
รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด

จังหวัดจันทบุรี

สํานักบรหิารโครงการ

กรมชลประทาน

ตลุาคม 2562



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                  ค้าน้า 
จังหวัดจันทบุรี 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

 

 
ค ำน ำ 

 

 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 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                               สารบัญ 
จังหวัดจันทบุรี 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

 

 
สารบัญ 

 

                     หน้า 

1.  สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด  
 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1-1 
 1.2 สภาพภูมิอากาศ 1-2 
 1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1-4 
 1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 1-7 
2.  สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้าและการพัฒนาในปัจจุบัน  
 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาต ิ 2-1 
         2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน                    2-3 
 2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 2-7 
3.  ความต้องการใช้น้้า 
 3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 3-1 
 3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 3-1 
 3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 3-1 
 3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 3-2 
4.  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  4-1 
 4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 4-2 
5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุป   5-1 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 5-2 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดจันทบุร ี                                                                                                                                                  สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                             

1-1 

 
บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 

45 ลิปดา  10 ฟิลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา  28 ฟิลิปดา  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)  มีพื้นที่ 6 ,401.61  ตารางกิโลเมตร 

หรือ 4,001,008 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 1.25 ของพื้นที่ประเทศ และร้อยละ 18.62 ของ
ภาคตะวันออก มีขนาดพื้นทีเ่ป็นอันดับที ่33 ของประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ แบ่งออกเป็นป่าไม ้ภูเขา และเนินสูง เป็นลักษณะของภูมิประเทศทางด้านเหนือ
และตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เขตอ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว 

อ าเภอโป่งน้ าร้อน และตอนบนของอ าเภอขลุง บริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่การเกษตรปลูกสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 

และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น 

ที่ราบสลับภูเขา อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ
ตอนบนของอ าเภอท่าใหม่  อ าเภอขลุง และตอนบนของอ าเภอแหลมสิงห์  เป็นพื้นที่แหล่งน้ าที่ใช้
ท าสวนผลไม ้เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน และพริกไทย 

ที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอนายายอาม ตอนล่างของอ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ 
และอ าเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา เป็นบริเวณป่าชายเลน 

รายละเอียดของลักษณะสภาพภูมิประเทศ รายละเอียด แสดงในรูปที่ 1-1 

จังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 10 อ าเภอ 84 ต าบล และ 768 หมู่บ้าน  หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 45 เทศบาล (เทศบาลเมือง 4 แห่ง และเทศบาลต าบล 41 แห่ง) 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 40 แห่ง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ทิศ ดังนี้  

 
ทิศเหนือ  ติดกับ  จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว  
ทิศใต ้ ติดกับ  จังหวัดตราด และอ่าวไทย  
ทิศตะวันออก  ติดกับ  จังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา  
ทิศตะวันตก  ติดกับ  จังหวัดระยอง และอ่าวไทย 
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1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดจันทบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัด เวียนประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ  
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พ ัดปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ตั ้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะน าความเย็นเข้ามาสู่จังหวัด และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จากลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเล
และมีเทือกเขาอยู่ใกล้ทะเลด้านที่เปิดรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยอย่างเต็มที่ จึงท าให้มี
ฝนตกมากตามแนวภูเขาและชายฝั่งทะเล โดยจังหวัดจันทบุรีจะมีช่วงที่ฝนตกชุกตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน โดยสภาพภูมิอากาศสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี 
และค่าเฉลี่ยรายปี รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรี 

ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 25.5 – 28.4 27.1 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 67 – 86 79 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 93.9 – 155.2 127.1 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 8.2 – 515.3 237.7 
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รูปที ่1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าย่อย ในจังหวัดจันทบุรี 
 

ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดจันทบุรี  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  4,001,008  ไร่  ตั้งอยู่ ในเขตลุ่มน้ าโตนเลสาป  

ลุ่มน้ าบางปะกง ลุ่มน้ าปราจีนบุรี และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,104,950 ไร่ ประมาณร้อยละ 

52.61 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ประมาณร้อยละ 26.01 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 49.44 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-2 และรูปที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดจันทบุรี 

ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 1,326,107 33.14 
ไม้ผล 1,040,670 26.01 
ไม้ยืนต้น 873,946 21.84 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 168,146 4.20 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 137,664 3.44 
พ้ืนที่น้ า 133,001 3.32 
พืชไร่ 120,691 3.02 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 104,144 2.60 
พ้ืนที่นา 62,085 1.55 
พ้ืนที่ลุ่ม 26,094 0.65 
พืชสวน 7,558 0.19 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 902 0.02 

รวม 4,001,008 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ าแนกกลุ่มดินเป็นดินประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่า
ดินส่วนใหญ่เป็นดินในที่ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 62.33 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 

และรูปที ่1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดจันทบุรี 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น 1,944,523 48.60 
ดินบนพื้นที่ลาดชันสูง 940,080 23.50 
ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินแห้ง 549,232 13.73 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 325,234 8.13 
ดินบนที่ราบลุ่ม 239,389 5.98 
กลุ่มชุดดินผสม 2,550 0.06 

รวม 4,001,008 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-3 แผนที่จ าแนกกลุ่มท่ีดิน จังหวัดจันทบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 

 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดจันทบุรีมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 173,176 ครัวรือน จ านวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 534,459 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดจันทบุรี  เมื่อท าการค านวณ
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
โดยใช้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดจันทบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.57 
ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 598,266 คน รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-4 
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ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 534,459 
2565 549,742 
2570 565,463 
2575 581,633 
2580 (อนาคต 20 ปี) 598,266 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูล
ประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 110,078 ล้านบาท 
อยู่ในล าดับที่ 22 ของประเทศ และล าดับที่ 14 ของภาคตะวันออก โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตร
ร้อยละ 44.60 และภาคเกษตรร้อยละ 55.40 โดยมีรายได้เฉลี่ย 32,894 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนปี 2560 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนครัวเรือน 173,176 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

48,483 ครัวเรือน หรือร้อยละ 28.00 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดจันทบุรี รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 368 357 355 
ข้าวนาปรัง 0 0 0 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 627 558 554 
มันสัมปะหลัง 3,355 2,999 3,366 
อ้อย 11,189 9,020 9,100 
ยางพารา 238 187 236 
ปาล์มน้ ามัน 1,987 1,942 1,993 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
จังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ ใน เขตพื้นที่  3  ลุ่มน้้ำ  (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทย

โดยคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ) โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที ่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ 

(รำยละเอียด แสดงในรูปที ่2-1) ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ของอ้ำเภอเมืองจันทบุรี อ้ำเภอแก่งหำงแมว 

อ้ำเภอเขำคิชฌกูฏ อ้ำเภอนำยำยอำม อ้ำเภอท่ำใหม่ อ้ำเภอมะขำม อ้ำเภอแหลมสิงห์ และ
อ้ำเภอขลุง มีแม่น้้ำที่ส้ำคัญ คือ  

- แม่น้้ำจันทบุรี มีต้นก้ำเนิดจำกเขำสอยดำวใต้ เขำสำมง่ำม  เขำชะอม  ไหลผ่ำน
อ้ำเภอเมืองจันทบุรี ออกสู่ทะเลอ่ำวไทยในเขตอ้ำเภอแหลมสิงห์ 

- แม่น้้ำเวฬุ ต้นก้ำเนิดจำกเขำชะอม  เขำมะกอก เขำสระบำป  ไหลผ่ำนอ้ำเภอขลุง 

ออกสู่ทะเลที่เกำะจิก อ้ำเภอขลุง 

- แม่น้้ำวังโตนด ต้นก้ำเนิดจำกเขำสีเสียด เขำชะมูล เขำชะอม เขำล้ำปลำยประแกด 

ไหลบรรจบกันที่เขตอ้ำเภอท่ำใหม่ และไหลลงสู่ทะเลที่บ้ำนปำกน้้ำแขมหนู อ้ำเภอท่ำใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

- แม่น้้ำพังรำด ประกอบด้วย ล้ำน้้ำสำยสั้นๆในเขตอ้ำเภอแกลง  จังหวัดระยอง และ
อ้ำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี ไหลบรรจบกัน แล้วไหลออกสู่ปำกน้้ำพังรำด 

- ลุ่มน ้าโตนเลสาบ  

มีพ้ืนที่อยู่ทำงด้ำนเหนือและตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ติดกับชำยแดนประเทศกัมพูชำ 

บริเวณอ้ำเภอโป่งน้้ำร้อนและบริเวณภำคใต้และภำคตะวันออกของอ้ำเภอสอยดำว ซึ่งมีพ้ืนที่
เป็นป่ำไม ้ภูเขำ และเนินสูง มีพ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองและพ้ืนที่กำรเกษตร มีแม่น้้ำที่ส้ำคัญ คือ  

- คลองโป่งน้้ำร้อน  ต้นน้้ำเกิดจำกเทือกเขำสอยดำวไหลผ่ำนอ้ำเภอโป่งน้้ำร้อน  

ไหลสู่เขตประเทศกัมพูชำ 

- ลุ่มน ้าปราจีนบุรี  

มีพ้ืนที่อยู่ทำงตอนบนของจังหวัดจันทบุรี บริเวณภำคเหนือและภำคตะวันตกของอ้ำเภอสอยดำว
และบำงส่วนของอ้ำเภอเขำคิชฌกูฏ  ซึ่งมีพื้นที่เป็นป่ำไม้ ภูเขำ และเนินสูง มีพื้นที่เป็น
ชุมชนเมืองและพ้ืนที่กำรเกษตร 
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รูปที ่2-1 ลุ่มน้้ำและระบบล้ำน้้ำ จังหวัดจันทบุรี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
จังหวัดจันทบุรีม ีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่จ้ำนวน  2  โครงกำร  โดยมีโครงกำร

ชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ จ้ำนวน 12 และ 292 โครงกำร ตำมล้ำดับ รวมจ้ำนวน
โครงกำรชลประทำนทั้งสิ้น  306  โครงกำร  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้  161.21  ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

พ้ืนที่ชลประทำน 285,857 ไร่ รำยละเอียด แสดงในตำรำงที่ 2-1, ตำงรำงที ่2-2, ตำรำงที่ 2-3 และรูปที ่2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.โครงข่ายน ้า (โครงการผันน ้า) 

    
- จ้ำนวน (แห่ง) 1 - - 1 

- ปริมำณผันน้้ำปีละ (ล้ำน ลบ.ม.) 
70.00  

เป็นกำรผันน้้ำฯ 
- - 70.00 

- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - - - - 
2.ประตูระบายน ้า     
- จ้ำนวน (แห่ง) - 3 - 3 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - 5,006.00 - 5,006.00 
3.ฝาย     
- จ้ำนวน (แห่ง) - 3 116 119 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - 29,288.00 2,808.00 32,096.00 
4.ระบบส่งน ้า     
- จ้ำนวน (แห่ง) - 1 1 2 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) - - 2.30 2.30 
- พืน้ท่ีชลประทำน (ไร่) - 61,082.00 - 61,082.00 
5.อ่างเก็บน ้า     
- จ้ำนวน (แห่ง) - 4 32 36 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) - 145.27 6.21 151.48 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - 88,275.00 2,900.00 91,175.00 
6.อ่ืน ๆ     
- จ้ำนวน (แห่ง) - 1 110 111 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) - - 0.27 0.27 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - 14,268.00 950.00 15,218.00 
7.แก้มลิง     
- จ้ำนวน (แห่ง) - - 9 9 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) - - 7.16 7.16 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - - 200.00 200.00 
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ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี (ต่อ) 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
8.ระบายน ้า     
- จ้ำนวน (แห่ง) 1 - 3 4 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - - - - 
9.สถานีสูบน ้า     
- จ้ำนวน (แห่ง) - - 21 21 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - - 81,080.00 81,080.00 
10.รวมทุกประเภท     
- จ้ำนวน (แห่ง) 2 12 292 306 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.) - 145.27 15.94 161.21 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่) - 197,919.00 87,938.00 285,857.00 

หมายเหตุ : โครงข่ำยน้้ำขนำดใหญ่เป็นกำรผันน้้ำจำกจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดระยอง  แต่ปัจจุบัน
ยังไม่มีกำรผันน้้ำ  จึงไม่น้ำควำมจุมำคิดรวมด้วย 

ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญใ่นจังหวัดจันทบุรี 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 

1 
โครงกำรผันน้้ำจำกพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บ
กักน้้ำจังหวัดระยอง 

สำมพี่น้อง/
ชุมแสง 

แก่งหำง
แมว/วัง
จันทร์ 

70.00  
เป็นกำร 
ผันน้้ำฯ 

- 2552 2557 

2 
โครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมือง
จันทบุรีอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริ (คลองภักดีร้ำไพ) 

จันทนิมิต เมือง - - 2552 2560 

 รวม   - -   
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ตารางท่ี 2-3 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดจันทบุรี 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 คันกั้นน้้ำแหลมสิงห์ ปำกน้้ำ

แหลมสิงห์ 
แหลมสิงห์ - 14,268 2496 2505 

2 ฝำยคลองพลับพลำ พลับพลำ เมือง - 4,022 2513 2513 
3 อ่ำงเก็บน้้ำคลองศำลทรำย ทรำยขำว โป่งน้้ำร้อน 12.00 12,013 2518 2519 
4 ทรบ.คลองพลิ้ว บำง

สระแก้ว 
ท่ำใหม่ - 2,068 2519 2520 

5 ทรบ.คลองบ้ำนกล้วย ข้ำงข้ำม ท่ำใหม่ - 1,447 2520 2520 
6 ระบบส่งน้้ำคลองวังโตนด โขมง ท่ำใหม่ - 61,082 2525 2530 
7 ฝำยคลองทรำยขำว หนองตำคง โป่งน้้ำร้อน - 1,389 2528 2529 
8 อ่ำงเก็บน้้ำคลองบอน หนองตำคง โป่งน้้ำร้อน 2.50 907 2528 2529 
9 ทรบ.อ่ำวคุ้งกระเบน คลองขุด ท่ำใหม่ - 1,491 2528 2529 
10 ฝำยยำงจันทบุรี ท่ำช้ำง เมือง - 23,877 2530 2532 
11 อ่ำงเก็บน้้ำคลองพระพุทธ ทับไทร โป่งน้้ำร้อน 70.51 44,355 2542 2546 
12 อ่ำงเก็บน้้ำคลองประแกด  พวำ แก่งหำง

แมว 
60.26 31,000 2554 2561 

 รวม   145.27 197,919   
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รูปที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดจันทบุรี 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1    สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดจันทบุรี โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 

พบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 95 ของจังหวัด  มีปัญหำภัยแล้งในระดับต่้ำ  ซึ่งอยู่ในบริเวณ
อ้ำเภอสอยดำว อ้ำเภอโป่งน้้ำร้อน อ้ำเภอแก่งหำงแมว อ้ำเภอเขำคิชฌกูฏ อ้ำเภอมะขำม อ้ำเภอนำยำมอำม 

อ้ำเภอท่ำใหม่ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแหลมสิงห์ และอ้ำเภอขลุง ดังแสดงในรูปที ่2-3 

2.3.2    สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 ปัญหำด้ำนอุทกภัย ส่วนใหญ่เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตัวเมืองและชุมชนตอนล่ำงใกล้ชำยฝั่งทะเล 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพ้ืนที่บริเวณเขตอ้ำเภอเมืองจันทบุรี ซึ่งมีปริมำณฝนตกชุกในเขตลุ่ มน้้ำ ประกอบกับ
กำรระบำยน้้ำล่ำช้ำเนื่องจำกคลองต่ำง ๆ ตื้นเขิน และมีกำรขยำยตัวของผังเมือง อีกทั้งกำรที่พื้นที่ป่ำ
ลดน้อยลงจำกกำรปรับเปลี่ยนไปเป็นสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ และประสบกับปัญหำอิทธิพลกำรหนุน
ของน้้ำทะเลซึ่งเกิดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำจันทบุรี ซึ่งสภำพภูมิประเทศจังหวัดเอ้ือให้มีปริมำณน้้ำไหลหลำกใน
ลุ่มน้้ำจันทบุรี ท้ำให้ประสบอุทกภัยรุนแรงโดยเฉพำะในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมืองจันทบุรีซึ่งถือว่ำเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดจันทบุรี โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำก
ระดับต่้ำและระดับปำนกลำง ซึ่งระดับปำนกลำงส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ้ำเภอที่ติดชำยฝั่งทะเล  เช่น 

อ้ำเภอนำยำยอำม อ้ำเภอท่ำใหม่ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแหลมสิงห์ และอ้ำเภอขลุง ส่วนพ้ืนที่เสี่ยงระดับสูงมี
เพียงเล็กน้อยในจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ้ำเภอเขำคิชฌกูฏ ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนทีเ่สี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี 

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนทีเ่สี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วมซ้้ำซำก จังหวัดจันทบุรี 
ที่มำ : GISDA (2556) 
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2.3.3    แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำ
อย่ำงเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง 
ควำมเสียหำย โดยครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพื้นที่ส้ำคัญ เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) จ้ำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง อยู่ทำงตะวันตกของจังหวัด ในพ้ืนที่อ้ำเภอสอยดำว
และอ้ำเภอโป่งน้้ำร้อน มีพ้ืนที่ประมำณ 49,650.36 ไร่ รำยละเอียด แสดงในรูปที่ 2-5  

 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้ำท่วมของจังหวัดจันทบุรีต้องมีกำรบูรณำกำร
ร่วมกันทุกภำคส่วน ทั้งมำตรกำรไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงและใช้สิ่งก่อสร้ำง  เช่น กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่ำไม้ต้นน้้ำ 

กำรจัดท้ำแหล่งน้้ำชุมชนต่ำง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบโดย
กำรจัดท้ำแหล่งเก็บกักน้้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหำภัยแล้ง เพื่อให้ประชำชนได้มีน้้ำใช้ในกำรเกษตรกรรม 

ในกำรอุปโภค-บริโภค และในพื้นที่ท่ีเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ยังมุ่งเน้น
พัฒนำระบบเก็บกักน้้ำและระบบกระจำยน้้ำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด เพ่ือตอบสนองนโยบำยรัฐบำล
ที่จังหวัดจันทบุรีจะเป็นพื้นที่ส้ำคัญในกำรผลิตเกษตรคุณภำพสูง  (มหำนครแห่งผลไม้) นอกจำกนี้
กำรพัฒนำแหล่งน้้ำในเขตจังหวัดจันทบุรียังสำมำรถผันน้้ำส่วนเกินจำกควำมต้องกำรในฤดูฝน
เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  (EEC) ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำคลองวังโตนด, อ่ำงเก็บน้้ำ
คลองหำงแมว, อ่ำงเก็บน้้ำคลองพะวำใหญ่ และอ่ำงเก็บน้้ำคลองประแกด อีกด้วย 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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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 ้าของจังหวัดจันทบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้า
จากกิจกรรมหลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 29.26 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 30.10, 30.96 และ 32.76 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ป ี

และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และ
แบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดจันทบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี จากผลการประเมิน
ความตอ้งการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า จังหวัดจันทบุรีไม่มีความต้องการใช้น ้าในด้านนี  
 
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
ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ เพาะปลูก
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นอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  

ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 

4,387.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 4,712.17, 4,739.07 และ 

4,743.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด  โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต 

(ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่  โดยท้าการประเมิน
ความต้องการในอนาคต 5, 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม
และแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 

7.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 7.51, 7.86 และ 8.58 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 
10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดจันทบุรี 

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

ปัจจุบัน (2560) 5 ปี (2565) 10 ปี (2570) 20 ปี (2580) 
1 อุปโภค-บริโภค 29.26 30.10 30.96 32.76 
2 รักษาระบบนิเวศ - - - - 
3 การเกษตร     
 - ในเขตชลประทาน 848.77 1,791.77 1,873.77 1,888.56 
 - นอกเขตชลประทาน 3,538.47 2,920.40 2,865.30 2,855.40 
 - รวม 4,387.24 4,712.17 4,739.07 4,743.96 
4 อุตสาหกรรม 7.15 7.51 7.86 8.58 
 รวม 4,423.65 4,749.78 4,777.89 4,785.30 
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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
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 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 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด 

มีวิสัยทัศนคือ “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม 
ประมงและปศุสัตว เพื่อการสงออก  แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ  เชิงนิเวศ  เชิงเกษตร 

เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน พ้ืนที่เศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

และประตูสูเศรษฐกิจโลก” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองให เปน 

ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนําในอาเซียน 
 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร ใหมีความทันสมัยและเปนสากล 

เพ่ือใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไม ปศุสัตว และประมงเพ่ือการสงออก 
 3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ใหเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 4) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
 5) ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดจันทบุร ี

วิสัยทัศน คือ “ศูนยกลางการผลิตและการคาสินคาเกษตรคุณภาพศูนยกลางการคาอัญมณีและ
เครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการคาชายแดนสูประชาคมอาเซียน” 

และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

2) ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมขึ้น 

3) อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขาย
บริการพ้ืนฐานเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 

4) สรางมูลคาเพ่ิมทางการทองเที่ยวโดยการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว 

และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
5) ยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
6) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน

โดยประชาชนมีสวนรวม 
 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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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 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 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 

 จังหวัดจันทบุรี มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 104 แหง เปนโครงการขนาดใหญ 23 แหง 

โครงการขนาดกลาง 19 แหง และโครงการขนาดเล็ก 62 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมด
จะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 480.93 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 292,250 
ไร รายละเอียด แสดงในตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ีจําแนกตามขนาดและ 
   ระยะดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 

ระยะสั้น  
(2561-2565) 

ระยะกลาง  
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ป 
(2561-2580) 

1.ขนาดใหญ     
- จํานวน (โครงการ) 21 2 - 23 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 199.26 0.00 - 199.26 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 180,700 74,100 - 254,800 
- วงเงิน (ลานบาท)  12,699.00 640.00 - 13,339.00 
2.ขนาดกลาง     
- จํานวน (โครงการ) 8 11 - 19 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 93.40 94.89 - 188.29 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 35,500 0.00 - 35,500 
- วงเงิน (ลานบาท)  4,310.06 3,755.00 - 8,065.06 
3.ขนาดเล็ก     
- จํานวน (โครงการ) 36 24 2 62 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 82.16 11.22 0.00 93.38 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 
- วงเงิน (ลานบาท)  915.40 630.00 80.00 1,625.40 
รวมทุกขนาด     
- จํานวน (โครงการ) 65 37 2 104 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 374.82 106.11 0.00 480.93 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 218,150 74,100 0.00 292,250 
- วงเงิน (ลานบาท) 17,924.46 5,025.00 80.00 23,029.46 
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 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 เปนจํานวน 
104 โครงการ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะ
โครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ําและ
น้ําทวม 

ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี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 23 13,339.00 - - 23 13,339.00 
ขนาดกลาง 19 8,065.06 - - 19 8,065.06 
ขนาดเล็ก 62 1,625.40 - - 62 1,625.40 

รวม 104 23,029.46 - - 104 23,029.46 
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รูปท่ี 4-1 แผนงานโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1 โครงการอางเก็บนํ้าคลองพะวาใหญ พวา แกงหางแมว 54,000 68.10 2560 2563 998.00

2
โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการนํ้าฝายจันทบุรี
ทาชาง เมือง - - 2563 2564 520.00

3

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้า  สาย 1,3,5 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าคลองวังโตนด)

ทุงเบญจา ทาใหม - - 2563 2565 950.00

4 โครงการอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด ขุนซอง แกงหางแมว 39,700 99.50 2564 2569 6400.00

5
ระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ  

โครงการอางเก็บนํ้าคลองพะวาใหญ
พวา แกงหางแมว 54,000 - 2564 2565 375.00

6
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 

โครงการอางเก็บนํ้าคลองโปงนํ้ารอน
โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 19.00 2565 2567 400.00

7
ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 

โครงการอางเก็บนํ้าคลองเครือหวาย
โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 12.66 2565 2567 590.00

8

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้า  สาย 6 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

ทุงเบญจา ทาใหม 1,850 - 2565 2566 185.00

9

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้าบานคลองเรา

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

วังใหม นายายอาม 2,000 - 2565 2566 200.00

10

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้าบานทาปก 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

เขาแกว ทาใหม 1,650 - 2565 2566 165.00
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี(ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

11

ประตูระบายนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบ โครงการประตูระบายนํ้า

บานตรอกเสม็ด (พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช นํ้าในลุมนํ้าวัง

โตนด)

สองพ่ีนอง ทาใหม - - 2565 2566 250.00

12

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้า  สาย 2 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

ทุงเบญจา ทาใหม 1,000 - 2565 2566 100.00

13

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้าสาย 4 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

ทุงเบญจา ทาใหม 1,250 - 2565 2566 125.00

14

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้า  สาย 7 

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

วังโตนด วังโตนด 2,150 - 2565 2566 215.00

15

ระบบสงนํ้า-ผันนํ้าและอาคาร

ประกอบ โครงการพัฒนาคลอง

รําพัน-คลองวังโตนด (พัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในลุมนํ้า

วังโตนด)

วังโตนด นายายอาม - - 2565 2566 150.00

16

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้าบานวังพอก(พัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในลุมนํ้า

วังโตนด)

เขาบายศรี ทาใหม 7,700 - 2565 2566 250.00

17

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้าบานโปงมะนาวหวาน - 

บานวังดวน(พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช นํ้าในลุมนํ้า     

วังโตนด)

รําพัน ทาใหม 3,400 - 2565 2566 120.00
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี(ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

18

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้าตรอกเสม็ด-วัดอกเตา-

บานหนองปาหมาก (พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช นํ้าในลุมนํ้า     

วังโตนด)

สองพ่ีนอง ทาใหม 4,100 - 2566 2567 90.00

19
ระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ  

โครงการอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด
ขุนซอง แกงหางแมว 70,000 - 2568 2571 550.00

20

ประตูระบายนํ้าบานหินดาด 

โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช นํ้าในลุมนํ้า     

วังโตนด

วังใหม นายายอาม - - 2560 2562 91.00

21

ประตูระบายนํ้าบานคลองเรา 

โครงการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช นํ้าในลุมนํ้า     

วังโตนด

วังโตนด นายายอาม - - 2561 2563 250.00

22

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้าบานคลองเรา

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

วังใหม นายายอาม 5,000 - 2564 2565 200.00

23

สถานีสูบนํ้าหัวงานและอาคาร

ประกอบพรอมระบบสงนํ้า โครงการ

สถานีสูบนํ้ากลุมผู ใชนํ้าบานทาปก

(พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

นํ้าในลุมนํ้าวังโตนด)

เขาแกว ทาใหม 7,000 - 2564 2565 165.00

รวม 254,800 199.26 13,339.00  
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน

 (ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1 โครงการอางเก็บนํ้าคลองหางแมว ขุนซอง แกงหางแมว - 80.70 2560 2564 906.83

2 โครงการอางเก็บนํ้าคลองขลุง เกวียนหัก ขลุง - 4.21 2562 2564 363.00

3

โครงการจัดหานํ้าเพ่ือชวยเหลือ

ราษฎรในพ้ืนท่ีโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนบานนํ้าแดงและ

ราษฎรบริเวณใกลเคียง

บางชัน ขลุง - - 2563 2563 100.00

4

โครงการอางเก็บนํ้าหวยแหง พรอม

ระบบสงนํ้า อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

ตะปอน ขลุง - 3.40 2563 2565 351.23

5 โครงการอางเก็บนํ้าคลองตาพลาย ปะตง สอยดาว - 5.09 2563 2565 259.00

6 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองประแกด พวา แกงหางแมว 15,000 - 2564 2566 990.00

7 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองหางแมว ขุนซอง แกงหางแมว 18,000 - 2565 2567 990.00

8 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองขลุง เกวียนหัก ขลุง 2,500 - 2565 2567 350.00

9 อางเก็บนํ้าบานเนินสมบูรณ สามพ่ีนอง แกงหางแมว - 28.25 2566 2567 460.00

10 อางเก็บนํ้าคลองบุญ ขุนซอง แกงหางแมว - 5.00 2566 2566 65.00

11 อางเก็บนํ้าคลองหินเพลิง เขาวงกต แกงหางแมว - 5.62 2566 2567 150.00

12 อางเก็บนํ้าคลองคา พวา แกงหางแมว - 4.00 2566 2567 120.00

13 อางเก็บนํ้าคลองวงัหิน ทาหลวง มะขาม - 3.32 2566 2567 90.00

14 อางเก็บนํ้าคลองเครือหวาย โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 6.32 2566 2568 600.00

15 อางเก็บนํ้าโปงนํ้ารอนตอนบน โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 19.00 2566 2568 360.00

16 อางเก็บนํ้าโปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 18.16 2566 2568 500.00

17 พัฒนาลุมนํ้าเวฬุ ขลุง ขลุง - 0.00 2567 2568 800.00

18 อางเก็บนํ้าคลองผักกาด คลองใหญ โปงนํ้ารอน - 0.72 2567 2568 250.00

19 อางเก็บนํ้าคลองจะแรง โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 4.50 2567 2568 360.00

รวม 35,500 188.29 8,065.06  
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1 ฝายบานวังไมแดง2 สามพ่ีนอง แกงหางแมว - 0.63 2562 2562 30.00

2 ฝายบานโปงเกตุ ขุนซอง แกงหางแมว - 3.28 2562 2562 30.00

3 ฝายคลองตาคง3 โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 0.28 2562 2562 30.00

4 ฝายบานคลองแดง พวา แกงหางแมว - 0.57 2563 2563 30.00

5 ฝายคลองเวฬุ ซ้ึง ขลุง - 0.97 2563 2563 35.00

6 ฝายบานตะโคะ วังสรรพรส ขลุง - 0.72 2563 2563 30.00

7 ฝายคลองประแกด 7 สามพ่ีนอง แกงหางแมว - 0.94 2564 2564 30.00

8 อางเก็บนํ้าคลองเส ทับไทร โปงนํ้ารอน - 0.65 2564 2564 25.00

9 ฝายคลองโตนด ทับชาง สอยดาว - 0.97 2564 2564 25.00

10
ระบบทอสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองขลุง - 

บานบางชัน
ขลุง ขลุง - 0.94 2565 2565 35.00

11 อางเก็บนํ้าบานคลองขนุน โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - 0.025 2565 2565 20.00

12 ฝายบานคลองใหญ ทับชาง สอยดาว - 1.385 2565 2565 30.00

13 ฝายคลองแหง ทับชาง สอยดาว - 3.46 2565 2565 30.00

14 ฝายทดนํ้า แหงท่ี1 ขลุง ขลุง - 0.51 2566 2566 20.00

15 ฝายทดนํ้า แหงท่ี2 ขลุง ขลุง - 0.63 2566 2566 20.00

16 ฝายบานบอยาง ทับชาง สอยดาว - 3.26 2566 2566 25.00

17 ฝายบานคลองกลาง ทับชาง สอยดาว - 0.81 2566 2566 30.00

18 ฝายวังยาว 3 ทรายขาว สอยดาว - 1.28 2566 2566 30.00

19 ฝายคลองตาเบะ ทับชาง สอยดาว - 0.86 2566 2566 25.00

20 ฝายบานคลองยาง ทับชาง สอยดาว - 0.32 2566 2566 30.00

21 ฝายคลองพระสะทึง2 ทับชาง สอยดาว - 1.46 2567 2567 30.00

22 ฝายบานพังงอน  ทับไทร โปงนํ้ารอน - 1.5 2567 2567 25.00

23 อาคารอัดนํ้าบานหนองกวาง  เขาวงกต แกงหางแมว - 0.24 2567 2567 25.00

24 ฝายบานตกพรม ตกพรม ขลุง - 0.25 2563 2563 30.00

25 อาคารบังคับนํ้าบานแถวคลอง 1 เกวียนหัก ขลุง - 0.78 2564 2564 5.00

26 อาคารบังคับนํ้าบานแถวคลอง 2 เกวียนหัก ขลุง - 0.11 2564 2564 5.00

27 ฝายคลองขลุง 3 เกวียนหัก ขลุง - 0.75 2564 2564 7.00

28 ฝายบานซ้ึง ซ้ึง ขลุง - 0.40 2563 2563 30.00

29 ฝายบานทัพนคร ปถวี มะขาม - 0.10 2565 2565 30.00

30 ฝายคลองหนองปาหมาก สองพ่ีนอง ทาใหม - 0.83 2565 2569 70.00

31 ปตร.บานคลองชาก นายายอาม นายายอาม - 0.15 2566 2566 30.00

32 ปตร.บานโพธาราม นายายอาม นายายอาม - 0.10 2567 2567 30.00

33 ฝายบานดอยสมบรูณ ทรายขาว สอยดาว - - 2573 2573 40.00

34 ฝายคลองสะตอ บอเวฬุ ขลุง - - 2571 2571 40.00

35 ฝายคลองคงคา สามพ่ีนอง แกงหางแมว - - 2568 2568 0.00

36 ฝายบานบอยาง 2 ทุงขนาน บานบอยาง - - 2562 2562 44.00

37 อาคารบังคับนํ้าบานตะปอนนอย ตะปอน ขลุง - - 2564 2564 15.00

38 อาคารบังคับนํ้าบานตะปอนใหญ ตะปอน ขลุง - - 2566 2566 10.00

39 ฝายบานขุนซอง ขุนซอง แกงหางแมว - - 2563 2563 29.4

40 อาคาบังคับนํ้าบานหนองเสม็ด ตะปอน ขลุง - - 2563 2563 14.40  
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ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี(ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

41 ฝายบานหนองแหวน สามพ่ีนอง แกงหางแมว - - 2563 2563 12.60

42 ฝายบานเสียมจับ 2 คลองใหญ คลองใหญ - - 2564 2564 35.00

43 ฝายบานไผลอม 3 ทุงขนาน สอยดาว 800 0.35 2563 2563 45.00

44 ทรบ.บานหินกอง วังโตนด นายายอาม - 60 2564 2564 10.00

45 ทรบ.คลองทาตามาก รําพัน ทาใหม - 0.29 2564 2564 10.00

46 ปตร. บานหัวอาง เกวียนหัก ขลุง - 0.75 2565 2565 10.00

47
แกมลิงคลองไรญวนพรอมอาคารประกอบ

 (เปล่ียนเปน ปตร.)
รําพัน ทาใหม - 0.10 2566 2566 25.00

48 ทรบ.คลองไองอน โขมง ทาใหม - - 2566 2566 10.00

49 ฝายบานจันตาแปะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ - - 2566 2566 35.00

50 ฝายบานทับปะตี2 โปงนํ้ารอน โปงนํ้ารอน - - 2566 2566 35.00

51 ฝายทาหลวงบน-ทาหลวงลาง มะขาม มะขาม - - 2567 2567 75.00

52 ทรบ.คลองปลายนา โขมง ทาใหม - - 2569 2569 10.00

53 ฝายบานจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฎ - - 2570 2570 40.00

54 ฝายบานหนองบอน 3 คลองใหญ โปงนํ้ารอน 400 0.20 2564 2564 40.00

55 อาคารบังคับนํ้าบานคลองใหญ คลองใหญ โปงนํ้ารอน 250 0.37 2564 2564 13.00

56 ฝายบานผักกาด 2 คลองใหญ โปงนํ้ารอน - 0.1 2564 2564 40.00

57 ทรบ.คลองหนองปาหมาก สองพ่ีนอง ทาใหม - 0.78 2565 2567 20.00

58 ฝายคลองผักกาด คลองใหญ โปงนํ้ารอน - - 2568 2568 35.00

59 แกมลิงคลองแสลง ทาหลวง มะขาม - 0.75 2562 2562 12.00

60 แกมลิงบานลําพัง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ 500 0.53 2564 2564 8.00

61 แกมลิงโปงตาสิงห รําพัน ทาใหม - - 2567 2567 15.00

62 แกมลิงวังอายดํา ฉมัน มะขาม - - 2570 2570 20.00

รวม 1,950.00 93.38 1,625.40  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ 4,001,008 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 2,104,950 ไร หรือประมาณรอยละ 

52.61 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทานแลว 285,857 ไร 
หรือประมาณรอยละ 13.58 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด   

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 104 แหง เปนโครงการขนาดใหญ 23 แหง โครงการขนาดกลาง 

19 แหง และโครงการขนาดเล็ก 62 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกัก
น้ําไดเพ่ิมอีก 480.93 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 292,250 ไร รวมเปน 578,107 

ไร ใชวงเงินรวม 23,029.46 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี ้

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 65 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 21 โครงการ
โครงการขนาดกลาง 8 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 36 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะ
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 374.82 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 218,150 ไร ใชเงิน
งบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 17,924.46 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 37 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 2 โครงการ
โครงการขนาดกลาง 11 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 24 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะ
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 106.11 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 74,100 ไร
ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 5,025.00 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 2 โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 2 โครงการ 
ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะยาว 80.00 ลานบาท 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 5 
จังหวัดจันทบุร ี                                                                                                                                                            สรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

5-2 

ตารางที ่5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดจันทบุร ี

พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ไร) 
พ้ืนที่ชลประทาน

ปจจุบัน (ไร) 

พ้ืนที่ชลประทานที่
เพ่ิมขึ้น 

ตามแผนพัฒนา
การชลประทาน 

20 ป (ไร) 

รวมพ้ืนที่
ชลประทาน

ทั้งหมด 
เมื่อสิ้นสุดแผน 20 

ป (ไร) 
4,001,008 2,104,950 285,857 292,250 578,107 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ 

ความพรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรม
แตยังติดปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนที่
สําหรับบางโครงการที่มีพื้นที่ดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาติ 
เปนตน 

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