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นิเวศเกษตรกรรม 
 
 นิเวศเกษตรกรรม มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,592.72 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบไปดวยการใชที่ดิน
ทางการเกษตรที่สําคัญ เชน ที่นา พืชไร ไมผล และไมยืนตน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอื่นๆ  
 
การใชพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกบัศักยภาพของพื้นที ่
 

การใชที่ดินในเขตชลประทานลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี
 
จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมพัฒนาที่ดิน (2549) นํามาปรับปรุงกับขอมูลการแปล

ภาพถายดาวเทียมป พ.ศ.2550 และการตรวจสอบภาคสนามเพื่อจัดทําขอมูลการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา
บางปะกง-ปราจีนบุรี โดยพิจารณาเฉพาะการใชที่ดินเกษตรกรรมในรายละเอียดถึงชนิดพืช พบวา การใช
ที่ดินในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี แยกออกเปนการใชที่ดินในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ซึ่ง
สรุปไดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี รอยละของลุมนํ้า 

(9,961.53 ตร.กม.) 
นา เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 0.03 0.00  - - 
  นาราง/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 0.04 0.00  - - 
  นาราง 47.66 0.54  - - 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง 4.02 0.05  - - 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าผสม 3.37 0.04  - - 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 4.43 0.05  - - 
  นา 982.06 11.04 100.03 1.00 
  นาดํา 3.69 0.04  - - 

รวม 1,045.30 11.76 100.03 1.00 
พืชไร ไรราง 1.83 0.02  - - 
  พืชไรผสม 0.61 0.01 0.26 0.00 
  ขาวโพด 0.36 0.00  - - 
  ออย/มันสําปะหลัง 4.14 0.05  - - 
  ออย 30.88 0.35  - - 
  มันสําปะหลัง/ยางพารา 0.05 0.00  - - 
  มันสําปะหลัง/ไมผลผสม 0.15 0.00  - - 
  มันสําปะหลัง/มะพราว 0.01 0.00  - - 
  มันสําปะหลัง 23.25 0.26 0.55 0.01 
  สับปะรด/ยางพารา 0.01 0.00  - - 
  สับปะรด 0.10 0.00  - - 

รวม 61.39 0.69 0.81 0.01 
ไมยืนตน ไมยืนตนผสม/ไมผลผสม 0.78 0.01  - - 
  ไมยืนตนผสม 3.15 0.04 0.14 0.00 
  ยางพารา 1.66 0.02 0.06 0.00 
  ปาลมนํ้ามัน 0.50 0.01  - - 
  ยูคาลิปตัส 23.50 0.26 0.76 0.01 
  สัก/ประดู 0.12 0.00  - - 
  สัก 0.20 0.00  - - 
  สนประดิพัทธ 0.32 0.00  - - 
  กระถิน 0.02 0.00  - - 
  ประดู 0.03 0.00  - - 
  ไผ 0.05 0.00  - - 
  หมาก/มะพราว 0.35 0.00  - - 

รวม 30.68 0.35 0.96 0.01 
ไมผล ไมผลผสมราง 2.39 0.03  - - 
  ไมผลผสม/มะพราว 0.45 0.01  - - 
  ไมผลผสม/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าผสม 0.44 0.00  - - 
  ไมผลผสม/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 15.43 0.17  - - 
  ไมผลผสม/ทุงหญาและไมละเมาะ 0.23 0.00  - - 
  ไมผลผสม 117.99 1.33 1.08 0.01 
  สม 8.25 0.09  - - 
  มะพราว 6.35 0.07  - - 
  มะมวง/ขนุน 0.01 0.00  - - 
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ตารางที่ 1 การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี(ตอ) 
 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี รอยละของลุมนํ้า 

(9,961.53 ตร.กม.) 

  มะมวง 8.94 0.10 0.23 0.00 
  มะมวงหิมพานต 0.19 0.00 -  - 
  กลวย/ฝร่ัง 0.49 0.01 -  - 
  กลวย 7.25 0.08 -  - 
  ฝร่ัง 1.52 0.02 -  - 
  มะละกอ 0.14 0.00 -  - 
  ขนุน 0.09 0.00 -  - 
  กระทอน 0.08 0.00 -  - 
  แกวมังกร 0.12 0.00 -  - 

รวม 170.36 1.92 1.31 0.01 
พืชสวน พืชสวนผสม 0.11 0.00 -   
  พืชผัก 3.53 0.04 -   
  ไมดอก 0.18 0.00 -   
  ไมดอกไมประดับ 5.73 0.06 -   
  นาหญา 1.04 0.01 -   
  ทุงหญาเลี้ยงสัตวราง 0.03 0.00 -   
  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 0.83 0.01 -   
  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 0.44 0.00 -   
  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 11.74 0.13 0.39 0.00 
  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 4.53 0.05 0.03 0.00 
  พืชนํ้าผสม 0.07 0.00 -   
  บัว 0.01 0.00 -   
  ผักกระเฉด 0.06 0.00 -   

รวม 28.30 0.32 0.42 0.00 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง 24.85 0.28 0.82 0.01 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 1.70 0.02 1.65 0.02 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าผสม 33.75 0.38 1.54 0.02 
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.87 0.01  -  
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/โรงเรือนเลี้ยงสุกร 0.07 0.00  -  
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 4.43 0.05  -  
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 75.78 0.85 2.92 0.03 
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.02 0.00  -  
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง/พื้นท่ีลุม 0.04 0.00  -  
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 154.20 1.73 3.33 0.03 

รวม 295.71 3.33 10.26 0.10 
รวมการใชท่ีดินเกษตรกรรมทั้งหมด 1,631.74 18.35 113.79 1.14 

หมายเหตุ 1. การใชที่ดิน A / การใชที่ดิน B หมายถึง สัดสวนการใชที่ดิน 2 ประเภท ทั้ง A และ B มีสัดสวนใกลเคียงกันในอัตรา 50:50 
 2. การใชที่ดิน A – การใชที่ดิน B หมายถึง สัดสวนการใชที่ดินประเภท A และ B มีสัดสวนในอัตรา 70:30 
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การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งจําแนกเปน 6 
ประเภท คือ นา พืชไร ไมยืนตน ไมผล พืชสวน และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง   
มีพื้นที่รวมกัน 1,631.74 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.35 และในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี คิดเปนรอยละ 
1.14 โดยการใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง พบวา เปนพื้นที่นามากที่สุดรวม 1,045.30 
ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 295.71 ตารางกิโลเมตร ไมผล 170.36 ตารางกโิลเมตร 
พืชไร 61.39 ตารางกิโลเมตร ไมยืนตน 30.68 ตารางกิโลเมตร และพืชสวน 28.30 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่
ลุมน้ําบางปะกงทั้งหมด 

 
การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี ซึ่งจําแนกเปน 6 ประเภทยอยในพื้นที่เกษตรกรรม 

คือ นาขาว มีพื้นที่รวมกัน 100.03 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.00 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี เปนพื้นที่
พืชไร 0.81 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่ไมยืนตน 0.96 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่ไมผล 1.31 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
0.01 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่พืชสวน 0.42 ตารางกิโลเมตร และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 10.26 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.10 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี  
 
 การใชที่ดินนอกเขตชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุร ี

 
การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งจําแนกเปน 9 

ประเภท คือ นา พืชไร ไมยืนตน ไมผลผสม พืชสวน ไมดอกไมประดับ เลี้ยงสัตว พืชน้ําและสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงมีพื้นที่รวมกัน 4,334.32 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
48.71 และในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี มีพื้นที่รวมกัน 5,559.51 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 55.81 โดย
การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง พบวา เปนพื้นที่พืชไรมากที่สุดรวม 1,402.29 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาคือ พื้นที่นา 1,194.57 ตารางกิโลเมตร ไมยืนตน 1,045.37 ตารางกิโลเมตร ไมผลผสม 
335.01 ตารางกิโลเมตร สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 280.70 ตารางกิโลเมตร เลี้ยงสัตว พืชสวน ไมดอกไมประดับ 
และพืชน้ํา 68.46, 3.04, 1.72 และ 0.16 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกงทั้งหมด 

 
การใชที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี ซึ่งจําแนกเปน 9 ประเภทยอยในพื้นที่เกษตรกรรม 

คือ นาขาว มีพื้นที่รวมกัน 1,781.35 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 17.88 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี เปน
พื้นที่พืชไร 2,434.40 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.44 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่ไมยืนตน 889 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 8.92 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่ไมผลผสม 279.15 ตารางกิโลเมตร คิด
เปนรอยละ 2.80 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พื้นที่พืชสวน 4.75 ตารางกิโลเมตร ไมดอกไมประดับ 0.42 ตาราง
กิโลเมตร เลี้ยงสัตว 42.63 ตารางกิโลเมตร พืชน้ํา 0.20 ตารางกิโลเมตร และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 127.61 
ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี  
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรุ ี
 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี รอยละของลุมนํ้า 

(9,961.53 ตร.กม.) 
นา เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 61.22 0.69 - - 
 นาราง/นา 0.13 0.00 - - 
  นาราง/พืชไรผสม - - 0.47 0.00 
  นาราง/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 4.17 0.05 - - 
  นาราง 82.80 0.93 51.81 0.52 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง 2.61 0.03 - - 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าผสม 0.51 0.01 - - 
  นา/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 6.97 0.08 - - 
  นา 1,035.94 11.65 1,729.07 17.36 
  นาดํา 0.22 0.00 - - 
  รวม 1,194.57 13.43 1,781.35 17.88 
พืชไร ไรราง 25.34 0.28 7.10 0.07 
  พืชไรผสม/ทุงหญาและไมละเมาะ 0.82 0.01 - - 
  พืชไรผสม 27.61 0.31 161.49 1.62 
  ขาวโพด/ออย 15.27 0.17 - - 
  ขาวโพด/มันสําปะหลัง 0.14 0.00 274.08 2.75 
  ขาวโพด/ยางพารา 0.40 0.00 - - 
  ขาวโพด/ปาลมนํ้ามัน  - - 0.48 0.00 
  ขาวโพด 4.94 0.06 183.20 1.84 
  ออย/มันสําปะหลัง 133.46 1.50 69.73 0.70 
  ออย/สับปะรด 0.81 0.01 - - 
  ออย/ยางพารา 1.60 0.02 - - 
  ออย 355.92 4.00 251.50 2.52 
  มันสําปะหลัง/สับปะรด 0.90 0.01 - - 
  มันสําประหลัง/ยางพารา 15.21 0.17 12.05 0.12 
  มันสําปะหลัง/ปาลมนํ้ามัน 0.97 0.01 - - 
  มันสําปะหลัง/ยูคาลิปตัส 3.87 0.04 1.91 0.02 
  มันสําประหลัง/ไผ 0.15 0.00 - - 
  มันสําปะหลัง/ไมผลผสม 0.89 0.01 - - 
  มันสําปะหลัง/มะพราว 1.47 0.02 - - 
  มันสําปะหลัง/มะมวง 0.21 0.00 0.34 0.00 
  มันสําปะหลัง/มะมวงหิมพานต 0.29 0.00 0.17 0.00 
  มันสําปะหลัง/นอยหนา - - 0.09 0.00 
  มันสําปะหลัง/ลําไย - - 0.77 0.01 
  มันสําปะหลัง/ขนุน 0.05 0.00 - - 
  มันสําปะหลัง/ทุงหญาและไมละเมาะ 0.15 0.00 - - 
  มันสําปะหลัง 757.35 8.52 1,470.90 14.77 
  สับปะรด/ยางพารา 15.50 0.17 0.18 0.00 
  สับปะรด/ปาลมนํ้ามัน 0.18 0.00 - - 
  สับปะรด 37.98 0.43 0.14 0.00 
  ถ่ัวเขียว 0.62 0.01 0.07 0.00 
 แตงโม 0.17 0.00 0.01 0.00 
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพืน้ที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุรี (ตอ-1) 
 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี รอยละของลุมนํ้า 

(9,961.53 ตร.กม.) 
  ขิง - - 0.14 0.00 
  พริก 0.02 0.00 - - 
  ฝกทอง - - 0.05 0.00 
  รวม 1,402.29 15.77 2,434.40 24.44 
ไมยืนตน ไมยืนตนผสม/กระถิน 0.10 0.00 - - 
  ไมยืนตนผสม/ไผ - - 2.17 0.02 
  ไมยืนตนผสม/ไมผลผสม 0.69 0.01 0.64 0.01 
  ไมยืนตนผสม/ทุงหญาและไมละเมาะ 0.04 0.00 - - 
  ไมยืนตนผสม 25.84 0.29 53.32 0.54 
  ยางพารา/กฤษณา - - 0.14 0.00 
  ยางพารา/มะมวง 0.06 0.00 0.04 0.00 
  ยางพารา/มะมวงหิมพานต 0.06 0.00 - - 
  ยางพารา/กลวย 0.05 0.00 - - 
  ยางพารา/ลําไย - - 0.17 0.00 
  ยางพารา/มะละกอ 0.07 0.00 0.45 0.00 
  ยางพารา/แกวมังกร - - 0.07 0.00 
  ยางพารา/ไมดอกไมประดับ - - 0.04 0.00 
  ยางพารา 332.62 3.74 87.87 0.88 
  ปาลมนํ้ามัน/กลวย 0.08 0.00 - - 
  ปาลมนํ้ามัน 49.45 0.56 1.03 0.01 
  ยูคาลิปตัส/สัก 0.10 0.00 - - 
  ยูคาลิปตัส/มะมวงหิมพานต  - - 0.06 0.00 
  ยูคาลิปตัส 612.45 6.89 703.04 7.06 
  สัก/สะเดา 0.22 0.00 - - 
  สัก 11.16 0.13 13.09 0.13 
  สะเดา 0.41 0.00 0.56 0.01 
  สนประดิพัทธ 1.35 0.02 0.20 0.00 
  กระถิน 2.45 0.03 0.21 0.00 
  ประดู 0.16 0.00 - - 
  หมอน -  - 0.04 0.00 
  ไผ/ไมผลผสม 6.11 0.07 - - 
  ไผ 0.75 0.01 25.61 0.26 
  หมาก/มะมวง  - - 0.24 0.00 
  หมาก 0.02 0.00 - - 
  จามจุรี 0.06 0.00 - - 
  ตีนเปด 0.93 0.01 0.01 0.00 
  กฤษณา 0.14 0.00 - - 
  รวม 1,045.37 11.76 889.00 8.92 
ไมผลผสม ไมผลผสมราง 4.09 0.05 0.18 0.00 
  ไมผลผสม/มะพราว 0.88 0.01 - - 
  ไมผลผสม/มะมวง 0.24 0.00 - - 
  ไมผลผสม/มะมวงหิมพานต 0.29 0.00 - - 
  ไมผลผสม/ไมดอกไมประดับ  - - 53.54 0.54 
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพืน้ที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุรี (ตอ-2) 

 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี รอยละของลุมนํ้า 

(9,961.53 ตร.กม.) 
  ไมผลผสม/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.03 0.00 - - 
  ไมผลผสม/สถานที่เพาะเลี้ยงวนํ้าผสม 0.04 0.00 - - 
  ไมผลผสม/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 0.37 0.00 0.14 0.00 
  ไมผลผสม/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 1.22 0.01 - - 
  ไมผลผสม/ทุงหญาและไมละเมาะ 0.02 0.00 .- - 
  ไมผลผสม 232.25 2.61 144.21 1.45 
  สม/ขนุน - - 0.04 0.00 
  สม 2.76 0.03 5.05 0.05 
  ทุเรียน/ลําไย - - 1.71 0.02 
  ทุเรียน/มังคุด - - 0.90 0.01 
  ทุเรียน/ลางสาด ลองกอง - - 0.64 0.01 
  ทุเรียน 0.02 0.00 4.59 0.05 
  เงาะ/กระทอน - - 0.07 0.00 
  เงาะ - - 0.03 0.00 
  มะพราว/มะมวง 0.01 0.00 - - 
  มะพราว/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.03 0.00 - - 
  มะพราว 3.98 0.04 0.57 0.01 
  ล้ินจี่/มังคุด 0.01 0.00 - - 
  ล้ินจี่ - - 0.36 0.00 
  สม/มะมวง - - 0.10 0.00 
  มะมวง/มะมวงหิมพานต 0.14 0.00 - - 
  มะมวง/นอยหนา 0.20 0.00 - - 
  มะมวง/กลวย 0.17 0.00 - - 
  มะมวง/มะขาม 0.04 0.00 0.49 0.00 
  มะมวง/ลําไย 0.16 0.00 0.60 0.01 
  มะมวง/ขนุน 0.67 0.01 0.13 0.00 
  มะมวง/กระทอน 0.09 0.00 0.02 0.00 
  มะมวง/มะนาว 0.02 0.00 - - 
  มะมวง/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.20 0.00 - - 
  มะมวง 48.07 0.54 37.08 0.37 
  มะมวงหิมพานต/มะขาม 0.07 0.00 - - 
  มะมวงหิมพานต/ไมดอกไมประดับ - - 0.04 0.00 
  มะมวงหิมพานต 34.34 0.39 1.97 0.02 
  นอยหนา 1.84 0.02 - - 
  กลวย/มะละกอ 0.04 0.00 0.02 0.00 
  กลวย 1.00 0.01 0.46 0.00 
  มะขาม/ลําไย - - 0.07 0.00 
  มะขาม/ขนุน 0.04 0.00 - - 
  มะขาม 0.05 0.00 7.57 0.08 
  ลําไย/ลางสาด ลองกอง 0.29 0.00 - - 
  ลําไย 0.07 0.00 12.42 0.12 
  ฝร่ัง 0.01 0.00 0.07 0.00 
  มะละกอ 0.70 0.01 0.94 0.01 
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพืน้ที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุรี (ตอ-3) 

 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี 

รอยละของลุมนํ้า 
(9,961.53 ตร.

กม.) 
  กระทอน 0.40 0.00 0.31 0.00 
  ชมพู - - 0.42 0.00 
  ทุงหญาเลี้ยงสัตว/โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา - - 0.05 0.00 
  มังคุด 0.16 0.00 4.05 0.04 
  ระกํา สละ - - 0.06 0.00 
  มะนาว - - 0.08 0.00 
 แกวมังกร - - 0.07 0.00 
  ละมุด - - 0.09 0.00 
  ละมุด - - 0.01 0.00 
  รวม 335.01 3.77 279.15 2.80 
พืชสวน พืชสวนผสม 0.38 0.00 - - 
  พืชผัก 2.37 0.03 3.22 0.03 
  ไมดอก 0.02 0.00 - - 
  ไมดอกไมประดับ 0.22 0.00 1.53 0.02 
  พริกไทย 0.04 0.00 - - 
  นาหญา 0.01 0.00 - - 
  รวม 3.04 0.03 4.75 0.05 
ไมดอกไมประดับ ไรหมุนเวียน 1.72 0.02 - - 
  ไมดอกไมประดับ 0.00  - 0.42 0.00 
  รวม 1.72 0.02 0.42 0.00 
เลี้ยงสัตว ทุงหญาเลี้ยงสัตวราง 0.23 0.00 - - 
  โรงเรือนราง - - 0.15 0.00 
  ทุงหญาเลี้ยงสัตว/โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 0.86 0.01 - - 
  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 3.75 0.04 17.14 0.17 
  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา 0.29 0.00 2.30 0.02 
  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/โรงเรือนเลี้ยงสุกร 0.51 0.01 0.16 0.00 
  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 0.94 0.01 4.68 0.05 
  โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 55.40 0.62 15.76 0.16 
  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 6.48 0.07 2.44 0.02 
  รวม 68.46 0.77 42.63 0.43 
พืชนํ้า พืชนํ้าผสม 0.14 0.00 - - 
  กก - - 0.08 0.00 
  บัว - - 0.02 0.00 
  ผักกระเฉด 0.02 0.00 0.10 0.00 
  รวม 0.16 0.00 0.20 0.00 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง/สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า - - 0.10 0.00 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง/สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 0.09 0.00 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง/พื้นท่ีลุม 0.77 0.01 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราง 21.51 0.24 13.89 0.14 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 3.00 0.03 54.45 0.55 
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าผสม 41.61 0.47 0.93 0.01 
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.77 0.01 - - 
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ตารางที่ 2 การใชที่ดินเกษตรกรรมนอกพืน้ที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุรี (ตอ-4) 

 

ประเภท การใชท่ีดิน ลุมนํ้าบางปะกง 
รอยละของลุมนํ้า 
(8,891.74 ตร.กม.) ลุมนํ้าปราจีนบุรี 

รอยละของลุมนํ้า 
(9,961.53 ตร.กม.) 

  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/โรงเรือนเลี้ยงสุกร 0.08 0.00 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา/สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 10.68 0.12 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 122.25 1.37 30.18 0.30 
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง/โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก 0.05 0.00 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง/พื้นท่ีลุม 0.18 0.00 - - 
  สถานที่เพาะเลี้ยงกุง 79.71 0.90 28.06 0.28 

  รวม 280.70 3.16 127.61 1.28 
  รวมทั้งหมด 4,334.32 48.71 5,559.51 55.81 

หมายเหตุ 1. การใชที่ดิน A / การใชที่ดิน B หมายถึง สัดสวนการใชที่ดิน 2 ประเภท ทั้ง A และ B มีสัดสวนใกลเคียงกัน ในอัตรา 50:50 
2. การใชที่ดิน A – การใชที่ดิน B หมายถึง สัดสวนการใชที่ดินประเภท A และ B มีสัดสวนในอัตรา 70:30 
 
ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช 

 
การวิเคราะหความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช  วิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจาก

ฐานขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน นํามาวิเคราะหรายพืชในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี  ดังนี้ 
 

• ความเหมาะสมดินสาํหรบัการปลูกขาว 
 

ความเหมาะสมดินสําหรับการปลูกขาวในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่เหมาะสม (1) 
เหมาะสมปานกลาง (2) ไมเหมาะสม (3) และพื้นที่อ่ืน (4) ดังแสดงใน ตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมดินสําหรับปลูกขาวในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรุ ี

 

ลุมน้ําบางปะกง (ตร.กม.) ลุมน้ําปราจีนบุรี (ตร.กม.) ความเหมาะสมดิน
สําหรับปลูกขาว 1 2 3 4 1 2 3 4 

พื้นที่รวม 3,019.96 2,569.36 3,235.30 66.66 2,154.24 2,618.26 5,137.21 51.80 
รอยละของลุมน้ํารวม 
(18,853.27 ตร.กม.) 16.02 13.63 17.16 0.35 11.43 13.89 27.25 0.27 

ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 

จากตารางขางตนพบวา ในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีที่ดินเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว 
รอยละ 27.44 ที่ดินเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกขาว รอยละ 27.52 ที่ดินไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว 
รอยละ 44.41 ซึ่งในพื้นที่ศึกษามีที่ดินเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวรอยละ 27.44 โดยอยูในลุมน้ําบางปะกง 
รอยละ 16.02 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 11.43 ที่ดินเหมาะสมปานกลาง สําหรับการปลูกขาว รอยละ 
27.52 โดยอยูในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 13.63 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 13.89 ที่ดินไมเหมาะสม 
สําหรับปลูกขาว รอยละ 44.41 โดยพบในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 17.16 และลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 27.25 
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• ความเหมาะสมดินสาํหรบัการปลูกพชืไร 
 
ความเหมาะสมดินสําหรับการปลูกพืชไรในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีมีพื้นที่เหมาะสม (1) 

เหมาะสมปานกลาง (2) ไมเหมาะสม (3) สําหรับการปลูกพืชไร และพื้นที่อ่ืน (4) ดังแสดงใน ตารางที่ 4 และ  
 

ตารางที่ 4 ความเหมาะสมดินสําหรับปลูกพชืไรในลุมน้ําหลกัและในจงัหวัด 
        ที่อยูในพื้นทีศ่ึกษา 

 

ลุมน้ําบางปะกง (ตร.กม.) ลุมน้ําปราจีนบุรี (ตร.กม.) ความเหมาะสมดิน
สําหรับปลูกพืชไร 1 2 3 4 1 2 3 4 

พื้นที่รวม 2,109.99 2,059.45 4,655.21 66.66 1,600.88 3,292.68 5,016.16 51.80 
รอยละของลุมน้ํารวม 
(18,853.27 ตร.กม.) 11.19 10.92 24.69 0.35 8.49 17.46 26.61 0.27 

ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 
โดยพบวา พื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรในพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่ดินเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร 

โดยพบวาอยูในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 11.19 และในลุมน้ําปราจีนบุรีรอยละ 8.49 ที่ดินเหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกพืชไรในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 10.92 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 17.46 ที่ดินไม
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไรในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 24.69 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 26.61 

 
• ความเหมาะสมดินสาํหรบัการปลูกไมผลและไมยืนตน 

 
ความเหมาะสมที่ดินสําหรับการปลูกไมผล/ไมยืนตน ในลุมน้ําบางปะกง และปราจีนบุรี มีพื้นที่

เหมาะสม (1) เหมาะสมปานกลาง (2) ไมเหมาะสม (3) และพื้นที่อ่ืน (4) ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยพบวา 
พื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูกไมผลและไมยืนตนในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีพื้นที่ดินเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืชไร รอยละ 41.57 ที่ดินเหมาะสมปานกลางสําหรับการปลูกพืชไร รอยละ 6.51 ที่ดินไม
เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร รอยละ 51.30 
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ตารางที่ 5 ความเหมาะสมที่ดินสําหรบัการปลูกไมผล/ไมยนืตนในลุมน้าํหลกัและจังหวัด 
          ที่อยูในพื้นทีศ่ึกษา 

 
 

ลุมน้ําบางปะกง 
(ตร.กม.) 

ลุมน้ําปราจีนบุรี 
(ตร.กม.) 

ความเหมาะสมที่ดิน
สําหรับการปลูกไมผล/

ไมยืนตน 1 2 3 4 1 2 3 4 
พื้นที่รวม 3,660.53 508.90 4,655.21 66.66 4,175.85 717.71 5,016.16 51.80 
รอยละของลุมน้ํารวม 
(18,853.27 ตร.กม.) 19.42 2.70 24.69 0.35 22.15 3.81 26.61 0.27 

ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร, 2551 
 
โดยพบวา พื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร มีพื้นที่ดินเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร โดย

พบวาอยูในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 19.42 และในลุมน้ําปราจีนบุรีรอยละ 22.15 ที่ดินเหมาะสมปานกลาง
สําหรับการปลูกพืชไรในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 2.70 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 3.81 ที่ดินไมเหมาะสม
สําหรับการปลูกพืชไรในลุมน้ําบางปะกง รอยละ 24.69 และในลุมน้ําปราจีนบุรี รอยละ 26.61 
 

สภาพปญหาของพื้นที่ในการทาํเกษตรกรรม 
 
โดยภาพรวมของพืน้ที่ลุมน้าํบางปะกง-ปราจีนบุรี พบวา มีสภาพปญหาและแนวโนม สรุปไดดังนี ้
 
• ความเหมาะสมของดินสาํหรับการปลูกพชืและการสูญเสียพืน้ที่ทําการเกษตรกรรม 

 
ที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรมสวนใหญอยูในบริเวณพื้นที่ราบในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3, 4 

และ 5 ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงตอการไดรับผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมอื่นๆ ที่อยูโดยรอบและกิจกรรม
การพัฒนาเหลานี้ลวนกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของพื้นที่เกษตรกรรมและยังไมมีมาตรการใดๆ ที่ใช
ปกปองคุมครองคุณภาพของพื้นที่เกษตรกรรมในปจจุบัน จากผลการวิเคราะหความเหมาะสมดินสําหรับ
การปลูกขาว พืชไร ไมผลและไมยืนตน ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวา ในพื้นที่มีความเหมาะสม 
หรือไมคอยเหมาะสมที่จะนํามาใชเพื่อการปลูกพืชได สวนพื้นที่ไมเหมาะสม ไมสมควรที่จะพัฒนามาทํา
การเกษตรกรรม เนื่องจากจะทําใหไดผลผลิตต่ํา ตองมีการลงทุนสูง และสงผลกระทบตอเนื่องกับส่ิงแวดลอม 
โดยพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับพืชแตละประเภท ไมวาจะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ปลูกพืชไร 
หรือปลูกไมผล ซึ่งในปจจุบันนี้เกษตรกรไดมีการใชพื้นที่อยูแลวเปนสวนใหญ อีกทั้งยังมีการลงทุนพัฒนา
พื้นที่ที่สามารถทําใหพื้นที่ที่ไมคอยเหมาะสมไดรับการฟนฟูมาเปนพื้นที่เหมาะสมไดดวย  
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• คุณภาพที่ดินในการทําการเกษตรกรรม  
 
คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมักจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เลวลงหลังจากการ

นํามาใชเพื่อประโยชนของมนุษย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินตามสภาพธรรมชาติจะเปนไปอยางชา เชน  
การชะลางพังทลายดิน และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการกระทําของมนุษย คือ 

- การใชที่ดินไมเหมาะสมกับสภาพดิน 
- การปลูกพืชอยางตอเนื่องโดยขาดการบํารุงรักษา  

 
การใชที่ดินไมเหมาะสมกับสภาพดิน เชน การปลูกมันสําปะหลังอยางตอเนื่องบนดินตื้นและมีกรวด 

ซึ่งจัดเปนดินไมคอยเหมาะสมกับการปลูกพืชไร ทําใหธาตุอาหารถูกพืชดึงดูดไปใชจํานวนมาก เมื่อนํา
ผลผลิตพืชออกไปจากดิน จึงเปนการนําธาตุอาหารพืชออกไปดวย การปลูกมันสําปะหลังในตนฤดูฝน จะทํา
ใหดินไดรับแรงปะทะกับเม็ดฝนโดยตรง จึงเกิดการพังทลายดินอยางรุนแรง 

 
 ที่นาในพื้นที่ชลประทาน พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีความเหมาะสมในการปลูกขาว บางพื้นที่
สามารถปลูกขาวได 2 ครั้ง โดยไดรับน้ําจากชลประทานทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน และในบางพื้นที่มีการ
ยกรองปลูกไมผล และขุดบอทํานากุง การทํานากุงในสวนนี้ทําใหเกิดปญหาการแพรกระจายของน้ําเค็ม
ซึมเขามาในพื้นที่ขางเคียง ทําใหพื้นที่บริเวณดังกลาวไมสามารถทาํนาไดตามปกต ิจงึมบีางจดุของพืน้ทีถ่กูทิง้
รกรางวางเปลา ดินสวนใหญเปนดินลึก การระบายน้ําเลว ดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย ความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง สภาพปจจุบันสวนใหญปลูกขาว มักมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน ทาํใหมพีชืผล
เสียหาย บางพื้นที่ดินเปนกรดถึงกรดจัด ผลผลิตต่ํา ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจขาดทุน เพราะมีตนทุน
การผลิตสูงและมีการนําตนทุนที่ไมไดเปนเงินมาคิดดวย 

 
พื้นที่ปลูกไมผล ไมยืนตน และพืชผัก ในเขตพื้นที่ชลประทาน พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบเรียบ

และพัฒนาปลูกไมผลโดยการยกรอง ดินที่พบเปนดินลึก ดินเปนดินเหนียว การระบายน้ําเลว มีความ        
อุดมสมบูรณปานกลาง พื้นที่สวนใหญอยูริมแมน้ําบางปะกงทั้งสองฝง พืชที่ปลูกไดแก มะมวง มะพราว 
หมาก ชมพู ไมผลอ่ืนๆ และพืชผัก แตในฤดูแลงจะมีน้ําเค็มไหลเขามาตามลําแมน้ําบางปะกงและคูคลอง
ตางๆ เกษตรกรชาวสวนไมผลจะตองทําประตูน้ําปด-เปดเพื่อกักเก็บน้ําจืดไวใชในฤดูแลง และปองกัน
น้ําเค็มเขาทองรอง ทําใหบริเวณที่ปลูกไมผลที่อยูบริเวณสองฝงแมน้ําบางปะกง ใกลลําคลองตางๆ เกิด
ปญหาในชวงน้ําทะเลหนุนน้ําเค็มจะไหลเขาตามลําน้ําเขาทองรองสวนเปนระยะเวลา 6-7 เดือน ถาปใดฝน    
ทิ้งชวงนาน น้ําจืดที่กักเก็บไวจะหมดลง ทําใหพืชผลเสียหาย 
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เขตทํานานอกเขตชลประทาน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเรียบ ทํานาอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว
ถาปใดฝนทิ้งชวงในฤดูกาลเพาะปลูกจะทําใหพืชผลเสียหายได จึงจําเปนตองหาชวงเพาะปลูกและพันธุ
ขาวที่เหมาะสม สภาพปจจุบันบางพื้นที่ทํานา และมีบางพื้นที่ถูกปลอยไวรกรางมีพุมไมเตี้ยๆ เพราะพื้นที่
ขางเคียงบางบริเวณไดเคยใชเปนนากุง ทําใหความเค็มของน้ําแพรกระจาย จนพื้นที่ใกลเคียงไมสามารถ
ทํานาได ผลผลิตที ่ไดไมคุมทุน สวนการทํานานอกเขตชลประทานผลผลิตที่ไดจะต่ํามาก นอกจากนี้
เนื่องจาก สภาพพื้นที่ราบลุมจึงมีปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน เนื้อดินบางแหงคอนขางเปนทราย สามารถอุมน้ําต่ํา 
กอใหเกิดปญหาในการปลูกพืช 

 
พื้นที่ปลูกพืชไร สภาพพื้นที่สวนใหญจะเปนลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน ที่ราบเชิงเขา มีความ

ลาดชันประมาณ 3-6 เปอรเซ็นต มีทั้งดินลึกและดินตื้น บางพื้นที่เปนดินรวนปนทรายและปนกรวด และ
บางพื้นที่เปนกรดถึงกรดเล็กนอยความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่าถึงปานกลาง การปลูกพืชสวนใหญ
อาศัยน้ําฝน ผิวดินในเขตนี้มีแนวโนมที่จะเกิดการชะลางพังทลาย ไดงายโดยอิทธิพลของน้ําฝน ในบางแหง
จึงยังมีรองรอยใหเห็นอยางชัดเจน สภาพปจจุบันปลูกมันสําปะหลัง ออย ถั่วตางๆ 
 

• การขาดการวางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสม  
 
การขาดแผนการใชที่ดินที่เหมาะสมทําใหเกิดการใชที่ดินขาดการกํากับ ควบคุม และเปนไปตาม

ปจจัยตางๆ อิสระ ไดแก ความถนัดและความพอใจของเกษตรกร แรงจูงใจจากราคาสินคา คุณภาพ
พื้นฐานทางธรรมชาติของทรัพยากร เทคโนโลยีในการจัดการ และแนวนโยบายของรัฐในดานการสงเสริม
และการชวยเหลือ ปญหาจึงเกิดขึ้นทั้งทางดานการใชการบริหารและการจัดการทรัพยากรลุมน้ํา เชน การขาด
แคลนน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ ในบางพื้นที่ แมวาจะไดมีการพัฒนาจัดหาแลวก็ตาม ตนทุนการผลิตที่สูงมาก
จนไมสามารถแขงขันในตลาดได การใชที่ดินที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตามศักยภาพของทรัพยากร
การผลิต เปนตน 
 

• การปศุสัตว 
 

 ปญหาดานการปศุสัตวที่สําคัญ คือ การกําจัดขยะและมูลสัตวซึ่งมีกลิ่นเหม็นและการชะลาง ทําให
เกิดน้ําเสียปริมาณมาก ซึ่งไดกลาวถึงในดานนิเวศแหลงน้ําไวแลว โดยการใชที่ดินเพื่อการปศุสัตว 
แพรกระจายสารพิษ สารเคมีในดิน น้ําใตดิน น้ําผิวดิน พืชน้ํา สัตวน้ํา ในหวงโซอาหาร ปริมาณสารอินทรีย
หรือในน้ําเพิ่มสูง ออกซิเจนในน้ําลดลง น้ําเนาเสีย สัตวน้ําอยูไมได เชื้อโรคระบาดในแหลงน้ํา 
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ความอุดมสมบูรณของดินในการปลูกพืช 
 
การประเมินดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของดิน ใชเกณฑที่มีการนําเสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับตอมา ที่จัดทําไวโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ซึ่งใชดัชนีผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ 5 ดัชนีพืช คือ ขาวนาป 
ขาวนาปรัง ขาวโพด มันสําปะหลังและออย ซึ่งพืชดังกลาวทั้งหมด มีการปลูกมากในลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี จึงสามารถนํามาใชเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ไดเปนอยางดี 

 
สําหรับพื้นที่ปลูกและผลผลิตเฉลี่ยของพืชทั้ง 5 ชนิดนั้น มีการรวบรวมและเผยแพร โดยสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th, 2551) ซึ่งไดนํามาใชประกอบเปรียบเทียบกับคาดัชนีของพืชแตละชนิด 
โดยหากมีคาผลผลิตเฉลี่ยของพืชแตละชนิดสูงกวาคาดัชนีของพืชนั้น เปนการแสดงวา ดินมีความอุดมสมบูรณ 
แตหากมีคาต่ํากวาดัชนีของพืชนั้น แสดงวาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ควรที่จะตองไดรับการพัฒนา ใหมี
การบํารุงรักษาเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินหรือปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชตอไป แตมิไดหมายความวา
ดินที่มีคาผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาคาดัชนีแลวไมตองบํารุงดินตอไป โดยหลักการแลว ผลผลิตของพืชดัชนีควร
จะมีคาสูงขึ้นทุกป จนถึงจุดสูงสุดที่จะเปนไปได ซึ่งยังไมมีคาที่แนนอนวาควรจะเปนเทาใด 

 
ขอมูลแสดงการเปรียบเทียบคาดัชนีความอุดมสมบูรณของดินกับพืชดัชนีทั้ง 5 ชนิด มีดังนี้  
 
• ขาวนาป 
 
จากการเปรียบเทียบดัชนี ผลผลิตตอไรของขาวนาปที่กําหนดเปนดัชนีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 คือ 367 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเฉลี่ยตอไรของขาวนาปที่ปลูกในจังหวัดในลุมน้ํา 
ที่เผยแพรโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th, 2551) ดังกลาว พบวา ผลผลิตตอไรของ
ขาวนาปต้ังแตป พ.ศ.2543-2549 มีคาสูงกวาคาดัชนีที่กําหนดไวในทุกป และจากคาเฉลี่ยผลผลิตขาวนาป 
ยังพบวาผลผลิตขาวมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แสดงวาสภาพความอุดมสมบูรณของดินในลุมน้ําอยูในระดับที่ดี 
และมีแนวโนมที่ดีข้ึน (ตารางที่ 6)  แตเมื่อวิเคราะหเปนรายจังหวัด ในจังหวัดสระแกว ชลบุรี ที่มีเนื้อที่
รวมกันประมาณรอยละ 36 พบวาผลผลิตเฉลี่ยของขาวนาปตอไรตํ่ากวาคาดัชนีในปแรกๆ ของขอมูล และ
คอยๆ ปรับปรุงเพิ่มข้ึน จังหวัดสระแกวยังคงมีปญหาดานความอุดมสมบูรณของดินที่จําเปนตองไดรับการ
ดูแลและใหความสําคัญมากขึ้น   
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ตารางที่ 6 ผลผลิตตอไรของขาวนาปในจังหวัดที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําและดัชนขีาวนาป 
 

ผลผลิตขาวนาปเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร) จังหวัด 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รอยละพื้นที่ 
ในลุมน้ํา 

ปราจีนบุรี 311 356 358 356 433 406 403 26.24 
ฉะเชิงเทรา 467 540 595 590 541 567 555 24.27 
สระแกว 258 310 255 291 358 337 366 21.51 
ชลบุรี 313 312 285 291 381 386 453 11.19 
นครนายก 399 424 458 457 492 517 492 11.06 
ดัชนี 367 367 367 367 367 367 367  

       ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพรผานเว็บไซต (www.oae.go.th, 2551) 
 

ขอมูลในตารางที่ 6 พบวา แนวโนมจังหวัดสระแกวเปนจังหวัดที่มีผลผลิตของขาวนาปตํ่าที่สุด และ
ยังคงต่ํากวาดัชนีชี้วัดจนถึงปจจุบัน แมวาจะมีผลผลิตสูงกวาในอดีตก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามชวงผลผลิตพบวา ทุกจังหวัดมีแนวโนมผลผลิตขาวนาปเพิ่มข้ึน โดยเห็นไดชัดเจนวามีผลผลิตสูงขึ้นมาก
ในชวงหลังป พ.ศ.2546 เปนตนมา และมีคาสูงกวาดัชนีนับจากป พ.ศ.2547 เปนตนมา โดยมีจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีผลผลิตตอไรสูงที่สุดในป พ.ศ.2549 เทากับ 555 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก นครนายก 
ชลบุรี ปราจีนบุรี และสระแกว  

 
อยางไรก็ตาม นอกจากขอมูลดัชนีจะแสดงใหเห็นวา สภาพความอุดมสมบูรณของดินที่ดีมากขึ้นแลว 

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตขาวตอไรสูง รวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการดินและน้ําที่เหมาะสมดวย 

 
• ขาวนาปรัง 

 
การปลูกขาวนาปรัง เปนการปลูกขาวหลังจากการปลูกขาวนาป ซึ่งเปนชวงที่ไมมีฝนตกหรือมีฝน

ในปริมาณที่นอยจนไมพอเพียงสําหรับการปลูกขาวที่ตองการน้ํามาก ดังนั้นการปลูกขาวนาปรังจึงตองปลูก
ในพื้นที่ที่มีน้ําพอเพียงตลอดฤดูการปลูก เชนในเขตชลประทาน ใกลแมน้ําหรือลําคลอง สถิติผลผลิตของ
ขาวนาปรังของจังหวัดในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งไดกําหนดดัชนีไว 750 กิโลกรัมตอไร ซึ่งพบวาตั้งแต
ป พ.ศ.2543-2549 สวนใหญทุกจังหวัดจะมีผลผลิตต่ํากวาดัชนีทั้งสิ้น มีเพียงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในป 
พ.ศ.2548 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 755 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสูงเกิดกวาคาดัชนีเล็กนอย สวนใหญจังหวัดอื่นผลผลิต
จากขาวนาปรับมีแนวโนมที่ไมแนนอนนัก โดยจะมีลักษณะขึ้นลงในบางป ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
ในแตละจังหวัดก็มีลักษณะแตกตางกันไป ไมไดมีลักษณะขึ้นลงในแนวเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากศักยภาพ
ของการชลประทานในพื้นที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 7 ผลผลิตตอไรของขาวนาปรงัในจังหวัดทีอ่ยูในพื้นทีลุ่มน้ําและดัชนีขาวนาปรัง 
 

รอยละพืน้ที่ในลุมน้ํา จังหวัด 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รอยละพืน้ที ่
ในลุมน้ํา 

ปราจีนบุรี 554 517 519 576 574 572 584 26.24 
ฉะเชิงเทรา 590 641 677 696 712 755 647 24.27 
สระแกว 519 476 433 579 124 500 600 21.51 
ชลบุรี 492 505 372 479 493 462 486 11.19 
นครนายก 552 573 517 535 544 552 559 11.06 
ดัชนี 750 750 750 750 750 750 750  

       ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพรผานเว็บไซต (www.oae.go.th, 2551) 
 
• ขาวโพด 

 
ในพื้นที่ลุมน้ํา ไมมีรายงานการปลูกขาวโพดในจังหวัดนครนายก เมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีของ

ขาวโพดที่ 700 กิโลกรัมตอไร กับคาเฉลี่ยผลผลิตของขาวโพด ดังแสดงในตารางที่ 8 พบวา ในลุมน้ํา ดินมี
ความอุดมสมบูรณตํ่ากวาคาดัชนีในทุกป ถึงแมวาจะมีแนวโนมดีข้ึน แตสวนใหญก็ยังต่ํากวาคาดัชนีในทุก
จังหวัด ยกเวนในจังหวัดปราจีนบุรีที่ในป พ.ศ.2549 มีผลผลิตสูงกวาคาดัชนี คือ 701 กิโลกรัมตอไร แต
แนวโนมของผลผลิตของขาวโพดคอนขางมีความชัดเจน วามีผลผลิตสูงมากขึ้นอยางตอเนื่องจากอดีต และ
สวนใหญมีคาสูงสุดในป พ.ศ.2549 ทั้งนี้พบวาจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวมีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปนอยาง
มาก ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก 

 
ตารางที่ 8 ผลผลิตตอไรของขาวโพดในจังหวัดที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําและดัชนขีองขาวโพด 

 

ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร) จังหวัด 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รอยละพืน้ที ่
ในลุมน้ํา 

ปราจีนบุรี 623 575 607 619 621 626 701 26.24 
ฉะเชิงเทรา 531 509 559 600 612 609 650 24.27 
สระแกว 622 614 635 637 664 653 822 21.51 
ชลบุรี 508 549 531 550 554 561 555 11.19 
นครนายก - - - - - - - 11.06 

ดัชนี 700 700 700 700 700 700 700  
หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไมมีขอมูล 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพรผานเว็บไซต (www.oae.go.th, 2551) 

 
ในระดับจังหวัด พบวา จังหวัดปราจีนบุรีและสระแกวที่มีความอุดมสมบูรณของดินดี ข้ึนตามป   

จนอยูในระดับเทาหรือมากกวาคาดัชนีของขาวโพด สวนจังหวัดอื่นๆ จะตองมีการพัฒนาการจัดการดิน
และพืช เพื่อเพิ่มคาดัชนีของพืชใหสูงเทาหรือมากกวาคาดัชนี  
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• มันสําปะหลัง 
 
มันสําปะหลังเปนพืชไรที่มีการปลูกมากในลุมน้ํา แตไมมีการปลูกในจังหวัดนครนายก ในระดับลุมน้ํา

และระดับจังหวัด พบวาผลผลิตเฉล่ียของมันสําปะหลังมีคาสูงกวาคาดัชนีที่มีการกําหนดไว (ตารางที่ 9) 
แสดงวา ดินที่ใชเพื่อปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี มีความอุดมสมบูรณดี 

  
ตารางที่ 9 ผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังในจังหวดัที่อยูในพื้นที่ลุมน้าํ 

                                  และดัชนีของมันสาํปะหลัง 
 

ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร) จังหวัด 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

รอยละพืน้ที ่
ในลุมน้ํา 

ปราจีนบุรี 2,901 3,066 2,977 3,209 3,551 2,772 3,525 26.24 
ฉะเชิงเทรา 2,984 3,074 3,041 3,237 3,542 2,820 3,635 24.27 
สระแกว 2,972 3,201 3,143 3,597 3,716 3,044 3,760 21.51 
ชลบุรี 3,046 3,071 2,999 3,310 3,319 2,848 3,413 11.19 
นครนายก - - - - - - - 11.06 
ดัชนี 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666  
หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไมมีขอมูล 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพรผานเว็บไซต (www.oae.go.th, 2551) 
 
 เมื่อพิจารณาขอมูลจากตารางที่ 9 เห็นไดวาผลผลิตเฉลี่ยของการปลูกมันสําปะหลังแมวาจะมี
ผลผลิตสูงกวาคาดัชนีเฉลี่ยโดยตลอดในทุกจังหวัด นับจากป พ.ศ.2543-2549 แตผลผลิตที่ไดใน แต
ละปจะมีลักษณะของการเพิ่มข้ึนและลดลงไมสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของพื้นที่และปริมาณน้ําใน
แตละป 
 

• ออย 
 

ในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีที่มีผลผลิตออยมีคาต่ํากวาคาดัชนีออย (13,000 กิโลกรัมตอไร) ใน
ทุกจังหวัดและทุกปที่ผานมา นับจากป พ.ศ.2543-2549 แสดงใหเห็นวาในลุมน้ําดินมีความอุดมสมบูรณดินต่ํา 
นอกจากนี้ ผลผลิตเฉลี่ยยังมีการผันผวนไมแนนอน ซึ่งมีปจจัยเกี่ยวกับความชื้นดินและปริมาณน้ําฝนเปน
ตัวแปรที่สําคัญ ดังจะเห็นไดวา ในปใดที่มีคาผลผลิตสูงคาจะสูงในทุกจังหวัดไปดวย ทุกจังหวัดมีคา
ผลผลิตเฉลี่ยไมแตกตางกันมาก อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในทุก
จังหวัด ในชวงป พ.ศ.2543-2549 มีแนวโนมปรับตัวลดลง ดังแสดงใน ตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  ผลผลิตตอไรของออยในจงัหวัดที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําและดัชนีของออย 
 

ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร) จังหวัด 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
รอยละพืน้ที ่
ในลุมน้ํา 

ปราจีนบุรี 8,829 9,098 10,028 10,029 9,006 7,266 7,656 26.24 
ฉะเชิงเทรา 8,684 9,190 10,108 10,108 9,083 7,345 7,564 24.27 
สระแกว 8,699 9,239 10,145 10,145 9,172 7,423 7,820 21.51 
ชลบุรี 8,337 8,905 9,856 9,856 8,917 7,329 7,932 11.19 
นครนายก - - - - - - - 11.06 
ดัชนี 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000  
หมายเหตุ :  -  หมายถึง ไมมีขอมูล 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยแพรผานเว็บไซต (www.oae.go.th, 2551) 

 
พื้นที่ที่มีปญหาพื้นทีเ่กษตรกรรมทีไ่ดรับการฟนฟ ู
 

พื้นที่ดินมีปญหาในการทําการเกษตร 
 

ทรัพยากรดินในลุมน้ําเปนดินที่มีปญหา เชน ดินเปรี้ยว หรือดินกรดจัดมาก ดินเค็ม ดินตื้น/กรวด 
และการชะลางพังทลายของดิน แตมีดินบางพื้นที่ที่ไมมีปญหาการปลูกพืช หรือเมื่อมีการปลูกพืชใหตรงกับ
ความเหมาะสมของดิน ในการศึกษานี้ ไดทําการวิเคราะหทรัพยากรดินจากฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดินที่จัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งดานดินปญหาและความเหมาะสมดิน ดังนี้ 
 

• ดินกรดจัดมาก 
 

ดินกรดจัดมาก เปนดินที่มีความเปนกรดรุนแรงจนมีสารพิษ เชน อลูมินัมและไฮโดรเจนมากจนเปน
อันตรายตอรากพืช พบในดินเหนียวที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ํากรอยและน้ําทะเลที่มีสารผสมของ
เหล็กซัลไฟด เชนพื้นที่น้ําทะเลเคยทวมถึง ความเปนกรดจะมีความรุนแรงมากในชั้นดินลาง สวนมากใช
เปนพื้นที่นาขาว นาราง พบตนกกที่ทนความเปนกรด หรือดัดแปลงพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปลกู
ขาวมีผลผลิตตอไรตํ่า จึงมีการใสปูนมารลเพื่อลดความเปนกรด ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน การทําสวนไมผล
หรือไมยืนตนจะตองมีการยกรอง เพื่อปองกันน้ําทวมและเพิ่มหนาดิน ในพื้นที่ดินกรดจัดมาก มีพื้นที่ 6,054.56 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 32.11 ของพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งหมด โดยพบในลุมน้ําบางปะกง 3,947.86 
ตารางกิโลเมตร รอยละ 20.94 ของพื้นที่ลุมน้ํารวม และในลุมน้ําปราจีนบุรี 2,106.70 ตารางกิโลเมตร รอยละ 
11.17 ของพื้นที่ลุมน้ํารวม  

 

การกระจายของพื้นที่ดินกรดจัดมากที่พบในอําเภอที่อยูในจังหวัดในลุมน้ํารวม แสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 เนื้อที่และรอยละของดนิกรดจัดที่พบในลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุร ี
พื้นที่ดนิกรด ลุมน้ํา ลุมน้ําสาขา พื้นที ่

(ตร.กม.) พื้นที ่(ตร.กม.) รอยละ 
ลุมน้ําบางปะกง คลองหลวง 1,832.00 129.43 7.06 
 คลองทาลาด 2,893.76 673.86 23.29 
 แมน้ํานครนายก 2,528.42 1,302.69 51.52 
 ที่ราบแมน้ําบางปะกง 1,636.00 1,841.88 112.58 
 รวม 8,891.74 3947.86 44.40 
ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 2,549.71 1,252.80 49.13 
 แมน้ําหนุมาน 2,149.03 279.27 13.00 
 แมน้ําพระปรง 2,619.32 414.51 15.83 
 คลองพระสะทึง 2,643.47 160.12 6.06 
 รวม 9,961.53 2,106.69 21.15 

รวมพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 18,853.27 6,054.55 32.11 
ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 

 
• ดินเค็ม 
 

ดินเค็ม เปนดินเค็มชายฝงทะเลเนื่องจากอิทธิพลของน้ําทะเลที่ทวมถึง หรือเคยทวมถึงและยังคงมี
เกลือสะสมอยูในดิน ดินเค็มเปนดินเหนียวถึงรวนเหนียว เปนพื้นที่ราบ ใชปลูกขาว ไมผลและการเพาะเลีย้ง
ชายฝง พบมากในพื้นที่ชายฝงทะเลของแมน้ําบางปะกง ในพื้นที่ลุมน้ําหลักรวม มีเนื้อที่ 1,261.78 ตาราง
กิโลเมตร หรือรอยละ 6.69 ของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีทั้งหมด โดยพบดินเค็มเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง 
1,226.84 ตารางกิโลเมตร รอยละ 13.80 ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และในลุมน้ําปราจีนบุรี 34.94 ตาราง
กิโลเมตร รอยละ 0.35 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี การกระจายของพื้นที่ดินเค็มที่พบในลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี ดังแสดงในตารางที่ 12  

 
ตารางที่ 12 เนื้อที่และรอยละของดนิเค็มที่พบในลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบรุ ี

 

พื้นที่ดนิเค็ม ลุมน้ํา ลุมน้ําสาขา พื้นที ่
(ตร.กม.) พื้นที่ (ตร.กม.) รอยละ 

ลุมน้ําบางปะกง คลองหลวง 1,832.00 36.10 1.97 
 คลองทาลาด 2,893.76 55.22 1.91 
 แมน้ํานครนายก 2,528.42 29.04 1.15 
 ที่ราบแมน้ําบางปะกง 1,636.00 1,106.48 67.63 
 รวม 8,891.74 1,226.84 13.80 
ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 2,549.71 34.46 1.35 
 แมน้ําหนุมาน 2,149.03 0.48 0.02 
 แมน้ําพระปรง 2,619.32 -  
 คลองพระสะทึง 2,643.47 -  
 รวม 9,961.53 34.94 0.35 

รวมพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 18,853.27 1261.78 6.69 
ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 
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• ดินต้ืนและดนิปนกรวด 
 
ดินตื้น/ดินกรวด ดินตื้นมากกวา 50 เซนติเมตร และดินที่มีกรวดหรือลูกรังผสมในชั้นดินบนมาก 

พบบริเวณพื้นที่ดอนในจังหวัดปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี สวนมากใชปลูกพืชไร ไมยืนตน
และไมผล ในพื้นที่ลุมน้ําหลักรวมมีเนื้อที่ 4,828.59 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 25.25 ของลุมน้ํา 

 
ดินตื้น/ดินกรวด ในพื้นที่ลุมน้ําหลักรวม มีเนื้อที่ 6,899.54 ตารากิโลเมตร หรือรอยละ 36.60 ของ

ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรีทั้งหมด โดยพบดินตื้น/ดินกรดในบริเวณลุมน้ําบางปะกงมีเนื้อที่ 3,039.70 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 34.19 ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง และในลุมน้ําปราจีนบุรี มีเนื้อที่ 3,859.84 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38.75 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี 
  
 การกระจายของพื้นที่ดินตื้นและดินปนกรวดที่พบในของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี แสดงใน
ตารางที่13  
 

ตารางที่ 13 เนื้อที่และรอยละของดนิต้ืนและดินปนกรวดทีพ่บในลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุร ี
 

พ้ืนที่ดินตืน้/ดินปนกรวด 
ลุมน้ํา ลุมน้ําสาขา 

พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) พ้ืนที่ รอยละ 

ลุมน้ําบางปะกง คลองหลวง 1,832.00 198.80 10.85 
 คลองทาลาด 2,893.76 2,548.82 88.08 
 แมน้ํานครนายก 2,528.42 34.13 1.35 
 ที่ราบแมน้ําบางปะกง 1,636.00 257.96 15.77 
 รวม 8,891.74 3,039.70 34.19 
ลุมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง 2,549.71 624.78 24.50 
 แมน้ําหนุมาน 2,149.03 197.27 9.18 
 แมน้ําพระปรง 2,619.32 1,043.04 39.82 
 คลองพระสะทึง 2,643.47 1,994.74 75.46 
 รวม 9,961.53 3,859.84 38.75 

รวมพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 18,853.27 6,899.54 36.60 
ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 
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• ดินบนที่ลาดชันสูง 
 

ดินบนเขา-เนินเขา ดินที่พบบนพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก (ความลาดชันมากกวารอยละ 35) ใน
พื้นที่ลุมน้ําหลักรวม มีเนื้อที่ 3,276.08 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 17.38 ของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
โดยพบในลุมน้ําบางปะกง 1,216.28 ตารางกิโลเมตร รอยละ 13.68 ของพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี 
2,059.80 ตารางกิโลเมตร รอยละ 20.68 ของพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 เนื้อที่และรอยละของดนิบนเขา/เนินเขาที่พบในจังหวัดและอําเภอในลุมน้าํรวม 
 

ดินบนเขา/เนินเขา 
ลุมน้ํา พ้ืนที่ (ตร.กม) 

พ้ืนที่ (ตร.กม.) รอยละ 
 ลุมน้ําบางปะกง 8,891.74 1,216.28 13.68 
ลุมน้ําปราจีนบุรี 9,961.53 2,059.80 20.68 
รวมพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี 18,853.27 3,276.08 17.38 

 ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 
 

• การชะลางพงัทลายดิน 
 

สภาพการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี โดยจําแนกเปนเนื้อทีข่องระดบั
ความรุนแรงในการพังทลายของดิน ในพื้นที่ราบ (ที่ราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา ความลาดชัน
นอยกวา 35%) แสดงในดังตารางที่ 15 และเนื้อที่ของระดับความรุนแรงในการพังทลายของดิน ในพื้นที่สูง 
(ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันบริเวณลาดชันมากกวา 35%) ดังตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 15 แสดงเนื้อที่ของระดับความรุนแรงในการพังทลายของดิน ในพื้นที่ราบ 
                        (ที่ราบลําน้ํา ที่ลาดเชิงเขาและเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35%) 
 

ระดับความรุนแรง 
ในการพังทลายของดินในพืน้ทีร่าบ 

นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รุนแรงมากที่สุด 
ลุมน้ํา พื้นที ่

(ตร.กม) 
พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ 

  ลุมน้ําบางปะกง 8,891.74 5,492.13 61.77 1,937.34 21.79 387.18 4.35 0.01 0.00 53.98 0.61 
ลุมน้ําปราจีนบุรี 9,961.53 5,485.91 55.07 1,928.48 19.36 503.66 5.06 6.45 0.06 14.59 0.15 
รวมพ้ืนที่ลุมน้ํา
บางปะกง-
ปราจีนบุรี 

18,853.27 10,978.04 58.23 3,865.82 20.50 890.84 4.73 6.46 0.03 68.57 0.36 

ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 
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ตารางที่ 16 แสดงเนื้อที่ของระดับความรุนแรงในการพังทลายของดิน ในพื้นที่สูง 
                         (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันบริเวณลาดชันมากกวา 35%) 
 

ระดับความรุนแรง 
ในการพังทลายของดินในพืน้ทีร่าบ 

นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รุนแรงมากที่สุด 
ลุมน้ํา พื้นที ่ 

(ตร.กม) 
พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ พื้นที ่ รอยละ 

  ลุมน้ําบางปะกง 8,891.74 350.88 3.95 292.61 3.29 224.24 2.52 22.22 0.25 77.12 0.87 
ลุมน้ําปราจีนบุรี 9,961.53 1,658.62 16.65 38.52 0.39 179.36 1.80 1.22 0.01 68.63 0.69 
รวมพ้ืนที่ลุมน้ํา
บางปะกง-
ปราจีนบุรี 

18,853.27 2,009.50 10.66 331.13 1.76 403.60 2.14 23.44 0.12 145.75 0.77 

ที่มา : วิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร , 2551 

 
พื้นที่ดินขาดความอุดมสมบูรณทีไ่ดรบัการฟนฟ ู

 
การพัฒนาฟนฟูที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการฟนฟูพื้นที่ดินปญหาในพื้นที่

การเกษตร มีการจัดทําแผนงานทั่วประเทศในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล โดยใชกลุมชุดดินที่มีปญหา
ของแตละพื้นที่ มีการกระจายงานรับผิดชอบ และงบประมาณใหกับหนวยงานในพื้นที่ คือ สํานักงานเขต
พัฒนาที่ดินและสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ทั้งนี้ ในพื้นที่ลุมน้ําจัดอยูในสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินที่ 1 
ประกอบดวย จังหวัดนครนายก และปทุมธานี สํานักงานเขตพัฒนาที่ดินที่ 2 ประกอบดวย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และสระแกว ขอบเขตรับผิดชอบของสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินเขตที่ 1 และ 2 
แสดงในตารางที่ 17 

 
ตารางที่ 17 ขอบเขตรับผิดชอบของสาํนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขตที่ 1 และ 2 

 

เขต จังหวัด 
1 ชัยนาท (5ตําบล), นนทบุรี (16 ตําบล), ปทุมธาน ี(18 ตําบล), อยุธยา (64 ตําบล), ลพบุรี (46 ตําบล), สระบุรี     

(25 ตําบล), สิงหบุรี (12 ตําบล), อางทอง (24 ตําบล), นครนายก (11 ตําบล), สมุทรปราการ (16 ตําบล), 
นครปฐม (28 ตําบล), และสุพรรณบุรี (40 ตําบล) 

2 จันทบุรี (20 ตําบล), ฉะเชิงเทรา (25 ตําบล), ชลบุรี (25 ตําบล), ตราด (5 ตําบล), ปราจีนบุรี (20 ตําบล), 
ระยอง (17 ตําบล), และสระแกว (18 ตําบล) 
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กรมพัฒนาที่ดินมีการดําเนินงานวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินในระดับตําบลที่อยูในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ 2 ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด มีการวางแผนพัฒนา
และฟนฟูทรัพยากรดิน ไดใชขอมูลแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน และการใช
ประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน และไดสรุปสภาพปญหาของแตละกลุมดิน และวิธีการแกไขปญหาไว ซึ่ง
จากผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมชุดดินในพื้นที่ศึกษา สรุปปญหาการใชทรัพยากรดินของกลุมชุดดิน 
ประกอบดวย ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า  ดินเปรี้ยวหรือดินกรด  ดินเค็ม  พื้นที่ดินมีการชะลางพังทลาย  
พื้นที่ลาดชันเชิงซอนหรือพื้นที่ภูเขา  ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา รวมกับหญาแฝก  ปรับปรุงดิน
ดวยพืชปุยสด ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด รวมกับปูนมารล ปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด รวมกับหญาแฝก และ
ปรับปรุงดินดวยหญาแฝก 

 
จากการวางแผนฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน โดยรวมตําบลภายในแตละจังหวัด พบวา มีพื้น

ที่ดินตองการพัฒนาและฟนฟูมากที่สุด คือ จังหวัดสระแกว กรมพัฒนาที่ดินวางแผนการฟนฟูทรัพยากรดิน
เปนรายตําบลในจังหวัดในลุมน้ํา ดังตารางที่ 18 

 
ตารางที่ 18 ปริมาณพื้นที ่(ไร) ที่ใชในการวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรพัยากรดิน 

                           เปนรายปของตําบล 
 

พื้นที่ดิน (ไร) จังหวัด 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 5 ป 

ฉะเชิงเทรา 121,917 121,628 121,628 121,628 121,714 608,515 
ปราจีนบุรี 107,198 107,198 107,198 107,198 107,314 536,106 
ชลบุรี 97,796 97,539 97,539 97,539 97,669 488,082 
นครนายก 48,887 48,887 48,887 48,887 48,931 244,479 
สระแกว 197,905 197,710 197,710 197,710 214,355 1,005,390 

 
ในการวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินในระดับตําบล ในพื้นที่ลุมน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน

สามารถดําเนินการวางแผนไดครบทุกตําบล มีบางตําบลที่พื้นที่อยูในเขตเมือง โดยพื้นที่ดินเกือบทั้งหมด
เปนที่อยูอาศัย อาคารและสํานักงาน มีบางตําบลอยูในเขตติดตอกับชายฝงทะเลอาวไทย โดยพื้นที่ดินเปน   
ดินเลน ดินเค็ม มีการทําบอเลี้ยงกุง บอเลี้ยงปลา และนาเกลือ ซึ่งตําบลเหลานี้  ไมมีขอมูลการปลูกพืช
แขงขันหรือพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  
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รายละเอียดของการวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินระดับตําบล จําแนกเปนรายกิจกรรม 
คือ 1) การเรียนรูของเกษตรกร โดยจัดทําเปนแปลงสาธิตใหกับเกษตรกรในพื้นที่ และ 2) การสงเสริมใหกับ
เกษตรกรโดยตรง มีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดิน ตามสภาพปญหาของพื้นที่ดิน
ในแตละตําบล กรมพัฒนาที่ดินจําแนกวิธีการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินเปน   

- ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา รวมกับพืชปุยสด 
- ปรับปรุงดินดวยปุยหมัก/ปุยอินทรียน้ํา รวมกับพืชปุยสด รวมกับปูนมารล 
- ปรับปรุงดินดวยพืชปุยสด รวมกับปูนมารล 

 
กรมพัฒนาที่ดินไดต้ังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และเขตจังหวัดมาเปนเวลานาน มีการดําเนินงาน

ทดลอง วิจัย เพื่อแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับดินและการเกษตร โดยในป พ.ศ.2549 กรมพัฒนาที่ดินได
ศึกษาวิจัยอยางเปนรูปแบบและผสมผสานเพื่อการวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินในระดับตําบล
และกลุมชุดดิน เพื่อการพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินใหตรงเปาหมาย ภายในระยะเวลา 5 ป สามารถจะ
ฟนฟูทรัพยากรดินไดเปนจํานวนมาก ถึงแมวาจะยังไมสามารถฟนฟูไดทั้งหมดก็ตาม กรมพัฒนาที่ดินได
ต้ังเปาหมายพื้นที่และงบประมาณ ไว ดังแสดงในตารางที่ 19 

 
ตารางที่ 19 งบประมาณ (บาท) เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาและฟนฟูทรพัยากรดิน 

                        เปนรายป  
 

พื้นที่ดิน (ไร) จังหวัด 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 5 ป 

ฉะเชิงเทรา 65,509,000 65,379,600 65,379,600 65,379,600 65,416,310 327,064,110 
ปราจีนบุรี 58,574,910 58,574,910 58,574,910 58,574,910 58,632,940 292,932,580 
ชลบุรี 54,741,940 54,618,450 54,618,450 54,618,450 54,673,750 273,271,040 
นครนายก 31,184,940 31,184,940 31,184,940 31,184,940 31,209,680 155,949,440 
สระแกว 89,807,830 89,726,630 89,726,630 89,726,630 93,564,490 452,552,210 
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สถานภาพและการเพิ่มขึน้ของพื้นที่และประสิทธภิาพของระบบชลประทาน 
 
 ศักยภาพการใชประโยชนจากการชลประทาน 
 

จากการทบทวนขอมูลในโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี (2547) ของกรมทรัพยากรน้ํา ที่ดําเนินการศึกษาโดยบริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแตนท  
จํากัด และบริษัท เทสโก จํากัด ที่ไดรวบรวมขอมูลสภาพของแหลงเก็บกักน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-
ปราจีนบุรี ซึ่งมีแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ (ความจุมากกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร) คืออางเกบ็น้าํคลองสยีดั 
อยูในพื้นที่ลุมน้ําสาขาคลองทาลาด มีความจุเก็บกักประมาณ 325 ลานลูกบาศกเมตร และอางเก็บน้ํา
คลองทาดาน ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายก มีความจุเก็บกักประมาณ 224 ลานลูกบาศกเมตร 
ขณะที่อางเก็บน้ําที่มีความจุมากกวา 2 ลานลูกบาศกเมตร ที่ใชงานอยูมีจํานวน 14 แหง นอกจากนี้ก็จะ
เปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กและสระเก็บน้ํา/หนองน้ําอีกประมาณ 945 แหง กระจายอยูในพื้นที่ มีความจุเก็บ
กักน้ํารวมประมาณ 74 ลานลูกบาศกเมตร หากพิจารณาเปรียบเทียบในเชิงของความสามารถในการเก็บกัก
ปริมาณน้ําทาไวใชงาน จะพบวาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี ซึ่งมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยทั้งหมด
ประมาณ 8,654 ลานลูกบาศกเมตรตอป ในขณะที่มีปริมาณน้ําทาที่สามารถเก็บกักไวใชไดจากแหลงเก็บ
กักน้ําทุกขนาดที่มีอยูในปจจุบันและที่กําลังทําการกอสรางแลวเสร็จรวมประมาณ 740 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ดังรูปที่ 1 หรือคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 9.3 (ไมนับรวมปริมาตรเก็บกักที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
เขื่อนทดน้ําบางปะกง) ซึ่งแสดงใหเห็นวาลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลักเปนลุมน้ําที่มีความเปราะบาง
ในแงของการบริหารจัดการน้ํา โดยจะตองพึ่งพาแหลงน้ําตนทุนจากลุมน้ําอื่น ในกรณีที่ลําน้ําธรรมชาติเกิดการ
ขาดแคลน ทั้งนี้เนื่องจากไมมีแหลงน้ําสํารองในพื้นที่อยางเพียงพอ 

 
จากขอมูลของกรมชลประทาน ซึ่งเปนผูทําหนาที่จัดหาน้ําเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม สงน้ํา ระบายน้ํา 

หรือจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคม การควบคุมการรุกตัว
ของน้ําเค็มเขามาในแมน้ํา ฯลฯ โดยกรมชลประทานไดแบงการพัฒนาแหลงน้ําออกเปน 3 ระดับ คือ 

• การพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ไดแก การกอสรางแหลงเก็บน้ํา (อางเก็บน้ํา) ที่มีความจุเกิน 
100 ลานลูกบาศกเมตร หรือครอบคลุมพื้นที่สงน้ํามากกวา 80,000 ไร และใชเวลากอสรางยาวนาน เปนตน 

• การพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ไดแก การกอสรางแหลงเก็บกักน้ํา (อางเก็บน้ํา) ที่มีความจุ
นอยกวา 100 ลานลูกบาศกเมตร หรือครอบคลุมพื้นที่นอยกวา 80,000 ไร และใชเวลากอสราง 1-3 ป 

• การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ไดแก การกอสรางแหลงน้ําขนาดเล็กทั่วไป ที่มีความจอุางเกบ็น้าํ
ไมมาก ใชเวลากอสรางภายใน 1 ป และไมมีพื้นที่สงน้ํา วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคเปนหลัก และสามารถสนับสนุนน้ําเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวใหแกชุมชนในหมูบานไดเทานั้น 
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รูปที่ 1 แผนผังระบบแหลงน้ําในพื้นที่ลุมน้าํบางปะกง-ปราจนีบุร ี

ที่มา :     โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี, 2547 
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  จากการรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่มีอยูในปจจุบันและ
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาในพื้นที่ลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี (2550) สามารถสรุปตําแหนงที่ต้ังโครงการได
ดังตารางที่ 20 โดยพื้นที่ชลประทานทั้งในสภาพปจจุบันและที่มีศักยภาพในการพัฒนา แสดงดังตารางที่ 21 
 
 ในพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี สถานภาพในปจจุบันมีโครงการขนาดใหญและขนาดกลางที่กอสรางแลวเสร็จ 
8 โครงการ มีความจุ 128 ลานลูกบาศกเมตร และมีโครงกรอางฯ คลองกลาง ที่อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งมี
ความจุ 3.10 ลานลูกบาศกเมตร รวมมีพื้นที่กักเก็บน้ําความจุ 131 ลานลูกบาศกเมตร ในอนาคต ตาม
แผนงานของกรมชลประทาน เมื่อมีการพัฒนาโครงการตางๆ จะทําใหมีความจุเก็บกักเพิ่มข้ึนอีกกวา 1,072 
ลานลูกบาศกเมตร สวนลุมน้ําบางปะกงปจจุบันมีความจุ 607 ลานลูกบาศกเมตร จาก 7 โครงการ และมี
โครงการที่มีศักยภาพที่ยังไมไดดําเนินการอีก 236 ลานลูกบาศกเมตร ดังนั้น หากรวมศักยภาพเต็มทุก
โครงการในอนาคต หากสามารถพัฒนาโครงการจะทําใหมีความจุน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําไดรวม 2,043 
ลานลูกบาศกเมตร จากปจจุบันพื้นที่มีเพียง 740 ลานลูกบาศกเมตร หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 3 เทาของ
ปริมาณที่เก็บกักไดในปจจุบัน และจําทําใหสัดสวนของการเก็บน้ําไวใชเพิ่มข้ึนจากรอยละ 9.3 ของปริมาณ
น้ําทา เพิ่มเปนรอยละ 23.6 ของปริมาณน้ําทาทั้งหมด  

 
ตารางที่ 20 อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่มีอยูปจจุบันและทีม่ีศกัยภาพในการพัฒนา 

 

โครงการที่มีอยูปจจุบัน โครงการที่กําลงัดาํเนินการ โครงการในอนาคต 
ความจุเก็บกัก ความจุเก็บกัก ความจุเก็บกัก อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ลุมน้ําปราจีนบุรี      
1. อางฯ คลองสามสิบ 5.70 1. อางฯ คลองกลาง 3.10 1. อางฯ คลองพระสะทึง 65.00 
2. อางฯ พระปรงตอนบน 97.00   2. อางฯ พระปรงตอนลาง 150.00 
3. อางฯ หวยชัน 4.00   3. อางฯ คลองวังมืด 30.60 
4. อางฯ คลองเกลือ 5.50   4. อางฯ ลําพระยาธาร 30.00 
5. อางฯ ทากระบาก 7.30   5. อางฯ คลองใสนอย-ใสใหญ 334.43 
6. อางฯ คลองพันโป 0.80   6. อางฯ หวยโสมง 295.00 
7. อางฯ คลองวังบอน 6.90   7. อางฯ คลองหนองแกวตอนบน 21.00 
8. อางฯ บานวังมวง 0.80   8. อางฯ คลองหนองแกว 133.00 
    9. อางฯ คลองไมปลอง 10.70 
    10. อางฯ คลองวังน้ําขุน 1.70 
    11. อางฯ หวยมะกอก 0.51 

รวม 128.00 รวม 3.10 รวม 1,071.94 
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ตารางที่ 20 อางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลางที่มีอยูปจจุบันและทีม่ีศกัยภาพในการพัฒนา (ตอ) 
 

โครงการที่มีอยูปจจุบัน โครงการที่กําลงัดาํเนินการ โครงการในอนาคต 
ความจุเก็บกัก ความจุเก็บกัก ความจุเก็บกัก อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

อางเก็บน้ํา 
(ลาน ลบ.ม.) 

ลุมน้ําบางปะกง      
1. อางฯ หวยปรือ 8.30   1. อางฯ คลองมะเดื่อ 94.00 
2. อางฯ ทรายทอง 2.00   2. อางฯ คลองบานนา 101.00 
3. อางฯ คลองโบด 4.30   3. อางฯ หนองกระทิง 15.00 
4. อางฯ ขุนดานปราการชล 224.00   4. อางฯ คลองกระพง 27.50 
5. อางฯ คลองระบม 40.00   5. อางฯ กรอกเคียน 19.00 
6. อางฯ ลาดกระทิง 4.00     
7. อางฯ คลองสียัด 325.00     

รวม 607.60 รวม - รวม 236.50 
ที่มา : กรมชลประทาน, 2550 

 
 

ตารางที่ 21 พื้นที่ชลประทานที่มีอยูปจจุบันและทีม่ีศักยภาพในการพัฒนา 
 

พื้นที่ชลประทาน (ไร) โครงการ 
สภาพปจจบุัน ในอนาคต 

ลุมน้ําปราจีนบุร ี   
อางเกบ็น้ําคลองสามสิบ 2,200 2,200 
โครงการชลประทานพระสะทึงเดิม 3,000 - 
อางเกบ็น้ําคลองพระสะทึง - 40,640 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก และสูบน้ําดวยไฟฟา   
- อําเภอวังน้ําเย็น 35 โครงการ 25,750 25,750 
- อําเภอเมืองสระแกว 7 โครงการ 5,290 5,290 
อางเกบ็น้ําพระปรงตอนบน 60,000 60,000 
โครงการอางเกบ็น้ําหวยชัน 4,000 4,000 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองเกลอื 3,000 3,000 
โครงการอางเกบ็น้ําทากระบาก 4,000 4,000 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองพันโบ 2,800 2,800 
โครงการฝายหวยไคร 12,000 12,000 
อางเกบ็น้ําพระปรงตอนลาง - 70,000 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา   
- อําเภอกบินทรบรีุ 13 โครงการ 22,560 22,560 
- อําเภอสระแกว 21 โครงการ 12,540 12,540 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองวังมืด - 43,670 
โครงการอางเกบ็น้ําลําพระยาธาร -  
โครงการอางเกบ็น้ําใสนอยใสใหญ - 22,400 
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ตารางที่ 21 พื้นที่ชลประทานที่มีอยูปจจุบันและทีม่ีศักยภาพในการพัฒนา (ตอ-1) 
 

พื้นที่ชลประทาน (ไร) โครงการ 
สภาพปจจบุัน ในอนาคต 

โครงการอางเกบ็น้ําหวยโสมง - 111,300 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา 24 โครงการ 24,060 24,060 
โครงการชลประทานทาแห 60,000 60,000 
โครงการชลประทานทาแหสวนขยาย - 25,000 
โครงการชลประทานตะเคียนทอง 6,200 6,200 
โครงการชลประทานประจันตคาม 16,400 16,400 
โครงการชลประทานหวยเกษียร 3,000 3,000 
โครงการชลประทานสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง (สวนที่ 1, 2) 204,547 204,547 
โครงการชลประทานโคกกะจะ 24,670 24,670 
โครงการชลประทานคลองยาง 12,800 12,800 
โครงการชลประทานสารภี 32,260 32,260 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา   
- อําเภอกบินทรบรีุ 13 โครงการ 29,500 29,500 
- อําเภอปราจีนบรีุ 30 โครงการ 51,620 51,620 
- อําเภอศรีมหาโพธิ์ 4 โครงการ 4,280 4,280 

รวม 626,477 936,487 
ลุมน้ําบางปะกง   
โครงการชลประทานฝายวังตะไคร 1,500 1,500 
โครงการชลประทานคลองทาดาน 8,000 8,000 
โครงการชลประทานคลองทาดานสวนขยาย - 14,180 
โครงการอางเกบ็น้ําหวยปรือ 2,000 2,000 
โครงการอางเกบ็น้ําทรายทอง 1,000 1,000 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองโบด 1,000 1,000 
โครงการชลประทานประตูระบายน้าํบานนา 20,000 20,000 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก 387,000 387,000 
โครงการประตูระบายน้ําบางสมบูรณ 170,000 170,000 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองบานนา - 16,400 
โครงการประตูระบายน้ําคลองบานนาตอนบน - 40,000 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ํา   
- อําเภอบานนา 35 โครงการ 66,500 66,500 
- อําเภอเมืองนครนายก 34 โครงการ 49,750 49,750 
โครงการชลประทานทาลาด 129,800 129,800 
โครงการชลประทานอางฯสียัด 63,872 63,872 
โครงการอางเกบ็น้ําลาดกระทิง 1,500 1,500 
โครงการอางเกบ็น้ําคลองกระพง - 35,000 
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ตารางที่ 21 พื้นที่ชลประทานที่มีอยูปจจุบันและทีม่ีศักยภาพในการพัฒนา (ตอ-2) 
 

พื้นที่ชลประทาน (ไร) โครงการ 
สภาพปจจบุัน ในอนาคต 

โครงการอางเกบ็น้ําหนองกระทิง - 10,000 
โครงการอางเกบ็น้ําหวยกรอกเคียน - 11,000 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา   
- อําเภอพนมสารคาม 50 โครงการ 44,558 44,558 
- อําเภอทาตะเกยีบ 16 โครงการ 10,110 10,110 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง (สวนที่ 3) 109,768 109,768 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต1 77,082 77,082 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต2 27,111 27,111 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชิต3 174,862 174,862 
โครงการชลประทานบางปะกงฝงซาย 79,000 79,000 
โครงการชลประทานขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา อําเภอแปลงยาว 
26 โครงการ 

24,745 24,745 

รวม 1,449,158 1,575,738 
               ที่มา : กรมชลประทาน, 2550 
 

จากตารางที่ 21 ซึ่งแสดงขอมูลพื้นที่ชลประทานของลุมน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี จากขอมูล   ป 
พ.ศ.2550 ของกรมชลประทาน พบวาในลุมน้ําปราจีนบุรีมีพื้นที่ชลประทานในป พ.ศ.2550 รวมทั้งสิ้น 
626,477 ไร โดยมีศักยภาพในการขยายพื้นที่ชลประทานในอนาคตอีก 936,487 ไร หากมีการพัฒนาแหลง
กักเก็บน้ําโครงการตางๆ และพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มเติม สําหรับลุมน้ําบางปะกงในป พ.ศ.2550 มี
พื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ลานไร และมีศักยภาพในการขยายพื้นที่ชลประทานในอนาคตอีก 
1.6 ลานไร เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งสองลุมน้ํา พบวาในปจจุบันมีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งสิ้นประมาณ 
2.1 ลานไร และมีศักยภาพเติมพื้นที่ หากมีการพัฒนาโครงการทั้งหมดดังตารางที่ 21 จะทําใหลุมน้ําบาง
ปะกง-ปราจีนบุรี จะมีพื้นที่ชลประทานรวม 4.6 ลานไร หรือคิดเปนประมาณ 2.2 เทาของพื้นที่ชลประทานที่
มีในป พ.ศ.2550  

 
แหลงน้าํเพื่อการเกษตรกรรม 

 
แหลงน้ําเพื่อการเกษตรประกอบดวยอางเก็บน้ํา ฝายทดน้ํา สระเก็บน้ํา การขุดลอก และสถานีสูบน้ํา

ดวยไฟฟา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดรวบรวมขอมูลระดับจังหวัดในพื้นที่ศึกษา ถึงสิ้นปงบประมาณ 
พบวา ในจังหวัดที่อยูในพื้นที่ศึกษามีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 22 

 



โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในระบบนิเวศของลุมนํ้าบางปะกง   นิเวศเกษตรกรรม 
 

-31- 

ตารางที่ 22 จํานวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเปนรายจังหวัด  
 

จังหวัด อางเกบ็น้ํา ฝายทดน้ํา สระเก็บน้ํา ขุดลอก สูบน้ําดวยไฟฟา 
ฉะเชิงเทรา 58 9 586 - 3 
ชลบุรี 65 109 196 3 - 
นครนายก 36 119 410 5 1 
ปราจีนบุรี 109 96 1,049 - 41 
สระแกว 33 234 1,088 - 17 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานพื้นที่ชลประทานที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นป เปนรายจังหวัด 

ซึ่งจังหวัดที่อยูในลุมน้ํามีเนื้อที่ชลประทานดังแสดงในตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23 เนื้อที่ชลประทานทีส่รางเสร็จแลวถึงสิน้ป พ.ศ.2542-2549 
 

จังหวัด 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 
ฉะเชิงเทรา 935,723 938,123 941,398 944,723 955,673 883,820 962,070 967,070 
ชลบุรี 141,470 142,670 144,220 145,370 146,270 99,700 99,700 99,700 
นครนายก 594,645 596,295 596,895 596,895 596,895 507,895 525,095 525,095 
ปราจีนบุรี 356,707 356,407 359,807 362,907 364,257 313,470 313,470 313,470 
สระแกว 134,257 134,257 196,007 200,557 176,607 91,180 91,180 91,180 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 

 
เครือขายและการรวมกลุมเกษตรกร 
 
 ในป พ.ศ.2550 จากขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน สรุปจํานวนเครือขาย
และการรวมกลุมของกลุมเกษตรกร ไดดัง ตารางที่ 24 ไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 24 ขอมูลเครือขายและการรวมกลุมเกษตรกรของจงัหวัด 
                                    ในลุมน้ําบางปะกง-ปราจนีบุร ี

 

จํานวนเครอืขายและการรวมกลุมเกษตรกร (จํานวน: กลุม) 
จังหวัด 

กลุมเกษตรกร 1 กลุมแมบาน
เกษตรกร 1 

กลุม 
ยุวเกษตรกร 1 

กลุม 
สงเสริมอาชีพ
การเกษตร 1 

กลุม 
เกษตรอนิทรีย 2 

ฉะเชิงเทรา 56 137 58 50 240 
ชลบุรี 25 199 57 60 220 
นครนายก 11 109 29 15 100 
ปราจีนบุรี 23 81 25 36 205 
สระแกว 12 88 30 18 283 
ที่มา : 1 กรมสงเสริมการเกษตร, 2550   
            2 กรมพัฒนาที่ดิน, 2550    


