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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

ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนา

ในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ

พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็น

ฐานข้อมูลแผนงานโครงการ 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 

และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูก

ต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับ

ปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของ

โครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อน

จัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะ

กลาง (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 

ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน
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บทที่ 1 

สภำพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1  สภำพภูมิประเทศ 

 จังหวัดชลบุรีตั งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทย จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ

เชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพื นที่ 2,815,625 ไร่ หรือประมาณ 4,505 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ

ประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ  ทั งที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่

ราบลุ่มแม่น ้าบางปะกง พื นที่สูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย  จังหวัดชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  

81 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนาตราด)  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 

อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองชลบุรี, อ้าเภอศรีราชา, อ้าเภอบางละมุง, อ้าเภอสัตหีบ, อ้าเภอหนองใหญ่, อ้าเภอพนัส

นิคม, อ้าเภอบ้านบึง, อ้าเภอพานทอง, อ้าเภอเกาะสีชัง, อ้าเภอเกาะจันทร์ และอ้าเภอบ่อทอง  โดยมีอาณาเขต

ติดต่อกับจังหวัดต่างๆทั ง 4 ด้าน ดังนี  

 ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ทิศใต้  ติดกับจังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

 ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

1.2  สภำพภูมิอำกำศ 

 จังหวัดชลบุรีมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนได้รับ  อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีผลท้าให้ฝน

ตกชุกในช่วง  เดือนสิงหาคม – ตุลาคม และได้รับมรสุมจากลมมรสุมตะวันออก-เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่อากาศ

หนาวหรือแห้งแล้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี 

และค่าเฉลี่ยรายปีตามตารางที่ 1-1 

ตำรำงท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลภูมิอำกำศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ำรำยปี ค่ำเฉลี่ยรำยปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 25.7-29.6 27.9 
 ความชื นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 67.5-81.0 74.8 
 ความเร็วลมผิวพื น น็อต 3.6-5.8 4.8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 123.7-180.5 180.1 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร  1,070-1,359.9  1,290.40 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั ง ขอบเขตลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าย่อย จังหวัดชลบุรี 

กรมชลประทำน 

จังหวัดชลบุร ี

แผนที่แสดงท่ีตั้งและอำณำเขต 

ส่วนวำงโครงกำรท่ี 3 ส ำนักบริหำรโครงกำร 
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1.3  ทรัพยำกรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดชลบุรี  มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 2,815,625 ไร่ มีพื นที่ตั งอยู่ใน 2 ลุ่มน ้า ได้แก่ ลุ่มน ้าบางปะกง 

และลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี  

1.3.1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพื นที่เกษตรกรรม 1,544,609 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 58.86 ของ

จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 22.98 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 41.89 ของพื นที่

เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตำรำงท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดชลบุรี 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ไม้ยืนต้น 647,032 22.98 

พืชไร่ 610,366 21.67 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 577,262 20.50 

พื นที่ป่า 313,782 11.14 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 158,844 5.64 

พื นที่นา 154,520 5.48 

ไม้ผล 128,603 4.56 

สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 85,628 3.04 

พื นที่น ้า 69,388 2.46 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 51,179 1.81 

พื นที่ลุ่ม 14,881 0.52 

พืชสวน 3,911 0.13 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 177 0.00 

พืชน ้า 51 0.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดชลบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดชลบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด             บทที ่1 

จังหวัดชลบุรี                   สภาพทัว่ไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริการโครงการ กรมชลประทาน 

1-6 

1.3.2  ทรัพยำกรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพื นที่

ดอนในเขตดินแห้ง มีเนื อที่ร้อยละ 58.42 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

ตำรำงท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดชลบุรี 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 1,644,992 58.42 

พื นที่เบ็ดเตล็ด 562,732 19.98 

ดินในพื นท่ีราบลุ่ม 405,197 14.39 

ดินในพื นท่ีลาดชันสูง 186,422 6.62 

กลุ่มชุดดินผสม 11,256 0.39 

ดินในพื นท่ีดอนในเขตดินชื น 5,026 0.17 
ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4  สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1  ประชำกร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 606,983 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

34,714 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั งสิ น 1,509,125 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด

ชลบุรี เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 

ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดชลบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ 48.10 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ นเป็น 2,235,013 คน 

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

 

 

 

 

 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด             บทที ่1 

จังหวัดชลบุรี                   สภาพทัว่ไปของพื นที่จังหวัด 

ส้านักบริการโครงการ กรมชลประทาน 
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ตำรำงท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดชลบุร ี

พ.ศ. ประชำกร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 1,509,125 

2565 1,664,807 

2570 1,836,550 

2575 2,026,009 

2580 (อนาคต 20 ปี) 2,235,013 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.

2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรำยได้ 

  ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 912,498 ล้านบาท  

อยู่ในล้าดับที่ 2 ของประเทศ และล้าดับที่ 2 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 98.17 

และภาคเกษตรร้อยละ 1.83   โดยมีรายได้เฉลี่ย 27,665 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3  สภำพกำรเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรีมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 641,697 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

34,714 ครัวเรือน หรือร้อยละ 5.41 ของครัวเรือนทั งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดชลบุรี 

ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตำรำงท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 485 465 481 

ข้าวนาปรัง 661 640 665 

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 631 625 ไม่มีข้อมูล 

มันส้าปะหลัง 4,149 3,866 4,054 

อ้อย 11,130 8,500 8,820 

ยางพารา 215 177 233 

ปาล์มน ้ามัน 2,849 2,474 2,790 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด            บทที่ 2 

จังหวัดชลบุรี            สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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บทที่ 2 

สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรน้ ำและกำรพัฒนำในปัจจุบัน 

2.1  ล ำน้ ำและแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

 ต้นน ้าล้าธารและแหล่งน ้าส้าคัญ  ต้นน ้าล้าธารของจังหวัดชลบุรีมีแหล่งก้าเนิดจากป่าเขาเขียวและเขา

ชมพู่ มีความสูงจากระดับน ้าทะเลเฉลี่ย 400 เมตร ยอดสูงสุดคือ ยอดโหม่ง สูง 790 เมตร สภาพตอนบนเป็นป่า

ดิบแล้ง มีล้าธารธรรมชาติขนาดเล็ก มีน ้าเฉพาะในฤดูฝน สภาพตอนล่างเป็นป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ พื นที่ป่า

บางส่วนเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณปนกัน  

           แหล่งน ้าส้าคัญ แหล่งน ้าทางตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคลองเล็ก ๆ แล้วไหลมา

รวมกันเป็นคลองใหญ่ เช่น คลองพานทอง เกิดจากแหล่งน ้าในอ้าเภอพนัสนิคมและอ้าเภอบ่อทอง แล้วไหลไปทาง

พื นที่ตอนเหนือเช่น คลองเชิด คลองใหญ่ และคลองหลวง ไหลมาบรรจบกันเป็นคลองพาน จากนั นไหลไปทางทิศ

ตะวันตกไปบรรจบแม่น ้าบางปะกง  

           ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด มีทางน ้าสายสั น ๆ เล็ก ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย ที่ส้าคัญได้แก่ 

คลองบางพระ คลองบางละมุง คลองบางสะเหร่ ห้วยซากนอก และห้วยใหญ่ เป็นต้น  

           คลองเฉพาะถิ่นที่ส้าคัญได้แก่ คลองบางปลาสร้อย อ้าเภอเมือง ฯ คลองตาเพชร อ้าเภอบ่อทอง คลองท่า

ตะกูด อ้าเภอพานทอง และคลองหลวง ในอ้าเภอพนัสนิคม 

 บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพื นที่จังหวัดมีทางน ้าต่าง ๆ เช่น คลองร่้า คลองระเริง คลองปลวกแดง 

และคลองดอกกราย เป็นต้น ไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ก่อนที่จะไหลมาทางใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ้าเภอเมืองระยอง 

นอกจากนี จาอ้าเภอเมือง ฯ จนถึงอ้าเภอสัตหีบ ยังมีทางน ้าสั น ๆ เล็ก ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสายเช่น คลองบาง

ปลาสร้อย คลองบางละมุง คลองห้วยใหญ่ และคลองบางเสร่ เป็นต้น 

 

2.2  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดชลบุรีมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ ที่

ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั งสิ น 216 แห่ง  สามารถเก็บกักน ้าได้ 193.63 ล้านลูกบาศก์เมตร พื นที่

ชลประทาน 63,370  ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1  ตารางที่ 2-2 และรูปที่ 2-2 

 

 

 



โครงการจัดท้าแผนหลักการพัฒนาลุ่มน า้ระดับจังหวัด             บทที ่2 

จังหวัดชลบุรี             สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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รูปที่ 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดชลบุร ี



โครงการจัดท้าแผนหลักการพัฒนาลุ่มน า้ระดับจังหวัด             บทที ่2 

จังหวัดชลบุรี             สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตำรำงท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 8                63               72               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 117.00         170.30         287.30          

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 2,387          44,000         3,350           49,737          

2.แก้มลิง

  - จ้านวน (แห่ง) 3                3                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.73            1.73             

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 89               89               

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 4,200           4,200           

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) 1                -              1                 

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 43,303         -              43,303          

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -              -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              

6.ระบบส่งน ้า -              

  - จ้านวน (แห่ง) 6                6                 

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 8,900           8,900           

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -              -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              

8.อ่ืน ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) 46               46               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2.60            2.60             

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 1,230           1,230           

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 1                9                207             217             

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 117.00        170.30        4.33            291.63         

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,387          87,303        17,680         107,370        



โครงการจัดท้าแผนหลักการพัฒนาลุ่มน า้ระดับจังหวัด             บทที ่2 
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในปัจจุบัน จังหวัดชลบุรี 

อ่างเก็บน า้คลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
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ตำรำงท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดชลบุรี 

 
 

2.3  สถำนกำรณ์น้ ำของจังหวัด 

2.3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดชลบุรี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพื นที่

ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 40 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณอ้าเภอเมือง สัตหีบ พนัสนิคม และครึ่งหนึ่งของ

อ้าเภอบางละมุง มีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 60 บริเวณอ้าเภอบ้านบึง หนองใหญ่ บ่อทอง  

ศรีราชา และครึ่งหนึ่งของอ้าเภอบางละมุง ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 อ่างเก็บน ้าบางพระ บางพระ ศรีราชา 117.00     2,387           2514 2517

117.00    2,387          

1

อ่างฯคลองหลวง รัชชโลทร 

อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
เกาะจันทร์ เกาะจันทร์

98.00 44,000         2553 2559

2 อ่างฯห้วยขุนจิต ตะเคียนเตี ย บางละมุง 4.80        -              2533 2537

3 อ่างฯมาบประชัน หนองปรือ บางละมุง 16.60       -              2517 2523

4 อ่างฯซากนอก ห้วยใหญ่- บางละมุง 7.03        -              2532 2536

5 อ่างฯบ้านบึง คลองก่ิว บ้านบึง 10.98       -              2546 2550

6 คลองชลประทานพานทอง บางนาง พนัสนิคม 43,303         2499 2508

7 อ่างฯหนองกลางดง บึง ศรีราชา 7.65        -              2532 2534

8 อ่างฯห้วยสะพาน บึง-บ่อวิน ศรีราชา 3.84        -              2533 2536

9 อ่างฯหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา 21.40       -              2523 2526

170.30    87,303        

265.90     89,690         

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

รวมท้ังหมด

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่

โครงการชลประทานขนาดใหญ่

โครงการชลประทานขนาดกลาง

รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง
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รูปที่ 2-3 พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดชลบุรี 
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2.3.2 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วม 

 พื นที่บริเวณอ้าเภอพานทอง,อ้าเภอพนัสนิคม มีพื นที่น ้าท่วมซ ้าซากบริเวณ  ต้าบลพานทอง ,ต้าบลหนอง

กะขะ,ต้าบลมาบโป่ง,ต้าบล หนองหงส์,ต้าบลหน้าประดู่  อ้าเภอพานทอง  และต้าบลหมอนนาง ,ต้าบลทุ่งขวาง,

ต้าบลนามะตูม,ต้าบลกุฏโง้ง,ต้าบลบ้านเซิด,ต้าบลหน้าพระธาตุ,ต้าบลโคกเพาะ,ต้าบลวัดโบสถ์,ต้าบลนาเริก,ต้าบล

ไร่หลักทอง  อ้าเภอพนัสนิคมเป็นประจ้าเกือบทุกปี รวมพื นที่ประสบภัย 15 ต้าบล  พื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่

การเกษตร และประมง  รวมพื นที่เสียหายประมาณ 15,000 ไร่ ถึง 20,000 ไร่ ทั งนี พื นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่ม 

รองรับน ้าที่ไหลลงมาจากอ.บ่อทอง,อ.หนองใหญ่,อ.บ้านบึง และอ.เกาะจันทร์  ซึ่งน ้าท่วมดังกล่าวนี เกิดขึ นมาช้า

นานแล้ว แต่ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ น เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างอาคารสาธารณะต่างๆ เช่นถนน,คันบ่อปลา,พื นที่

ชุมชน และอุตสาหกรรมกีดขวางทางไหลของน ้า ท้าให้มีน ้าท่วมขังยาวนานขึ น 

 พื นที่บริเวณชุมชนวัดท่ากระดานบ้านบางละมุง อ.บางละมุงสาเหตุเนื่องจากพื นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื นที่

ค่อนข้างต่้า รองรับน ้าจากคลองบางละมุงโดยมีแนวถนนสุขุมวิทที่มีระดับสูงอยู่ด้านท้ายน ้า ซึ่งคลองบางละมุงจะ

ไหลลอดใต้สะพานถนนสุขุมวิทแล้วไหลลงสู่ทะเล ที่มีระยะห่างออกไป ประมาณ 1.00 กม.  ระยะห่างดังกล่าว

อิทธิพลของน ้าทะเลขึ นถึงใต้สะพาน  หากเกิดฝนตกหนักด้านเหนือน ้าและประกอบกับน ้าทะเลหนุนสูง จะให้น ้าที่

ไหลลงมาไม่สามารถไหลลอดผ่านใต้สะพานได้ ด้วยมีน ้าทะเลอัดเอ่ออยู่  ท้าให้น ้าไหลท่วมถนนสุขุมวิทและท่วมชุม

ชุนบริเวณดังกล่าว 

 พื นที่บริเวณอ้าเภอศรีราชา พื นที่ในเขตเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ติดต่อกับเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณ

ตลาดฉลอง และหน้าโรงแรมเดอะซิตี   มีสาเหตุเนื่องมาจากคลองธรรมชาติถูกบุกรุก ปริมาณน ้าไม่สามารถไหลลง

คลองได้ทัน จึงไหลท่วมขึ นถนนแล้วไหลลงไปตามถนน ท้าให้เกิดน ้าท่วมอาคารพาณิช 2 ฝั่ง  แต่เป็นช่วงระยะเวลา

สั นๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

 พื นที่ในเขตเมืองพัทยา บริเวณถนนสุขุมวิท ช่วงพัทยาใต้และพัทยากลาง (ข้างปั๊มเอสโซ่)  ซึ่งเดิมเป็นร่อง

ระบายน ้า  ปัจจุบันได้ถมและว่างท่อไว้แทนแล้ว  ซึ่งท่อดังกล่าวไม่สามารถรองรับน ้าได้ทัน  ท้าให้เมื่อเกิดฝนตก

ประมาณ 30-40 ม.ม. ต่อชั่วโมง น ้าก็จะไหลลงมาสะสมบริเวณนี   ท้าให้เกิดน ้าท่วมขังประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

 จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมซ ้าซากน้อยและ

เสี่ยงปานกลาง และไม่มีพื นที่เสี่ยงสูง โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น ้าป่าสัก  ดังแสดง 

ในรูปที่ 2-4 
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2.3.3 แนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ 

(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม

ปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดชลบุรีมีพื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

จ้านวน 1 พื นที่ คือ พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีพื นที่ประมาณ 2,815,625 ไร่ ครอบคลุมทั ง

จังหวัดชลบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-4 พื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดชลบุรี 

ที่มา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ(Area Base)  

ที่มา : สทนช.(2561) 
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บทที่ 3  

ควำมต้องกำรใช้น้ ำ 
 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป

ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดชลบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลัก

ที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี

รายละเอียดดังนี  

3.1  ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร

โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 82.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ

จะเพ่ิมเป็น 91.15  100.55 และ 122.37 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2  ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อรักษำระบบนิเวศท้ำยน้ ำ 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา

ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดชลบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัด

ชลบุรี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดชลบุรี เท่ากับ 6.00 ล้านลูกบาศก์

เมตร/ปี 

3.3 ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู

ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือ

การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่

เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  
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ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 3,265.20 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร

จะเพ่ิมเป็น 3,274.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี คงท่ีโดยประมาณ 

3.4 ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียน กับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึง

อัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี  

และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 247.02 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 

276.57 , 288.92 และ 307.89 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

 

ตำรำงท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 

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

1 อุปโภค-บริโภค 82.62               91.15               100.55              122.37             

2 รักษาระบบนิเวศ 6.00                6.00                 6.00                 6.00                 

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 125.62             134.98              134.98              134.98             

  - นอกเขตชลประทาน 3,139.58           3,139.58            3,139.58            3,139.58           

  - รวม 3,265.20           3,274.56            3,274.56            3,274.56           

4 อุตสาหกรรม 247.02             276.57              288.92              307.89             

รวม 3,600.85           3,648.28           3,670.03           3,710.82           

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

แผนพัฒนำกำรชลประทำนระดับจังหวัด 

4.1  ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ

บริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 

– พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน ้า 

5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 

6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศำสตร์กรมชลประทำน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือเพ่ิม

คุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี   

 1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 

 2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 

 4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

 1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 

 2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 

 3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
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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  ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี 

และจังหวัดตราด มีวิสัยทัศน์คือ “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั นน้าในอาเซียน ฐานการผลิตและจ้าหน่าย

ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 

และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื นที่ เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประตูสู่  

เศรษฐกิจโลก” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี   

 1)  ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื นที่จังหวัดชลบุรีและระยองให้เป็นฐานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมสีเขียวชั นน้าในอาเซียน 

 2)  การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยและเป็นสากล

เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจ้าหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อการส่งออก 

 3)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 4)  พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 5)  ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

4.2  แผนกำรพัฒนำกำรชลประทำนระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ

โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด ำเนินกำร 

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

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

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 

- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

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

4.2.3 ผลกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ

ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม

และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดชลบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 6 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ

โครงการขนาดกลาง 4 โครงการ และไม่มีโครงการขนาดเล็ก  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถ

เก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 52.52 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 8,000 ไร่ ใช้วงเงินรวม 723.29

ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 5 และ 1 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า มี

ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้า

และน ้าท่วม 
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ตำรำงท่ี 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ขนำดโครงกำร 

แผนกำรพัฒนำชลประทำนระยะ 20 ปี 

ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว รวม 20 ปี 

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

1. ขนำดใหญ่         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                -                    1                 -                    1  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)                -                   -                   -                   -    

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)                -                   -                   -                   -    

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)                -        8,000.0000                 -        8,000.0000  

2. ขนำดกลำง         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                 3                 -                   -                    3  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)            19.12                 -                   -               19.12  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)              220                 -                   -                 220  

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)       440.8000                 -                   -          440.8000  

3. ขนำดเล็ก         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                 9                 -                   -                    9  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)              2.46                 -                   -                 2.46  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)                -                   -                   -                   -    

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)       245.0000                 -                   -          245.0000  

รวมทุกขนำด         

  - จ ำนวน (โครงกำร)                12                  1                 -                   13  

  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)            21.58                 -                   -               21.58  

  - พื้นที่ชลประทำน (ไร่)              220                 -                   -                 220  

  - วงเงิน (ล้ำนบำท)       685.8000      8,000.0000                 -        8,685.8000  
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รูปที่ 4-1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี 

ตำรำงท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
 

ตำรำงท่ี 4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

ขนาดใหญ่ 1                  8,000.0000     -            -            1               8,000.0000   

ขนาดกลาง 3                  440.8000        -            -            3               440.8000     

ขนาดเล็ก 9                  245.0000        -            -            9               245.0000     

รวม 13                 8,685.8000     -            -            13             8,685.8000   

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
โครงการผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าประแสร์-หนองค้อ-

บางพระ จังหวัดชลบุรี

ชุมแสง,

หนองขาม

วังจันทร์

,ศรีราชา
-       -        2564 2566 8,000.0000    

2

โครงการอ่างเก็บน ้าคลองกระแส ต้าบลพลวงทอง

 อ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
พลวงทอง บ่อทอง

-       18.12        2562 2563 278.8000       

3
อาคารบังคับน ้าบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบ

กระจายน ้า

บ่อทอง
บ่อทอง

-       1.00       2562 2562 72.0000        

4 โครงการระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าคลองกระแส-

บ้านคลองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

บ่อทอง บ่อทอง 220         -           2563 2563 90.0000        

รวม 220 19.12        8,440.8000    

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด             บทที ่4 

จังหวัดชลบุรี                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตำรำงท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนท่ี ชป. (ไร่)

ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.)
ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

วงเงิน (ล้าน

บาท)

1 ฝายบ้านคลองใหญ่3 บ่อทอง บ่อทอง -         1.13       2562 2562 43.0000        

2 อาคารอัดน ้าบ้านเอสอาร์ หนองปลาไหล บางละมุง -         -        2562 2562 8.0000          

3 ขุดสระบ้านกองทหาร(4 แห่ง) บางพระ ศรีราชา -         -        2562 2562 15.0000        

4 ท้านบดินบ้านโป่งสะเก็ด เขาไม้แดง บางละมุง -         0.20       2562 2562 6.0000          

5

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตาม

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขต

ปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.378

 อาคารบังคับน ้าบ้านเขาซก 1 พร้อมระบบกระจายน ้า

เขาซก หนองใหญ่

-         -        2562 2562 23.0000        

6

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตาม

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขต

ปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.378

 อาคารบังคับน ้าบ้านเขาซก 2 พร้อมระบบกระจายน ้า

เขาซก หนองใหญ่

-         -        2562 2562 45.0000        

7

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตาม

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขต

ปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิชอบด้วยกฏหมาย  No.468

 อาคารบังคับน ้าบ้านคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน ้า

บ่อทอง บ่อทอง

-         -        2562 2562 72.0000        

8 อาคารบังคับน ้าบ้านหินดาด หนองเหียง พนัสนิคม -         -        2563 2563 13.0000        

9 อาคารบังคับน ้าบ้านหินคมและการขุดลอก บ่อทอง บ่อทอง -         -        2564 2564 20.0000        

รวม 0 1.33          245.0000       



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด             บทที ่5 

จังหวัดชลบุรี              สรุปและขอ้เสนอแนะ 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดชลบุรี มีพื นที่ 2,815,625 ไร่  เป็นพื นที่เกษตรกรรม 1,544,609 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 54.86 

ของพื นที่จังหวัด โดยในพื นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทานแล้ว 107,370 ไร่ หรือประมาณ

ร้อยละ 6.95 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561  – พ.ศ.

2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 13 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดเล็ก 3 โครงการ 

และขนาดเล็ก 9 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 21.58 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 220 ไร่ รวมเป็น 107,590 ไร่ ใช้วงเงินรวม 8685.8000 ล้านบาท 

โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี  

 1) โครงการตามแผนระยะสั น (พ.ศ.2561 - 2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั น 12 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาด

เล็ก 12 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 21.58 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพื นที่

ชลประทาน 220 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั น 685.8000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 1 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะ 

ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 8,000.0000 ล้านบาท 

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

 ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน า้ระดบัจังหวัด             บทที ่5 

จังหวัดชลบุรี              สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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ตำรำงท่ี 5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชลบุรี 
 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน

สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื นที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพื นที่

ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง

การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่ วน  การ

วางแผนเตรียมความพร้อมตั งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับ

แผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึง

เป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 

 

 

พื นท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ น รวมพื นท่ีชลประทานทั งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ นแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

2,815,625 1,544,609 107,370 220 107,590

พื นท่ีจังหวัด พื นท่ีเกษตรกรรม พื นท่ีชลประทานปัจจุบัน


