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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น   ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 
- พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
 สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด  

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้้าลพบุรี  มีพ้ืนที่
ประมาณ 4,063,168 ไร่ หรือประมาณ 6,501.07 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดมี 2 ลักษณะ คือ ที่ราบสลับเนิน
เขาและภูเขา ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อีกลักษณะหนึ่งคือเป็นที่ราบลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 30 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีแม่น้้าที่ส้าคัญไหลผ่าน ได้แก่แม่น้้าป่าสัก และแม่น้้าลพบุร ี 

จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างกรุงเทพ 153 กิโลเมตร ตามถนนพหลโยธิน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ 

122 ต้าบล 1,123 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลพบุรี 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง  และจังหวัดนครสวรรค์ 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ฤด ู ได้แก ่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และ
ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี และ
ค่าเฉลี่ยรายปีตามตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี 
ข้อมูลภูมิอากาศท่ีส้าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 31.4 – 23.6 28.2 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 94.5 – 71.5 79.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.39 – 0.30 1.49 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 1,282.9 – 984.6 1,188.9 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,280.7 – 986.6 1,185.2 

   ที่มา : ส้านักอุทกวิทยาและบริหารน้้า  กรมชลประทาน , 2553 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดลพบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  4,063 ,168 ไร่  ตั้งอยู่ ในเขตลุ่มน้้า เจ้าพระยา  และลุ่มน้้ า 
ป่าสัก ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,872,426 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 70.69 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 44.26 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 62.61 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดลพบุรี  

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พืชไร่        1,798,318  44.25 
พ้ืนที่นา           931,498  22.92 
พ้ืนที่ป่า           667,993  16.44 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           270,655  6.66 
พ้ืนที่น้้า           185,054  4.55 
ไม้ยืนต้น            71,032  1.74 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            61,082  1.5 
ไม้ผล            34,891  0.85 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์            26,691  0.65 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า              8,949  0.22 
พ้ืนที่ลุ่ม              5,957  0.14 
พืชสวน              1,043  0.02 
พืชน้้า                   4  0 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 

          จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปที่ 1-3  
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ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดลพบุรี 
ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

 ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง        2,594,620  63.85  
 ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม          807,069  19.86  
 ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง          487,825  12.00  
 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด          107,046  2.63  
 กลุ่มชุดดินผสม            66,609  1.63  

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 246,494 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 64,152 
ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 757,273 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดลพบุรี เมื่อท้า
การค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดย
ใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดลพบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.20 ซึ่งมีผลท้าให้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 773,858 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 
ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดลพบุรี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 757,273 
2565 761,410 
2570 765,570 
2575 769,753 
2580 (อนาคต 20 ปี) 773,958 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 
1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลพบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 97,685 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 27 
ของประเทศ และล้าดับที่ 15 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 84.63 และภาคเกษตร
ร้อยละ 15.37 โดยมีรายได้เฉลี่ย 19,796 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
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1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 246,494 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 64,152 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 26.03 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดลพบุรี ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1-5 
ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาป ี 515 512 542 
ข้าวนาปรัง 602 550 640 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 543 457 692 
มันส้าปะหลัง 3,283 3,167 3,205 
อ้อย 10,980 8,880 9,380 
ยางพารา 103 108 121 
ปาล์มน้้ามัน 809 836 676 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง และขอบเขตลุ่มน้้าหลัก จังหวัดลพบุรี 

 

LJ;O ส่วนวางโครงการที่ 3 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                  บทที่ 1 
จงัหวัดลพบุร ี                                                                                                                                                                       สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-6 

 

 
รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดลพบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดลพบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดลพบุรีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้้ำ คือ ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ และลุ่มน้้ำป่ำสัก ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของ
ประเทศไทยโดยคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ)   โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา มีพ้ืนทีป่ระมำณร้อยละ 52 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยจะอยู่บริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด 

มีแม่น้้ำท่ีส้ำคัญที่ไหลผ่ำนจังหวัด คือ  
แม่น ้ำลพบุรี  เป็นล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำเจ้ำพระยำเริ่มต้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  โดยไหลแยกออกจำกแม่น้้ำ
เจ้ำพระยำทำงฝั่งซ้ำย (ตะวันออก) ไหลผ่ำน จังหวัดลพบุรี โดยผ่ำนอ้ำเภอท่ำวุ้งและอ้ำเภอเมืองลพบุรี
ในแนวขนำนกับแม่น้้ำเจ้ำพระยำ  แล้วไหลเข้ำสู่จังหวัด  แล้วไหลบรรจบแม่น้้ำป่ำสักที่ อ้ำเภอ
พระนครศรีอยุธยำ รวมควำมยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดลพบุรีประมำณ 45 กิโลเมตร 

- ลุ่มน ้าป่าสัก มีพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 48 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยจะอยู่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัด มี
แม่น้้ำท่ีส้ำคัญ คือ  
แม่น ้ำป่ำสัก มีต้นน้้ำมำจำกภูเขำทำงตอนใต้ของจังหวัดเลย ไหลผ่ำนจังหวัดลพบุรี เข้ำสู่เขตจังหวัด
ลพบุรีที่อ้ำเภอชัยบำดำล แล้วไหลลงอ่ำงเก็บน้้ำเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีตัวเขื่อนตั้งอยู่ที่อ้ำเภอพัฒนำ
นิคม มีพ้ืนที่อ่ำงเก็บน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของอ้ำเภอชัยบำดำล อ้ำเภอท่ำหลวง และอ้ำเภอพัฒนำ
นิคม  ก่อนจะไหลเข้ำสู่จังหวัดสระบุรี แล้วบรรจบกับแม่น้้ำเจ้ำพระยำที่อ้ำเภอพระนครศรีอยุธยำ รวม
ควำมยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดลพบุรีประมำณ 75 กิโลเมตร 
ล้ำสนธิ เป็นล้ำน้้ำสำขำของแม่น้้ำป่ำสัก ต้นน้้ำเกิดจำกภูเขำในเขตอ้ำเภอล้ำสนธิ ไหลผ่ำนอ้ำเภอล้ำสนธิ
และไหลบรรจบกับแม่น้้ำป่ำสักท่ีอ้ำเภอชัยบำดำลก่อนที่แม่น้้ำป่ำสักจะไหลลงสู่อ่ำงเก็บน้้ำเขื่อนป่ำสัก
ชลสิทธิ์ รวมควำมยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดลพบุรีประมำณ 81 กิโลเมตร 
ล้ำพญำกลำง  ต้นน้้ำเกิดจำกภูเขำในเขตอ้ำเภอสีคิ้ว และอ้ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ ล้ำน้้ำไหล
จำกทิศใต้สู่ทิศเหนือ ไหลผ่ำนอ้ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไหลเข้ำสู่จังหวัดลพบุรีที่อ้ำเภอล้ำสนธิ 
และบรรจบกับล้ำสนธิ  รวมควำมยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดลพบุรีประมำณ 27 กิโลเมตร 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดลพบุรี มีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ขนำดกลำงกลำงและขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำร
แล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั้งสิ้น 328 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 988.47 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทำน 

429,380 ไร่ ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีอยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทำนของโครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำช่องแค และโครงกำรส่ง
น้้ำและบ้ำรุงรักษำมหำรำช โดยพ้ืนที่ชลประทำนจำกกำรใช้ระบบภูมิศำสตร์สำรสนเทศค้ำนวณพ้ืนที่เฉพำะจังหวัด
ลพบุรี มีพ้ืนที่ชลประทำนประมำณ 554,579 ไร่ และในส่วนอ่ำงเก็บน้้ำกุดตำเพชร มีควำมจุที่ 43 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ปัจจุบันยังไม่มีระบบชลประทำน รำยละเอียดข้อมูลโครงกำรที่ด้ำเนินกำรพัฒนำและมีระบบชลประทำนตำมตาราง
ที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
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ตารางท่ี 2-1 สรุปโครงกำรชลประทำน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.อ่ำงเก็บน้้ำ         
  - จ้ำนวน (แห่ง) 1                 6               100               107  
  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)          960.00  

125,375 
26.70              986.70  

  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่) 27,799            153,174  
2.แก้มลิง         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                     4                   4  
  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     1.77              1.77  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)     5,000            5,000  
3.ฝำย         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                  191               191  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)     5,000            5,000  
4.ปตร.         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                 1                  1                     2  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่) 212,750 45,255            258,005  
5.สถำนีสูบน้้ำ         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                    12                 12  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)     7,700            7,700  
6.ระบบส่งน้้ำ         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                     2                   2  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)     500              500  
7.ระบบระบำยน้้ำ         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                      -    
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)                      -    
8.อ่ืน ๆ          
  - จ้ำนวน (แห่ง)                    10                 10  
  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)                      -    
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)                      -    
รวมทุกประเภท         
  - จ้านวน (แห่ง)                2                 7               319               328  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)         960.00            26.70              1.77           988.47  
  - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 338,125          73,055          18,200         429,380  
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รูปที ่2-1 ล้ำน้้ำและระบบล้ำน้้ำ จังหวัดลพบุรี 
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รูปที่ 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี  
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่และขนำดกลำง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดลพบุรี 

ที ่ โครงการขนาดใหญ่ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

พื นที่
ชลประทาน ปีก่อสร้าง 

(ล้าน 
ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 

1  โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำโคกกะเทียม   เขำพระงำม   เมือง            -    212,750  2496 2506 

2  โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำเข่ือนป่ำสักชลสิทธิ์   หนองบัว   พัฒนำนิคม  960.00 125,375  2538 2552 

  โครงการขนาดกลาง             

3  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำห้วยโป่ง   ห้วยโป่ง   เมือง  2.07 719  2527 2529 

4  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำซับตะเคียน   ม่วงค่อม   ชัยบำดำล  8.42 7,637  2528 2536 

5  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำซับประดู่   กุดตำเพชร   ล้ำสนธ ิ 0.98 1,866  2531 2535 

6  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำห้วยสีดำ   กุดตำเพชร   ล้ำสนธ ิ 0.98 1,395  2531 2535 

7  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำห้วยใหญ่ (วังแขม)   เขำพระงำม   เมือง  12.00 15,357  2527 2528 

8  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำห้วยหิน   เขำแหลม   ชัยบำดำล  2.25 825  2547 2550 

  รวม     986.70  365,924      

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 
จ้ำนวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 1. พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มสำขำที่รำบแม่น้้ำเจ้ำพระยำ มีพ้ืนที่ประมำณ 801,165 ไร่ อยู่ทำง
ตอนกลำงของจังหวัด ครอบคลุมอ้ำเภอสระโบสถ์ อ้ำเภอโคกส้ำโรง 2. พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วม ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ
ตอนล่ำง มีพ้ืนที่ในส่วนของจังหวัดลพบุรีประมำณ 364,936 ไร่ ครอบคลุมอ้ำเภอท่ำวุ้ง ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดลพบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 41.46 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 41.69,  41.91 และ 42.37 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วม
น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดลพบุรี
กับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดลพบุรี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดลพบุรี เท่ากับ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน   ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 30 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
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ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,482.77 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิม
เป็น 2,502.79,  2,579.41 และ 2,605.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้า ของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 211.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 221.60 , 232.15 และ 
253.25 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการใช้น ้าด้านต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคต 

ที ่ กิจกรรม 
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ปัจจุบนั  
(พ.ศ.2560) 

5 ปี   
(พ.ศ.2565) 

10 ปี  
(พ.ศ.2570) 

20 ปี  
(พ.ศ.2580) 

1 อุปโภค-บริโภค 41.46  41.69  41.91  42.37  
2 รักษาระบบนิเวศ 325.00  325.00  325.00  325.00  
3 การเกษตร        
    - ในเขตชลประทาน 924.11  944.13  1,020.74  1,046.57  
    - นอกเขตชลประทาน 1,558.66  1,558.66  1,558.66  1,558.66  
    - รวม 2,482.77  2,502.79  2,579.41  2,605.23  
4 อุตสาหกรรม 211.04  221.60  232.15  253.25  
  รวม 3,060.28  3,091.08  3,178.47  3,225.86  
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน  

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   
1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคภาคกลางตอนบน 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาทและอ่างทองและก้าหนดให้
จังหวัดลพบุรีเป็นที่ตั งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้เกิดบรรลุผลสัมฤทธิ์  มีวิสัยทัศน์คือ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้  ทรพัยากรน ้าสมดุลและยั่งยืน” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics  และการผลิตอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  
                               ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี 

 แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน  แหล่งพลังงานทดแทนที่
ส้าคัญของประเทศ รวมทั งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติ  เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาของภาคกลางตอนบน  มีวิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี คือ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล  พลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม และเมืองแห่งความสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

 1. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
 2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 3. บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 4. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
 5. เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดลพบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 82 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาด
เล็ก 80 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก  12.46 ล้านลูกบาศก์
เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น  164,060 ไร่ ใช้วงเงินรวม  1,630.9980 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 4 
จังหวัดลพบุร ี                                                                                                                                                     แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-4 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที ่2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 65 และ 17 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้า
และน ้าท่วม 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -              

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -              

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -              

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 1                1                -              2                

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 9.00             0.00 -              9.00             

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -              29,500.00 -              29,500         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 140.0000      300.5000 -              440.5000      

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 64               16               80               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 3.40 0.06 3.46             

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 119,560 15,000 134,560        

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 932.50 258.00 1,190.4980    

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 65               17               -              82               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 12.40           0.06            -              12.46           

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 119,560        44,500         -              164,060        

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,072.4980    558.5000      -              1,630.9980    

ขนาดโครงการ

ระยะสัน้ (2561-2565)
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ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ -            -            

ขนาดกลาง 2               440.5000     2               440.5000     

ขนาดเลก็ 70             1,044.9000   10             145.5980 80             1,190.4980   

รวม 72             1,485.4000   10             145.5980     82             1,630.9980   

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2

(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3

(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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รูปที่ 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการเพิม่ศักยภาพการเกบ็กกัอา่งเกบ็น ้ากดุ

ตาเพชร จังหวัดลพบรีุ

กดุตาเพชร ล้าสนธิ -          9.000      2563 2563 140.0000        

2 ระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้ากดุตาเพชร กดุตาเพชร ล้าสนธิ 29,500   -         2565 2567 300.5000        

รวม 29,500 9.00        440.5000        

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการขนาดกลาง ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ดาดคอนกรีตคลองซอย 19 ขวา ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ บางขนัหมาก เมือง - - 2561 2561 17.0000 

2 ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย  2 ขวา -22 ขวา พร้อมอาคารประกอบ โคกล้าพาน เมือง - - 2561 2561 20.0000 

3 ปรับปรุง ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 21 ขวา กม.4+200 โพธ์ิเกา้ต้น เมือง - - 2561 2561 3.0000 

4 ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย- 21 พร้อมอาคารประกอบ โกง่ธนู เมือง - - 2562 2562 18.0000 

5 ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา  พร้อมอาคารประกอบพรหมมาสตร์ เมือง - - 2562 2562 10.0000 

6 ปรับปรุงทอ่ระบายน ้าคลองยายแกว้ ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 3.0000 

7 ปรับปรุงทอ่ระบายน ้าคลองหนองรีนอก ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 3.0000 

8 ดาดคอนกรีตคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 21ขวา  พร้อมอาคารประกอบ โพธ์ิเกา้ต้น เมือง - - 2564 2564 25.0000 

9 ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19  ขวา  พร้อมอาคารประกอบโคกกะเทียม เมือง - - 2563 2563 24.0000 

10 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา โคกล้าพาน เมือง - - 2563 2563 4.0000 

11 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 2.0000 

12 ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา พร้อมอาคารประกอบโคกล้าพาน เมือง - - 2563 2563 18.0000 

13 ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบโพธ์ิเกา้ต้น เมือง - - 2564 2566 56.0000 

14 ปรับปรุงไซฟอนลอดแม่น ้าลพบรีุ คลอง 1 ขวา - 21 ขวา กม.0+740โพธ์ิเกา้ต้น เมือง - - 2565 2565 6.0000 

15 ทอ่ระบายปากคลองซอย 22 ขวา-1  ( ขนาด 2  □  1.50 x 1.50 ม. )โคกล้าพาน เมือง - - 2565 2565 10.0000 

16 ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา - 22 ขวา  พร้อมอาคารประกอบโคกล้าพาน เมือง - - 2566 2566 15.0000 

17 ดาดคอนกรีตคลองซอย 20 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ถนนใหญ่ เมือง - - 2567 2567 10.0000 

18 ดาดคอนกรีตคลองแยก 1ซ้าย - 1 ขวา -  22 ขวา  พร้อมอาคารประกอบ โคกล้าพาน เมือง - - 2567 2567 10.0000 

19 ปรับปรุงคันคลองชยันาท - ปา่สัก ฝ่ังซ้าย ตั งแต่ กม.91+100 - กม.93+445ทา่แค เมือง - - 2561 2561 21.7980 

20 ปรับปรุงคันกั นน ้าฝ่ังซ้ายคลองระบาย 10 ซ้าย ชยันาท-ปา่สัก 3 พร้อมอาคารประกอบพรหมมาสตร์ เมือง - - 2562 2562 8.0000 

21 กา้แพงกนัดิน กม.96+100 ถงึ กม.96+200 ของคลองชยันาท - ปา่สัก ฝ่ังซ้ายถนนใหญ่ เมือง - 2562 2562 30.0000 

22 ปรับปรุงคันคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 5.0000 

23 ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่เริงราง ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2562 2562 17.2000 

24 ปรับปรุงประตูระบายน ้าปลายคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 18.0000 

25 ปรับปรุงคันคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง ดอนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 8.6000 

26 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้โคกเจริญ  พร้อมระบบส่งน ้า โคกเจริญ  โคกเจริญ  2,000 - 2564 2564 40.0000 

27 แกม้ลิงศรีสุข วังทอง โคกเจริญ - 2565 2565 16.0000 

28 แกม้ลิงจอมแกว้ โคกแสมสาร โคกเจริญ - - 2565 2565 15.0000 

29 แกม้ลิงพร้อมระบบส่งน ้าโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ - - 2565 2565 10.0000 

30 แกม้ลิงล้าทา่ชา้ง หนองมะค่า โคกเจริญ - 2565 2565 18.0000 

31 แกม้ลิงบา้นหวัเขา ยางราก โคกเจริญ - 2565 2565 22.0000 

32 งานปรับปรุงทอ่ส่งน ้า 2L-1R-MP เขา้สระพกัน ้าบา้นโคกแสมสารโคกแสมสาร โคกเจริญ 2,500 - 2565 2565 45.0000 

33 ฝายน ้าล้นบา้นสะพานขาว หว้ยโปง่ โคกส้าโรง 0.03 2564 2564 12.0000 

34 ฝายน ้าล้นคลองหว้ยตะค้อ 1 ดงมะรุม โคกส้าโรง 0.03 2564 2564 15.0000 

35 ฝายน ้าล้นคลองหว้ยตะค้อ 2 ดงมะรุม โคกส้าโรง 0.03 2564 2564 15.0000 

36 ฝายน ้าล้นคลองหว้ยตะค้อ 3 ดงมะรุม โคกส้าโรง 0.03 2564 2564 15.0000 

37 แกม้ลิงพร้อมระบบส่งน ้า บา้นหวัดง คลองเกตุ โคกส้าโรง - 2565 2565 10.0000 

38 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเกบ็กกัและระบายน ้าในคลองล้ามะเลง (ระยะที่ 1)หนองแขม โคกส้าโรง - 0.83 2565 2565 25.0000 

39 งานปรับปรุงถนนบ้ารุงรักษาแนวทอ่ส่งน ้า โครงการจัดหาน ้าเพือ่การเกษตรจังหวัดลพบรีุโคกส้าโรง โคกส้าโรง 15,000 - 2566 2566 10.0000 

40 ปรับปรุงทางระบายน ้าคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย โครงการล้าสนธิ จ้านวน 1 แหง่นาโสม ชยับาดาล - - 2565 2565 5.0000 

41 ปรับปรุงไซฟอนลอดคลองธรรมชาติ จ้านวน 1 แหง่ โครงการล้าสนธินาโสม ชยับาดาล - - 2565 2565 5.0000 

42 ฝายทดน ้าบา้นทา่ฉาง จุดที่ 1 ทา่มะนาว ชยับาดาล 0.04 2564 2562 20.0000 

43 ฝายทดน ้าบา้นทา่ฉาง จุดที่ 2 ทา่มะนาว ชยับาดาล 0.02 2564 2564 16.0000 

44 ฝายทดน ้าบา้นทา่ฉาง จุดที่ 3 ทา่มะนาว ชยับาดาล 0.04 2565 2565 15.0000 

45 ฝายทดน ้าบา้นบวัชมุ บวัชมุ ชยับาดาล 0.06 2566 2566 15.0000 

ปีแล้วเสรจ็ปี ก่อสรา้งโครงการ ต าบล อ าเภอที่
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี (ต่อ) 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

46 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นท่ามะนาวพร้อมระบบส่งน ้า ท่ามะนาว ชยับาดาล 1,500 - 2564 2564 40.0000 

47 แกม้ลิงหนองระกา้ บวัชมุ ชยับาดาล 0.60 2564 2564 9.0000 

48 แกม้ลิงคลองกุง้ บวัชมุ ชยับาดาล 0.33 2564 2564 8.0000 

49 งานปรับปรุงทางชกัน ้าสถานีสูบน ้ามะกอกหวาน มะกอกหวาน ชยับาดาล 15,000 - 2565 2565 10.0000 

50 ปรับปรุงตล่ิงแม่น ้าปา่สักฝ่ังซ้าย กม.0+000 ถงึ กม.0+039 ท่ามะนาว ชยับาดาล - - 2567 2567 10.0000 

51 ปรับปรุงเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงบา้นท่าดินด้า ท่าดินด้า ชยับาดาล - - 2567 2567 40.0000 

52 ปรับปรุงคลองส่งน ้า สายท่ี 1 โครงการแกม้ลิงหนองสมอใส บางคู้ ทา่วุ้ง - - 2565 2565 2.0000 

53 แกม้ลิงคลองบางล่ี บางล่ี ทา่วุ้ง - 0.99 2562 2562 12.0000 

54 ปรับปรุงคันกั นน ้าฝ่ังซ้ายคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบรีุ พร้อมอาคารประกอบจ้านวน 1 สายบางล่ี ทา่วุ้ง - - 2562 2562 7.0000 

55 กอ่สร้างสถานีสูบน ้าชั่วคราวปตร.ปลายคลองระบาย 7 ซ้าย ชยันาท-ปา่สัก 3บางล่ี ทา่วุ้ง - - 2564 2564 5.0000 

56 งานปรับปรุงคันกั นน ้า ท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง - - 2564 2564 20.0000 

57 งานปรับปรุงเคร่ืองสูบน ้าและระบบควบคุม สถานีสูบน ้าบา้นท่าหลวง1ท่าหลวง ท่าหลวง - - 2564 2564 10.0000 

58 ปรับปรุงท่อส่งน ้าเขา้นาคลองสายหว้ยแกว้ หนองเมือง บา้นหมี่ - - 2564 2564 7.0000 

59 ปรับปรุงท่อส่งน ้าเขา้นาคลองส่งน ้า MC1 MC2 MC3 และ MC4 โคกสลุง พฒันานิคม 51,000 - 2564 2564 4.0000 

60 ปรับปรุงคลองระบายน ้าหว้ยแสลงพนั พร้อมอาคารประกอบ หนองบวั พฒันานิคม 560 - 2564 2564 10.0000 

61 ปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าพฒันานิคม หนองบวั พฒันานิคม 33,000 - 2565 2565 25.0000 

62 ปรับปรุงปอ้งกนัการกดัเซาะ (ถนนรอบอา่งเกบ็น ้าเขื่อนปา่สักชลสิทธ์ิ ฝ่ังขวา) หนองบวั พฒันานิคม - - 2565 2565 25.0000 

63 ปรับปรุงคันคลองส่งน ้าคลอง MC1 มะนาวหวาน พฒันานิคม 14,000 - 2565 2565 10.0000 

64 ปรับปรุง Road Crossing คลองส่งน ้า MC1 โคกสลุง พฒันานิคม - - 2565 2565 10.0000 

65 ปรับปรุงคันกั นน ้าโคกสลุง โคกสลุง พฒันานิคม - - 2565 2565 20.0000 

66 ปรับปรุงแม่น ้าปา่สักด้านท้ายเขื่อนปา่สักชลสิทธ์ิ หนองบวั พฒันานิคม - - 2567 2567 20.0000 

67 ปรับปรุงระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยสีดา กคุตาเพชร ล้าสนธิ - - 2566 2566 10.0000 

68 ปรับปรุงระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าหว้ยซับประดู่ กคุตาเพชร ล้าสนธิ - - 2566 2566 10.0000 

69 ระบบส่งน ้าด้วยท่ออา่งเกบ็น ้ากดุตาเพชร (ระยะท่ี 1) กดุตาเพชร ล้าสนธิ - - 2566 2566 10.0000 

70 ระบบส่งน ้าด้วยท่ออา่งเกบ็น ้ากดุตาเพชร (ระยะท่ี 2) กดุตาเพชร ล้าสนธิ - - 2566 2566 10.0000 

71 แกม้ลิงบา้นปรางค์น้อย เขาน้อย ล้าสนธิ - 0.28 2564 2564 9.9000 

72 ปรับปรุงฝายวังแขม โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม) สระโบสถ์ สระโบสถ์ - 0.04 2565 2565 20.0000 

73 ปรับปรุงคลองสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)มหาโพธิ สระโบสถ์ - - 2565 2565 20.0000 

74 ปรับปรุงระบบส่งน ้าคลอง 1 ซ้าย-คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)มหาโพธิ สระโบสถ์ - - 2565 2565 10.0000 

75 ปรับปรุงระบบส่งน ้าคลอง 1 ซ้าย-1 ซ้าย-คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)มหาโพธิ สระโบสถ์ - - 2565 2565 10.0000 

76 ปรับปรุงระบบส่งน ้าคลอง 1 ขวา-คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายโครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)สระโบสถ์ สระโบสถ์ - - 2566 2566 10.0000 

77 ปรับปรุงระบบส่งน ้าคลอง 2 ขวา-คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายโครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)สระโบสถ์ สระโบสถ์ - - 2566 2566 12.0000 

78 ปรับปรุงระบบส่งน ้าคลอง 3 ขวา-คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้าย โครงการอา่งเกบ็น ้าหว้ยใหญ(่วังแขม)สระโบสถ์ สระโบสถ์ - - 2566 2566 10.0000 

79 ฝายหว้ยบา้นส้าราญ ดงดินแดง หนองม่วง - 0.06 2564 2564 19.0000 

80 ฝายหว้ยตาเหลว ดงดินแดง หนองม่วง - 0.06 2564 2564 19.0000 

รวม 3.4656 1,190.4980 

ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็ต าบล อ าเภอท่ี โครงการ
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดลพบุรี มีพ้ืนที่ 4,063,168 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,872,426 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 70.69  ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 429,380 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

14.95 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 82 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 80 โครงการ  

หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก  12.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ิมขึ้น  164,060 ไร่ รวมเป็น 593,440 ไร่ ใช้วงเงินรวม  1,630.9980 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตาม
ระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 65 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ และเป็น
โครงการขนาดเล็ก 64 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก  12.40 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  119,560 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น  1,072.4980 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 17 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ และ
โครงการขนาดเล็ก 16 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 0.06 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  44,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 558.5000 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

 จังหวัดลพบุรียังไม่มีแผนงานระยะยาว 

 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดลพบุรี  

 
 

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
4,063,167 2,872,426 429,380 56,900 486,280

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ และบางโครงการเป็นแนวทางการแก้ปัญหา
ในเชิงพ้ืนที่เพ่ือปกกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


