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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
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  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 
และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 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.2570 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 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 

จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย (บางหน่วยงานอาจจัดเป็นส่วนหนึ่งของภาค
ตะวันตก) พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอดยาวประมาณ 23 กิโลเมตร โดยทางฝั่งตะวันตก
จะสูงกว่าฝั่งตะวันออกเล็กน้อย ไม่มีเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเล และมีป่าจากตามปากแม่น้้า 

นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรชายฝั่งที่สมบูรณ์ แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกว่าในการเลี้ยงกุ้ง
กุลาด้าเกือบทั้งหมด ต่อการการเลี้ยงกุ้งเกิดการขาดทุนท้าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ้านวนมาก ขอบเขตที่ตั้งจังหวัดอยู่
ระหว่างเส้นรุ้ง ที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึงเส้นรุ้งที่ 13 องศา 30 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 51 ลิปดา ถึง
เส้นแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  
(Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2561 พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 400.333 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 250,208 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กท่ีสุดของประเทศ มีแม่น้้าแม่กลองเป็นแม่น้้าสายหลักไหลผ่าน
เขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นระยะทาง 28.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีล้าคลองประมาณ 338 สาย กระจายอยู่ทั่ว
พ้ืนที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ท้าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้้า และการประกอบอาชีพด้าน
การกสิกรรมและการประมง 

การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้า จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในเขตลุ่มน้้าแม่กลอง 135,176 ไร่ ลุ่มน้้าเพชรบุรี 
104,971 ไร่ และลุ่มน้้าท่าจีน  20,295 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด  รายละเอียดตามรูปที่  1-1 

สามารถแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ตามการบริหารจัดการน้้าได ้3 ประเภท ได้แก่ 

 1. เขตน้้าจืด ได้แก่บริเวณอ้าเภอบางคนที และบริเวณอ้าเภออัมพวาตอนเหนือ เป็นเขตที่ต้องอนุรักษ์ไว้
ไม่ให้ดินเค็ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าการเกษตรกรรม พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ ลิ้นจี่ มะม่วง และ
พืชผัก เป็นต้น 
 2. เขตน้้ากร่อย ได้แก่บริเวณอ้าเภออัมพวา และอ้าเภอเมืองบางส่วน เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างเขตน้้าเค็มและ
น้้าจืด การท้าการเกษตรกรรมจึงต้องปลูกพืชที่สามารถทนความกร่อยของน้้าได้ เช่น มะพร้าว ส้มโอ เป็นต้น 
 3. เขตน้้าเค็ม ได้แก่บริเวณอ้าเภอเมือง และอ้าเภออัมพวาบางส่วน เป็นพ้ืนที่ติดกับทะเลหรือมีน้้าเค็ม
เข้าถึง การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ท้าการประมง การท้านาเกลือ และปลูกพืชที่ข้ืนตามชายฝั่งทะเล  

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ เป็น
ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร ถ้าไปตามเส้นทางรถไฟต้องขึ้นรถสองต่อคือ ต่อแรกจากวงเวียนใหญ่-มหาชัย 

ระยะทาง 33.8 กิโลเมตร จากนั้นลงเรือข้ามฟากแม่น้้าท่าจีนไปฝั่งท่าฉลอมเพ่ือต่อรถไฟที่สถานีบ้านแหลมไปยัง
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สถานีแม่กลอง ส้าหรับการแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ้าเภอ 36 ต้าบล 

และ 286 หมู่บ้าน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
- ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร  
- ทิศใต ้  ติดต่อกบัทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้้าแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี 
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร  
- ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี 

 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทย จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอ่าวไทยและ
ทะเลจีนใต้ ซึ่งพัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเลจึงมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  ในฤดู
หนาวอากาศไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,594 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดทั้งปีประมาณ  28.8 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน-พฤษภาคมประมาณ  35.2 องศาเซลเซียส และ
ต่้าสุดในเดือนธันวาคม-มกราคม ประมาณ 22.3 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยตก
หนักที่สุดในเดือนกันยายน และทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม พายุและฟ้าคะนองจะเกิดข้ึนในช่วงระหว่าง
ฤดูฝนและฤดูร้อน คือระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้เข้ามาทางฝั่งประเทศเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อน  ท้าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันและอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ จากการศึกษาข้อมูลของสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่และข้างเคียง 

ได้แก่ สถานีตรวจอากาศบางนา โดยสรุปข้อมูลภูมิอากาศที่ส้าคัญ   ประกอบด้วย  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  
ความเร็วลม และปริมาณการระเหยจากถาด ส้าหรับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดังตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สรุปสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสมุทรสงคราม 
ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 26.9 – 30.5 28.8 
 ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 67.0 – 78.0 73.0 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน น๊อต 1.3 – 2.4 2.0 
 อัตราการระเหย มิลลิเมตร/เดือน 128.0 – 184.0 151.0 

 

 

 

 

 

 

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
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1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,208 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้ากลอง และลุ่มน้้าท่าจีน มี
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 105,633 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 42.22 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ผล ประมาณร้อยละ 39.99 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 94.72 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน
ตารางที ่1-2 และรูปที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม  

ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที ่(ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

ไม้ผล 100,066 39.99 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 70,853 28.31 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 37,111 14.83 

พ้ืนทีป่่า 17,002 6.79 

พ้ืนทีเ่บ็ดเตล็ด 10,236 4.09 

พ้ืนที่น้้า 8,882 3.54 

พ้ืนที่นา 4,539 1.81 

พืชสวน 630 0.25 

ไม้ยืนต้น 398 0.15 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 393 0.15 

พ้ืนที่ลุ่ม 98 0.03 
ที่มา : Agri Map (2561) 

 
 
 
 
 



โครงการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                              บทที่ 1 
จังหวัดสมุทรสงคราม                                                                                                                                           สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                           

1-5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ราบลุ่ม มีเนื้อที่ร้อยละ 58.72 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสมทุรสงคราม 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 151809 58.72 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 106701 41.27 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 59,752 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
11,304 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 193,902 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สมุทรสงคราม เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม อัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยร้อยละ 1.61 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 197,018 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

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

2560 (ปัจจุบัน) 193,902 
2565 194,676 
2570 195,454 
2575 196,234 
2580 (อนาคต 20 ปี) 197,018 

ทีม่า : การคาดการณ์จ้านวนประชากรด้วยแบบจ้าลองเชิงเส้นตรง (Linear Model) โดยใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2561 
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รูปที ่1-3 แผนที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรสงคราม (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 109,868 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 75 ของประเทศ และล้าดับที ่26 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 87.93 และ
ภาคเกษตรร้อยละ 12.07  โดยมีรายได้เฉลี่ย 30,183 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 
1.4.3   สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสงครามมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 59,752 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

11,304 ครัวเรือน หรือร้อยละ 18.92 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
สมุทรสงคราม ดังแสดงในตารางที่ 1-5 
 

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

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(กก. / ไร่) (กก. / ไร่) (กก. / ไร่) 

ข้าวนาปี 702 705 702 
ข้าวนาปรัง 616 712 433 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันส้าประหลัง - - - 

อ้อย - - - 
ยางพารา - - - 

ปาล์มน้้ามัน - - - 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ ในเขตพ้ืนที่  3 ลุ่มน้้ า (ตามการแบ่งลุ่มน้้ าหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีปริมาณน้้าผิวดินตามธรรมชาติประมาณ 208.90 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  
และมีปริมาณน้้าไหลเข้าสู่พื้นที่ปีละ 6,449.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  (การระบายน้้าจากเขื่อนแม่กลองปีละ 6,449.00 

ล้านลูกบาศก์เมตร)  รวมเป็นปริมาณน้้าท่าในพ้ืนที่ 6,657.90 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่เป็นปริมาณน้้าท่าที่สามารถ
ใช้ได้ส้าหรับจังหวัดสมุทรสงครามเพียง  4,869.90 ล้านลูกบาศก์เมตร  เนื่องจากต้องระบายออกนอกพ้ืนที่ส้าหรับ
การป้องกันการรุกของน้้าเค็มอย่างน้อยปีละ 1,788.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  และระบายออกทางระบบชลประทาน
โครงการแม่กลองใหญ่ช่วยเหลือพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม  สมุทรสาคร และ เพชรบุรี ปีละ 881.42 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(ดังตารางที ่2-1)  โดยมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่าง ๆ ดังนี้ 

ลุ่มน ้าแม่กลอง  เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามประมาณ
ร้อยละ 51.90  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้้าสาขาที่ราบแม่น้้าแม่กลอง  ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอบางคนที 
และบางส่วนของอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม และอ้าเภออัมพวา มีแม่น้้าแม่กลอง เป็นล้าน้้าสายหลัก  

- ลุ่มน ้าเพชรบุรี  มีพ้ืนที่ครอบคลุมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามร้อยละ 40.30  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยลุ่มน้้าสาขา 1 ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเพชรบุรีตอนล่าง  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอ
อัมพวาและอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

- ลุ่มน ้าท่าจีน  มีพ้ืนที่ครอบคลุมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามร้อยละ 7.79  ของพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยลุ่มน้้าสาขา  1 ลุ่มน้้า  คือ ลุ่มน้้าสาขาที่ราบแม่น้้าท่าจีน  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอ้าเภอเมือง
สมุทรสงคราม 
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 รูปที ่2-1 ลุ่มน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดสมุทรสงคราม 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดสมุทรสงคราม  มีเพียงการพัฒนาคันป้องกันน้้าเค็มฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้้าแม่กลอง   

รายละเอียดตามตารางที่ 2-2 แต่มีพ้ืนที่ชลประทานมาจากโครงการส่งน้้าและบ้ารักษาด้าเนินสะดวก และโครงการ
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี ท้าให้มีพ้ืนที่ชลประทาน 71,862 ไร่ ดังรูปที ่2-2 

ตารางที ่2-2  โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประเภท ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 

1. อ่างเก็บน้้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - - - 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - - 
- พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 

2. ฝาย     
- จ้านวน (แห่ง) - - - - 
- พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 

3. ปตร. (อาคารบังคับน้้า)     
- จ้านวน (แห่ง) - - 1 1 
- พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) - - 0 0 

4. สถานีสูบน้้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - - - 
- พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 

5. ระบายน้้าและบรรเทาอุทกภัย     
- จ้านวน (แห่ง) - - - - 
- พ้ืนทีร่ับประโยชน์ (ไร่) - - - - 

6. อ่ืน ๆ     
- จ้านวน (แห่ง) - - 2 2 
- พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) - - 0 0 

รวมทุกประเภท     
- จ้านวน (แห่ง) - - 3 3 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0 0 
- พื นที่รับประโยชน์ (ไร่) - - 0 0 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานที่มีในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

พื้นที่
ชลประทาน 

ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 

1  ประตูระบายน้้าคลองสุนัขหอน บ้านปรก  เมือง  -  -  2542  2544  
2  ท้านบดินอัมพวา บ้านปรก เมือง  -  -  2542  2542  
3 ก่อสร้างท้านบป้องกันน้้าเค็ม  ดอนมะโนรา บางคนที - - 2560 2560 
 รวม   - - - - 

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที ่2-2 พบว่า
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 50 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม อ้าเภอบางคนท ี  อ้าเภอ
อัมพวา มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 15 บริเวณอ้าเภออัมพวา อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม และ
จงัหวัดสมุทรสงครามไม่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ดังแสดงในรูปที ่2-2  
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รูปที ่2-2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน้้าท่วมในระดับปาน
กลางสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมได้แก่ น้้าทะเลหนุนสูงขึ้นท้าให้ระดับน้้าในพ้ืนที่สูงขึ้น   คลองสาขาในพ้ืนที่มี
จ้านวนมากเวลาเกิดน้้าไหลบ่าระบายไม่ทันจะเกิดน้้าท่วมบริเวณใกล้คลอง  ในพื้นที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างกีดขวางการ
ไหลของน้้าท้าให้เกิดการระบายช้าจะเกิดน้้าท่วมในบริเวณท่ัวพ้ืนที่เป็นต้น 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมปานกลาง โดย
ความเสี่ยงและความรุนแรงส่วนมากจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้้าสายหลัก  ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (GISDA พ.ศ.2556) 
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 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 1 พื้นที่ ได้แก่พ้ืนที่น้้าเค็มรุกล้้า พ้ืนที่รวมประมาณ 60,296ไร่ โดยน้้าเค็มจากอ่าวไทยรุกล้้าเข้าทาง
ล้าน้้าแม่กลอง ทางอยู่ทางตอนกลางด้านใต้ของจังหวัด ไปตามล้าน้้าแม่กลองยาวไปถึงจังหวัดราชบุรี  ดังแสดงใน
รูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-4 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 ้าของจังหวัดสมุทรสงครามครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศน์ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรและความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรมสามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 
โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

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

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 10.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 10.66 ,10.70 และ 10.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้าและแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
สมุทรสงครามกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสงคราม จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดสมุทรสงคราม  เท่ากับ 1865.60  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน   ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
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นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 84.89 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะคงที่ใน
ระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ถัดไป เนื่องด้วยเขตพื นที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่เหมาะแก่การท้าการเกษตรจากการรุก
ล ้าของน ้าเค็มและปัจจัยอื่นๆ แต่ยังคงมีการท้าการเกษตรจากที่ผ่านมาและไม่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ น 

 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของ
นิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.93 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 4.13 ,4.33 และ 4.72 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 10.62                10.66            10.70            10.79            

2 รักษาระบบนิเวศ 1,865.60 1,865.60         1,865.60         1,865.60         

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 108.44              108.44           108.44           108.44           

  - นอกเขตชลประทาน 23.55-                23.55-            23.55-            23.55-            

  - รวม 84.89                84.89            84.89            84.89            

4 อุตสาหกรรม 3.93                 4.13              4.33              4.72              

รวม 1,965.04           1,965.28        1,965.52        1,966.00        

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 ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรน ้ามีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  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 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.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 
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4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร 

และ สมุทรสงคราม  มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การ
ท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพื่อการลงทุน   
2)   สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า และพื นที่เศรษฐกิจ 
3)   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4)   เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม 

 เมอืงแห่งวิถีชีวิต 3 น ้าอย่างยั่งยืน  แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย   
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
อย่างยั่งยืน 

2) สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
3) สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถ

ด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 
5) สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม

โลก 

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  
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- 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 

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 ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น    

 จังหวัดสมุทรสงคราม มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 

ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 74 โครงการ  เป็นโครงการขนาดขนาดเล็กทั งหมด  

หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมด จะสามารถสนับสนุนภาคเกษตร ประมง อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ นตามแผนยุทธศาตร์จังหวัด ใช้วงเงินรวม 514.1851 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม  
                     จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -              

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) -              

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) -              

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) -              

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 29               45               74               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 234.1851      280.0000      514.1851      

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 29               45               -              74               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              -              -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 234.1851      280.0000      -              514.1851      

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 22 และ 52 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลน
น ้าและน ้าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง -            -            

ขนาดเล็ก 22             337.1851                52             177.0000 74             514.1851

รวม 22             337.1851                52             177.0000 74             514.1851

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)

 
ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 แก้มลิงทุ่งหิน ย่ีสาร อัมพวา 2561 2561 50.8325 
2 ขุดลอกคลองผีหลอก แพรกหนามแดง อัมพวา 2561 2561 0.2663 
3 ขุดลอกคลองสัมงา แพรกหนามแดง อัมพวา 2561 2561 0.4732 
4 ขุดลอกคลองแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา 2561 2561 0.4630 
5 ประตูระบายน ้าทับเทียม บ้านทับเทียม อัมพวา 2562 2562 11.1501 
6 แก้มลิงแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา 2562 2562 5.0000 
7 ปรับปรุงบานระบายประตูระบายนน ้า กม.0+038 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2563 2563 4.0000 
8 ปรับปรุงประตูระบายน ้า กม.9+980 ของคันกั นน ้าเค็มสายบางเค็ม-วัด แพรกหนามแดง อัมพวา 2563 2563 8.0000 
9 ปรับปรุง ปตร.บังปืน บ้านบังปืน เมือง 2564 2564 20.0000 
10 ซ่อมแซมประตูระบายน ้าและประตูเรือสัญจรปลายคลองแม่กลองพร้อม บ้านปรก เมือง 2564 2564 15.0000 
11 ท่อลอดถนน กม.0+828 ของคันกั นน ้าเค็มสายพวงมาลัย-วัดปากน ้า ท้ายหาด เมือง 2564 2564 4.0000 
12 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.0+038 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2564 2564 3.0000 
13 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.3+357 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2564 2564 3.0000 
14 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.3+580 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2564 2564 3.0000 

อ าเภอ ปี ก่อสร้างท่ี โครงการ ต าบล ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ) 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

15 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.3+040 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2564 2564 3.0000 
16 ปรับปรุงประตูระบายน ้า กม.15+314 ของคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา ปลายโพงพาง อัมพวา 2565 2565 10.0000 
17 ประตูระบายน ้าคลองเลียบคันฯ เมือง 2565 2565 20.0000 
18 ก่อสร้างสะพานคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา ปลายโพงพาง อัมพวา 2565 2565 10.0000 
19 ถนนและระบบน ้าภายในบริเวณท่ีท้าการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ เมือง 2565 2565 8.0000 
20 ถนนภายในบริเวณท่ีท้าการฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1(ปตน.-ปตร.ปลาย บ้านปรก เมือง 2565 2565 15.0000 
21 ถนนคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา ปลายโพงพาง อัมพวา 2565 2565 5.0000 
22 ถนนคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา-เอกชัย บ้านปรก เมือง 2565 2565 5.0000 
23 อาคารบังคับน ้าบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษาท่ี 1 บ้านปรก เมือง 2565 2565 8.0000 
24 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.0+190 ของคันกั นน ้าเค็มสาย แพรกหนามแดง อัมพวา 2565 2565 3.0000 
25 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.8+857 ของคันกั นน ้าเค็มสายบาง แพรกหนามแดง อัมพวา 2565 2565 3.0000 
26 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.9+700 ของคันกั นน ้าเค็มสายบาง แพรกหนามแดง อัมพวา 2565 2565 3.0000 
27 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.9+980 ของคันกั นน ้าเค็มสายบาง แพรกหนามแดง อัมพวา 2565 2565 3.0000 
28 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา ปลายโพงพาง อัมพวา 2565 2565 5.0000 
29 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายแพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา 2565 2565 5.0000 
30 ปรับปรุงบานระบายประตูระบายนน ้า กม.16+230 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ปลายโพงพาง อัมพวา 2566 2566 2.0000 
31 ปรับปรุงสะพาน กม.4+410 ของคันกั นน ้าเค็มสายท่าคา-ด้าเนินสะดวก ท่าคา บางคนที 2566 2566 6.0000 
32 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.10+765 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ย่ีสาร อัมพวา 2566 2566 3.0000 
33 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.12+190 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ย่ีสาร อัมพวา 2566 2566 3.0000 
34 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.15+314 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ปลายโพงพาง อัมพวา 2566 2566 3.0000 
35 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.16+230 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ปลายโพงพาง อัมพวา 2566 2566 3.0000 
36 อาคารป้องกันการกัดเซาะบริเวณ ปตร.กม.16+500 ของคันกั นน ้าเค็มสาย ปลายโพงพาง อัมพวา 2566 2566 3.0000 
37 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายท่าคา-ด้าเนินสะดวก บางกระบือ บางคนที 2566 2566 5.0000 
38 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายอัมพวา-เอกชัย อัมพวา อัมพวา 2566 2566 5.0000 
39 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง ปลายโพงพาง อัมพวา 2566 2566 7.0000 
40 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง อัมพวา อัมพวา 2566 2566 7.0000 
41 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง แพรกหนามแดง อัมพวา 2566 2566 7.0000 
42 ประตูระบายน ้า  กม.5+530  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ลาดใหญ่ เมือง 2567 2567 2.0000 
43 ประตูระบายน ้า  กม.21+620  ของคันกั นน ้าเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ในเขตเทศบาล เมือง 2567 2567 2.0000 
44 ประตูระบายน ้า  กม.23+264  ของคันกั นน ้าเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ในเขตเทศบาล เมือง 2567 2567 2.0000 
45 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายวัดพวงมาลัย-ปากน ้า ท้ายหาด เมือง 2567 2567 5.0000 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม (ต่อ) 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

46 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก บางช้าง อัมพวา 2567 2567 5.0000 
47 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง ท้ายหาด เมือง 2567 2567 7.0000 
48 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง ท่าคา บางคนที 2567 2567 7.0000 
49 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง บางช้าง อัมพวา 2567 2567 7.0000 
50 ประตูระบายน ้า  กม.6+178  ของคันกั นน ้าเค็มสายวัดพวงมาลัย - ปากน ้า บางขันแตก เมือง 2568 2568 2.0000 
51 ประตูระบายน ้า  กม.19+170  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางช้าง บางคนที 2568 2568 2.0000 
52 ประตูระบายน ้า  กม.19+350 ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางช้าง บางคนที 2568 2568 2.0000 
53 ประตูระบายน ้า  กม.19+562  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางช้าง บางคนที 2568 2568 2.0000 
54 ประตูระบายน ้า  กม.19+970  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางช้าง บางคนที 2568 2568 2.0000 
55 ประตูระบายน ้า  กม.20+210 ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางช้าง บางคนที 2568 2568 2.0000 
56 ประตูระบายน ้า  กม.20+380  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางพรม บางคนที 2568 2568 2.0000 
57 ประตูระบายน ้า  กม.21+060  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางพรม บางคนที 2568 2568 2.0000 
58 ประตูระบายน ้า  กม.23+250  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก กระดังงา บางคนที 2568 2568 2.0000 
59 ประตูระบายน ้า  กม.24+600 ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก กระดังงา บางคนที 2568 2568 2.0000 
60 ประตูระบายน ้า  กม.25+810  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
61 ประตูระบายน ้า กม.25+898  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
62 ประตูระบายน ้า  กม.25+980 ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
63 ประตูระบายน ้า กม.26+330  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
64 ประตูระบายน ้า กม.26+510  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
65 ประตูระบายน ้า กม.26+900  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
66 ประตูระบายน ้า กม.27+090  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
67 ท้านบซอง กม.25+050  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
68 ท้านบซอง กม.27+360  ของคันกั นน ้าเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก บางคนที บางคนที 2568 2568 2.0000 
69 ก่อสร้าง ปตน.-ปตร.คลองสุนัขหอน นางตะเคียน เมือง 2568 2568 120.0000 

70 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายบางเค็ม-วัดพวงมาลัย แพรกหนามแดง อัมพวา 2568 2568 5.0000 
71 ปรับปรุงคันกั นน ้าเค็มสายจากสถานีรถไฟบางเค็มถึงคันกั นน ้าเค็มสายแพรก แพรกหนามแดง อัมพวา 2568 2568 5.0000 
72 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง ท้ายหาด เมือง 2568 2568 7.0000 
73 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง ท่าคา บางคนที 2568 2568 7.0000 
74 ก่อสร้างท่อระบายน ้าจ้านวน 1แห่ง บางช้าง อัมพวา 2568 2568 7.0000 

รวม 514.1851  

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนที่ 250,208 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 105,633 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 42.22 

ของพ้ืนทีจ่ังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 71,862 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

68.03 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  พ้ืนที่ชลประทานมาจากโครงการส่งน้้าและบ้ารักษาด้าเนินสะดวก  และ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 72 โครงการ เป็นโครงขนาดขนาดเล็กทั้งหมด หากด้าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนทั้งหมด จะสามารถสนับสนุนภาคเกษตร ประมง อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นตามแผนยุทธศาตร์
จังหวัด ใช้วงเงินรวม 514.1851 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้  

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 29 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็กทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณ
ส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 234.1851 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 45 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็กทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณ
ส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 280.0000 ล้านบาท 

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

 ไมม่ีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะ 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

 

  

 

 

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

250,208 105,633 71,862 0 71,862

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น พ้ืนทีซุ้่มน้้าชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่น้้าเค็มรุกล้้า เป็นต้น 

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

  


