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คำนำ 

 
การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ ได้แถลงไว้ในการประชุ มผู้บริหาร 
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทำ
แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน 
มีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ 
วางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
(Area base) และพิจารณาศักยภาพตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริงแล้ว
จัดทำเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของ 
กรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ   จากนั้นจึงทำการทบทวน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ความซ้ำซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และคุณภาพน้ำ เป็นต้น  และทำการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจำกัดในการพัฒนา ความต้องการ  
ของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทำเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ  โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 -  
พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในระดับสำนัก  และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 

“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก” 

 ระยอง เป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีสภาพเศรษฐกิจดี มีรายได้ ต่อหัว
ประชากรสูง เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เมื่อก่อนจังหวัดระยองจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งผลไม้ดีของภาค
ตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้ง อาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากความ
เหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอ้ืออำนวยและสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังได้ชื่อว่าเป็น
เมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย และเกาะสวยงามระดับโลก 
เช่น เกาะเสม็ดก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ฐานเศรษฐกิจที่
สำคัญของจังหวัดคือเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม นับตั้งแต่การค้นพบก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นการเริ่มต้นยุค “โชติช่วงชัชวาลย์” และเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก” (Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524  
 ปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลังงาน และยานยนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของ ประเทศ 
ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกทวายของสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวิลล์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม รวมทั้งเป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วโลก จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development) ให้ เป็น เขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพ่ือส่ งเสริม 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth)  ซึ่งก็คือ
เป็นการทบทวนแผนการลงทุนในพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลตะวันออกของไทยรอบใหม่ ที่จะลงทุนมากกว่าและ 
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่า โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ    
 1. ยกระดับพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย    
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ    
 3. อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน    
 4. สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่องเที่ยว    
 5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง    
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern 
Economic Corridor Development) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำ
แผนการดำเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้ แล้วเสร็จภายใน 
3 เดือนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่    
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  (1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่งที่ เชื่อมโยงทั้ งระบบ ด้านพลังงาน ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา     
  (2) แผนดำเนินการด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการขยะ และมลภาวะต่าง ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนใน พ้ืนที่ด้วย      
 (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหาแรงงาน รวมทั้งการจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการ
ลงทุน (One Stop Service) เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการ
และให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ         
 (4) แผนการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมทั้ง
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละ กลุ่ม ดังนี้     
 (4.1) กลุ่มงานภาพรวมพ้ืนที่ EEC นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือคาดการณ์และกำหนดอุปสงค์ พ้ืนที่และระบุ
ที่ตั้งแต่ละกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน เจ้าภาพ     
 (4.2)  งานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาค  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ     
 (4.3) กลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่อู่ตะเภา ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและท่าเรือ
จกุเสม็ด (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ) มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
 (4.4) กลุ่มงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง ระบบ สาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา ขยะ ฯลฯ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ โดยมอบหมาย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร เป็นผู้ประสานในการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดในภาพรวม 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดระยองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือและเส้น
แวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรีและชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความ
ยาว 100 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงหมายเลข 3 เป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 - ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดชลบุรี 
 - ทิศใต ้ ติดต่อ จังหวัดจันทบุรี 
 - ทิศตะวันออก ติดต่อ ติดชายทะเลอ่าวไทย 
 - ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดชลบุรี 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วย ที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำ
ระยอง  และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขามีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไปรวมกับพ้ืนที่ทิวเขา 2 แนว 
คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล   1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลาง
ของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัดเป็นเนินเขาที่เตี้ยกว่า คือ เขาขุน
อิน เขาจอมแห เขางวงช้าง ในเขตอำเภอค่าย และเขาท่าฉุด เขายายดา เขาตะเภาคว่ำ ในเขตอำเภอเมือง
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ระยอง มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยองยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านท้องที่อำเภอปลวกแดง 
อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง ไหลลงสูทะเลที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง และแม่น้ำประแสร์ ยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านท้องที่ของกิ่งอำเภอเขาชะเมา อำเภอ
แกลง ลงสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำประแสร์  อำเภอแกลง 
1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวันออก และตอนกลางมีพ้ืนที่ลาด
เชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำ ด้านตะวันออกบรรจบกับที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลด้านทิศ
ตะวันตก ทิศใต้เป็นอ่าวเล็กๆ และเกาะต่างๆ จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเล
พัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง ตุลาคมของทุกปี ฤดูร้อนเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปลายเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่ม
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถ
สรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศตามตารางท่ี 1-1  

ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 30.0-26.3 28.3 

ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 82.0-70.0 77.6 

ความเร็วลมผิวพ้ืน กิโลเมตรต่อชั่วโมง 8.88-3.14 5.55 

อัตราการระเหย มิลลิเมตร - 1,648.3 

ปริมาณฝน มิลลิเมตร - 1,414.4 
ที่มา: สถานีอุตุนยิมวิทยาระยอง, 2561 

1.3 การปกครองและประชากร 
 1.3.1 การปกครอง จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้าน 
โดยมีอำเภอต่างๆดังนี้ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านฉาง อำเภอแกลง  อำเภอวังจันทร์   อำเภอบ้านค่าย 
อำเภอปลวกแดง อำเภอเขาชะเมา อำเภอนิคมพัฒนา ในส่วนการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลนคร 
1 แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมือง 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เทศบาลเมืองบ้านฉาง 
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1.4 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดระยองมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินดังนี้ 

1.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) กรม

พัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,565,494 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
70.52 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 50.32 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 71.36 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที ่1-2  

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดระยอง 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ไม้ยืนต้น 1,117,212  50.32  

พ้ืนที่ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง 302,781  13.64  

ไม้ผล 197,897  8.91  

พืชไร่ 187,208  8.43  

พ้ืนที่ป่า 161,096  7.26  

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 51,914  2.34  

พ้ืนที่น้ำ 84,143  3.79  

พ้ืนที่นา 62,117  2.80  

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 33,093  1.49  

พ้ืนที่ลุ่ม 19,353  0.87  

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,126  0.10  

พืชสวน 776  0.03  

พืชน้ำ 284  0.01  

ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.4.2 ทรัพยากรดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) 
กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจำแนกกลุ่มดินประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็น
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินชื้น มีเนื้อที่ร้อยละ 35.32 ของจังหวัด แสดงในตารางที ่1-3 และรูปที่ 1-3 

ตารางท่ี 1-3 จำแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดระยอง 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินชืน้ 808,381 35.32 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 747,044 32.64 

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 378,527 16.53 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 254,437 11.11 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 100,297 4.38 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.5.1 ประชากร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320,954 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน

เกษตร 33,441 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 711,236 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของ
จังหวัดระยอง เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจำนวนประชากรใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โดยใช้ปี พ .ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดระยองมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 46.66 ซึ่งมีผลทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จำนวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
1,043,112 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4  

ตารางท่ี 1-4 จำนวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคตจังหวัดระยอง 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 711,236 

2565 782,696 
2570 861,335 
2575 947,876 

2580 (อนาคต 20 ปี) 1,043,112 
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1.5.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระยอง (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 897,117 ล้านบาท อยู่ใน

ลำดับที่ 3 ของประเทศและลำดับที่ 3 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 97.74 และ
ภาคเกษตรร้อยละ 2.26 โดยมีรายได้เฉลี่ย 27,798 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.5.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320,954 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน

เกษตร 33,441 ครัวเรือนหรือร้อยละ 10.42 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดระยอง ดังแสดงในตารางที่ 1-5  

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจปี 2558 -2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงาะ 1,687 1,480 1,599 

ทุเรียน 1,829 1,552 1,613 

มังคุด 750 614 640 

มะม่วง 1,009 896 922 

ขนุน 2,190 1,996 2,080 

ลองกอง 682 513 542 

สัปปะรด (สด) 6,598 6,005 6,197 

ข้าวนาป ี 469 440 456 

ข้าวนาปรัง 532 528 539 

มันสำปะหลัง 4,311 4,167 4,722 

อ้อย 11,120 8,680 8,596 

ยางพารา 220 205 240 

ปาล์มน้ำมัน 2,608 2,258 2,577 

ที่มา : สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 
2.1 ลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
 จังหวัดระยองตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (ตามการแบ่งลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย
โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) อยู่ใน 3 ลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ำย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำย่อย
คลองใหญ่และลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำประแสร์ โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญแยกตามลุ่มน้ำย่อยตา่งๆ ดังนี้ 
 คลองดอกกราย มีต้นน้ำจากเขาชากกล้วย ในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ลำน้ำสายนี้ ไหลผ่าน
หุบเขาเกือบตลอดสายแล้วไหลลงคลองหนองปลาไหลก่อนที่คลองนั้นจะบรรจบกับคลองใหญ่คลองดอกกราย
ยาวประมาณ 45 กิโลเมตร 
 คลองหนองปลาไหล มีต้นน้ำจากเทือกเขาน้ำโจน, เขาชมพู่และเขาเรือแตก ในเขตจังหวัดชลบุรี 
ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่างๆ เช่น คลองระเวิง, คลองกล่ำ, คลองปลวกแดง แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า 
คลองหนองปลาไหล แล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย คลองหนองปลาไหล 
ยาวประมาณ 42 กิโลเมตร 
 แม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตาม 
ห้วยต่างๆ หลายสายแล้ว ไหลมารวมกันเรียกว่า แม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่  มีความยาวประมาณ 50 
กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลปากนำ้ อำเภอเมืองระยอง 
 คลองทับมา มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาต่างๆ เช่นเขาจอมแห, เขาเกตุ, เขากระบอก ซึ่งไหลมาตาม 
ห้วยและคลองต่างๆ เช่น คลองชากใหญ่ , คลองหนองคล้ำและคลองช้างตาย ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า 
คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้ำระยองที่บา้นเกาะกลอย อำเภอเมืองระยอง 
 คลองโพล้ ต้นน้ำกำเนิดจากเขาชะมูน, เขาชะเอมและเขาปลายคลองโพล้ ซึ่งไหลมาตามคลองต่างๆ 
หลายสายลงรวมกันเรียกว่า คลองโพล้ มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้ำประแสร์ที่บ้านท่า
กระชาย อำเภอแกลง 
 แม่น้ำประแสร์ มีต้นกำเนิดจากเขาใหญ่, เขาอ่างฤๅไน, เขาหินโรง, เขาอ่างกระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วย
และคลองต่างๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์, คลองปลิง, คลองบ่อทอง, ห้วยหินคม, คลองเจว็ด, คลองตำ
กล้วย, คลองชุมแสง, คลองไผ่เหนือ, คลองไผ่ใต้, คลองตวาด, คลองพังหวาย, คลองจ้ำกำ, คลองใช้, คลองแหวน, 
คลองโพล้, คลองท่าสีแก้วและคลองหนองพลง ฯลฯ ได้ไหลรวมกันเรียกว่า แม่น้ำประแสร์ มีความยาวประมาณ 
45 กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากนำ้ตำบลปากนำ้ประแสร์ อำเภอแกลง 
 คลองระโอก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาชะเมาซึ่งไหลลงมาตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองเขาจุก, คลอง
สะท้อนและคลองน้ำเป็น แล้วไหลมารวมกันเรียกว่า คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร แล้ว 
ไหลลงสู่คลองโพล้ที่บ้านเนินสุขสำรอง อำเภอแกลง 
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รูปที ่2-1 ลำน้ำและระบบลำน้ำจังหวัดระยอง 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน จังหวัดระยอง 
 จังหวัดระยอง มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภท
ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 285 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 757.77 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 350,292 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1   

  ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมีหน่วยงานกรมชลประทานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1. โครงการชลประทานระยอง ที่ตั้ง 243 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รับผิดชอบ
พ้ืนที่ในเขตจังหวัดระยอง ตามรูปที่ 2-1 
  2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ที่ตั้ ง 77 หมู่ที่  6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  
จังหวัดระยอง ดูแลพ้ืนที่ส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์  คลอบคลุมพ้ืนที่ 11 ตำบล 
3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังจันทร์ อำเภอเขาชะเมา และอำเภอแกลง ตามรูปที่ 2-2 
  3. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 18  ที่ ตั้ง  369  หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รับผิดชอบโครงการแพร่กระจายน้ำเข้าพ้ืนที่แปลงเกษตรกร 
  4. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 19  ที่ตั้ง  369  หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รับผิดชอบโครงการแพร่กระจายน้ำเข้าพ้ืนที่แปลงเกษตรกร 
  5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 ที่ตั้ง 77 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง รับผิดชอบงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน ป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
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รูปที่ 2-2 แผนที่แสดงพ้ืนที่รับผิดชอบโครงการชลประทานระยอง 

 

 
รูปที่ 2-3 แผนที่แสดงพ้ืนที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันจังหวัดระยอง 
ประเภท ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 

1. โครงข่ายน้ำ     

   - จำนวน (แห่ง) 1   1 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.) 70           
(เป็นการผันน้ำ) 

 
 
   

  70 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่     

2. อ่างเก็บน้ำ     

   - จำนวน (แห่ง) 2 3 39 44 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.) 458.75 139.16 1.59 599.50 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่ 175,000 28,700 5,770 209,470 

3. แก้มลิง     

   - จำนวน (แห่ง)   1 1 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.)   0.80 0.80 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่     

4. ฝาย     

   - จำนวน (แห่ง)  1 175 176 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.)   78.19 78.19 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่  30,000 2,622 32,622 

5. ปตร.     

   - จำนวน (แห่ง)  4  4 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่  48,000  48,000 

6. สถานีสูบน้ำ     

   - จำนวน (แห่ง)  2 5 7 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่  25,000 3,500 28,500 

7. ระบบส่งน้ำ     

   - จำนวน (แห่ง)  2 6 8 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่  7,600  7,600 

8. ระบบระบายน้ำ     
   - จำนวน (แห่ง) 1   1 
   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่     
9. อื่นๆ     

   - จำนวน (แห่ง) 1 1 43 45 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.) 23.00 47.00 9.28 79.28 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่   24,100 24,100 

รวมทุกประเภท     

   - จำนวน (แห่ง) 5 13 269 287 

   - ความจุ (ลา้นลบ.ม.) 481.75 186.16 89.86 757.77 

   - พื้นที่ชลประทาน (ไร)่ 175,000 139,300 35,992 350,292 
หมายเหตุ : โครงข่ายน้ำขนาดใหญ่เป็นการผันน้ำจากจังหวัดจันทบุรีไปยังจังหวัดระยอง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการผันน้ำ จึงไม่นำความจุมาคิดรวมด้วย 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดระยอง 

ท่ี โครงการ ตำบล อำเภอ 
ความจ ุ พ้ืนที่

ชลประทาน 
ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 
 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่       
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรกัษาประแสร ์ ชุมแสง วังจันทร ์ 248.00 175,000 2543 2549 
2 โครงการผันน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรไีปยัง

แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง (ยังไม่มกีารผนัน้ำ) 
ชุมแสง วังจันทร์,  

แก่งหางแมว 
70.00  2533 2536 

3 อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ปลวกแดง ปลวกแดง 163.75  2552 2557 
 โครงการชลประทานขนาดกลาง       
1 ปตร.คลองน้ำหู มาบตาพุด เมือง  5,000 2520 2523 
2 ปตร.ป้องกันอุทกภัยระยอง เชิงเนนิ เมือง  20,000 2501 2505 
3 สถานีสูบน้ำคลองทับมา เชิงเนนิ เมือง   2559 2560 
4 สถานีสูบน้ำดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 

ท่ากะสาว-บ้านห้วยมะเฟอืง(ระยะที่2) 
บ้านแลง เมือง  25,000 2558 2560 

5 ปตร.ป้องกันน้ำเค็มลุม่น้ำประแสร ์ ทุ่งควายกนิ แกลง  23,000 2518 2522 
6 อ่างฯคลองระโอก ทุ่งควายกนิ แกลง 19.65 7,500 2531 2535 
7 ระบบส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ทุ่งควายกนิ แกลง  2,600 2558 2559 
8 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการ

ชลประทานระบบส่งน้ำบ้านเขายายพริ้งจังหวัด
ระยอง 

ทุ่งควายกนิ แกลง  5,000 2559 2560 

9 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อม
ส่วนประกอบอื่นโครงการประตูระบายน้ำแม่น้าประ
แสร ์

ทางเกวยีน, 
บ้านนา 

แกลง   2559 2560 

10 ฝายบ้านค่าย บางบุตร บ้านค่าย  30,000 2494 2503 
11 อ่างฯดอกกราย แม่น้ำคู ้ ปลวกแดง 79.41 1,200 2512 2518 
12 อ่างฯคลองใหญ ่ ละหาร ปลวกแดง 40.10 20,000 2543 2547 
13 เพิ่มประสทิธิภาพการเก็บกักน้ำประแสรจ์ังหวัด

ระยอง 
ชุมแสง วังจันทร ์ 47.00  2557 2557 

 รวม   597.91 314,300   
 

2.3 สถานการณ์น้ำของจังหวัด 

 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดระยองโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่ำ บริเวณอำเภอเมืองบ้านฉาง นิคมพัฒนาบ้าน
ค่าย ปลวกแดง วังจันทร์ แกลง และเขาชะเมา มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประมาณร้อยละ 20 บริเวณอำเภอ
นิคมพัฒนา ปลวกแดง วังจันทร์ และเขาชะเมา ดังแสดงในรูปที ่2-3 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ำท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีแม่น้ำระยองและลำคลองเป็นทางรวม
น้ำจากแหล่งต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือไหลลงสู่ทะเล ดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนประกอบกับการเกิด
สภาวะน้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดภาวะน้ำไหลล้นตลิ่งและท่วมในพ้ืนที่บริเวณตลิ่งและที่ลุ่ม นอกจากนี้การใช้
ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ เช่น การถมท่ี การบุกรุกป่าต้นน้ำ เพ่ือทำสวนยางและการสร้างอาคารรุกล้ำลำน้ำก็เป็น
อีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหาอุทกภัยรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคลองทับมา 

 จังหวัดระยองได้มีการแยกพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นรายอำเภอ เพ่ือที่จะทำการเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - อำเภอเมืองระยอง พ้ืนที่เสี่ยงภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ในเขตเทศบาลตำบลมาบตาพุดและ
บริเวณคลองทับมา โดยในเขตเทศบาลมาบตาพุดน้ำท่วมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำฝนและน้ำที่ไหลคลองชาก
หมากและคลองห้วยโป่ง ขณะที่ในบริเวณคลองทับมาพ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ตำบลทับมาและตำบลเนินพระ 
 - อำเภอแกลง มีพ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ถนนสุขุมวิท บริเวณคลองโพล้และแม่น้ำประแสร์ ชุมชนโพธิ์ทอง 
ชุมชนดอนมะกอก และบริเวณคลองบุญสัมพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลน้ำหลากจากแม่น้ำประแสร์ 
 - อำเภอวังจันทร์ มีพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ บ้านคลอง –อำเภอวังจันทร์ พ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ บ้านคลองสะพาน
ตามสายชุมแสง-หนองม่วงหมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง โดยพ้ืนที่น้ำท่วมประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรท่วมนาน
ประมาณ 3-5 วัน และบ้านมะงั่วหมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง บริเวณใกล้ริมคลอง พ้ืนที่ที่มีผลกระทบประมาณ 2 
ตารางกิโลเมตร การระบายน้ำโดยธรรมชาติใช้เวลา 3-5 วัน รวมทั้งบริเวณแนวชายคลองประแสร์ทั้งสองฝั่ง 
 - อำเภอบ้านค่าย พ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้แก่ บริเวณชุมชนตลาดไผ่ล้อม ในเขตสุขาภิบาลบ้านค่ายในปี 
พ.ศ. 2539 มีพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยประมาณ 2.26 ตารางกิโลเมตร โดยเกิดข้ึนในพ้ืนที่บริเวณสุขาภิบาล 2 บริเวณ
ถนนอาทิตย์ประดิษฐาน ถนนสุขาภิบาล 3 และสุขาภิบาล 6 โดยท่วมขังนาน 6-8 ชั่วโมง 
 - อำเภอปลวกแดง บริเวณตำบลละหาร บ้านปากแพรก –หนองไร่และในนิคมฯ แพนธานีจากข้อมูล
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
(GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากน้อยและเสี่ยงปานกลาง 
ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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 2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base)  
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่าง
เป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหาความถี่ ความรุนแรงความเสียหาย 
โดยครอบคลุมปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สำคัญ เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ในส่วนของจังหวัดระยอง มีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 2,288,686 
ไร่ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดระยองดังแสดงในรูปที ่2-5  
  แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดระยอง ต้องมีการบูร
ณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังมี
แนวทางการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพ่ิมเติม เช่น การพัฒนาอ่างเก็บน้ำ การจัดทำแหล่งน้ำชุมชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการผันน้ำจากพ้ืนที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีแนว
ทางการเชื่อมโยงแหล่งน้ำต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต่างๆ ในพ้ืนที่เพาะปลูก 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้ำรวมถึงการเก็บน้ำในลำน้ำ ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาด
เล็ก ตามลำดับความสำคัญต่อไป 

 2.3.4 จุดเสี่ยงปัญหาคุณภาพน้ำ 
 จากการขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม นอกจะทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสีย ที่ไม่ผ่านการบำบัด/ บำบัดไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ ส่งผลให้แหล่งน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ได้มาตรฐานดังนั้นสถานการณ์น้ำเสียที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต คาดว่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อแหล่งน้ำในจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลปลวก
แดง อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย  
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 1. จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ และระดมความคิดเห็นของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำร่วมกัน 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ในพ้ืนที่วิกฤตทุกหลังคาเรือน 
 3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและอนุรักษ์ลำน้ำร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน 
เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมกำกับแหล่งกำเนินมลพิษทางน้ำอย่างต่อเนื่อง 
 4. ฟ้ืนฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเดิม ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพียงพอพร้อมติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง 
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รูปที่ 2-6 แผนผังแสดงการบริหารจัดการน้ำโดยอ่างพวงจังหวัดระยอง 
ที่มา : โครงการชลประทานระยอง (2560) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น้ำ 

 
 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้ำที่ต้องการ
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้ำทั้งหมด และเมื่อ
นำไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะทำให้ทราบสถานการณ์ของปัญหา
และนำไปประกอบในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ำของจังหวัดระยองครั้งนี้ จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ำจากกิจกรรม
หลักที่สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ท้ายน้ำ ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ำเพ่ืออุตสาหกรรมสามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของ
ประชากร โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน ประมาณเท่ากับ 
148.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 185.75, 222.90 และ 261 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 
10 ปี และ 20 ปีตามลำดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ 

 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ำเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดระยองกับพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม
จังหวัดระยอง จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำจังหวัดระยองเท่ากับ 25.00 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทานกับอัตราการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทาน ประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน 
ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน 
และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำ
เพ่ือการเกษตร สรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร (ในเขตชลประทานรวมนอกเขตชลประทานและ
กิจกรรมอ่ืนๆ) เท่ากับ 3,584.91 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร(ในเขตชลประทาน
รวมนอกเขตชลประทานและกิจกรรมอ่ืนๆ) จะเพ่ิมเป็น 3,667.64 , 3,667.64 และ 3,667.64 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ป ีในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปีตามลำดับ 
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3 .4 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการประเมินความต้องการน้ำเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกับอัตราการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึง
อัตราการใช้น้ำของนิคมอุตสาหกรรม โดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 
10 ปี และ 20 ปีจากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคม
อุสาหกรรม โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพ่ือต่อยอดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งพ้ืนที่เป้าหมายหลักอยู่ในจังหวัด
ระยอง และเมื่อดำเนินการตามแนวทางและแผนการพัฒนาแล้ว แนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
จะมีการขยายตัวและเติบโตเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำเพ่ิมมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ
ต้องการใช้น้ำเพ่ืออุตสาหกรรมเท่ากับ 307.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 316.52 , 325.74 และ 
341.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปีในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปีตามลำดับ 
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ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน้ำด้านต่างๆ และการคาดการณ์ในอนาคตจังหวัดระยอง 

 

ที่ 

 

กิจกรรม 

ความต้องการน้ำ (ล้านลบ.ม./ปี) 

ปัจจุบัน 
(พ.ศ.2561) 

5 ป ี

(พ.ศ.2561-2565) 

10 ป ี 

(พ.ศ.2566-2570) 

20 ป ี

(พ.ศ.2571-2580) 

1 น้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.)     

 - อ่างเก็บนำ้ 599.50 599.50 599.50 599.50 

 - ไม่ใช่อ่าง 158.27 211.49 212.20 212.55 

 รวมน้ำต้นทุน 757.77 810.99 811.70 812.05 

2 ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี)     

2.1 อุปโภค-บริโภค 148.60 185.75 222.90 261.00 

2.2 รักษาระบบนิเวศ 25.00 25.00 25.00 25.00 

2.3 

 

 

 

การเกษตร 

- ในเขตชลประทาน 

- นอกเขตชลประทาน 

- รวม 

 

333.17 

3,251.74 

3,584.91 

 

415.90 

3,251.74 

3,667.64 

 

415.90 

3,251.74 

3,667.64 

 

415.90 

3,251.74 

3,667.64 

2.4 อุตสาหกรรม 307.30 316.52 325.74 341.70 

 รวมความต้องการน้ำ 4,065.81 4,194.91 4,241.28 4,295.34 

 
รวมความต้องการใช้น้ำ  (อุปโภค-บริโภค + 

รักษาระบบนิเวศ + การเกษตรในเขต
ชลประทาน + อุตสาหกรรม) 

814.07 943.17 989.54 1,043.60 

ที่มา : ข้อมูลจากส่วนบริหารจัดการและบำรุงรักษา ปี 2560 ช้ีแจงโครงการ EEC 
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวดั 

 
4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 -  
พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

 1) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
 2) การสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 4) การจัดการคุณภาพน้ำ 
 5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 
 6) การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)  

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการภายในปี พ.ศ. 2579” โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

 1) พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 
 2) บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3) ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
 4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) การพัฒนาแหล่งน้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ ำ (Basin–based 
Approach)  
 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
 3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
 4) การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพ้ืนที ่(Networking Collaboration Participation)  
 5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)  
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด มีวิสัยทัศน์คือ “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียนฐานการผลิตและจำหน่าย
ผลไม ้ประมงและปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
และการท่องเที่ยว โดยชุมชนพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและประตู เศรษฐกิจ
โลก” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1) ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ให้เป็นฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน 
 2) การพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็นสากล 
เพ่ือให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ เพ่ือการส่งออก 
 3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 4) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 5) ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง 
วิสัยทัศน์จังหวัดระยองคือ “เมืองนวัตกรรมก้าวหน้าพัฒนาอย่างสมดุลบนพ้ืนฐานความพอเพียง” โดย

มีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1) พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลควบคู่
กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท่องเที่ยว 
 2) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม 
 4) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
 5) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคการบริการสู่การ
แข่งขันในระดับสากล 
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4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)  
ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบและ

โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการมาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณโดยมีแนวทางดังนี้ 
4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ 
การจัดระยะของแผนงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 
 - โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
 - โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
 - โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 
- เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 

 - เป็นโครงการพระราชดำริ 
 - มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์ ต่างๆ 
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที ่(Area base)  
 - เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำและนำ้ท่วม 
 - มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
 - มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 
กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดยการวางแผนพัฒนา

โครงการชลประทานประเภทต่างๆ ทัง้ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่
เดิมทัง้ 25 ลุ่มน้ำหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำพ้ืนที่ชลประทานและการป้องกัน
บรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆตามที่กล่าวแล้วข้างต้น 
 จังหวัดระยอง มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดำเนินการจำนวน 64 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ 
ขนาดกลาง 4 โครงการ ขนาดเล็ก 47 โครงการ และปรับปรุงระบบชลประทาน 7 โครงการ หากดำเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนทั้ งหมดจะสามารถเก็บกักน้ ำได้ เพ่ิม อีก 160.47 ล้านลูกบาศก์ เมตร และจะมี  
พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 79,700 ไร่ ใช้วงเงินรวม 14,062.05 ล้านบาท ดังแสดงตามตาราง ที ่4-1 
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ตารางท่ี 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดระยองจำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ 

 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนอง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจำนวน 58 และ 6 
โครงการ ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่า โครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท
อ่างเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ 
ทัง้การขาดแคลนน้ำและนำ้ท่วม 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) 4                   2                   -                 6                   
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 47.00              40.00              -                 87.00              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 18,000            30,000            -                 48,000            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,685.3910       8,900.0000       -                 10,585.3910     
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 3                   1                   -                 4                   
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 41.74              4.35                -                 46.09              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 31,000            -                 -                 31,000            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,598.0000       30.0000           -                 1,628.0000       
3. ขนาดเล็ก
  - จ านวน (โครงการ) 35                  12                  -                 47                  
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 25.60              1.78                -                 27.38              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,129.6616       279.0000         -                 1,408.6616       
4. ปรับปรุงระบบชลประทาน
  - จ านวน (โครงการ) 2                   2                   3                   7                   
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 700                700                
  - วงเงิน (ล้านบาท) 110.0000         80.0000           250.0000         440.0000         

รวมทุกขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 44                  17                  3                   64                  
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 114.34            46.13              -                 160.47            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 49,000            30,000            700                79,700            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,523.0526       9,289.0000       250.0000         14,062.0526     

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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ตารางท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปีจังหวัดระยองจำแนกตามยุทธศาสตร์น้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขนาดใหญ่ 3                    9,898.0000        3                  687.3910        6                  10,585.3910    
ขนาดกลาง 3                    1,010.0000        1                  618.0000        4                  1,628.0000     
ขนาดเล็ก 45                  1,348.6616        2                  60.0000         47                1,408.6616     
ปรับปรุงระบบชลประทาน 7                    440.0000          -               -               7                  440.0000        

รวม 58                  12,696.6616      6                  1,365.3910     64                14,062.0526    

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของน้ า (การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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ตารางท่ี 4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่ระยะ 20 ปีจังหวัดระยอง 

 

ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดกลางระยะ 20 ปีจังหวัดระยอง 

 

ตารางท่ี 4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็กระยะ 20 ปีจังหวัดระยอง 

 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
ระบบท่อส่งน ้ำและอำคำรประกอบ โครงกำรระบบ
ชลประทำนส่วนขยำยอ่ำงเก็บน ้ำประแสร์

ชุมแสง,ป่ำยุบใน,วังจันทร์,ช้ำ
ฆ้อ,วังหว้ำ,ชำกโดน,ห้วยยำง,

กระแสนบน,ทำงเกวียน,กะเฉด

วังจันทร์,เขำชะเมำ
,แกลง,เมือง

18,000 - 2559 2564 998.0000 

2
คันกั นน ้ำและอำคำรประกอบ  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เก็บกักอ่ำงเก็บน ้ำประแสร์

ชุมแสง ป่ำยุบใน วังจันทร์ - 47.00 2558 2562 256.5380 

3 สถำนีสูบน ้ำคลองทับมำ เชิงเนิน เมือง - - 2559 2561 103.8530 

4
สถำนีสูบน ้ำบ้ำนหนองโพรงและระบบระบำยน ้ำพร้อมอำคำร
ประกอบ  โครงกำรบรรเทำอุทกภัยคลองทับมำ

ทับมำ,เนินพระ,เชิงเนิน เมือง - - 2560 2562 327.0000 

5
โครงกำรผันน ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำประแสร์-หนองค้อ-บำงพระ 
จังหวัดชลบุรี

ชุมแสง,หนองขำม วังจันทร์ - - 2564 2566 8,000.0000 

6
ท้ำนบดินหัวงำนและอำคำรประกอบพร้อมระบบส่งน ้ำ  
โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำคลองโพล้

ห้วยทับมอญ เขำชะเมำ 30,000 40.00 2565 2567 900.0000 

รวม 48,000.00 87.00      10,585.3910   

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงกำรบรรเทำอุทกภัยคลองทับมำ ทับมำ เมือง 0.34 2560 2563 618.0000

2 อ่ำงเก็บเขำจอมแห-เขำน่ังยอง มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ 1,000 1.40 2564 2565 80.0000

3 อ่ำงเก็บน ้ำคลองโพล้ ห้วยทับมอญ เขำชะเมำ 30,000 40.00 2563 2565 900.0000

4 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพควำมจุ อ่ำง เก็บน ้ำคลองระโอก ทุ่งควำยกิน แกลง 4.35 2569 2569 30.0000

รวม 31,000.00 46.09      1,628.0000  

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง

พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน
 (ไร่)  (ไร่)  (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ฝำยบ้ำนสองพ่ีน้อง สองสลึง แกลง                  -   300 0.84 2563 2563 10.0000

2 ฝำยบ้ำนสำมแยกน ้ำเป็น น ้ำเป็น เขำชะเมำ                  -   600 1.6 2563 2563 10.0000

3 ฝำยบ้ำนเขำดินชุ่มทอง วังหว้ำ แกลง                  -   400 0.54 2562 2562 20.0000

4 ฝำยสองสลึง สองสลึง แกลง                  -   300 0.65 2562 2562 25.0000

5 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนคลองพระเจ้ำ น ้ำเป็น เขำชะเมำ                  -   450 1.62 2562 2562 30.0000

6 ฝำยประชำอำสำ สองสลึง แกลง                  -   350 0.5 2563 2563 30.0000

7 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนศำลำช้ำงข้ำม ชำกพง แกลง                  -   280 0.56 2563 2563 14.4000

8 ฝำยบ้ำนเขำน้อย เขำน้อย เขำชะเมำ                  -   300 0.69 2564 2564 25.0000

9 ฝำยไร่ยำย สองสลึง แกลง                  -   300 0.58 2564 2564 30.0000

10 ฝำยคลองเต้ำปูนหำย สองสลึง แกลง                  -   300 0.61 2565 2565 20.0000

11 ฝำยหนองผักบุ้ง ชำกพง แกลง                  -   400 0.35 2564 2564 25.0000

12 ระบบส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำอ่ำงเก็บน ้ำคลองใหญ่เติมเหนือฝำยบ้ำนค่ำย ละหำร ปลวกแดง                  -                      -               -   2562 2562 328.0000

13 ระบบส่งน ้ำท้ำยอ่ำงหนองปลำไหล - บ้ำนแม่น ้ำคู้ แม่น ้ำคู้ ปลวกแดง                  -                      -               -   2562 2562 50.0000

14 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนมะขำมคู่ มะขำมคู่ นิคมพัฒนำ                  -   140 0.18 2562 2562 30.0000

15 แพร่กระจำยน ้ำด้วยระบบท่อส่งน ้ำท้ำยอ่ำงเก็บน ้ำคลองระโอก (ระยะท่ี3) ทุ่งควำยกิน แกลง                  -   7500             -   2562 2562 10.0000

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็กระยะ 20 ปีจังหวัดระยอง (ต่อ) 

 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน
 (ไร่)  (ไร่)  (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

16 ฝำยคลองสองสลึง สองสลึง แกลง                  -   200 0.06 2563 2563 30.0000

17 ฝำยบ้ำนเนินสว่ำง บำงบุตร บ้ำนค่ำย                  -                      -               -   2562 2562 20.0000

18 ระบบส่งน ้ำบ้ำนป่ำหวำย-บ้ำนคลองขนุน หนองบัว บ้ำนค่ำย                  -                      -               -   2563 2563 40.0000

19 ฝำยคลองระเวิง ปลวกแดง ปลวกแดง                  -                      -               -   2563 2563 16.0000

20 ฝำยบ้ำนเขำลอย ชำกบก บ้ำนค่ำย                  -   400             -   2563 2563 50.0000

21 คลองส่งน ้ำนำตำขวัญ พร้อมอำคำรประกอบ นำตำขวัญ เมือง                  -                      -               -   2564 2564 30.0000

22 คลองน ้ำโจน-ทุ่งควำยกินพร้อมอำคำรประกอบ ทุ่งควำยกิน แกลง                  -                      -               -   2564 2564 20.0000

23 คลองน ้ำโจน-ท่ำกะพักพร้อมอำคำรประกอบ ทุ่งควำยกิน แกลง                  -                      -               -   2565 2565 20.0000

24 ขุดสระเก็บน ้ำบ้ำนปำกแพรก ห้วยทับมอญ เขำขะเมำ                  -                      -               -   2566 2566 2.0000

25 อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนปลวกแก้ว พนำนิคม นิคมพัฒนำ                  -                      -               -   2566 2566 2.0000

26 ฝำยเต้ำปูนหำย สองสลึง แกลง                  -   350             -   2567 2567 30.0000

27 ฝำยไร่ยำย สองสลึง แกลง                  -   350             -   2567 2567 30.0000

28 ฝำยประชำอำสำ สองสลึง แกลง                  -   350             -   2567 2567 30.0000

29 ฝำยน ้ำล้นพร้อมสะพำนข้ำม น ้ำเป็น แกลง                  -   500             -   2567 2567 30.0000

30 ฝำยน ้ำล้นคลองโพล้ ทุ่งควำยกิน แกลง                  -   300             -   2567 2567 30.0000

31 ฝำยน ้ำล้นคลองหนองเต่ำ คลองปูน แกลง                  -   300             -   2567 2567 30.0000

32 ฝำยน ้ำล้นคลองโพล้ แห่งท่ี 2 ช้ำฆ้อ เขำชะเมำ                  -   800             -   2567 2567 30.0000

33 ฝำยน ้ำล้นหนองเสม็ด ช้ำฆ้อ เขำชะเมำ                  -   800             -   2567 2567 30.0000

34 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนศำลำน ้ำลึก หนองบัว บ้ำนค่ำย                  -   200             -   2562 2562 30.0000

35 ฝำยน ้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองตำหล่อ หนองไร่ ปลวกแดง                  -                      -               -   2562 2562 1.2616

36 ฝำยบ้ำนบ่อทอง สองสลึง แกลง                  -                      -               -   2563 2563 15.0000

37 ฝำยบ้ำนสองสลึง 2 สองสลึง แกลง                  -   540 0.89 2563 2563 20.0000

38 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนศำลำช้ำงข้ำม ชำกพง แกลง                  -   280 0.56 2563 2563 20.0000

39 ฝำยบ้ำนคลองโพล้ แห่งท่ี 2 ซ้ำฆ้อ แกลง                  -   290 0.8 2564 2564 20.0000

40 ฝำยบ้ำนน ้ำเขียว ห้วยยำง แกลง                  -   290 0.8 2564 2564 20.0000

41 ฝำยหนองเสม็ด ซ้ำฆ้อ แกลง                  -   320 0.7 2565 2565 20.0000

42 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนเต้ำปูนหำย สองสลึง แกลง                  -   330 0.81 2565 2565 20.0000

43 ฝำยบ้ำนท่ำมะกัก ห้วยยำง แกลง                  -   290 0.8 2565 2565 20.0000

44 ฝำยบ้ำนคลองคำ ห้วยยำง แกลง                  -   290 0.8 2566 2566 20.0000

45 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนชำกคำ 2 ชำกพง แกลง                  -   330 0.98 2566 2566 15.0000

46 ประตูระบำยน ้ำปำกคลองมะกอก บ้ำนนำ แกลง                  -   2000 4.29 2563 2563 25.0000

47 ประตูระบำยน ้ำปลำยคลองมะกอก บ้ำนนำ แกลง                  -   2250 7.17 2564 2564 35.0000

รวม                  -            23,380.00         27.38     1,408.6616

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4-6 แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน ระยะ 20 ปี จังหวัดระยอง 
 

 
 
 
 
 

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

ม.)
ปีท่ีก่อสร้าง

ปีท่ีแล้ว
เสร็จ

วงเงิน  
(ล้านบาท)

1 ปรับปรุงคลองระบายน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าดอกกราย แม่น้ าคู้ ปลวกแดง 2564 2564 80

2 ปรับปรุง Toe drain และอาคารประกอบท้ายอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ละหาร ปลวกแดง 2564 2564 30

3 ปรับปรุงคลองท้ายฝายบ้านค่าย บางบุตร บ้านค่าย 2567 2567 50
4 ปรับปรุงคลองระบายท้ายเข่ือนคลองใหญ่ ละหาร ปลวกแดง 2568 2568 30
5 ปรับปรุงฝายบ้านค่าย บางบุตร บ้านค่าย 2572 2572 150
6 ปรับปรุงระบบส่งน้ าส่วนขยายเพ่ิมเติมโซน 1 ป่ายุบใน วังจันทร์ 350  2572 2572 50
7 ปรับปรุงระบบส่งน้ าส่วนขยายเพ่ิมเติมโซน 4 กระแสบน แกลง 350  2572 2572 50

รวม 700 440
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

 จังหวัดระยองมีพ้ืนที่ 2,220,000 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,565,494 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 70.52 
ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าว มีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 350,292 ไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 22.38 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) 
ที่อยู่ในแผนดำเนินการจำนวน 64 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ขนาดกลาง 4 โครงการ  
ขนาดเล็ก 47 โครงการ และปรับปรุงระบบชลประทาน 7 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมด 
จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 160.47 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 79,700 ไร่ 
รวมเป็น 429,992 ไร่ ใช้วงเงินรวม 14,062.05 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดำเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 44 
โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการขนาดกลาง 3 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 35 โครงการ และ
ปรับปรุงระบบชลประทาน 2 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 114.34 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 49,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 
4,523.05 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 
17 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ขนาดกลาง 1 โครงการขนาดเล็ก 12 โครงการ และปรับปรุง
ระบบชลประทาน 2 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 46.13 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 30,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะกลาง 9,289.00 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 
มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะยาว 3 โครงการ เป็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 

3 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 700 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผน
ระยะยาว 250.00 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดระยอง 

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปัจจุบัน พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นตามแผน
หลักการพัฒนาการชลประทาน 

20 ปี 

รวมพื้นที่ชลประทาน
ทั้งหมดเมื่อสิ้นแผน 20 

ปี 

(ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ 

2,220,000 1,565,494 350,292 79,700 429,992 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ความต้องการใช้น้ำในปี พ.ศ.2580 เพ่ือ อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตรในเขต
ชลประทาน และอุตสาหกรรม จะเพ่ิมเป็น 1,043.60 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่น้ำต้นทุนในพ้ืนที่มีเพียง 
812.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้จะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำประมาณ 231.55 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงจำเป็น
จะต้องมีการผันน้ำจากแหล่งอ่ืนมาเพ่ิมเติม อาทิเช่น การผันน้ำจากพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี มายังแหล่งเก็บกักน้ำ
จังหวัดระยอง โดยจะทำการวางระบบท่อผันน้ำจากคลองวังโตนดจังหวัดจันทบุรี มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์
จังหวัดระยอง เพ่ือให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการใช้อุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ 
การเกษตรในเขตชลประทาน และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พ้ืนที่
การเกษตรจังหวัดระยอง 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพความพร้อม 
ปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน
สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สำหรับบางโครงการที่มี
พ้ืนที่ดำเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่างๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ
สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน การ
วางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การ
ปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถดำเนินการได้โดยควร
คำนึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นสำคัญ 
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