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 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และ
การปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ใน
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่อง
การปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้
กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
20 ปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด 
ทั  งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area Base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็น
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษา
ความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Terms 
Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง 
ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ น
ทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ
โดยพิจารณาจากนโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนาความต้องการของราษฎร เป็นต้น  
ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 
พ.ศ.2561) 
 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทาน
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดีย วกัน
อย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑล ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ 

และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง  2.30 เมตร จากข้อมูลระบบ
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีเนื้อที่ประมาณ 1,521.18 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 950,735 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 0.30 ของพ้ืนที่ประเทศ และร้อยละ 

1.66 ของภาคกลาง มีขนาดพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 70 ของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 

ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อ อ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอินและอ้าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ้าเภอหนองแค อ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร และอ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ อ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางเลน  

จังหวัดนครปฐม และอ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้้า  โดยมีแม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน

ใจกลางจังหวัดในเขตอ้าเภอเมืองปทุมธานีและอ้าเภอสามโคก  ท้าให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่
ในเขตอ้าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอเมืองและอ้าเภอสามโคก กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด
หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ พ้ืนที่อ้าเภอเมืองบางส่วน อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอคลองหลวง 
อ้าเภอหนองเสือ อ้าเภอล้าลูกกา และบางส่วนของอ้าเภอสามโคก โดยปกติระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา
ในฤดูฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ  50 เซนติเมตร ซึ่งท้าให้เกิดภาวะน้้าท่วมในบริเวณพื้นที่ราบ
ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นบริเวณกว้างและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้้าเจ้าพระยา 
ส้าหรับพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้้าเจ้าพระยานั้น เนื่องจากประกอบด้วยคลองซอยเป็นคลองชลประทาน
จ้านวนมากท้าให้สามารถควบคุมจ้านวนปริมาณน้้าได้ ท้าให้ปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยมีน้อยกว่า 
  จังหวัดปทุมธานี เเบ่งเขตการปกครองเป็น  7 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองปทุมธานี  อ้าเภอธัญบุรี 
อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอล้าลูกกา อ้าเภอลาดหลุมเเก้ว  อ้าเภอสามโคก และอ้าเภอหนองเสือ  
จังหวัดปทุมธานี มี 60 ต้าบล และ 782 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แยกเป็น  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 9 แห่ง, เทศบาลต้าบล 17 แห่ง และ
องค์การบริการส่วนต้าบล 37 แห่ง 
 
1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศจังหวัดปทุมธานี มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ กล่าวคือแบ่งออกเป็น 3 ฤดู 
ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 

ฤดูฝน  จะเริ ่มต ้น เมื ่อลมมรสุมตะวันตกเฉ ียงใต้เริ ่มพัด เข้าถ ึงก้นอ่าว ไทย  ประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ต่อจากนั้นปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต้จะพัดผ่านมีฝนตกดีมาก เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนเป็นระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด 

ฝนที่ตกในระยะนี้เป็นฝนที่ได้รับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งเป็นฝนที่ได้รับจาก
พายุดีเปรสชั่นซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ เมื่อพายุดีเปรสชั่นนี้มีบริเวณกว้างหรือมีก้าลังแรง ท้าให้ฝนตกบริเวณกว้างทั่วไปและ
ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ฝนที่ได้รับจากดีเปรสชั่นนี้มีปริมาณมากในระยะตอนปลายเดือนกันยายน
และต้นเดือนตุลาคม เมื่อพายุดีเปรสชั่นขึ้นฝั่งเวียดนามที่ศูนย์กลางก่อนลงมาทางใต้ก็จะท้าให้มีฝนตก
ชุกมาก ในระยะนี้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ฝนจะลดลงไปอย่างชัดเจน รวมระยะเวลาฤดูฝน
ประมาณ 5 เดือน  

ฤดูหนาว  จะเริ่มเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์  คือ  ตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงระยะ
ต้นเดือนพฤศจิกายนถือเป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว ระยะนี้มีฝนตกบ้างเป็นครั้งคราว
และมีลมพัดเย็นจากเหนือมาใต้ สลับกันเป็นระยะ ๆ อากาศก็จะกลับเข้าสู่สภาพปกติ คือ อากาศเริ่มร้อน
ตั้งแต่สายจนเย็น  และเมื่อเข้าสู ่เดือนกุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหมดก้าลังลง  

และลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ เริ่มพัดเข้ามาแทนท่ีจึงนับไดว้่าเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์เป็นต้นไป  ตลอดเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน  จนถึง

กลางเดือนพฤษภาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ซึ่งเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุด 

โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี  และค่าเฉลี่ยรายปี รายละเอียด แสดงใน
ตารางที ่1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปทุมธานี 

ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.0 – 32.9 28.45 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 59.0 – 82.0 71.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.4 – 5.4 2.8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 122.6 – 243.5 157.5 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 952 – 1,125 1,038.5 
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1.3  ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 950,735 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าเจ้าพระยาและบางประกง 

ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 496,648 ประมาณร้อยละ 

52.23 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้พื้นที่นา ประมาณร้อยละ 39.42 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 

75.47 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปทุมธานี 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่นา 374,821 39.42 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 286,350 30.12 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 70,429 7.41 
ไม้ผล 69,069 7.26 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 37,920 3.99 
พ้ืนที่น้้า 34,407 3.62 
พืชสวน 33,753 3.55 
พ้ืนที่ลุ่ม 24,270 2.55 
ไม้ยืนต้น 13,460 1.42 
พืชไร่ 5,545 0.58 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 640 0.07 
พืชน้้า 71 0.01 

รวม 950,735 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่
เป็นดินในที่ราบลุ่ม มีเนื้อท่ีร้อยละ 89.65 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที ่1-3 

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดปทุมธานี 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินบนที่ราบลุ่ม 852,299 89.65 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 98,348 10.34 

ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง 88 0.01 
รวม 950,735 100.00 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.4  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธานีมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 500,792 ครัวรือน จ้านวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 1,129,115 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดปทุมธานี เมื่อท้าการค้านวณ
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
โดยใช้ปีพ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดปทุมธานีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
2.19 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,741,254 คน 
รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,129,115 
2565 1,258,257 
2570 1,402,168 
2575 1,562,540 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,741,254 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูล
ประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปทุมธานี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 346,723 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 7 ของประเทศ และล้าดับที่ 7 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
98.26 และภาคเกษตรร้อยละ 1.74 โดยมีรายได้เฉลี่ย 41,484 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดปทุมธานี                                                                                                                                                 สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                             

1-9            

1.4.3  สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนครัวเรือน 500,792 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

19,705 ครัวเรือน หรือร้อยละ 3.93 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
ปทุมธานี รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558-2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 700 704 700 
ข้าวนาปรัง 732 680 722 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0 0 0 
มันสัมปะหลัง 0 0 0 
อ้อย 0 0 0 
ยางพารา 104 108 141 
ปาล์มน้้ามัน 3,179 2,988 3,072 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
จังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  2  ลุ่มน้้า  (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย  

โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) คือ ลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าบางปะกง โดยมีปริมาณน้้าผิวดิน
ตามธรรมชาติประมาณ 990.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยการแบ่งแยกตามลุ่มน้้าต่าง ๆ (รายละเอียด 

แสดงในรูปที ่2-1) ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา  

เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหรือประมาณร้อยละ 76.92 ของพ้ืนทีท่ั้งหมด 

- ลุ่มน ้าบางปะกง 

มีพ้ืนทีป่ระมาณร้อยละ 23.08 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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รูปที ่2-1 ลุ่มน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดปทุมธานี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดปทุมธานีมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่จ้านวน 1 โครงการ โดยมีโครงการชลประทาน
ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ จ้านวน 3 และ 33 โครงการ ตามล้าดับ รวมจ้านวนโครงการ
ชลประทานทั้งสิ้น 37 โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน 499,125 ไร่ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 2-1, ตารางที่
2-2 และรูปที ่2-2  

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.ประตูระบายน ้า 

    
- จ้านวน (แห่ง) 1 2 - 3 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 499,125 - - 499,125 
2.อ่ืน ๆ     
- จ้านวน (แห่ง) - 1 2 3 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
3.ระบบส่งน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 14 14 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
4.คันกั นน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
5.สระเก็บน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 3 3 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
6.อาคารบังคับน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
7.ประตูระบายน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 11 11 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
8.รวมทุกประเภท     
- จ้านวน (แห่ง) 1 3 33 37 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) 499,125 - - 499,125 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานี 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 ก่อสร้างก้าแพงป้องกันตลิ่ง

คลองเชียงรากน้อย จากคลอง
เปรมประชากรถึงคันกั้นน้้าริม
แม่น้้าเจ้าพระยา 

เชียงราก
น้อย 

สามโคก - - 2555 2556 

2 ประตูระบายน้้า/สถานีสูบน้้า
กึ่งถาวรปากคลองรังสิต
ประยูรศักดิ์ 

 บ้านใหม่   เมือง  - - 2555 2556 

3 ประตูระบายน้้าปลายคลอง
ระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรม
ราชา) โครงการระบายน้้า
พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้า
เจ้าพระยา 

 บึงน้้ารักษ ์  ธัญบุรี  - - 2559 2560 

 รวม   - -   
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1    สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดปทุมธานี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 

พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด  มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า  ซึ่งอยู่ในบริเวณ
อ้าเภอลาดหลุมแก้ว อ้าเภอสามโคก อ้าเภอเมือง อ้าเภอคลองหลวง อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอล้าลูกกา 

และอ้าเภอหนองเสือ ส่วนพื้นที่อีกประมาณร้อยละ 10 ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับปานกลาง 

ซึ่งส่วนใหญ่มีบริเวณอยู่ริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งของจังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

2.3.2    สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 ปัญหาด้านอุทกภัยของจังหวัดปทุมธานี เนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๆ สองประการ คือประการที่หนึ่ง 

เกิดจากฝนตกหนักนอกพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง 

จนท้าให้ปริมาณน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยามีปริมาณมากจนเกินขีดความสามารถในการระบายน้้า  ท้าให้เกิด
ภาวะน้้าล้นตลิ่งแม่น้้าเจ้าพระยา เอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร บ้านเรือนของราษฎรและพ้ืนที่เศรษฐกิจต่าง ๆ 

ประการที่สอง เกิดจากฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่แล้วเกิดน้้าท่วมขัง เนื่องจากไม่มีคูคลองระบายน้้าและบางส่วน
ไม่สามารถระบายลงคลองสาขาของแม่น้้าเจ้าพระยาได้  ซึ่งต้องรอให้ปริมาณน้้าและระดับน้้าใน
แม่เจ้าพระยาลดลงก่อนจึงจะสามารถระบายน้้าได้  ประกอบกับการบุกรุกล้าน้้าธรรมชาติต่าง ๆ เช่น 

การบุกรุกแม่น้้าหลัก ล้าน้้าสาขา หนอง บึง และการมีสิ่งกีดขวางทางน้้า เช่น ผักตบชวา ท้าให้เกิด
ปัญหากีดขวางการไหลของน้้า  จนเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้้าท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน
ของราษฎร โดยพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมขังจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนกลาง
และตอนเหนือของจังหวัด 

 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดปทุมธานี โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซาก
ระดับปานกลาง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอลาดหลุมแก้ว อ้าเภอสามโคก อ้าเภอเมือง อ้าเภอคลองหลวง 
อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอล้าลูกกา และอ้าเภอหนองเสือ ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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2.3.3    แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นที่ส้าคัญ เช่น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จ้านวน 1 พื้นที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี้ยงภัยน้้าท่วมลุ่มน้้าเจ้าพระยา มีพ้ืนที่ประมาณ 111,293.42 ไร่ 
อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามล้าน้้าแม่น้้าเจ้าพระยา ครอบคลุมอ้าเภอสามโคกและอ้าเภอเมือง
รายละเอียด แสดงในรูปที่ 2-5 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้าท่วมของจังหวัดปทุมธานีนั้น โดยในส่วน
ของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการพัฒนาระบบระบายน้้า เพ่ือส่งน้้าให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการใช้น้้าของประชาชนในจังหวัดได้อย่างทั่วถึง  

เช่น ประตูระบายน้้าปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้้าพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้้าเจ้าพระยา,  ประตูระบายน้้า/สถานีสูบน้้ากึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์  อีกทั้งยัง
รวมถึงการสร้างระบบป้องกันน้้าหลากจากอ้าเภอบางไทร  บางปะอิน เข้าท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ
แม่น้้าเจ้าพระยาที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งนั่นก็คือ การก่อสร้างก้าแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย  

จากคลองเปรมประชากรถึงคันกั้นน้้าริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการ
ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและ
เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและน้าไปประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดปทุมธานีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้า
จากกิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที ่3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 61.82 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 68.89, 76.77 และ 95.33 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ป ี

และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้า
เพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล  25 ลุ่มน ้า 

และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 

โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดปทุมธานีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดปทุมธานี  
จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้าจังหวัดปทุมธานี  เท่ากับ 

66.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร  ประเมินจากพื นที่ เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั ง
ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้า
เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจาก
การพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่
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ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ เพาะปลูก
นอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  

ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร  

เท่ากับ  765.16 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น  812.68 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
 
3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด  โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต 

(ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่  โดยท้าการประเมิน 

ความต้องการในอนาคต  5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 119.45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 125.42, 131.39 และ 143.34 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ  

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดปทุมธานี 

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

ปัจจุบัน (2560) 5 ปี (2565) 10 ปี (2570) 20 ปี (2580) 
1 อุปโภค-บริโภค 61.82 68.89 76.77 95.33 
2 รักษาระบบนิเวศ 66.53 66.53 66.53 66.53 
3 การเกษตร     
 - ในเขตชลประทาน 765.16 812.68 812.68 812.68 
 - นอกเขตชลประทาน - - - - 
 - รวม 765.16 812.68 812.68 812.68 
4 อุตสาหกรรม 119.45 125.42 131.39 143.34 
 รวม 1,012.96 1,073.52 1,087.37 1,117.89 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลา
ของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุง
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวา แผนแมบทการบริการจัดการทรัพยากร แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
2)   การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 
5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน คือ “องคกรอัจฉริยะ ที่ มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579” 

โดยมีพันธกิจ ดังนี ้

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 
 2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 
 3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
 4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based  
Approach) 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
3) การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนใน 

การบริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5) การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, 
นนทบุรี และสระบุรี มวีิสัยทัศนคือ “เมืองแหงคุณภาพชีวิต แหลงของวัฒนธรรม ศูนยกลางการลงทุนดาน
อุตสาหรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และการผลิตอาหารปลอดภัย” 
และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความรวมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรม และการเกษตรเชิงสรางสรรค (จังหวัดสระบุรี) 

2) ฟนฟูแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเที่ยว พรอมทั้งปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเที่ยว ใหไดมาตรฐานสากลและประทับใจนักทองเท่ียวสนับสนุนการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

3) เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดลอม การฟนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแมน้ํ า
เจาพระยา/ปาสัก และลําน้ําสาขาและสรางมูลคาเพ่ิมจากขยะดวยนวัตกรรม (จังหวัดปทุมธานี) 
 4) เสริมสรางเมืองใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยและนาอยูอยางยั่งยืน โดยการจัดระเบียบ
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางมีแบบแผนเหมาะสม และสอดคลองกับการวางระบบโครงขายบริการ
พ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน คือ “ปทุมธานีเปนเมืองสิ่งแวดลอมสะอาด อาหารปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเรียนรูและ
พักผอนหยอนใจของอาเซียน สังคมอยูเย็นเปนสุข” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

2) เสริมสรางความเขมแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร ใหมี 

ความปลอดภัยอยางครบวงจร 

3) พัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดกิจกรรมการทองเท่ียวและการตลาด เพ่ือสรางอาชีพและรายได 

ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 

 4) ยกระดับการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึง เพ่ือสรางความเขมแข็ง

และพัฒนาชีวิตชุมชน 
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4.2 แผนพฒันาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ 

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดบัความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี ้

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท ี
- เปนโครงการพระราชดําร ิ
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยทุธศาสตรตาง ๆ 

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนที่ (Area Base) 
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และ
การปองกันบรรเทาน้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน 
 จังหวัดปทุมธานี มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 62 แหง เปนโครงการขนาดกลาง 10 แหง
และโครงการขนาดเล็ก 52 แหง รายละเอียด แสดงในตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดและ 
   ระยะดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 

ระยะสั้น  
(2561-2565) 

ระยะกลาง  
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ป 
(2561-2580) 

1.ขนาดใหญ     
- จํานวน (โครงการ) - - - - 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - - 
- วงเงิน (ลานบาท)  - - - - 
2.ขนาดกลาง     
- จํานวน (โครงการ) 5 5 - 10 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 0.00 - 0.00 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 0.00 0.00 - 0.00 
- วงเงิน (ลานบาท)  2,208.00 1,640.00 - 3,848.00 
3.ขนาดเล็ก     
- จํานวน (โครงการ) 48 4 - 52 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 0.00 - 0.00 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 0.00 0.00 - 0.00 
- วงเงิน (ลานบาท)  6,561.76 2,161.11 - 8,722.87 
รวมทุกขนาด     
- จํานวน (โครงการ) 53 9 - 62 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.00 0.00 - 0.00 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 0.00 0.00 - 0.00 
- วงเงิน (ลานบาท) 8,769.76 3,801.11 - 12,570.87 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 
เปนจํานวน 41 และ 21 โครงการ ตามลําดับ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวา
โครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถ
ตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร คือ สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 
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ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

ขนาด
โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
(การสรางความมั่นคงของ
น้ําภาคการผลิต -เกษตร

และอตุสาหกรรม) 

ยุทธศาสตรที่ 3 

(การจัดการน้ําทวมและ
อุทกภัย) 

รวม 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

ขนาดใหญ - - - - - - 
ขนาดกลาง - - 10 3,848.00 10 3,848.00 
ขนาดเล็ก 41 6,160.84 11 2,562.03 52 8,722.87 

รวม 41 6,160.84 21 6,410.03 62 12,570.87 
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1 ประตูระบายนํ้าปากคลอง 13 บึงนํ้ารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2561 2563 208.00

2 ประตูระบายนํ้ากลางคลอง 13 พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2562 2563 150.00

3 อาคารรับนํ้ากลางคลอง 13 พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2562 2563 130.00

4
โครงการประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า

ปากคลองรักสิตประยูรศักด์ิ
บานใหม เมือง ปทุมธานี - - 2563 2565 1,500.00

5
โครงการกอสรางประตูระบายนํ้า        

กลางคลองรังสิต (8-9)
ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2565 220.00

6
โครงการคลองระบายนํ้าคลองเชียงราก

นอยพรอมอาคารประกอบ
เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี - - 2566 2567 300.00

7
โครงการกอสรางคันคลองเปรมประชากร 

 ฝงตะวันออก
บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2566 2567 460.00

8

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการนํ้าเพ่ือปองกันปญหาอุทกภัยและ

แกปญหาภัยแลง "คลองรังสิตประยูรศักด์ิ"
บานใหม เมือง ปทุมธานี - - 2566 2567 350.00

9 โครงการปรับปรุงคลอง 33 - แม นํ้านอก ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2566 2567 380.00

10 โครงการปรับปรุงคลองหกวาสายลาง ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2567 2568 150.00

รวม - - 3,848.00  
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1
ปรับปรุงประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า 

คลองบางหลวงหัวปา
บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2562 2562 50.00

2 ปรับปรุง ทรบ.บางเด่ือ บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี - - 2563 2563 5.00

3 ปรับปรุงพนังก้ันนํ้า ทรบ.คลองยายยุย บางขะแยง เมือง ปทุมธานี - - 2564 2564 15.00

4 ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ปตร.เกาะปน สามโคก สามโคก ปทุมธานี - - 2563 2563 9.00

5 ปรับปรุงติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ปตร.บานพลับ เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี - - 2564 2564 9.00

6 ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ปตร.คลองบานธาตุ สามโคก สามโคก ปทุมธานี - - 2564 2564 3.00

7 ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ปตร.คลองปาฝาย สามโคก สามโคก ปทุมธานี - - 2564 2564 3.00

8 ปรับปรุงขุดลอกคลองระบายนํ้าท่ี 11 นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 6.05

9 ปรับปรุงขุดลอกคลองระบายนํ้าท่ี 12 นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 7.25

10 ปรับปรุงขุดลอกคลองระบายนํ้าท่ี 1 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี - - 2561 2561 7.13

11 ปรับปรุงขุดลอกคลองระบายนํ้าท่ี 10 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 11.45

12 ปรับปรุงขุดลอกคลอง 33 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 1.07

13 ปรับปรุงขุดลอกคลองแยก 1 ขวา นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 2.70

14 ปรับปรุงขุดลอกคลองลาดผักขวง ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 1.36

15 ปรับปรุงขุดลอกคลองบึงปลารา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 0.60

16 ปรับปรุงขุดลอกคลองสงนํ้า 1 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 2.00

17 ปรับปรุงขุดลอกคลองสงนํ้า 2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี - - 2561 2561 4.00

18
ปรับปรุงเสริมบานและกําแพงกันนํ้า    

ปตร.เปรมเหนือรังสิต
บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2562 2562 5.80

19
ปรับปรุงกําแพงกันนํ้า                     

ปตร.กลางคลองหน่ึง
คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี - - 2562 2562 0.51

20 ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้า 9 ซาย คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี - - 2563 2563 20.00

21
ปรับปรุงกําแพงกันนํ้า ปตร.เปรมเหนือ

รังสิต ถึงคันกันนํ้าเทศบาลนครรังสิต
บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2563 2563 3.71

22
ปรับปรุงกําแพงกันนํ้า ปตร.เปรมเหนือ

รังสิตถึงทางเขาเมืองเอก
บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2563 2563 16.87

23
ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา        

คลองสงนํ้า 5 ซาย

คลองหา-

คลองหก
คลองหลวง ปทุมธานี - - 2563 2563 20.00

24 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาเดิม 2 ฝง
คลองหา-

คลองหก
คลองหลวง ปทุมธานี - - 2563 2563 12.00

25 ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองระบายนํ้าท่ี  9 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี - - 2564 2564 5.47

26 ปรับปรุง ทรบ. คลอง 33 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2564 2564 5.93

27 ปรับปรุง ปตร. ปากคลองลาดผักขวง ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2564 2564 111.00

28 ปรับปรุง ปตร. บึงปลารา ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2564 2564 75.00

29 ปรับปรุงขุดลอกคลองระพีพัฒนแยกใต ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2562 2562 2792.00

30 ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าเปรมเหนือรังสิต บางพูน เมือง ปทุมธานี - - 2564 2564 70.00

31 ปรับปรุงไซฟอนพระธรรมราชา บึงนํ้ารักษ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2568 2568 80.00

32 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระพีพัฒนแยกใต ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี - - 2568 2568 50.00

33
ปรุบปรุงงานกอสราง ปตร. ปลายคลอง

ระบายนํ้าที่ 1
คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี - - 2568 2568 60.00

34
ประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้ากลาง

คลองหกวาสายลาง ระหวางคลอง 7-8
ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2562 2562 90.00

35 ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต บึงนํ้ารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2562 2562 80.00  
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี (ตอ) 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

36
สถานีสูบนํ้าก่ึงถาวรกลางคลองหกวา  

สายลาง (ปากคลอง 17)
พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2565 2565 74.00

37 ปรับปรุงคันคลองหกวา ชวงคลอง 13 - 14 พืขอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2563 2563 25.00

38 ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา พืขอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2562 2562 80.00

39 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 8 (สายกลาง) ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 50.00

40 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 9 (สายกลาง) ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 50.00

41 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 10 (สายกลาง) บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 50.00

42 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 11 (สายกลาง) บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 50.00

43 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 12 (สายกลาง) บึงนํ้ารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 50.00

44 ปรับปรุงพ้ืนท่ีประตูนํ้าจุฬาลงกรณ ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2565 2565 90.00

45
ปรับปรุงคลองหกวาสายลาง ระยะทาง  

9.56  กม.
- ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2566 2568 1971.11

46
ปรับปรุง ปตร.กลางคลองรังสิตประยูร

ศักด์ิ ชวงคลอง 8 - 9
ลําลูกกา ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 116.83

47
ปรับปรุงคลองขุดใหม                        

(ระยะทาง 23.73 กม.)
-

ลาดบัวหลวง/

ลาดหลุมแกว
ปทุมธานี - - 2564 2566 772.49

48
ปรับปรุงคลองขุดใหม                       

(ระยะทาง 23.73 กม.)
-

ลาดบัวหลวง/

ลาดหลุมแกว
ปทุมธานี - - 2564 2566 772.49

49
ปรับปรุงคลองลากฆอน                   

(ชวงบน+ชวงลาง) (ระยะทาง 23.67 กม.)
-

ลาดบัวหลวง/

ลาดหลุมแกว
ปทุมธานี - - 2564 2566 833.04

50 ปรับปรุงคลองหกวาสายลาง พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี - - 2564 2564 90.00

51

ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ปากคลอง 9 (สายกลาง) จํานวน 1 แหง  

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต

ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 6.00

52

ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ปากคลอง 10 (สายกลาง) จํานวน 1 แหง 

 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษารังสิตใต

ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี - - 2564 2564 6.00

รวม - - 8,722.87  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ 950,735 ไร เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 496,648 ไร หรือประมาณรอยละ 

52.23 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพื้นที่ชลประทานแลว 499,125 ไร 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 62 แหง เปนโครงการขนาดกลาง 10 แหง และโครงการ
ขนาดเล็ก 52 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะมีพื้นที่ชลประทานรวมเปน 499,125 ไร 
ใชวงเงินรวม 12,570.87 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี ้

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 53 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการและ
โครงการขนาดเล็ก 48 โครงการ ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 8,769.76 ลานบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 9 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการและ
โครงการขนาดเล็ก 4 โครงการ ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 3,801.11 ลานบาท 

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

 จังหวัดปทุมธานีไมมีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางที ่5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปทุมธานี 

พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ไร) 
พ้ืนที่ชลประทาน

ปจจุบัน (ไร) 

พ้ืนที่ชลประทานที่
เพ่ิมขึ้น 

ตามแผนพัฒนา
การชลประทาน 

20 ป (ไร) 

รวมพ้ืนที่
ชลประทาน

ทั้งหมด 
เมื่อสิ้นสุดแผน 20 

ป (ไร) 
950,735 496,648 499,125 0.00 499,125 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ 

ความพรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรม
แตยังติดปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนที่
สําหรับบางโครงการที่มีพื้นท่ีดําเนินการอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม และปญหาความขัดแยงจากประชาชน 

เปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผาน
กระบวนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน  การวางแผนเตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ตองมี
ความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายที่ไดวางไวเปนสําคัญ 
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