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ค ำน ำ 

 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและ
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 แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั 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
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น   ก่อนจัดท้าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ 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 และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีอาณาเขตชายแดนติดกับประเทศ

พม่า และมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็นแนวพรมแดนสันปันน้้า ความยาว 370 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 19,402.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 

12,126,587 ไร่  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด ประมาณร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่
ราบลุ่มประมาณร้อยละ 6.5 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม  129 กิโลเมตร แบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 13 อ้าเภอ 95 ต้าบล และ 959 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 35 เทศบาล (เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลต้าบล 33 แห่ง) และ
องค์การบริหารส่วนต้าบล 86 แห่ง ตามแนวเขตชายแดนโดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก  และอ้าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ้าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสหภาพพม่า 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีทิวเขาเป็นแนวยาวกั้นแดน จึงท้าให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง และมีอากาศร้อนอบอ้าว

มากในฤดูร้อน ฤดูร้อนจะเริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้เป็นช่วงของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป ฤดูฝนจะ
เริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม ฝนจะตกมากทางด้านตะวันตกของจังหวัด  เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดผ่านแนวเทือกเขาตะนาวศรีเข้ามา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดย
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  แผ่ลงมาปกคลุมจังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สรุปข้อมูลภูมิอากาศพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดัง
ตารางที ่1-1 

ตารางท่ี 1-1  สรุปสภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี  

ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส 23.3 – 28.0 26.4 
ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 68.6 – 81.0 76.1 
ความเร็วลม น๊อต 0.6 – 2.6 1.4 
ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 1,301.9 – 1,905.1 1,555.1 
ปริมาณการคายระเหยของพืช มิลลิเมตร 1,484.8 – 1,886.9 1,708.9 
ปริมาณฝน มิลลิเมตร 900 – 2,200 1,333.7 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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รูปที่ 1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส่วนวางโครงการที ่3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 12,126,587  ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้ากลอง และลุ่มน้้าท่าจีน มี

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,501,785 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 28.88 ของ
จังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 18.28 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 63.32 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม
รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2  

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่า 7,459,257 61.51 

พืชไร่ 2,217,408 18.28 

ไม้ยืนต้น 555,821 4.58 

พ้ืนที่น้้า 539,501 4.44 

พ้ืนที่นา 476,178 3.92 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 355,536 2.93 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 239,790 1.97 

ไม้ผล 157,192 1.29 

พืชสวน 95,186 0.78 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 16,783 0.13 

พ้ืนที่ลุ่ม 8,630 0.07 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 5,305 0.04 

รวม 12,126,587  100.00  
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่
ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 54.36 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดกาญจนบุรี 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 6,592,065 54.36 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 4,337,920 35.77 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 793,617 6.54 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 286,478 2.36 

กลุ่มชุดดินผสม 116,507 0.96 
ที่มา : Agri Map (2561) 
 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร 

ปี พ.ศ.2560 จังหวัดกาญจนบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 240,050 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
75,516 ครัวเรือน  จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 887,979 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 0.615 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,003,856 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 887,979 
2565 915,630 
2570 944,142 
2575 973,541 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,003,856 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3  แผนที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 

ปี พ.ศ.2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 92,359 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 28 ของประเทศ และล้าดับที่ 16 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 79.04 
และภาคเกษตรร้อยละ 20.96 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,565 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ.2560 จังหวัดกาญจนบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 240,050 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

75,516 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.46 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
กาญจนบุรี แสดงในตารางที่ 1-5  

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 573 581 606 
ข้าวนาปรัง 700 717 726 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 675 673 591 
มันส้าปะหลัง 3,346 3,114 3,261 
อ้อย 11,870 9,070 9,600 
ยางพารา 206 210 216 
ปาล์มน้้ามัน 1,388 1,230 1,284 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2  
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 
2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้้า (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
อุทกวิทยาแห่งชาติ) โดยมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่างๆ ดังนี้ 

 -  ลุ่มน ้าแม่กลองเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ประกอบด้วยล้าน้้าสายหลัก 3 สาย ได้แก่ 

  ก.  แม่น้้าแควน้อย มีต้นก้าเนิดจากบริเวณเขตทุ่งใหญ่นเรศวร และเทือกเขาตะนาวศรี ไหลผ่านพ้ืนที่
อ้าเภอสังขละบุรี  อ้าเภอทองผาภูมิ  อ้าเภอไทรโยค  อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย  และอ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ความยาวล้าน้้ารวม 379 กิโลเมตร 

  ข. แม่น้้าแควใหญ่ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัยตอนปลายทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้้าแนวเขต
ชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ไหลผ่านพ้ืนที่อ้าเภอศรีสวัสดิ์  และอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ความยาวล้าน้้า
รวม 449 กิโลเมตร 

  ค. แม่น้้าแม่กลอง เกิดจากแม่น้้าแควใหญ่และแม่น้้าแควน้อย ไหลมาบรรจบกันที่ต้าบลปากแพรก 
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ภายหลังจากที ่ล้าน้้าทั ้งสองไหลมาบรรจบกันแล้ว ไหลผ่านทุ่งราบฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านอ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นไหลต่อไปยัง 
อ้าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ความยาวล้าน้้าแม่กลองที่ไหลผ่านเขตจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสิ้น 44.5 
กิโลเมตร 

 นอกจากนี้ยังมีล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ ห้วยตะเพิน ที่ไหลลงแม่น้้าแควใหญ่ผ่านอ้าเภอหนองปรือ 
อ้าเภอบ่อพลอย และอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ความยาวล้าน้้ารวม 184 กิโลเมตร และล้าภาชี ที่ไหลผ่านอ้าเภอด่าน
มะขามเตี้ย ลงสู่แม่น้้าแควน้อย 

 -  ลุ่มน ้าท่าจีน  อยู่บริเวณทิศตะวันออกของจังหวัดทางตอนบนเป็นพื้นที่ลุ่มน้้าย่อยห้วยกระเสียว ได้แก่ 
พ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอเลาขวัญ  ส่วนทางฝั่งตะวันออกจนถึงตอนล่างเป็นพ้ืนที่ต้นน้้าของลุ่มน้้าย่อยที่ราบท่าจีน 
ได้แก่ พ้ืนที่อ้าเภอเลาขวัญ  อ้าเภอห้วยกระเจา  บางส่วนของอ้าเภอบ่อพลอย  อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ้าเภอ
พนมทวน  อ้าเภอท่าม่วง และอ้าเภอท่ามะกา 
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รูปที่ 2-1  ล้าน้้าและระบบลุ่มน้้า จังหวัดกาญจนบุรี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่
ด้าเนินการแล้วถึงปี พ.ศ.2560 จ้านวนทั้งสิ้น 163 แห่ง  สามารถเก็บกักน้้าได้ 26,778.55 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทาน 1,094,840 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่  2 -1 และรูปที่  2-2 โดยมีรายละเอียดของโครงการ
ชลประทานที่ส้าคัญในจังหวัดกาญจนบุรี ตามตารางท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี  

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 3 4                    74                   81                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 26,659.80        87.65              30.90               26,778.35         
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 17,024            14,680             31,704              
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) 1                     1                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.20                 0.20                 
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                   
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 2                    38                   40                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 4,100              18,060             22,160              
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 5 3                     8                     
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 976,376 976,376            
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1                    16                   17                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 800                 36,800             37,600              
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 9                     9                     
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 25,000             25,000              
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) -                   
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                   
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 7                     7                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                   
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 2,000               2,000               
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) 8                    7                    148                 163                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 26,659.80        87.65              31.10               26,778.55         
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 976,376           21,924            96,540             1,094,840         
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รูปที่ 2-2  โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางท่ี 2-2  โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2 -3 พบว่า 
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 66 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประมาณร้อยละ 24 อยู่
บริเวณอ้าเภอศรีสวัสดิ์  หนองปรือ  บ่อพลอย  เลาขวัญ  ห้วยกระเจา  พนมทวน  เมืองกาญจนบุรี  ท่าม่วง  ด่าน
มะขามเตี้ย  ท่ามะกา และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูงร้อยละ 10 อยู่บริเวณอ้าเภอหนองปรือ  บ่อพลอย  เลาขวัญ  
ห้วยกระเจา พนมทวน และท่าม่วง ดังแสดงดังรูปที่ 2-3  

 

 

 

 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

โครงการขนาดใหญ่

1 เข่ือนวชริาลงกรณ ท่าขนุน ทองผาภูมิ 8,860.00   2527

2 เข่ือนศรีนครินทร์ ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ 17,745.00  2516 2523

3 เข่ือนท่าทุ่งนา ชอ่งสะเดา เมือง 54.80        2520 2524

4 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพนมทวน ม่วงชมุ ท่าม่วง 252,250           2520 2537

5 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครปฐม ตระค า้เอน ท่ามะกา 279,813           2508 2514

6 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ามะกา ม่วงชมุ ท่าม่วง 244,563           2513 2516

7 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน สนามแย้ ท่ามะกา 199,750           2508 2518

8 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่กลอง ม่วงชมุ ท่าม่วง 2507 2513

โครงการขนาดกลาง

9 อ่างเก็บน ้าห้วยเทียน ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ 10.65        4,675              2527 2531

10 อ่างเก็บน ้าล้าตะเพิน หลุมรัง บ่อพลอย 50.00        2535 2540

11 อ่างเก็บน ้าล้าตะเพินพุตะเคียน องค์พระ ด่านชา้ง 4.00         5,349              2539 2544

12 ระบบส่งน ้าเติมสระเก็บน ้าบ้านหนองมะสังข์ วังไผ่ ห้วยกระเจา 800                 2559 2559

13 อาคารทดน ้าบ้านชกุกระเพรา กลอนโด ด่านมะขามเตี ย 600                 2559 2559

14 อาคารทดน ้าบ้านวังกุ่ม ลาดหญ้า เมือง 3,500              2559 2559

15 อ่างเก็บน ้าห้วยกระพร้อย หนองปรือ หนองปรือ 23.00        7,000              2558 2560

รวม 26,747.45  998,300          

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง
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รูปที่ 2-3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

ประเภทของพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามลักษณะพ้ืนที่ ดังนี้ 
พื นที่เสี่ยงภัยจากสภาวะน ้าท่วมขัง ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่ม  ที่ราบริมฝั่งแม่น้้า เป็นพื้นที่ทีร่ะบายน้้าออก

ไม่ทัน เกิดจากฝนตกหนักบริเวณต้นน้้าแม่กลองด้านท้ายเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ รวมไปถึงน้้าจากลุ่ม
น้้าสาขาต่างๆ เช่น ลุ่มน้้าล้าภาชีและล้าตะเพิน ซึ่งไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าอย่างเพียงพอ ไหลมารวมกันจนเกิดเป็นน้้าหลาก
ปริมาณมาก บวกกับอิทธิพลของน้้าทะเลในช่วงที่น้้าทะเลหนุนสูงพอดีและระบบระบายน้้าในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ระบายน้้าออกไม่ทัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน การก่อสร้างของชุมชนกีดขวางทางน้้า กอปรกับล้า
น้้ามีสภาพตื้นเขิน ล้าน้้าบางแห่งมีลักษณะเป็นคอขวด ท้าให้ระดับน้้าในแม่น้้าแม่กลองยกตัวสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่ง โดย
พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้้าท่วมขังจากสาเหตุดังกล่าวข้องต้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้้าแม่กลอง  

พื นที่เสี่ยงจากสภาวะน ้าท่วมฉับพลัน เกิดจากฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ได้ถูก
บุกรุกท้าลายเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงไม่มีความเหมาะสมและไม่มีศักยภาพทาง
การเกษตร แต่กลับน้ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช อีกท้ังไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ไว้คอยควบคุมปริมาณน้้า 
ท้าให้น้้าป่าไหลจากต้นน้้าลงมาเร็วมาก  ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคมขวางทางน้้า ล้าน้้าถูกกัด
เซาะ  เกิดตะกอนจ้านวนมากท้าให้ล้าน้้าตื้นเขิน  น้้าจึงไม่สามารถระบายได้ทัน พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้้าท่วมส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณจุดบรรจบกันของล้าน้้าสาขา เช่น จุดบรรจบกันระหว่างล้าภาชีกับแม่น้้าแควน้อย บริเวณ
รอยต่อของอ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  และพ้ืนที่จุดบรรจบกัน
ระหว่างล้าตะเพินกับแม่น้้าแควใหญ่ 

พื นที่เสี่ยงภัยต่อน ้าป่าไหลหลาก  เกิดเนื่องจากฝนที่ตกในพ้ืนที่กรณีพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากสภาวะน้้าท่วม
เฉียบพลัน แต่เกิดบริเวณพ้ืนที่ที่ชันกว่าและสูงขึ้นไปอีก ตามบริเวณเชิงเขาที่มีร่องน้้าไหลผ่าน ส่วนมากใช้ท้า
การเกษตรและรีสอร์ตที่พักริมน้้า น้้าป่าจะไหลลงมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง เข้าท้าลายพื้นที่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในพ้ืนที่
เขตอ้าเภอไทรโยค อ้าเภอศรีสวัสดิ์  อ้าเภอทองผาภูมิ และอ้าเภอสังขละบุรี 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดกาญจนบุรี  โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ.2556 พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกน้้าท่วมต่้าจนถึงปาน
กลาง  พ้ืนที่ประสบอุทกภัยจะอยู่บริเวณริมสองฝั่งของแม่น้้าแควใหญ่  แควน้อย ล้าภาชี  ล้าตะเพิน และบริเวณที่
ราบแม่น้้าแม่กลอง ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปที่ 2-4 พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (GISDA พ.ศ.2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งลุ่มน้้าแม่กลอง-ท่าจีน มีพ้ืนที่ประมาณ 1,368,978 ไร่ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ครอบคลุมอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอห้วยกระเจา อ้าเภอหนองปรือ และบางส่วน
ของอ้าเภอบ่อพลอย  อ้าเภอพนมทวน และอ้าเภอท่าม่วง และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองกาญจนบุรีครอบคลุม
พ้ืนที่ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ถ้าเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดกาญจนบุรีท้าได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
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รูปที่ 2-5  พ้ืนที่เป้าหมายในการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base)  
ที่มา : 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 ้าของจังหวัดกาญจนบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดย
มีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณ
ประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 48.62 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 50.13 , 51.69 และ 54.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้า
ท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
กาญจนบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ท้ายน ้าจังหวัดกาญจนบุรี  เท่ากับ 1,568.45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลู กนอกเขต
ชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมิน
ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 4,867.85 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 4,976.55 , 5,034.99 และ 5,258.25 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึง
อัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี 
และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 54.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 
57.81 , 61.08 และ 66.51 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 48.62                 50.13                51.69                54.96               
2 รักษาระบบนิเวศน์ 1,568.45             1,568.45            1,568.45            1,568.45           
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 1,947.72             2,056.42            2,114.86            2,338.12           
  - นอกเขตชลประทาน 2,920.13             2,920.13            2,920.13            2,920.13           
  - รวม 4,867.85             4,976.55            5,034.99            5,258.25           

4 อุตสาหกรรม 54.36                 57.81                61.08                66.51               
รวม 6,539.28            6,652.94            6,716.20            6,948.17           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าเดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558– พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

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

4.1.2 ยุทธศาตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า(Water Security)เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579” 

มีพันธกิจ 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 ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี 
สุพรรณบุรี มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร 

2) ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
น้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงสู่การค้าเอเชีย 

4) ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 

4.1.4 ยุทธศาตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี คือ “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอยภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเสษและการค้าชายแดน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (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 และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั นเป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน 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  

- เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ท่ี (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 ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้า
ท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 177 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการ 
และขนาดเล็ก 165 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 183.51 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 90,470 ไร่ ใช้วงเงินรวม 11,170.0565 ล้านบาท ดังแสดง
ตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 155 และ 22 
โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาด
แคลนน ้าและน ้าท่วม 
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ตารางท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 
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รูปที่ 4-1แผนงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางท่ี 4-3 แผนงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยล้าทรายพร้อมระบบส่งน ้า เมือง กาญจนบุรี 4,000 6.57              2560 2564 769.9901          

2
โครงการระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกระพร้อย                   
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

หนองปรือ กาญจนบุรี 7,500 -                2561 2564 485.4824          

3 โครงการสถานีสูบน ้ากลอนโด-รางสาล่ี
ท่าม่วง 
,ด่านมะขามเตี ย

กาญจนบุรี 8,000 -                2561 2564 616.0000          

4 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยป่าไร่ พร้อมระบบส่งน ้า                
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

หนองปรือ กาญจนบุรี
4,000

7.35              2563 2565 670.0000          

5
โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน ้า            
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

หนองปรือ กาญจนบุรี
3,000

4.92              2563 2565 570.0000          

6
โครงการฝายทดน ้าบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน ้า                 
 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ

บ่อพลอย กาญจนบุรี
800

-                2563 2564 220.0000          

7 โครงการขยายความจุอ่างเก็บน ้าล้าอีซู บ่อพลอย กาญจนบุรี 5,000 -                2566 2570 950.0000          
8 สถานีสูบน ้าพร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ บ้านย่านเจ้า ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี 3,000 -                2566 2568 450.0000          

9
โครงการพัฒนาลุ่มน ้าล้าตะเพิน
อาคารทดน ้าบ้านบึงหัวแหวนพร้อมระบบส่งน ้า

บ่อพลอย กาญจนบุรี 3,000 -                2567 2569 450.0000          

10
อาคารทดน ้าบ้านด่านมะขามเตี ย พร้อมระบบส่งน ้าและ
อาคารประกอบ

ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี 2,000 -                2568 2570 450.0000          

11 อ่างเก็บน ้าบ้านประดู่ทอง พร้อมระบบส่งน ้า ไทรโยค กาญจนบุรี 2,500 -                2569 2572 600.0000          
12 อาคารป้องกันตล่ิงหลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี -                2565 2566 200.0000          

รวม 42,800 18.84            6,431.4725      

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
ปรับปรุงเสริมดาดคลองส่งน ้า 1ซ-4ซ  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ก้าแพงแสน

ดอนชะเอม ท่ามะกา - - 2564 2564 50.9760 

2
ปรับปรุงเสริมดาดคลองส่งน ้า 4ซ   โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ก้าแพงแสน

ท่าเรือ ท่ามะกา - - 2564 2564 58.2960 

3
ปรับปรุงเสริมดาดคลองส่งน ้า 1ซ-5ซ  โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ก้าแพงแสน

สนามแย้ ท่ามะกา - - 2565 2565 64.5120 

4 ปรับปรุงคลองส่งน ้าสาย 1ขวา-5ซ้าย ท่ามะกา ท่ามะกา 9,600 - 2562 2562 30.0000 

5 ปรับปรุง ศูนย์บริการสวนไม้ดอกไม้หอม โครงการชลประทานกาญจนบุรี บ้านเก่า เมือง - - 2563 2563 10.0000 

6
ปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านประไรโหนก ระยะ 3 โครงการ
ชลประทานกาญจนบุรี

หนองลู สังขละบุรี - - 2563 2563 25.0000 

7
ปรับปรุงระบบส่งน ้าบ้านปากคลอง 2 ระยะ 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการ
ชลประทานกาญจนบุรี

ช่องสะเดา เมือง 1,000 - 2563 2563 29.0000 

8
อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 2 จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

 หลุมรัง  บ่อพลอย              -            -  2563 2563 15.0000 

9
ระบบส่งน ้าบ้านวังกระแจะถึงบ้านเขาพัง ระยะ 3 จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

 วังกระแจะ  ไทรโยค 500           -  2563 2563 20.0000 

10
ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านหนองไม้เอื อย 2 อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 
ระยะ 3 จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี

 หนองปรือ  หนองปรือ              -            -  2563 2563 15.0000 

11
ระบบส่งน ้าบ้านช่องกะเหร่ียงถึงบ้านทุ่งนาคราช จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

 หนองหญ้า  เมือง 1,000           -  2563 2563 30.0000 

12 ฝายทดน ้าบ้านหนองผักแว่น จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทาน
กาญจนบุรี

 สมเด็จเจริญ  หนองปรือ              -            -  2563 2563 30.0000 

13 ฝายบ้านหนองค้าพา จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี หนองประดู่ เลาขวัญ              -  0 2563 2563 15.0000 

14 สถานีสูบน ้าหนองขาว-หนองโรง จุดท่ี 2 พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 
แห่ง โครงการชลประทานกาญจนบุรี

หนองโรง พนมทวน 1,200 - 2563 2563 20.0000 

15
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าหนองไผ่ ระยะ 2 จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย 1,200 - 2563 2563 20.0000 

16
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองใหญ่พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการชลประทานกาญจนบุรี

หนองปรือ หนองปรือ 3,000 - 2563 2563 25.0000 

17 แก้มลิงบ้านหนองตาม่วง ระยะ 2 ท่าเสา ไทรโยค - 2563 2563 10.0000 
18 ฝายห้วยไทรโยค พร้อมระบบส่งน ้า ไทรโยค ไทรโยค 1,500 0.05 2560 2560 40.0000 
19 ฝายห้วยทรายแดง พร้อมระบบส่งน ้า บ้านเก่า เมือง 500 65.00 2560 2560 30.0000 
20 ฝายบ้านพุน ้าร้อน 2 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 85.00 2561 2561 30.0000 
21 แก้มลิงบ้านแกะบุก หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ - 0.05 2561 2561 45.0000 
22 แก้มลิงบ้านพุไม้แดงพร้อมระบบส่งน ้า สิงห์ ไทรโยค - 0.07 2561 2561 45.0000 
23 อาคารบังคับน ้าบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน ้า ม่วงชุม ท่าม่วง 1,000 0.02 2562 2562 35.0000 
24 ฝายทดน ้าบ้านใหม่พัฒนา หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.03 2562 2562 25.0000 
25 ฝายบ้านเหียงงาม พร้อมระบบส่งน ้า หนองประดู่ เลาขวัญ - 0.02 2562 2562 30.0000 
26 ฝายทดน ้าบ้านทุ่งกระบ้่า ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ - 0.02 2562 2562 21.8000 
27 ฝายบ้านน ้าลาด ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ - 0.02 2562 2562 26.0000 
28 ฝายบ้านหนองตาก้าย หนองประดู่ เลาขวัญ - 0.02 2562 2562 35.0000 
29 แก้มลิงวังตาแวว เกาะส้าโรง เมืองกาญจนบุรี - - 2562 2562 25.0000 
30 ฝายบ้านทุ่งมะขามเฒ่าพร้อมขุดลอก กลอนโด ด่านมะขามเตี ย - 0.03 2562 2562 30.0000 

31 ฝายทดน ้าบ้านหนองกร่าง หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.03 2562 2562 30.0000 

32 ฝายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน ้า ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ 600 0.03 2562 2562 45.0000 

33 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังตาแวว เกาะส้าโรง เมืองกาญจนบุรี 800 - 2562 2562 35.0000 

ท่ี ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี(ต่อ) 

 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

34
ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตะกวด อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 1
 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13

เขาโจด ศรีสวัสด์ิ 1,200 - 2563 2563 45.0000 

35 ซ่อมแซมป้อมยามและรั ว โครงการก่อสร้าง สชป.13 จ้านวน 1 แห่ง ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 2.5000 

36 ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ โครงการก่อสร้าง สชป.13 จ้านวน 1 แห่ง ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 9.0000 

37 ซ่อมแซมโรงซ่อมรถยนต์ โครงการก่อสร้าง สชป.13 จ้านวน 1 แห่ง ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 4.9000 

38 ซ่อมแซมคลังพัสดุ โครงการก่อสร้าง สชป.13 จ้านวน 1 แห่ง ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 0.8000 

39 ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการระดับ 7-8 โครงการก่อสร้าง สชป.13 ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 1.9000 

40 ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการระดับ 5-6 โครงการก่อสร้าง สชป.13 ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 1.7000 

41
ซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอ่ืน โครงการ
ก่อสร้าง ส้านักงานชลประทานท่ี 13

ม่วงชุม ท่าม่วง - - 2563 2563 5.2000 

42
ฝายทดน ้าห้วยวังน ้าเขียวพร้อมขุดลอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง
 สชป.13

ศรีมงคล ไทรโยค - 0.03 2563 2563 38.0000 

43 ฝายห้วยลูกนก จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2563 2563 30.0000 

44 ฝายบ้านหนองบอระเพ็ด จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.03 2563 2563 30.0000 

45 ฝายบ้านตาลเสี ยน จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.03 2563 2563 25.0000 

46 ฝายกองพันทหารราบท่ี 1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ลาดหญ้า เมือง - 0.03 2563 2563 25.0000 

47
ฝายบ้านหนองส้าโรง พร้อมขุดลอก จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง 
สชป.13

จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.03 2563 2563 25.0000 

48 ฝายวัดสระกลอย จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.10 2563 2563 35.0000 

49 ฝายบ้านวังรัก 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองโรง พนมทวน - 0.03 2563 2563 35.0000 

50 ฝายบ้านหลุมหิน จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองโรง พนมทวน - 0.03 2563 2563 30.0000 

51
ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านถ ้าแก้ว จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง 
สชป.13

เขาน้อย ท่าม่วง - - 2563 2563 25.0000 

52 ฝายบ้านหวังใหม่ จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.03 2563 2563 30.0000 

53 ฝายทดน ้าบ้านช่องกระทิง จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ช่องสะเดา เมือง - 0.02 2563 2563 20.0000 

54 ฝายทดน ้าห้วยลุ่มสุ่มใหญ่  2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค - 0.03 2563 2563 25.0000 

55
ฝายห้วยป่าผาก พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง 
สชป.13

หนองปลิง เลาขวัญ 400 0.02 2563 2563 40.0000 

56
ฝายหนองไม้แก่น-ดงยาง พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการ
ก่อสร้าง สชป.13

หนองปรือ หนองปรือ 1,000 0.05 2563 2563 45.0000 

57 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่กระบาล จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 บ้านเก่า เมือง - 0.40 2563 2563 40.0000 

58 ฝายเขาแดน จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 0.03 2563 2563 30.0000 

59
ฝายบ้านหินสีพัฒนา 1 พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการ
ก่อสร้าง สชป.13

จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2563 2563 35.0000 

60
ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านเนินสวรรค์ ระยะท่ี 4 จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการก่อสร้าง สชป.13

จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย 1,000 - 2563 2563 30.0000 

61 แก้มลิงบ้านสระกลอย จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.15 2563 2563 30.0000 

62
แก้มลิงบ้านหนองกร่าง พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการ
ก่อสร้าง สชป.13

หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.10 2563 2563 35.0000 

63
แก้มลิงบ้านท่าโป่ง พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง 
สชป.13

วังด้ง เมืองกาญจนบุรี - 0.10 2563 2563 35.0000 

64 แก้มลิงบ้านหนองปลาซิว จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ศรีมงคล ไทรโยค - 0.02 2563 2563 25.0000 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้าง
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65
แก้มลิงบ้านเขาขวาง พร้อมระบบส่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง
 สชป.13

เกาะส้าโรง เมืองกาญจนบุรี - - 2563 2563 35.0000 

66 แก้มลิงบ้านรางแฝก จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.05 2563 2563 30.0000 

67 แก้มลิงบ้านหนองบอระเพ็ด จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.06 2563 2563 30.0000 

68 อาคารป้องกันตลิงบ้านท่าพลับ1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.
13

ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย - - 2563 2563 40.0000 

69 อาคารป้องกันตล่ิงบ้านช่องด่าน1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.
13

ช่องด่าน บ่อพลอย - 0.02 2563 2563 40.0000 

70
อาคารป้องกันตล่ิงบ้านบ่อเหียง-ช่องด่าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการ
ก่อสร้าง สชป.13

หลุมรัง บ่อพลอย - 0.02 2563 2563 40.0000 

71 ฝายหนองเค็ด 1 หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.02 2564 2564 20.0000 

72 ฝายหนองเค็ด 2 หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.02 2564 2564 30.0000 

73 ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านยางสูงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ฝ่ังซ้าย หลุมรัง บ่อพลอย 2,000 - 2564 2564 60.0000 

74 ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านยางสูงอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ฝ่ังขวา หลุมรัง บ่อพลอย 2,000 - 2564 2564 50.0000 

75 ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านล้าเหยอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฝ่ังซ้าย หลุมรัง บ่อพลอย 2,000 - 2564 2564 45.0000 

76 ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านล้าเหยอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฝ่ังขวา หลุมรัง บ่อพลอย 2,000 - 2564 2564 50.0000 

77 ฝายห้วยหลุมล้าพัน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ท่าล้อ ท่าม่วง - 0.02 2565 2565 20.0000 

78 ฝายบ้านหินสีพัฒนา 2 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2565 2565 25.0000 

79 ฝายทดน ้าบ้านพุน ้าร้อนพร้อมระบบส่งน ้า ไทรโยค ไทรโยค 1,000 0.02 2565 2565 40.0000 

80 ฝายบ้านดอนมะกอกหวาน หนองโสน เลาขวัญ - 0.03 2565 2565 25.0000 

81 ฝายบ้านทับศิลา พร้อมขุดลอก ช่องสะเดา เมือง - 0.02 2565 2565 20.0000 

82 ฝายทดน ้าบ้านหนองไผ่ล้อม หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2565 2565 20.0000 

83 ฝายทดน ้าห้วยยาง ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ - 0.02 2565 2565 20.0000 

84 ฝายทดน ้าบ้านพยอมงาม หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2565 2565 20.0000 

85 ฝายทดน ้าบ้านเขาตอง ปากแพรก เมือง - 0.02 2565 2565 15.0000 

86 ฝายทดน ้าบ้านหนองขอนเทพพนม หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2565 2565 15.0000 

87 ฝายชุมชนสามพระยา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 2.00 2565 2565 25.0000 

88 ฝายทดน ้าบ้านท่ากระทิ ช่องสะเดา เมือง - 0.02 2565 2565 20.0000 

89 ฝายบ้านหนองหินพร้อมระบบส่งน ้า ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย 1,200 0.04 2566 2566 35.0000 

90 ฝายบ้านหนองกระทุ่ม จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 เลาขวัญ เลาขวัญ - 0.02 2563 2563 35.0000 

91 ฝายบ้านวังโก 1 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 เลาขวัญ เลาขวัญ - 0.02 2563 2563 40.0000 

92 ฝายบ้านวังโก 2 จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 เลาขวัญ เลาขวัญ - 0.02 2563 2563 30.0000 

93 ฝายทดน ้าบ้านเทพมงคล หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2566 2566 15.0000 

94 ฝายเขาถ ้าพระ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 2.00 2566 2566 25.0000 

95 ฝายห้วยตะขาบ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 2.00 2566 2566 25.0000 

96 ฝายบ้านใหม่ห้วยน ้าขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 0.02 2566 2566 25.0000 

97 ฝายห้วยถลุง 1 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.02 2566 2566 20.0000 

98 อาคารบังคับน ้าบ้านโป่งปัด ช่องสะเดา เมือง - - 2566 2566 20.0000 

99 อาคารบังคับน ้าบ้านห้วยน ้าขาวพร้อมระบบส่งน ้า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี 400 - 2566 2566 20.0000 

100 ท้านบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยท่ากระทุ่ม ศรีมงคล ไทรโยค - - 2566 2566 30.0000 

101 อ่างเก็บน ้าบ้านพุพลู ลุ่มสุ่ม ไทรโยค - 1.20 2566 2566 25.0000 

102 อ่างเก็บน ้าห้วยโพพา บ้องตี ไทรโยค - 0.20 2566 2566 35.0000 

103 อ่างเก็บน ้าห้วยช้างตาย 2 พร้อมระบบส่งน ้า ไทรโยค ไทรโยค 500 0.45 2566 2566 32.0000 

104 อ่างเก็บน ้าบ้านช่องกลิ ง - ช่องกรด หนองนกแก้ว เลาขวัญ - 0.50 2567 2567 20.0000 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี(ต่อ) 
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105 อ่างเก็บน ้าบ้านวังรางยอม หนองโรง พนมทวน - 0.40 2567 2567 30.0000 
106 แก้มลิงบ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ - 0.02 2567 2567 25.0000 
107 แก้มลิงบ้านม่วงเฒ่า สมเด็จเจริญ หนองปรือ - 0.02 2567 2567 30.0000 
108 แก้มลิงบ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี - 0.10 2567 2567 35.0000 
109 แก้มลิงบ้านเขาพุล้อม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี - 0.10 2567 2567 25.0000 
110 แก้มลิงวัดถ ้าผาพิรุณพร้อมระบบส่งน ้า นาสวน ศรีสวัสด์ิ 400 0.02 2567 2567 35.0000 
111 อาคารป้องกันตลิงบ้านท่าพลับ2 ด่านมะขามเตี ย ด่านมะขามเตี ย - - 2565 2565 20.0000 
112 อาคารป้องกันตล่ิงบ้านล้าทราย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - - 2567 2567 40.0000 
113 อาคารป้องกันตล่ิงบ้านช่องด่าน2 ช่องด่าน บ่อพลอย - 0.02 2567 2567 30.0000 
114 ฝายห้วยพุตาหมี พร้อมขุดลอก บ้องตี ไทรโยค - 0.02 2567 2567 18.0000 
115 ฝายห้วยตลุง  อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ท่าล้อ ท่าม่วง - 0.30 2567 2567 25.0000 
116 ฝายบ้านทุ่งฉาง บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี - 0.05 2567 2567 35.0000 
117 ฝายห้วยทุ่งทองพัฒนาพร้อมขุดลอกล้าห้วย จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.11 2567 2567 20.0000 
118 ฝายบ้านพุรากไม้ ศรีมงคล ไทรโยค - 0.03 2567 2567 25.0000 
119 ฝายทดน ้าบ้านท่ามะเด่ือพร้อมขุดลอก ศรีมงคล ไทรโยค - 0.01 2567 2567 12.0000 
120 ฝายห้วยส้าเภาทอง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย - 0.03 2567 2567 25.0000 
121 ฝายบ้านโจนมะกอก พร้อมระบบส่งน ้า หนองประดู่ เลาขวัญ 1,000 0.03 2567 2567 50.0000 
122 ฝายห้วยถลุง กลอนโด ด่านมะขามเตี ย - 0.03 2567 2567 25.0000 
123 ฝายบ้านท่ากลาง พร้อมระบบส่งน ้า หนองปรือ หนองปรือ 1,000 0.07 2567 2567 45.0000 
124 ฝายทดน ้าห้วยชนะพร้อมระบบส่งน ้า เขาโจด ศรีสวัสด์ิ - 0.04 2567 2567 35.0000 
125 อ่างเก็บน ้าห้วยกอลอ บ้องตี ไทรโยค - 0.14 2567 2567 40.0000 
126 อาคารป้องกันตลิงบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี ย - - 2568 2568 25.0000 
127 อาคารป้องกันตลิงบ้านชุกกระเพรา กลอนโด ด่านมะขามเตี ย - - 2568 2568 25.0000 
128 อาคารป้องกันตล่ิงบ้านล้าเหย-บ้านงาม หลุมรัง บ่อพลอย - 0.02 2568 2568 25.0000 
129 อาคารป้องกันตล่ิงบ้านสันติสุข-หนองรี หนองรี บ่อพลอย - 0.02 2568 2568 30.0000 
130 อ่างเก็บน ้าเขาสนามวัว พร้อมระบบส่งน ้า ทุ่งกระบ้่า เลาขวัญ 1,000 0.25 2568 2568 30.0000 
131 ฝายบ้านหนองตาตุ้ม 2 พร้อมขุดลอก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2568 2568 15.0000 
132 ฝายบ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2568 2568 20.0000 
133 ฝายบ้านหนองกุมาร พร้อมระบบส่งน ้า กลอนโด ด่านมะขามเตี ย 600 0.03 2568 2568 25.0000 
134 ฝายห้วยถลุง 2 รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.02 2568 2568 20.0000 
135 ฝายบ้านแจงเตี ย พร้อมระบบส่งน ้า หนองปรือ หนองปรือ 1,000 0.05 2568 2568 45.0000 
136 ฝายบ้านวังรัก 1 หนองโรง พนมทวน - 0.03 2568 2568 35.0000 
137 ฝายบ้านวังดุม บ้านใหม่ ท่าม่วง - - 2568 2568 20.0000 
138 ฝายล้าห้วยถลุง รางสาล่ี ท่าม่วง - 0.03 2568 2568 40.0000 
139 ฝายบ้านหนองประดู่ บ้านใหม่ ท่าม่วง - 0.03 2568 2568 30.0000 
140 ฝายห้วยชัฎตาหม่ืน พร้อมระบบส่งน ้า หนองฝ้าย เลาขวัญ 600 0.02 2568 2568 30.0000 
141 ฝายห้วยแม่ละมุน พร้อมระบบส่งน ้า จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย 800 0.03 2568 2568 30.0000 
142 ฝายบ้านเขานางพิม บ้านใหม่ ท่าม่วง - 0.02 2568 2568 20.0000 
143 แก้มลิงหุบผาแดง(เขตป่าสงวน) หนองปลิง เลาขวัญ - 0.02 2568 2568 15.0000 
144 อ่างเก็บน ้าพุหมี สมเด็จเจริญ หนองปรือ - 0.20 2568 2568 40.0000 
145 อ่างเก็บน ้าป่าพุเต่า พร้อมระบบส่งน ้า ลุ่มสุ่ม ไทรโยค 500 0.30 2568 2568 35.0000 
146 อ่างเก็บน ้าบ้านพุเตยพร้อมระบบส่งน ้า จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี ย 1,000 0.45 2568 2568 30.0000 
147 อ่างเก็บน ้าถ ้าเสือพร้อมระบบส่งน ้า ศรีมงคล ไทรโยค 2,500 0.40 2568 2568 30.0000 
148 อ่างเก็บน ้าบ้านเขาช้างพร้อมระบบส่งน ้า วังกระแจะ ไทรโยค 1,000 0.40 2568 2568 30.0000 
149 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าหนองน ้าขุ่น บ้องตี ไทรโยค 1,080 - 2568 2568 15.0000 
150 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านท้ายเหมือง บ้องตี ไทรโยค 1,740 - 2568 2568 20.0000 
151 ฝายบ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ - 0.02 2568 2568 30.0000 
152 ฝายห้วยลูกนก 2 หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย - 0.02 2568 2568 30.0000 

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ 12,126,587 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,501,785 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
28.88 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 1,094,840 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 31.26 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 177 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการ และขนาดเล็ก 165 
โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 183.51 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 97,470 ไร่ รวมเป็น 1,192,310 ไร่ ใช้วงเงินรวม 11,170.0565 ล้านบาท โดย
สามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 105 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการและขนาด
เล็ก 99 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 173.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 63,850 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 6,203.0565 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 71 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และขนาด
เล็ก 66 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 10.43 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 31,120 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 4,367.0000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 1 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 2,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 
600.0000 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

12,126,587 3,501,785 1,094,840 97,470 1,192,310

พ้ืนทีจั่งหวัด
พ้ืนที่

เกษตรกรรม

พ้ืนทีช่ลประทาน

ปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 
ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้ าน
สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การ
วางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับ
แผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึง
เป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 
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ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี(ต่อ) 

 
 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

153 ฝายห้วยพุชะนี ศรีมงคล ไทรโยค - 0.02 2568 2568 30.0000 
154 ฝายห้วยพุตะเคียน ศรีมงคล ไทรโยค - 0.02 2568 2568 30.0000 
155 ฝายทดน ้าไทรโยคใหญ่ ไทรโยค ไทรโยค - 0.02 2568 2568 30.0000 
156 ฝายบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2568 2568 30.0000 
157 ฝายศรีสวรรค์ หนองปลาไหล หนองปรือ - 0.02 2568 2568 30.0000 
158 แก้มลิงบ้านช่องกลิ ง-ช่องกรด พร้อมระบบส่งน ้า หนองนกแก้ว เลาขวัญ 0.02 2565 2565 45.0000 
159 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าพะเนียด แก่งเสี ยน เมืองกาญจนบุรี 1,800 - 2566 2566 45.0000 
160 อาคารป้องกันตลิงบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ วังขนาย ท่าม่วง - - 2565 2565 40.0000 

161
ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านหนองรีอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ฝ่ังขวา 
ระยะ 2 ความยาว 3,836 เมตร พื นท่ีชลประทาน 400 ไร่ โครงการ
ก่อสร้าง สชป.13

หนองรี บ่อพลอย 400 - 2563 2563 22.0000 

162
ระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านทุ่งโป่ง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ฝ่ังขวา 
ความยาว 4,254 เมตร พื นท่ีชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการก่อสร้าง 
สชป.13

หนองปรือ หนองปรือ 650 - 2563 2563 45.0000 

163
ระบบส่งน ้าฝายบ้านพุน ้าร้อน 2 ความยาว 2,600 เมตร พื นท่ีชลประทาน
 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13

บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี 600 - 2563 2563 25.0000 

164 แก้มลิงพุพง พร้อมระบบส่งน ้า ไทรโยค ไทรโยค 400 0.03 2564 2564 30.0000 
165 แก้มลิงพุพญา ศรีมงคล ไทรโยค - 0.03 2564 2564 20.0000 

รวม 54,670.00 164.67     4,738.5840  

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ


