 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งถอืว่าอ่างคลองหาดยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งน้ําดิบที่ดี 
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 5-7                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

3)  กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
2.1  สถานผีลติน้าํประปาบา้นดา่น  (แมข่่ายอรัญประเทศ)  แหล่งน้ําดิบห้วยพรหมโหด / สระพักน้ําดิบ 
 ห้วยพรหมโหด   ต้นน้ําเกิดบริเวณบ้านโนนหมากเค็ง  ในเขตอําเภอวัฒนานคร   มีลําน้ําสาขาย่อยไหลมา
รวมกัน คือห้วยพรหมโหดน้อย  ห้วยกุดตาโป้ ห้วยประพาน ห้วยพะใย ไหลผ่านบ้านต่างๆ ดังนี้  บ้านบุกะสัง  บ้าน
วังต้ิว บ้านหนองบัวเหนือ บ้านนาโพธิ์ บ้านใหม่หนองไทร บ้านสะพานดํา มีน้ําห้วยไผ่ไหลมารวมกันด้วยที่ 
อรัญประเทศ แล้วไหลมาเรียบตามชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ที่
บ้านหนองเอียน อําเภออรัญประเทศ  มีพ้ืนที่รับน้ํา (จากต้นน้ําถึงบริเวณสูบน้ําดิบ)  ประมาณ 624 ตารางกิโลเมตร  
และจากการศึกษาพบว่า บริเวณจากต้นน้ําถึงจุดสูบน้ําดิบมีปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยประมาณ 229.11 ล้าน ลบ.ม.  
โดยสถานีสูบน้ําดิบบ้านด่านต้ังอยู่บริเวณตอนปลายห้วย 
 
 ศักยภาพของห้วยพรหมโหดในปัจจุบัน   จากการวิเคราะห์พบว่า ห้วยพรหมโหดมีปริมาณเพียงพอตาม
กําลังการผลิตในปัจจุบันในช่วงฤดูฝน  โดยในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ําในลําห้วยจะไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ําประปา 
เนื่องจากบริเวณจุดสูบน้ําดิบอยู่บริเวณตอนปลายห้วยพรหมโหด  จึงจําเป็นต้องใช้น้ําจากสระพักน้ําดิบบ้านด่าน 
ซึ่งมีความจุสระ 1.500 ล้าน ลบ.ม.  ซึ่งมีปริมาณน้ําไหลเข้าสระรายปีเฉลี่ย 1.341 ล้าน ลบ.ม.  จึงมีความจําเป็นต้อง
สูบน้ําจากห้วยพรหมโหดมาเติมในสระพักน้ําดิบช่วงฤดูฝน เพื่อให้น้ําในสระเต็มก่อนเข้าฤดูแล้ง  โดยปริมาณการใช้
น้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปารายปีเฉลี่ย 2.796 ล้าน ลบ.ม.  โดยในช่วงฤดูแล้ง ( พ.ย. – เม.ย. ) ใช้น้ําประมาณ 1.394 
ล้าน ลบ.ม. 
 
 ศักยภาพของพรหมโหดในอนาคต   จากการวิเคราะห์พบว่า ห้วยพรหมโหดไม่มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ําในช่วงฤดูแล้ง และสระพักน้ําดิบที่มีอยู่ในปัจจุบัน (สระบ้านด่าน) ก็เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปาใน
ปัจจุบันเท่านั้น ทําให้ในอนาคตจึงมีความจําเป็นต้องหาแหล่งน้ําดิบใหม่หรือขุดสระเพื่อสํารองน้ําในช่วงหน้าฝน
เพื่อใช้ในช่วงหน้าแล้งเพิ่มเติม 
 ปัจจุบัน (พ.ศ.2554) กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ําขึ้นมาใหม่ที่
สถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาวัฒนานคร (ขนาด 200 ลบ.ม.) และวางท่อส่งน้ําประปามายังสถานีผลิตน้ําบ้านด่าน 
 กปภ.สาขาอรัญประเทศ ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณสระพักน้ําดิบบ้านด่าน ประมาณ 110 ไร่  จากการคํานวณ
จะสามารถเก็บน้ําได้ประมาณ 0.83 ล้าน ลบ.ม. (คิดที่ความลึก 5 เมตร ความลาดชัน 1 : 2.5) และมีปริมาณน้ําไหล
เข้าสระรายปีเฉลี่ย 1.369 ล้าน ลบ.ม.  และมีความจําเป็นต้องสูบน้ําจากห้วยพรหมโหดมาเติมในสระพักน้ําดิบช่วง
ฤดูฝน เพื่อให้น้ําในสระเต็มก่อนเข้าฤดูแล้ง  และจากการขุดสระพักน้ําดิบแห่งใหม่จะทําให้สถานีผลิตน้ําบ้านด่านมี
ศักยภาพใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการประปาเพิ่มขึ้นได้อีกในอัตราประมาณ 500 ลบ.ม./วัน 
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5.3 ศักยภาพแหล่งน้ําใต้ดินของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว 
กองพัฒนาแหล่งน้ําได้รวบรวมข้อมูลด้านแหล่งน้ําบาดาล ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําจากบ่อน้ํา

บาดาล เพื่อศึกษาศักยภาพด้านปริมาณน้ํา ความลึกของชั้นน้ํา และคุณภาพน้ําบาดาล ทั้งทางกายภาพและ
ทางเคมี โดยพื้นที่ที่ทําการสํารวจจะพิจารณาพื้นที่ใกล้กับแนวท่อส่งน้ําดิบ หรือท่อจ่ายน้ําของ กปภ. เพื่อ
ความสะดวกและง่ายในการพิจารณาขุดเจาะ โดยแผนที่แนวท่อส่งน้ําดิบแสดงดังในรูปที่ 5.3 และมี
รายละเอียดพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้  

1. การสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ กปภ.สาขาสระแก้ว   
พิกัด  UTM  183102E/1529497N โซน 48P  ระวาง  5436 IV  ลําดับชุด  L7018  

2. การสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร  
พิกัด  UTM  210363E/1521736N โซน 48P  ระวาง  5436 I  ลําดับชุด  L7018  

3. การสํารวจแหล่งน้ําบาดาล พ้ืนที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ  
พิกัด  UTM  229943E/1514653N โซน 48P  ระวาง  5536 IV  ลําดับชุด  L7018  

 
5.3.1 สรุปศักยภาพแหล่งน้าํบาดาลพืน้ที่ กปภ.สาขาสระแก้ว 
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบความลึกของชั้นให้น้ําบาดาลประมาณ 18-42 เมตร 

ปริมาณน้ํา 10-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ําปานกลาง  และได้ทําการส ุ ่มสํารวจบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่ โดยทํา
การสํารวจหรือวัดค่าต่าง ๆ เช่น ระดับน้ําปกติ ความลึกบ่อ ปริมาณการใช้ และเก็บตัวอย่างน้ํา เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของน้ําบาดาล ตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่ทําการสํารวจ แสดงในรูปที่ 5.4 

 
5.3.2 สรุปศักยภาพแหล่งน้าํบาดาลพืน้ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร 
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบความลึกของชั้นให้น้ําบาดาลประมาณ 16-56  เมตร 

ปริมาณน้ํา 10-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ําปานกลาง  และได้ทําการส ุ ่มสํารวจบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่ โดยทํา
การสํารวจหรือวัดค่าต่าง ๆ เช่น ระดับน้ําปกติ ความลึกบ่อ ปริมาณการใช้ และเก็บตัวอย่างน้ํา เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของน้ําบาดาล ตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่ทําการสํารวจ แสดงในรูปที่ 5.5 

 
5.3.3 สรุปศักยภาพแหล่งน้าํบาดาลพืน้ที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
จากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พบความลึกของชั้นให้น้ําบาดาลประมาณ  12-42  เมตร 

ปริมาณน้ํา 10-20 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ําปานกลาง  และได้ทําการส ุ ่มสํารวจบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่ โดยทํา
การสํารวจหรือวัดค่าต่าง ๆ เช่น ระดับน้ําปกติ ความลึกบ่อ ปริมาณการใช้ และเก็บตัวอย่างน้ํา เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของน้ําบาดาล ตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่ทําการสํารวจ แสดงในรูปที่ 5.6 
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รูปที่ 5.3  พ้ืนที่ที่สํารวจแหลง่น้ําบาดาล 
 

(1)กปภ.สาขาสระแก้ว 
(2)กปภ.สาขาวัฒนานคร

(3)กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
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รูปที่ 5.4 แสดงตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่สํารวจ กปภ.สาขาสระแก้ว 
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รูปที่ 5.5 แสดงตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่สํารวจ กปภ.สาขาวัฒนานคร 
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รูปที่ 5.6 แสดงตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลที่สํารวจ กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ําดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในจังหวัด
สระแก้ว ทั้งศักยภาพแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน สามารถสรุปศักยภาพแต่ละแหล่งน้ําได้ดังนี้ 

 
1) พ้ืนที่กปภ.สาขาสระแก้ว 

- สถานีผลิตน้ําสระขวัญ  ใช้น้ําจากคลองพระสะทึง ปริมาณน้ําที่ใช้ 4.38 ล้านลบ.ม./ปี 
หรือคิดเป็น 0.365 ล้าน ลบ.ม./เดือน จํานวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน  

- สถานีผลิตน้ําวังน้ําเย็น  ใช้น้ําจากคลองอีจ๋อย ปริมาณน้ําที่ใช้ 0.87 ล้านลบ.ม./ปี หรือคิด
เป็น 0.0725 ล้าน ลบ.ม./เดือน จํานวนเดือนที่แล้ง 1 เดือน 

- แหล่งน้ําบาดาล ความลึกเฉลี่ย 18 - 42 เมตร ปริมาณน้ําต่อบ่อ 10 -20 ลบ.ม./ชม. หรือ
คิดเป็น 0.0144 ล้านลบ.ม./เดือน/บ่อ  คุณภาพน้ําปานกลาง 

- ควรมีการขุดสระความจุประมาณ 0.499 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสํารองน้ําดิบไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ให้เพียงพอ และรองรับความต้องการใช้น้ําในอนาคต 
 

2) พ้ืนที่กปภ.สาขาวัฒนานคร 
- สถานีผลิตน้ําบ้านวังรี  ใช้น้ําจากคลองพระปรง ปริมาณน้ําที่ใช้ 1.93 ล้านลบ.ม./ปี หรือ

คิดเป็น 0.16 ล้าน ลบ.ม./เดือน ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
- สถานีผลิตน้ําคลองหาด  ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองหาด ปริมาณน้ําที่ใช้ 0.44 ล้าน 

ลบ.ม./ปี หรือ 0.036 ล้าน ลบ.ม./เดือน ไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
- แหล่งน้ําบาดาล ความลึกเฉลี่ย 16 - 56 เมตร ปริมาณน้ําต่อบ่อ 10 -20 ลบ.ม./ชม. หรือ 

คิดเป็น 0.0144 ล้านลบ.ม./เดือน/บ่อ  คุณภาพน้ําปานกลาง 
 

3) พ้ืนที่กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
- สถานีผลิตน้ําบ้านด่าน  ใช้น้ําจากห้วยพรหมโหด ปริมาณน้ําที่ใช้ 2.63 ล้านลบ.ม./ปี หรือ

คิดเป็น 0.22 ล้าน ลบ.ม./เดือน จํานวนเดือนที่แล้งประมาณ 6 เดือน  
- แหล่งน้ําบาดาล ความลึกเฉลี่ย 12 - 42 เมตร ปริมาณน้ําต่อบ่อ 10 -20 ลบ.ม./ชม. หรือ 

คิดเป็น 0.0144 ล้านลบ.ม./เดือน/บ่อ  คุณภาพน้ําปานกลาง 
- ควรมีการขุดสระความจุประมาณ 0.83 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสํารองน้ําดิบไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้

เพียงพอ และรองรับความต้องการใช้น้ําในอนาคต 
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ตารางสรปุศักยภาพแหล่งน้าํดิบผิวดิน สาํหรับกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว 

กปภ.สาขา แหล่งน้าํที่ใช ้ ปริมาณน้ําทีใ่ช้ 
(ล้าน ลบ.ม./ปี) จํานวนเดือนที่แล้ง หมายเหต ุ

1.  กปภ.สาขาสระแก้ว 
     สถานีผลิตน้ําสระขวัญ 

คลองพระสะทึง 4.38 1 เดือน 

จากข้อมูลสถิติบันทึกปริมาณการไหลของน้ําบริเวณจุดสูบ (KGT 10) 
พบว่ากปภ.สาขาสระแก้วมีปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ในปี
2535, 2536, 2537, 2541, 2546 และ2554 จึงไมม่ีศักยภาพเป็น
แหล่งน้ําดิบที่ดีในอนาคต ควรมีการขุดสระเพื่อสํารองน้ําดิบไว้
ประมาณ 0.499 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอและรองรับความต้องการ
ใช้น้ําในอนาคตอีก 10 ปี 
 

2.   กปภ.สาขาสระแก้ว 
     สถานีผลิตน้ําวังน้ําเย็น 

คลองอีจ่อย 0.87 1 เดือน 

จากสถิติข้อมูลคลองอีจ่อยมีปริมาณน้ําขาดแคลนบางปี เช่น ปี2554 
จึงถือว่ามีศักยภาพที่ดีในปัจจุบัน ส่วนการเพิ่มกําลังการผลิตใน
อนาคตควรมีการขุดสระเพื่อสํารองน้ําดิบไว้ เพื่อให้เพียงพอและ
รองรับความต้องการใช้น้ําในอนาคต 
 

3   กปภ.สาขาวัฒนานคร 
     สถานีผลิตน้ําบ้านวังรี 

คลองพระปรง 
ต้นน้ําคือ อ่างเก็บน้ําพระปรง

มีความจุเก็บกัก 97 ล้าน  
ลบ.ม. 

1.93 
0 เดือน 

เนื่องจากแหล่งน้ํา
ต้นทุนเพียงพอ 

เนื่องจากต้นน้ําของคลองพระปรงมีอ่างพระปรง ซึ่งมีความจุเก็บกัก 
97 ล้าน ลบ.ม. จึงทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องแหลง่น้ําดิบขาดแคลน รวมถึง
มีศักยภาพรองรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของกปภ. (โครงการวาง
ท่อน้ําดิบจากคลองพระปรงไปสถานีผลิตน้ําสระขวัญ และโครงการ
ปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาอรัญประเทศ)  โดยหาก
โครงการแล้วเสร็จจะมีความต้องการน้ําดิบ ประมาณ 8 ลา้นลบ.ม./ปี 
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แหล่งน้าํ กปภ.สาขาที่ใช้ ปริมาณน้ําทีใ่ช้ 
(ล้าน ลบ.ม./ปี) จํานวนเดือนที่แล้ง หมายเหต ุ

3.  กปภ.สาขาวัฒนานคร 
     สถานีผลิตน้ําคลองหาด 

อ่างเก็บน้ําคลองหาด 
ปริมาณความจุอ่าง เท่ากับ 

0.83 ล้าน ลบ.ม. 
0.44 

0 เดือน 
เนื่องจากแหล่งน้ํา
ต้นทุนเพียงพอ 

ปัจจุบันสถานีผลิตน้ําคลองหาดใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําคลองหาด 
ประมาณ 53% ของความจุอ่าง ซึ่งถือว่ามีศักยภาพที่ดีในปัจจุบันและ
ในอนาคต 

4.  กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
     สถานีผลิตน้ําบ้านด่าน 

ห้วยพรหมโหด 2.63 6 เดือน 

จากสถิติข้อมูล ห้วยพรหมโหดไม่มีศักยภาพเป็นแหล่งน้ําดิบที่ดีในช่วง
หน้าแล้ง จึงมคีวามจําเป็นต้องใช้น้ําจากสระพักน้ําดิบบ้านด่านความจุ
สระ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอตามกําลังการผลิตในปัจจบุันในช่วง
ฤดูแล้งเท่านั้น  ส่วนการเพิ่มกําลังการผลิตในอนาคตควรหาแหล่งน้ํา
ดิบใหม่หรือมีการขุดสระเพื่อสํารองน้ําดิบ (มีการจัดซื้อที่ดินไว้แล้ว 
พื้นที่ประมาณ110 ไร่ เก็บน้ําได้ประมาณ 0.83 ล้านลบ.ม.) เพื่อให้
เพียงพอและรองรับการขยายกําลังผลิตต่อไป 
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ตารางสรปุศักยภาพแหล่งน้าํบาดาลเบื้องต้น ของพืน้ทีก่ปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว 

จากการรวบรวมข้อมูลด้านแหล่งน้ําบาดาล ผลการสํารวจแหล่งน้ําบาดาล และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล สามารถสรุปข้อมูลของทั้ง 3 พื้นที่สํารวจ 
รายละเอียดดังนี้  

 

ลําดบั กปภ.สาขา ความลึกชัน้น้าํ (เมตร) ปริมาณน้าํ  
( ลบ.ม. / ชม. ) คุณภาพน้าํ หมายเหต ุ

1 กปภ.สาขาสระแก้ว 18 - 42 10 - 20 ปานกลาง 
บางบ่อพบความกระด้างสูงถึง  

1320 มก./ล. 

2 กปภ.สาขาวัฒนานคร 16 - 56 10 - 20 ปานกลาง 
บางบ่อพบความกระด้างสูงถึง  

620 มก./ล. 

3 กปภ.สาขาอรญัประเทศ 12 - 42 10 - 20 ปานกลาง 
บางบ่อพบความกระด้างสูงถึง  

490 มก./ล 
 

การสํารวจครั้งนี้ เป็นการสํารวจประเมินศักยภาพแหล่งน้ําบาดาลเบื้องต้นในภาพรวมทั้งหมดของจังหวัด ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับความลึกของชั้นน้ํา ปริมาณน้ํา และ
คุณภาพน้ําที่แน่นอนของแต่ละพื้นที่นั้น จะต้องทําการศึกษารายละเอียดเป็นพื้นที่โดยการเจาะบ่อสํารวจ สูบทดสอบปริมาณน้ํา และวิเคราะห์คุณภาพน้ําในพื้นที่นั้นๆ 
ต่อไป 
 

 



 
รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                    บรรณานุกรม 

  
 

                                           กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

บรรณานุกรม 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา. ภูมิอากาศ จังหวัดสระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.tmd.go.th/ 
province.php?id=53.  (วันที่สืบค้นข้อมลู : 19 ธันวาคม 2554) 

ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.sakaeo.go.th/ 
websakaeo/index.php.  (วันที่สืบค้นข้อมูล : 15 ธันวาคม 2554) 

โครงการชลประทาน จังหวดัสระแก้ว.  http://ridceo.rid.go.th/sakaeo/index1.htm. (วันที่สืบคน้
ข้อมูล : 21 ธันวาคม 2554) 

โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก จังหวัดสระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://122.155.12.58/ 
index.php?page=5&pid=063. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 26 ธันวาคม 2554) 

จํานวนประชากรและหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.  
stat.bora.dopa.go.th/xstat/p5327_01.html (วันที่สืบค้นข้อมูล : 14 ธันวาคม 2554) 

แผนงานก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้าํ (วางท่อน้ําดิบคลองพระปรง) กปภ.สาขาสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว  ปงีบประมาณ 2556.  กองแผนงานโครงการ2  ฝ่ายแผนงานโครงการ  การประปา
ส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ่  กทม. 

แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ปีงบประมาณ 2554  กองแผนงานโครงการ2  ฝ่ายแผนงาน
โครงการ  การประปาส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ ่ กทม. 

แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว  
(หน่วยบริการวังน้ําเย็น) อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว ปีงบประมาณ 2554.  กองแผนงานโครงการ
2  ฝ่ายแผนงานโครงการ  การประปาส่วนภูมิภาคสํานักงานใหญ ่ กทม. 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. สระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.th.wikipedia.org.  
 (วันที่สืบค้นข้อมูล : 12 ธันวาคม 2554) 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. ข้อมูลบ่อน้าํบาดาล.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.dgr.go.th/  
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 21 ธันวาคม 2554) 

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก. สภาพน้ําฝน-สภาพน้ําทา่.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
http://water.rid.go.th/hydro6/mainframe.htm.  (วันที่สืบค้นข้อมลู : 14  ธันวาคม 2554) 

สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.mob.tmd.go.th/ 
metaranyapratat.html.  (วันที่สืบค้นข้อมูล : 19 ธันวาคม 2554) 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร.  ลุ่มน้ําปราจีนบุร-ีลุ่มน้าํโตนเลสาป.  [ออนไลน์].  เข้าถึง
ได้จาก : http://www.haii.or.th/wiki/index.php. (วันที่สืบค้นข้อมูล : 28  ธันวาคม 2554) 



 
รายงานศึกษาศักยภาพแหล่งน้ําของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                               ภาคผนวก 

 

 

                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                         ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

ระบบประปา ในจังหวัดสระแก้ว 
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 ก-2                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ระบบประปาของกปภ.สาขาสระแก้ว 
  1)  กปภ. สาขาสระแก้ว  เริ่มดําเนินกิจการประปาเมื่อปี พ.ศ.2533 มีกําลังผลิตเริ่มแรก
ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (ปัจจุบันยกเลิกระบบผลิต) ที่สถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาสระแก้ว (สถานีผลิตน้ํา
ปัจจุบัน) ใช้แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาจากคลองพระสะทึง ต่อมาภายหลัง กปภ.สาขาสระแก้วได้
ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกิจการประปา ตามลําดับต่อไปนี้ 

  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2538 ก่อสร้างเพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาสระแก้ว  
โดยก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างเพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาสระแก้ว  
โดยก่อสร้างระบบผลิตขนาด 400 ลบ.ม./ชม. 
  ปัจจุบัน กปภ.สาขาสระแก้ว มีกําลังการผลิตรวมขนาด 500 ลบ.ม./ชม. ประกอบด้วยโรง
กรองน้ําขนาด 100 และ 400 ลบ.ม./ชม.  
 

2)  หน่วยบริการเขาฉกรรจ์  (ไม่มีระบบผลิตน้ําประปาของตนเอง) รับน้ําประปาจาก 
กปภ.สาขาสระแก้ว (แม่ข่าย)  

 
3)  หน่วยบริการวังน้ําเย็น  รับโอนกิจการประปาท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2540  ปัจจุบันมีกําลัง

การผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ําประปาวังน้ําเย็น ประกอบด้วยโรงกรองน้ําขนาด 50  
ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 โรงกรอง และปัจจุบันหน่วยบริการวังน้ําเย็นกําลังมีการก่อสร้างระบบผลิตใหม่ ขนาด 
100 ลบ.ม./ชม. บริเวณบ้านวังสําลี ตําบลบ้านใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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ระบบผลิตและจ่ายน้ําของกปภ.สาขาสระแก้ว 
  1)  กปภ. สาขาสระแก้ว มีระบบผลิตต้ังอยู่ที่สถานีผลิตน้ําประปาสระขวัญ ต.สระขวัญ   
อ.เมือง  จ.สระแก้ว  จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําไปยังพื้นที่บริการเขตจําหน่ายน้ําท่าเกษม ต.ท่า
เกษม และจ่ายไปยังสถานีจ่ายน้ําเขาฉกรรจ์ (หน่วยบริการเขาฉกรรจ์)  อีกส่วนจ่ายโดยใช้หอถังสูงไปยังเขต
จําหน่ายน้ําสระแก้ว  ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ําของสถานีผลิตน้ําประปาสระขวัญ ดังแสดงตามรูปที่ ก-1  
ประกอบด้วย 
 

  -  ระบบผลิตน้ําประปา จํานวน 2 ชุด ได้แก่ โรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 100 
ลบ.ม. /ชม. จํานวน 1 ชุด และโรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. /ชม. จํานวน 1 ชุด 

  -  ถังน้ําใส มีจํานวน 2 ถัง ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง และขนาดความจุ 
3,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง ปริมาตรรวม 4,000 ลบ.ม. 

  -  หอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 
 
  2)  หน่วยบริการเขาฉกรรจ์ มีสถานีจ่ายน้ําเขาฉกรรจ์ ต้ังอยู่ที่ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ 
จ.สระแก้ว  รับน้ําประปาจาก กปภ.สาขาสระแก้ว จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูง และ
จ่ายน้ําไปยังเขตจําหน่ายน้ําเทศบาลตําบลเขาฉกรรจ์  ระบบจ่ายน้ําประปาเขาฉกรรจ์ ดังแสดงตามรูปที่  
ก-2 ประกอบด้วย 
 

  -  ถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง โดยมีขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 

  -  หอถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 
 
  3)  หน่วยบริการวังน้ําเย็น มีระบบผลิตต้ังอยู่ที่สถานีผลิตน้ําประปาวังน้ําเย็น ต.วังน้ําเย็น 
อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว  จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูงและจ่ายน้ําไปยังเขตจําหน่ายน้ํา
เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น  โดยระบบผลิตและจ่ายน้ําของหน่วยบริการวังน้ําเย็น ดังแสดงตามรูปที่ ก-3 
ประกอบด้วย 
 

  -  ระบบผลิตน้ําประปา ได้แก่ โรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 50 ลบ.ม. /ชม. 
จํานวน 2 ชุด 

  -  ถังน้ําใส จํานวน 1 ถัง โดยมีขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 

  -  หอถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 
 
  แผนผังระบบผลิตน้ําและจ่ายน้ําของ กปภ.สาขาสระแก้วและหน่วยบริการเขาฉกรรจ์ 
แสดงตามรูปที่ ก-4  และแผนผังระบบผลิตน้ําและจ่ายน้ําของ หน่วยบริการวังน้ําเย็น แสดงตามรูปที่ ก-5 
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บผลิตและจ่าย
ศจิกายน 2554

ของกปภ.สาขาในจั

ยน้ํา สถานีผลิ
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 ก-5                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

 

รูปที่ ก-4 แผนผังแสดงรายละเอียดระบบผลิต-จ่ายน้ํา ของกปภ.สาขาสระแก้ว (แม่ข่าย) และ 
            หน่วยบริการเขาฉกรรจ์ กปภ.สาขาสระแก้ว (ธันวาคม 2554) 
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 ก-7                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ระบบประปาของกปภ.สาขาวัฒนานคร 
  1)  กปภ. สาขาวัฒนานคร  เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2518 มีกําลังการ
ผลิตเริ่มแรก 100 ลบ.ม./ชม.  ใช้แหล่งน้ําดิบจากห้วยพระปรง ต่อมาภายหลัง กปภ.สาขาวัฒนานครได้
ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกิจการประปา ตามลําดับต่อไปนี้ 
  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ําโดยก่อสร้างขุดสระพักน้ําดิบ
ความจุ 100,000 ลบ.ม.  ในพื้นที่ราชพัสดุบริเวณบ้านโนนหมากเค็ง เป็นแหล่งน้ําดิบเสริมในช่วงฤดูแล้ง 
(ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2553 ได้ส่งมอบที่ดินที่บริเวณบ้านโนนหมากเค็งคืนกับกรมธนารักษ์แล้ว) 
  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2548 ก่อสร้างเพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา กปภ.สาขาวัฒนานคร 
(บริเวณสํานักงาน) โดยก่อสร้างระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม.และถังน้ําใส ขนาด 500 ลบ.ม. และ
ปรับปรุงระบบผลิตเดิมจาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 120 ลบ.ม./ชม. รวมเป็นกําลังผลิตเท่ากับ 220  
ลบ.ม./ชม. 
  ปัจจุบัน ได้ทําการก่อสร้าง (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง) เพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา
กปภ.สาขาวัฒนานคร ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.และถังน้ําใส ขนาด 2,000 ลบ.ม.  เพื่อใช้ส่งน้ําประปาไปยัง 
กปภ.สาขาอรัญประเทศ และหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําให้ กปภ.สาขาวัฒนานคร มีกําลังการผลิตรวม 
ทั้งหมดเท่ากับ 420 ลบ.ม./ชม. 

 
2)  หน่วยบริการคลองหาด  ต้ังอยู่ที่อําเภอคลองหาด ห่างจากอําเภอเมืองวัฒนานครไป

ทางทิศใต้ ประมาณ 27 กิโลเมตร  ได้รับโอนกิจการประปาจากท้องถิ่นมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2536 มี
ระบบผลิตเป็นแบบ Mobile Plant ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.  และในปี พ.ศ.2550 ได้ก่อสร้างเพิ่มกําลังผลิตที่
สถานีผลิตน้ํา คลองหาด โดยก่อสร้างระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. ถังน้ําใสขนาด 500 ลบ.ม.และถังสูง
ขนาด 50 ลบ.ม. และได้ยกเลิกการใช้ระบบผลิตเดิม (Mobile Plant ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.) 
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 ก-8                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ระบบผลิตและจ่ายน้ําของกปภ.สาขาวัฒนานคร 
  1) กปภ. สาขาวัฒนานคร มีระบบผลิตต้ังอยู่ที่สถานีผลิตน้ําประปาวัฒนานคร   
(สํานักงาน) ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูง
และจ่ายน้ําไปยังพื้นที่บริการเขตจําหน่ายน้ําอําเภอวัฒนานคร  ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ําของสถานีผลิต
น้ําประปาวัฒนานคร ดังแสดงตามรูปที่ ก-6 ประกอบด้วย 
 

  -  ระบบผลิตน้ําประปา จํานวน 2 ชุด ได้แก่ โรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 100 
ลบ.ม. /ชม. จํานวน 1 ชุด และโรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 120 ลบ.ม. /ชม. จํานวน 1 ชุด 

  -  ถังน้ําใส มีจํานวน 2 ถัง มีขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง และขนาดความจุ 
1,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง ปริมาตรรวม 1,500 ลบ.ม. 

  -  หอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 
ในปัจุบันกําลังมีการก่อสร้างระบบผลิตเพิ่มเติมอีก 200 ลบ.ม./ชม.  และถังน้ําใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. ซึ่ง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556 
 
  2) หน่วยบริการคลองหาด  มีระบบผลิตต้ังอยู่ที่สถานีผลิตน้ําประปาคลองหาด   
ต.คลองหาด  อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  จ่ายน้ําด้วยการสูบอัดจากเครื่องสูบน้ําขึ้นหอถังสูงและจ่ายน้ําไปยัง
เขตจําหน่ายน้ําอําเภอคลองหาด  โดยระบบผลิตและจ่ายน้ําประปาคลองหาด  ดังแสดงตามรูปที่ ก-7 
ประกอบด้วย 
 

  -  ระบบผลิตน้ําประปา ได้แก่ โรงกรองน้ําและถังตกตะกอน ขนาด 50 ลบ.ม. /ชม. 

  -  ถังน้ําใส ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 

  -  หอถังสูงขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง 
 
  แผนผังระบบผลิตน้ําและจ่ายน้ําของ กปภ.สาขาวัฒนานคร แสดงตามรูปที่ ก-8  และ
แผนผังระบบผลิตน้ําและจ่ายน้ําของ หน่วยบริการคลองหาด แสดงตามรูปที่ ก-9 
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 ก-10                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

 

รูปที่ ก-8 แผนผังแสดงรายละเอียดระบบผลิต-จ่ายน้ํา ของกปภ.สาขาวัฒนานคร (แมข่่าย)  
             (ธันวาคม 2554) 
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 ก-13                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

รูปที่ ก-11 แผนผังแสดงรายละเอียดระบบผลิต-จ่ายน้ํา ของกปภ.สาขาอรัญประเทศ (ธันวาคม 2554) 
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 ข-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แผนงานโครงการที่กําลังดําเนินการระบบประปาในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว 
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 ข-2                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

แผนงานโครงการที่กําลงัดําเนนิการระบบประปาในพืน้ที่ จ.สระแก้ว 

 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน และจากการคาดการณ์จํานวน
ผู้ใช้น้ําประปาในเขตบริการของกปภ.สาขา  ต้องมีแผนการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ําประปาจํานวน 2 โครงการ คือ 

1)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาอรัญประเทศ  
2)  โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาสระแก้ว หน่วยบริการวังน้ํา

เย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
 

 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) กปภ.สาขาวัฒนานคร ได้ทําการก่อสร้าง เพิ่มกําลังผลิตที่สถานีผลิตน้ํา กปภ.
สาขาวัฒนานครขนาด 200 ลบ.ม./ชม.และถังน้ําใส ขนาด 2,000 ลบ.ม.  เพื่อใช้ส่งน้ําประปาไปยัง กปภ.
สาขาอรัญประเทศ  (ผลิตน้ําที่กปภ.สาขาวัฒนานครและส่งน้ําประปา ไปยัง กปภ.สาขาอรัญประเทศ) เนื่อง
จากกปภ.สาขาวัฒนานครมีแหล่งน้ําดิบที่มีศักยภาพ (คลองพระปรง)  โดยวางท่อ PVC Ø300 มม. 
ระยะทางประมาณ 17.50 ก.ม. โดยส่งน้ําประปาประมาณ 200 ลบ.ม./ชม.  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง  ดังแสดงตามรูปที่ ข-1 
 

   
 

   
 

รูปที่ ข-1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาอรัญประเทศ (พฤศจิกายน 2554) 
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 ข-4                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
 

รูปที่ ข-3  แผนผังแสดงรายละเอียดระบบผลิต-จ่ายน้ํา ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปา 
             ภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาสระแก้ว  หน่วยบริการวังน้ําเย็น (ธันวาคม 2554) 
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 ค-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 
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 ค-2                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบันของจังหวัดสระแก้ว 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําของจังหวัดสระแก้วที่สําคัญ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของโครงการชลประทาน
สระแก้ว  โดยมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในจังหวัดสระแก้วทั้งหมด 427 แห่ง  รวมปริมาณความจุ เท่ากับ 
227,644,215 ลูกบาศก์เมตร  พ้ืนที่รับประโยชน์ 205,668 ไร่  พ้ืนที่ชลประทาน 139,904 ไร่  รวมพื้นที่ทั้งหมด 
345,572 ไร่  โดยแยกเป็น 10 โครงการ ดังตารางที่ ค-1 
 
ตารางที่ ค-1  สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ําปัจจุบันในจังหวัดสระแก้ว 
 

ลําดบั
ที่ โครงการ จํานวน 

(แห่ง) 
ความจ ุ

( ลบ.ม. ) 

พื้นที่รับ
ประโยชน ์

( ไร่ ) 

พื้นที่
ชลประทาน 

( ไร ่) 

รวมพืน้ที ่
( ไร ่) 

1 
โครงการชลประทาน 
ขนาดกลาง 

14 187,615,000 9,500 82,499 91,999 

2 
โครงการพัฒนาที่ราบเชิง
เขาตามพระราชดําริ 

50 13,152,150 21,914 6,700 28,614 

3 
งานศูนย์บรกิารเกษตรกร
เคลื่อนที ่

56 2,150,025 6,760 - 6,760 

4 
งานถ่ายโอนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

134 10,188,840 88,829 5,250 94,079 

5 
โครงการหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองตามแนวชายแดน 

44 5,586,000 14,955 20,100 35,055 

6 งบ กปร. 8 1,638,000 8,820 - 8,820 

7 
โครงการสถานสีบูน้ํา 
ด้วยไฟฟ้า 

18 - - 25,355 25,355 

8 โครงการแกม้ลิง 14 2,997,000 2,065 - 2,065 

9 งบประมาณจังหวัด 8 1,944,000 5,000 - 5,000 

10 
โครงการขุดลอกหนองน้ํา
และคลองธรรมชาติ 

81 2,373,200 47,825 - 47,825 

รวม 427 227,644,215 205,668 139,904 345,572 
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 ค-3                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

โครงการอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 
โครงการชลประทานสระแก้ว ต้ังต้ังอยู่ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ราชการสํารองจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 222 หมู่ 

11 ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  ทําหน้าที่บริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาโครงการชลประทานขนาด
กลาง ตําแหน่งที่ต้ังโครงการแสดงดังรูปที่ ค-1  รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดกลาง ดังแสดงในตารางที่ ค-2 

 

 
 

รูปที่ ค-1  แสดงตําแหน่งที่ต้ังอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ในจังหวัดสระแก้ว 
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ค-4                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

ตารางที่ ค-2 รายละเอียดอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง 
 

 
ลําดับที ่ ชื่อโครงการ 

ที่ตั้ง 
ระวาง 

พิกัด 
ก่อสร้างป ี

ความจุอ่าง
เก็บน้ํา 

( ลบ.ม. ) 

พื้นที่รับ
ประโยชน ์

( ไร ่) หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ E N 

1 อ่างเก็บน้าํท่ากะบาก 10 / ท่ากะบาก ท่าแยก เมือง 5436I 204069 1546334 2522 7,300,000 4,000 

2 อ่างเก็บน้าํคลองสามสิบ 4 / เขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ ์ 5436III 193773 1513519 2527 5,775,000 2,680 

3 อ่างเก็บน้าํช่องกล่าํบน   หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 5436I 208072 1546867 2524 275,000 500 

4 อ่างเก็บน้าํช่องกล่าํล่าง   หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 5436I 206137 1544851 2524 2,200,000 1,000 

5 อ่างเก็บน้าํคลองทราย   หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 5436I 204044 1542970 2521 176,000 1,000 

6 อ่างเก็บน้าํคลองเกลือ 8 / ภักดีแผ่นดิน หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 5436I 214281 1544559 2530 5,500,000 3,000 

7 อ่างเก็บน้าํห้วยชนั 9 / ห้วยชัน ช่องกุ่ม วัฒนานคร 5436I 224198 1547353 2521 4,000,000 500 

8 อ่างเก็บน้าํเขารัง 11 / เขารัง ผ่านศกึ อรัญประเทศ 5436II 218973 1505047 2529 3,720,000 2,500 

9 อ่างเก็บน้าํห้วยยาง 8 / โคกกรวด ทัพราช ตาพระยา 5537III 245599 1550529 2529 60,000,000 40,000 

10 อ่างเก็บน้าํห้วยตะเคียน 5 / สองพี่น้อง โคคลาน ตาพระยา 5536IV 248098 1543797 2524 10,000,000 5,000 

11 อ่างเก็บน้าํเขาดิน 8 / เขาดิน คลองหาด คลองหาด 5435I 212022 1486380 2532 1,420,000 1,200 

12 อ่างเก็บน้าํพระปรง 6 / ระเบาะหูกวาง ช่องกุ่ม วัฒนานคร 5436I 221636 1548937 2534 97,000,000 11,319 
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ค-5                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

1) โครงการอ่างเก็บน้ําท่ากะบาก 
ต้ังอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านท่ากะบาก ตําบลท่าแยก  อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  

ระวาง 5436 I  พิกัด E204069  N1546334  ก่อสร้างปี 2522 รับมอบปี 2524  ดังแสดงตามรูปที่ ค-2 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  4,000  ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   22.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 9.60 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   17.50 ม.  ยาว   720 ม. 
ระดับสันทํานบ   +80.500 ม. ( รทก ) +ระดับน้ําสูงสุด  79.000 ม. ( รทก ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +78.500 ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ํา  7.30 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน  7.05 ลา้น ลบ.ม. 
 
2) โครงการอ่างเก็บน้ําคลองสามสิบ 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้าน เขาสามสิบ ตําบล เขาฉกรรจ์  อําเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว แผนที่มาตราส่วน 
1:50,000  ระวาง 5436 III  พิกัด E193773  N1513519  ก่อสร้างปี 2527 รับมอบปี 2529  ดังแสดงตามรูปที่ ค-3 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  2,680 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   12.50 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,517 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 5.70 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   14.00 ม.  ยาว   1,180 ม. 
ระดับสันทํานบ   +96.500 ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  +95.300 ม. (รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +94.500   ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ํา  5.700 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด 1.140 ล้าน ลบ.ม. 
 
3) โครงการอ่างเก็บน้ําช่องกล่ําบน 

ต้ังอยู่ที่ หนองตะเคียนบอน  อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  ระวาง 
5436 I  พิกัด E208072  N1546867  ก่อสร้างปี 2524 รับมอบปี 2526  ดังแสดงตามรูปที่ ค-4  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  500 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   12.30 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 4.49 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   13.10 ม.  ยาว   222 ม. 
ระดับสันทํานบ   +126.000 ม. ( รทก. ) +ระดับน้ําสูงสุด  124.500 ม. (รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +124.000 ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ํา  0.275 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน  0.22 ล้าน ลบ.ม. 



 
รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                          ภาคผนวค 

 ภาคผนวก ค 
 

ค-6                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 

   
 

รูปที่ ค-2  โครงการอ่างเก็บน้ําท่ากะบาก 
 

   
 

รูปที่ ค-3  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองสามสิบ 
 

   
 

รูปที่ ค-4  โครงการอ่างเก็บน้ําช่องกล่ําบน 
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ค-7                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

4) โครงการอ่างเก็บน้ําช่องกล่ําล่าง 
ต้ังอยู่ที่ หนองตะเคียนบอน  อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  ระวาง 

5436 I  พิกัด E206137  N1544851  ก่อสร้างปี 2524 รับมอบปี 2525  ดังแสดงตามรูปที่ ค-5  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

พ้ืนที่รับประโยชน์  1,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   18.50 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 8.10 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   12.50 ม.  ยาว   670 ม. 
ระดับสันทํานบ   +84.500 ม. ( รทก. ) +ระดับน้ําสูงสุด  84.000 ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +83.500 ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ํา  2.20 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน  2.00 ล้าน ลบ.ม.  
 
5) โครงการอ่างเก็บน้ําคลองทราย 

ต้ังอยู่ที่ หนองตะเคียนบอน  อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  ระวาง 
5436 I  พิกัด E204044  N1542970  ก่อสร้างปี 2521 รับมอบปี 2522  ดังแสดงตามรูปที่ ค-6 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  1,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   1.20 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 0.88 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   6.00 ม.  ยาว   280 ม. 
ระดับสันทํานบ   +70.000 ม. ( รทก. ) +ระดับน้ําสูงสุด  69.000 ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +68.500 ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ํา  0.176 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 0.141 ล้าน ลบ.ม. 
 
6) โครงการอ่างเก็บคลองเกลือ 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้าน ภักดีแผ่นดิน  ตําบล หนองหมากฝ้าย อําเภอ วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  แผนที่
มาตราส่วน 1:50,000  ระวาง 5436 I  พิกัด E214281  N1544559  ก่อสร้างปี 2530 รับมอบปี 2532 ดังแสดงตาม
รูปที่ ค-7 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  3,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   16.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 7.00 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   14.40 ม.  ยาว   940.00 ม. 
ระดับสันทํานบ   +105.500  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  +104.700  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  +104.000  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+98.000)  0.80  ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  5.500 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 4.700  ล้าน ลบ.ม. 
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ค-8                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
  

 
 

รูปที่ ค-5  โครงการอ่างเก็บน้ําช่องกล่ําล่าง 
 

   
 

รูปที่ ค-6  โครงการอ่างเก็บน้ําคลองทราย 
 

   
 

รูปที่ ค-7  โครงการอ่างเก็บคลองเกลือ 
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ค-9                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

7) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยชัน 
ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้าน ห้วยชัน ตําบล ช่องกุ่ม  อําเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 

1:50,000  ระวาง 5436 I  พิกัด E224198  N1547353  ก่อสร้างปี 2521 รับมอบปี 2522  ดังแสดงตามรูปที่ ค-8 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  500 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   43.50 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,460 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 19.00 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   14.50 ม.  ยาว   635.00 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 87.500  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 87.000  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 86.000  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+79.500)  0.86  ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  4.00 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 3.44  ล้าน ลบ.ม. 
 
8) โครงการอ่างเก็บน้ําเขารัง 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้าน เขารัง ตําบล ผ่านศึก  อําเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 
1:50,000  ระวาง 5436 III  พิกัด E218973  N1505047  ก่อสร้างปี 2529 รับมอบปี 2532  ดังแสดงตามรูปที่ ค-9 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  5,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   12.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,430 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 5.148 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   11.50 ม.  ยาว   1,400 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 82.500  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 81.300  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 80.500  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+74.50 รทก.) 0.12 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  3.670 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 3.550   ล้าน ลบ.ม. 
 
9) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยยาง 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้าน โคกกราด ตําบล ทัพราช  อําเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 
1:50,000  ระวาง 5537 III  พิกัด E245599  N1550529  ก่อสร้างปี 2529 รับมอบปี 2537  ดังแสดงตามรูปที่ ค-10
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  40,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   194.50 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,193 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 70.00 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   17.00 ม.  ยาว   3,200 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 108.000   ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 106.700  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 105.000  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+97.0 ม. (รทก.)) 4.00 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  60.00 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 56.000 ล้าน ลบ.ม. 
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ค-11                                         กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

10) โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตะเคียน 
ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้าน สองพี่น้อง ตําบล โคคลาน  อําเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 

1:50,000  ระวาง 5536 IV  พิกัด E248098  N1543797  ก่อสร้างปี 2524 รับมอบปี 2526 (ญี่ปุ่นมอบให้) ดังแสดง
ตามรูปที่ ค-11 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  5,000 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   61.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,400 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 25.60 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   10.30 ม.  ยาว   2,470 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 59.100  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 57.500  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 56.800  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+50.500 รสม.) 0.200  ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  10.000 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 9.800  ล้าน ลบ.ม. 
 
11) โครงการอ่างเก็บน้ําเขาดิน 

ต้ังอยู่ที่ บ้าน เขาดิน ตําบล คลองหาด  อําเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตราส่วน 1:50,000  
ระวาง 5435 I  พิกัด E212022  N1486380  ก่อสร้างปี 2532 รับมอบปี 2533  ดังแสดงตามรูปที่ ค-12 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  1,200 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   3.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,517 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 1.37 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   8.00 ม.  ยาว   1,000 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 28.000  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 27.000  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 26.500  ม. ( รทก. ) ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด 0.100 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  1.400 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 1.300   ล้าน ลบ.ม. 
 
12) โครงการอ่างเก็บน้ําพระปรง 

ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านระเบาะหูกวาง  ตําบล ช่องกุ่ม  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัด สระแก้ว  แผนที่มาตรา
ส่วน 1:50,000  ระวาง 5436 I  พิกัด E221636  N1548937  ก่อสร้างปี 2534 ดังแสดงตามรูปที่ ค-13 มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

พ้ืนที่รับประโยชน์  11,319 ไร่  พ้ืนที่รับน้ําฝน   264.00 ตร.กม 
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี  1,560 มม.  ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํา 104.00 ล้าน ลบ.ม / ปี 
สูง   26.00 ม.  ยาว   443.00 ม. 
ระดับสันทํานบ   + 95.000  ม. ( รทก. ) ระดับน้ําสูงสุด  + 92.870  ม. ( รทก. ) 
ระดับน้ําเก็บกัก  + 91.00  ม. ( รทก. )        ความจุอ่างเก็บน้ําที่ระดับตํ่าสุด (+78.50 ม. (รทก.)) 4.00 ล้าน ลบ.ม. 
ความจุอ่างเก็บน้ํา  97.000 ล้าน ลบ.ม. ความจุอ่างเก็บน้ําสํารองใช้งาน 93.000  ล้าน ลบ.ม. 
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 ง-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่กําลังดําเนินการก่อสร้าง ในจังหวัดสระแก้ว 
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 ง-2                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่กําลังดําเนินการก่อสร้าง ในจังหวัดสระแก้ว 
 

โครงการอ่างเก็บน้าํคลองพระสะทึง 
ความเปน็มาโครงการ 
 โครงการอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง ต้ังอยู่ที่ตําบลวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  พิกัด 48 
PSV 838855  E 183800  N 1485500   แผนที่ระวาง  5435 IV  และ 5436 III  ก่อสร้างในลุ่มน้ําคลองพระสะทึง
อันเป็นลุ่มน้ําย่อย 1 ใน 4 ของลุ่มน้ําปราจีนบุรี  ในการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของประเทศไทยซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 25 ลุ่มน้ํา และได้ถูกพิจารณาให้อยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 2 เป็นต้น
มา  ปัจจุบันกําลังอยู่ในกระบวนการการก่อสร้าง ดังแสดงตามรูปที่ ง-1 
 
 ลุ่มน้ําคลองพระสะทึงมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,605 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยประมาณ 850 
ล้าน ลบ.ม.  ผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง  ด้านต่างๆมี ดังนี้ 

ด้านการเกษตร  คือทําให้เกิดพ้ืนที่ชลประทาน 40,640 ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ตําบล คือ ตําบลพระเพลิง  
ในเขตอําเภอเขาฉกรรจ์  ตําบลทุ่งมหาเจริญ ในเขตอําเภอวังน้ําเย็น  ตําบลตาหลังใน  และตําบลวังใหม่ ในเขต
อําเภอวังสมบูรณ์ 

ด้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทํากิน  ผลจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึงจะส่งผลให้มีบริเวณพื้นที่ที่
จะถูกน้ําท่วมเป็นอ่างเก็บน้ําครอบคลุมพ้ืนที่ 9,350 ไร่ หรือ ประมาร 14.96 ตารางกิโลเมตร  ในหมู่บ้านเขตตําบล
วังทอง และวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทําไร่  ทําสวนผลไม้ ทําปศุสัตว์ และปลูกไม้ยืนต้น  
นอกจากนั้นยังส่งผลให้เกษตรกรไม่กล้าปลูกพืชผลเพราะเกรงว่าจะถูกเวนคืนที่ดินไปสร้างอ่างเก็บน้ํา 

ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน  มีข้อมูลรายงานว่าการพัฒนาหมู่บ้านจะไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
เพราะหน่วยงานเกรงว่าเมื่อมีการก่อสร้างไปแล้ว เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นจะถูกน้ําท่วม 

 
ผลจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง  โดยบริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2541  ได้ผลสรุปว่า โครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่คุ้มการ
ลงทุน  รวมถึงประโยชน์ร่วมที่มิได้คิดเป็นตัวเงิน เช่น ความมั่นคงของชายแดน  การท่องเที่ยว  และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
2. ช่วยบรรเทาอทุกภัยในพื้นที่ลุม่น้ําปราจีนบุร ี
3. เป็นการสนับสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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 ภาคผนวก ง 
 

 ง-3                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

    
 

รูปที่ ง-1  พ้ืนที่ก่อสรา้งอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง 
 
องคป์ระกอบโครงการ 
สภาพอทุกวทิยา 

พ้ืนที่รับน้ําฝนเหนือเขื่อน    574  ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณฝนรายปีเหนือเขื่อน    1,495 มิลลเิมตร 
ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเฉลี่ยรายปี   199 ล้านลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณน้ําหลากสูงสุดรอบ 1,000 ปี   1,172 ลูกบาศก์เมตร / วินาที 
 

เขื่อนเกบ็กักน้าํ 
ชนิดเขื่อน     เขื่อนดินแบบแบ่งโซน 
ความสูงเขื่อน (จากท้องน้ํา + 78.0 ม.รทก.)  23.00  เมตร 
ความยาวเขื่อน     4,350  เมตร 
ความกว้างสันเขื่อน    8.00  เมตร 
ระดับสันเขื่อน     + 102.00  ม.รทก. 
ระดับน้ําเก็บกักปกติ    + 98.500  ม.รทก. 
ระดับน้ําตํ่าสุด     + 90.500  ม.รทก. 
ความจุอ่างที่ระดับเก็บกัก    65.00  ล้านลูกบาศก์เมตร 
ความจุอ่างใต้ระดับน้ําตํ่าสุด   4.00  ลา้นลกูบาศก์เมตร 
 

ราคาคา่ก่อสรา้งทั้งโครงการ   รวมทั้งสิ้นประมาณ  870.27  ลา้นบาท  (ปีงบประมาณ 2552 - 2557) 
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 ง-4                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ประโยชน์ที่ได้รบั 
1. มีแหล่งน้ําเกบ็กักเหนือเขื่อน 65.00  ลา้น ลบ.ม. 
2. พ้ืนที่ชลประทาน 40,640 ไร ่
3. อ่างเก็บน้ําที่เกดิขึ้นจะเปน็แหล่งเพาะพันธ์ุปลาและประมงน้ําจืด 
4. เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวและพกัผ่อนหย่อนใจ 
5. ส่งน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค  ประมาณ  2.00  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 
ระบบแหล่งน้าํลุ่มน้าํคลองพระสะทงึ 
 1.  แหล่งน้ําต้นทุน 
 คลองพระสะทึงมีพ้ืนที่รับน้ําฝนรวมทั้งสิ้น 2,605  ตารางกิโลเมตร  ปรมิาณน้าํท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ย
ที่ประเมินได้ประมาร 850.84 ล้านลบ.ม.  ในการประเมินปริมาณน้ําท่าของลุม่น้ําคลองพระสะทึงรายป ีได้แบ่งพื้นที่
รับน้ําฝนทั้งหมดออกเป็น 13 ลุ่มน้ําสาขาย่อย ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางอยู่แห่งเดียว ได้แก่ อ่างเก็บน้ําคลอง
สามสิบ  อ่างเกบ็น้ําขนาดใหญท่ี่อยู่ในแผนหลกังานพัฒนาแหล่งน้ําของกรมชลประทาน ได้แก่ อ่างเก็บน้ําคลองพระ
สะทึง  ลักษณะทางกายภาพของอ่างเก็บน้ําดังกล่าว สรุปได้ ดังนี้ 
 

อ่างเก็บน้าํ 
พื้นที่รับน้าํฝน 

(ตร.กม.) 
ความจุทีร่ะดับเก็บกัก 

(ลา้น ลบ.ม.) 

ปริมาณน้าํไหลเขา้อา่ง
รายปเีฉลี่ย 

(ลา้น ลบ.ม.) 

พื้นที่
ชลประทาน (ไร่)

คลองสามสิบ 15.00 5.70 4.30 2,200 

คลองพระสะทึง 605.00 65.00 240.51 40,640 

 
2.  ปริมาณความต้องการน้าํ 

 2.1  ความต้องการน้ําเพื่อการชลประทาน  พ้ืนที่ชลประทานที่มีอยูใ่นปัจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 5,200 ไร่  
คิดเป็นปรมิาณน้ําเฉลีย่รายปีประมาณ 4.236 ล้าน ลบ.ม.  และพื้นที่ชลประทานทีอ่ยู่ในแผนพัฒนาอีก 37,640 ไร ่ 
โดยคิดเป็นปริมาณน้ําเฉล่ียรายปีเพิ่มขึ้นประมาณ 56.672 ล้าน ลบ.ม. 
 2.2  ความต้องการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ความต้องการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคจากระบบประปาใน
ชุมชนปัจจุบันประมาณ 1.908 ล้าน ลบ.ม.  และในสภาพอนาคตเมื่อมีอ่างเก็บน้ําคลองพระสะทึง ปริมาณความ
ต้องการจะเพิ่มเป็น 4.396 ลา้น ลบ.ม. 
 
 3  ความต้องการน้ําตํ่าสุดเพื่อรกัษาสภาพท้ายน้ํา 
 ปริมาณน้ําทีใ่ช้ในการรกัษาสภาพลําน้ํา  พิจารณาที่จุดออกของคลองพระสะทงึ (จุดบรรจบแมน่้ําพระปรง)  
โดยกําหนดให้มคี่าตํ่าสุดเท่ากับปริมาณน้ําท่ารายเดือนที่เกดิขึน้ที ่95 เปอร์เซน็ต์ของเวลา  โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ปริมาณน้ําท่ากรณีสภาพปัจจุบันเป็นเกณฑ ์
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 จ-1                                          กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลการสํารวจแหล่งน้ําใต้ดิน ในจังหวัดสระแก้ว 
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           จ-2                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
ตารางที่ จ-1  ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาสระแก้ว 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) ขนาดบ่อ(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

1 ร.ร.บ้านหน้าสถานี หนองบอน เมือง 184155 1530687 75     45 มือโยก มีน้ําประปาใช้  

2 วัดเจริญสุข หนองบอน เมือง 184741 1530940 1000 2.6 10 44 ปั้มชัก   

3 เลขที่ 62 ม.1 หนองบอน เมือง 184555 1530920 150     43 มือโยก น้ําเป็นสนิม 

4 บ.หนองเทา ม.9 หนองบอน เมือง 185150 1532975 200   74 37 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

5 วัดโคกมะตูม ม.10 หนองบอน เมือง 186324 1533004 100 2.3 42 29 - ไม่มีปั้ม 

6 สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว สระขวัญ เมือง 179070 1526711 150   80 42 ซับเมอร์ส น้ําน้อย 

7 สํานักงานเกษตร จ.สระแก้ว สระขวัญ เมือง 179140 1526813 150 2.5   41 - ไม่มีปั้ม/น้ําน้อย 

8 เลขที่ 67 บ.โคกสําราญ ม.11 สระขวัญ เมือง 180298 1528051 100     38 มือโยก   

9 วัดบ้านหนองหมี ม.4 สระแก้ว เมือง 179069 1534090 100     38 มือโยก   

10 เลขที่ 6 บ.หนองกะพ้อ สระแก้ว เมือง 185060 1528510 100     48 มือโยก   

11 บ.เนินสะอาด ม.5 สระแก้ว เมือง 186760 1526238 150     49 มือโยก ชํารุด 

12 เลขที่ 61 ม.3 บ.ใหม่คําเจริญ สระแก้ว เมือง 187192 1524439 100   36 49 มือโยก น้ําเป็นสนิม 

13 บ.ห้วยใหญ่ ม.12 ท่าเกษม เมือง 194104 1529990 100     52 มือโยก/ปั้มชัก เกษตรกรรม 

14 ร.ร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 183966 1514644 150 11.2 136 57 ซับเมอร์ส ประปาโรงเรียน 
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           จ-3                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
ตารางที่ จ-1 (ต่อ)  ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาสระแก้ว 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) ขนาดบ่อ(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

15 วัดพรสวรรค์ ม.8 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 188261 1512570 150     69 ซับเมอร์ส ประปาหมู่ 8,9 

16 วัดบ้านวังรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 185059 1519048 150     51 มือโยก ชํารุด 

17 วัดบ้านวังรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 184952 1519059 150 4 66 51 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

18 บ้านวังชมภู ม.16 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 196322 1493332 150 - - 123 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

19 บ้านวังชมภู ม.16 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 196397 1493323 100 - - 123 ซับเมอร์ส รีสอร์ตต้นตอ 

20 บ้านมิตรสัมพันธ์ ม.13 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 196615 1491249 150 - 74 122 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

21 บ้านมิตรสัมพันธ์ ม.13 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 196455 1491423 200 - 62 110 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

22 ร.ร.อนุบาลวังน้ําเย็น มิตรภาพ 179 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 193204 1497308 100 - 30 107 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

23 ร.ร.วังศรีทอง ม.2 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 196936 1490849 150 - 62 123 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

24 บ้านวังศรีทอง ม.2 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 196878 1490581 150 - - 115 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

25 บ้านวังน้ําฝน ม.4 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 197006 1487337 150 - - 124 ซับเมอร์ส ปั้มแก็ส 

26 อบต.วังใหม่ วังใหม่ วังสมบูรณ์ 196709 1486179 150 - - 113 ซับเมอร์ส   
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           จ-4                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
ตารางที่ จ-2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล กปภ.สาขาสระแก้ว 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ การนําไฟฟ้า(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
1 วัดเจริญสุข 1 หนองบอน เมือง 267 0.06 0.13 51 36 156 

2 เลขที่ 62 ม.1 1 หนองบอน เมือง 319 17 0.46 44 80 176 

3 บ.หนองเทา ม.9 1 หนองบอน เมือง 554 0.12 0.26 16 224 387 

4 สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว 1 สระขวัญ เมือง 752 0.07 0.10 16 312 492 

5 เลขที่ 67 บ.โคกสําราญ ม.11 1 สระขวัญ เมือง 901 8.8 0.44 42 432 558 

6 วัดบ้านหนองหมี ม.4 1 สระแก้ว เมือง 357 8.8 0.39 6 136 214 

7 เลขที่ 6 บ.หนองกะพ้อ 1 สระแก้ว เมือง 485 1.2 0.30 16 194 249 

8 เลขที่ 61 ม.3 บ.ใหม่คําเจริญ 1 สระแก้ว เมือง 119 36 0.90 10 22 60 

9 บ.ห้วยใหญ่ ม.12 1 ท่าเกษม เมือง 382 11 0.67 10 206 247 

10 ร.ร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม 1 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 853 0.61 0.22 44 432 571 

11 วัดพรสวรรค์ ม.8 1 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 928 0.47 0.20 16 1320 607 

12 วัดบ้านวังรี 1 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 800 nil 0.07 14 424 531 
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ภาคผนวก จ 

           จ-5                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

 
ตารางที่ จ-2 (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล กปภ.สาขาสระแก้ว 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ การนําไฟฟ้า(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
13 บ้านวังชมภู ม.16 1 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 665 nil 0.06 14 352 441 

14 บ้านวังชมภู ม.16 1 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 719 0.55 0.09 14 328 470 

15 ร.ร.อนุบาลวังน้ําเย็น มิตรภาพ  1 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น 1208 nil 0.13 63 610 753 

16 อบต.วังใหม่  1 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 872 nil 0.17 27 472 568 

***ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทําการทดสอบเท่านั้น ห้ามนําไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และห้ามทําสําเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากห้องปฏิบัติการ กองควบคุมคณุภาพน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา           
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           จ-6                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-3  ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาวัฒนานคร 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) 

ขนาดบ่อ
(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น 

ชนิดเครื่อง
สูบ หมายเหตุ 

1 ปั้มน้ํามัน ม.1  โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 211692 1526284 50 - 8 76 อัตโนมัติ ปั้มน้ํามัน  

2 วัดสารคุณสโมสร ม.2 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 210412 1528041 150 - - 76 ซับเมอร์ส   

3 วัดป่าหนองหล่ม ม.4 หนองแวง วัฒนานคร 213384 1528804 100 - 80 82 ซับเมอร์ส   

4 วัดบ้านหนองหล่ม ม.4 หนองแวง วัฒนานคร 214072 1528591 100 2.05 30 78 ซับเมอร์ส ซับเมอร์สตกลงบ่อ 

5 ร.ร.บ้านบุกะสัง  หนองแวง วัฒนานคร 213802 1527110 75 6 - 70 อัตโนมัติ   

6 วัดสังคมมาวาส ม.2 หนองแวง วัฒนานคร 214280 1526988 100 - 30 68 ซับเมอร์ส   

7 เลขที่ 30 บ.วังรี ม.1 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 207351 1534966 100 5 22 65 ปั้มชัก ฤดูแล้งน้ําน้อย 

8 บ.วังรีใต้ ม.10 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 206351 1535480 100 7 - 70 ซับเมอร์ส เลิกใช้งานแล้ว 

9 เลขที่ 54 บ.วังรีใต้ ม.11 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 205618 1535273 150 5 30 64 ปั้มชัก   

10 เลขที่ 69 บ.ท่าพระจันทร์ ม.9 หนองน้ําใส วัฒนานคร 209639 1535383 100 - 40 74 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

11 สํานักงานทางหลวงชนบท วัฒนานคร วัฒนานคร 210948 1523396 150 - - 80 ซับเมอร์ส   

12 เลขที่ 92 บ.จิก ม.7 วัฒนานคร วัฒนานคร 209880 1519144 100 - 20 91 มือโยก   

13 ร.ร.วัดห้วยเดื่อ ผักขะ วัฒนานคร 221271 1517613 100 3.1 30 70 ชัก/มือโยก เฉพาะโรงเรียน 

14 วัดมุจลินทาราม ม.3 วัฒนานคร วัฒนานคร 212271 1520228 150 - - 79 มือโยก กรป.กลาง 
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           จ-7                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-3 (ต่อ)  ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาวัฒนานคร 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) 

ขนาดบ่อ
(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

15 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83  ห้วยโจด วัฒนานคร 200727 1524259 150 - - 83 ซับเมอร์ส   

16 ที่พักสงฆ์หนองคู ม.5 ห้วยโจด วัฒนานคร 206592 1522726 150 - 50 91 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน 

17 สํานักสงฆ์พระธาตุน้อย ม.7 ซับมะกรูด คลองหาด 204190 1493900 100 2.85   126 อัตโนมัติ   

18 วัดเทพหัสดินราชภักดี ม.2 คลองหาด คลองหาด 205888 1491224 150   75 153   ยังไม่ติดตั้งปั้ม 

19 เลขที่ 34 ม.2 คลองหาด คลองหาด 205905 1491076 100   30 155 ซับเมอร์ส ใช้ทําเกษตรกรรม 

20 บ.เขาเลื่อม ม.4 คลองหาด คลองหาด 207533 1484315 150     168 ซับเมอร์ส ประปา (เทศบาล) 

21 ร.ร.อนุบาลคลองหาด คลองหาด คลองหาด 207028 1488497 75     141 ปั้มชัก ใช้เฉพาะโรงเรียน 

22 วัดไทยพัฒนา ม.10 คลองหาด คลองหาด 205206 1488365 150     138 มือโยก รพช. 

23 ร.ร.บ้านคลองหาด คลองหาด คลองหาด 207381 1489494 100 1.8 10   ปั้มชัก ไม่มีประปา 

24 ร.ร.บ้านเขาดิน ม.8 คลองหาด คลองหาด 210697 1488280 150   50 171 ซับเมอร์ส ประปาหมู่บ้าน  
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           จ-8                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-4  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล กปภ.สาขาวัฒนานคร 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ 
การนําไฟฟ้า

(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
1 ปั๊มน้ํามัน ม.1  2 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 393 nil 0.07 10 196 268 

2 วัดสารคุณสโมสร ม.2 2 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร 451 0.02 0.07 12 212 334 

3 วัดป่าหนองหล่ม ม.4 2 หนองแวง วัฒนานคร 808 0.07 0.06 100 304 504 

4 ร.ร.บ้านบุกะสัง  2 หนองแวง วัฒนานคร 216 0.06 0.06 31 82 178 

5 วัดสังคมมาวาส ม.2 2 หนองแวง วัฒนานคร 788 0.05 0.05 90 296 513 

6 เลขที่ 30 บ.วังรี ม.1 2 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 272 3.0 0.68 22 112 225 

7 เลขที่ 54 บ.วังรีใต้ ม.11 2 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร 170 8.7 0.64 6 84 189 

8 เลขที่ 69 บ.ท่าพระจันทร์  2 หนองน้ําใส วัฒนานคร 320 0.17 0.59 27 150 287 

9 สํานักงานทางหลวงชนบท 2 วัฒนานคร วัฒนานคร 629 0.06 0.08 9 336 331 

10 เลขที่ 92 บ.จิก ม.7 2 วัฒนานคร วัฒนานคร 1084 3.5 0.24 61 620 575 

11 ร.ร.วัดห้วยเดื่อ 2 ผักขะ วัฒนานคร 1244 0.27 0.06 34 420 694 

12 วัดมุจลินทาราม ม.3 2 วัฒนานคร วัฒนานคร 734 5.0 0.24 90 304 466 
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           จ-9                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-4 (ต่อ)  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ การนําไฟฟ้า(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
13 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 83 2 ห้วยโจด วัฒนานคร 651 0.24 0.06 6 144 424 

14 ที่พักสงฆ์หนองคู ม.5 2 ห้วยโจด วัฒนานคร 698 0.13 0.12 5 280 403 

15 สํานักสงฆ์พระธาตุน้อย ม.7 2 ซับมะกรูด คลองหาด 585 0.36 0.08 10 264 341 

16 เลขที่ 34 ม.2 2 คลองหาด คลองหาด 614 0.47 0.15 8 360 305 

17 บ.เขาเลื่อม ม.4 2 คลองหาด คลองหาด 650 0.14 0.06 18 352 370 

18 ร.ร.อนุบาลคลองหาด 2 คลองหาด คลองหาด 802 0.13 0.12 38 400 406 

19 วัดไทยพัฒนา ม.10 2 คลองหาด คลองหาด 732 0.13 0.13 27 416 426 

20 ร.ร.บ้านคลองหาด 2 คลองหาด คลองหาด 732 0.06 0.09 37 408 423 

21 ร.ร.บ้านเขาดิน ม.8 2 คลองหาด คลองหาด 662 0.09 0.05 18 352 373 

***ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทําการทดสอบเท่านั้น ห้ามนําไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และห้ามทําสําเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากห้องปฏิบัติการ กองควบคุมคณุภาพน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา           
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           จ-10                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-5  ผลการสํารวจบ่อน้ําบาดาล กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่ ผลการสํารวจ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ 
พิกัด 
(E) พิกัด (N) ขนาดบ่อ(mm) SWL(m)

ลึก
(m) 

ระดับ
พื้น ชนิดเครื่องสูบ หมายเหตุ 

1 เลขที่ 101 ม.1 ฟากห้วย อรัญประเทศ 229107 1513907 150 - - 59 มือโยก   

2 วัดชนะไชยศรี ฟากห้วย อรัญประเทศ 229817 1513814 100 - - 56 ซับเมอร์ส ประปาวัด 

3 วัดบ้านด่านหนองขาม บ้านด่าน อรัญประเทศ 225393 1517555 100 - - 69 ซับเมอร์ส ประปาวัด 

4 เลขที่ 24 บ.กุดม่วง ม.6 บ้านด่าน อรัญประเทศ 223676 1516465 150 3 -  59 มือโยก/ปั้มชัก   

5 วัดป่าสวนวาง บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ 229474 1519472 150 - - 65 ซับเมอร์ส กรมทรัพย์ฯ 

6 ร.ร.หนองเทา ม.3 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ 228243 1515029 100 -  -  59 อัตโนมัติ ปั้มชํารุด/ใช้ประปา 

7 สํานักสงฆ์อริยธรรม ม.2 ป่าไร่ อรัญประเทศ 235165 1518517 50  -  - 73 อัตโนมัติ   

8 ร.ร.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ป่าไร่ อรัญประเทศ 237030 1518844 100  -  - 72 ซับเมอร์ส สํารองน้ําสระ 

9 ร.ร.ท่าข้าม ท่าข้าม อรัญประเทศ 234485 1511199 100  - 42 45 มือโยก มือโยกชํารุด 

10 วัดวังมนต์ ม.3 ท่าข้าม อรัญประเทศ 236966 1509044 100  - 36 44 ซับเมอร์ส ประปาวัด 

11 วัดวังปลาตอง อรัญประเทศ อรัญประเทศ 230777 1513049 75  - 25 48 ปั้มชัก ประปาวัด 

12 วัดวังปลาตอง อรัญประเทศ อรัญประเทศ 230864 1512965 75  - 18 49 ปั้มชัก ประปาวัด 

13 เลขที่ 75 บ.หนองกอย  คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ 220899 1516312 100 3.5  - 61 มือโยก/ปั้มชัก   
  



 
รายงานศึกษาศักยภาพแหล่งน้ํา ของกปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว                                                                                                                                                                                   ภาคผนวก 

ภาคผนวก จ 

           จ-11                              กองพัฒนาแหล่งน้ํา 

ตารางที่ จ-6  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําบาดาล กปภ.สาขาอรัญประเทศ 
 

ลําดับ
ที่ 

สถานที่เก็บน้ําตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

สถานที่ พื้นที่ ตําบล อําเภอ 
การนําไฟฟ้า

(uS/cm) 
เหล็ก

(mg/L) 
แมงกานีส
(mg/L) 

คลอไรด์
(mg/L) 

ความกระด้าง
(mg/L) 

สารละลายทั้งหมด
(mg/L) 

เกณฑ์มาตรฐานน้ําประปา กปภ. - 0.3 0.4 250 300 600 
1 เลขที่ 101 ม.1 3 ฟากห้วย อรัญประเทศ 1089 6.3 0.62 30 400 633 

2 วัดชนะไชยศรี 3 ฟากห้วย อรัญประเทศ 699 0.08 0.09 116 304 492 

3 วัดบ้านด่านหนองขาม 3 บ้านด่าน อรัญประเทศ 993 0.11 0.07 14 320 598 

4 เลขที่ 24 บ.กุดม่วง ม.6 3 บ้านด่าน อรัญประเทศ 783 0.18 0.06 5 160 503 

5 วัดป่าสวนวาง 3 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ 751 0.04 0.06 8 400 353 

6 สํานักสงฆ์อริยธรรม ม.2 3 ป่าไร่ อรัญประเทศ 1158 0.05 0.09 10 490 610 

7 ร.ร.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ป่าไร่ อรัญประเทศ 821 1.9 0.15 18 432 245 

8 วัดวังมนต์ ม.3 3 ท่าข้าม อรัญประเทศ 880 0.24 0.09 11 344 445 

9 วัดวังปลาตอง 3 อรัญประเทศ อรัญประเทศ 437 0.14 0.06 24 196 231 

10 เลขที่ 75 บ.หนองกอย 3 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ 1360 4.5 0.19 22 250 864 

***ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทําการทดสอบเท่านั้น ห้ามนําไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และห้ามทําสําเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากห้องปฏิบัติการ กองควบคุมคณุภาพน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา           
 


