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 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และ
การปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ใน
การประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่อง
การปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ  ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้
กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
20 ปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด 
ทั  งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area Base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็น
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษา
ความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูล
แผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ ายล่ วงหน้ าระยะปานกลาง (Medium Terms 
Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทาน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง 
ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ น
ทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ
โดยพิจารณาจากนโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนาความต้องการของราษฎร เป็นต้น  
ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 
พ.ศ.2561) 
 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทาน
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดีย วกัน
อย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก  ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด (เส้นรุ้ง) ที่ 11 

องศา 34 ลิบดา กับละติจูดที่ 12 องศา 45 ลิบดาเหนือ และเส้นลองติจูด (เส้นแวง) ที่ 102 องศา 15 ลิบดา 

ถึง 102 องศา 55 ลิบดาตะวันออก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ 
(Agri Map Online) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,857.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,786,051 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ
ร้อยละ 0.56 ของพื้นที่ประเทศ และร้อยละ 8.31 ของภาคตะวันออก มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 

ของประเทศ จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทางประมาณ  385 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 37 (สายบางนา-ชลบุรี-บ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราด) เป็นระยะทางประมาณ 315 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 
ทิศเหนือ  ติดต่อ  จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา 
ทิศใต้  ติดต่อ  อ่าวไทย และน่านน้้าทะเลประเทศกัมพูชา 
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดต่อ  จังหวัดจันทบุรี 
 

 จังหวัดตราดมีสัณฐานคล้ายหัวช้าง ส่วนกว้างที่สุดของจังหวัด จากต้าบลแสนตุ้ง  อ้าเภอเขาสมิง
ถึงแนวเทือกเขาบรรทัด ต้าบลท่ากุ่ม อ้าเภอเมืองตราด เป็นระยะทาง 49 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดจาก
ทิศเหนือของต้าบลหนองบอน อ้าเภอบ่อไร่  ถึงตอนใต้สุดของต้าบลหาดเล็ก อ้าเภอคลองใหญ่  
เป็นระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดวัดจากบ้านโขดทราย ต้าบลหาดเล็ก 
อ้าเภอคลองใหญ่ จากฝั่งทะเลตะวันตกถึงแนวเทือกเขาบรรทัดมีระยะเพียง 500 เมตร  

จังหวัดตราดมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับจังหวัดใกล้เคียง  เช่น จันทบุรี ระยอง ชลบุรี เป็นต้น 

พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นหรือลูกฟูก และเนินเขาเตี้ย ๆ ทางตอนบนของจังหวัดเป็นภูเขาและที่สูง  

ในตอนกลางมีที่ราบแคบทางตอนบนบางแห่งและชายฝั่งทะเลตอนใต้ช่วง  เทือกเขาบรรทัดติดกับ
จังหวัดจันทบุรีเป็นเทือกเขาหินแกรนิตมีความแข็งแกร่ง 

รายละเอียดของลักษณะสภาพภูมิประเทศ รายละเอียด แสดงในรูปที่ 1-1 
 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
           สภาพภูมิอากาศจังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมี
พื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงท้าให้รับอิทธิพลของลมมรสุม  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว
เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อนเป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส และฤดูฝนเกิดจาก
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อิทธิพลลมมรสุมตัวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย  ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ท้าให้มีฝนตกชุก
ในเกือบทุกพ้ืนที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้้าฝน 4,000 มม.ต่อปี สรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัย
รายปี และค่าเฉลี่ยรายปี รายละเอียด แสดงในตารางที ่1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตราด 

ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 23.5 – 31.7  27.3 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 67 – 92 81 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4.07 – 77.78 – 
 อัตราการระเหย (ถาด)  มิลลิเมตร – 1,459 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 2,368 – 4,670 3,642 
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รูปที ่1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดตราด 
 

 
 

ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดตราด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,786,051 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 924,827 ไร่ ประมาณร้อยละ 

51.79 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น  ประมาณร้อยละ 35.91 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 

69.34 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที ่1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตราด 

ประเภทการใช้ท่ีดิน ไร ่ ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 579,239 32.43 
ไม้ผล 195,080 10.92 
ไม้ยืนต้น 641,299 35.91 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 55,132 3.09 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 68,820 3.85 
พ้ืนที่น้้า 72,727 4.07 
พืชไร่ 40,172 2.25 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 74,733 4.18 
พ้ืนที่นา 47,287 2.65 
พ้ืนที่ลุ่ม 10,255 0.57 
พืชสวน 989 0.06 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 318 0.02 

รวม 1,786,051 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที ่1-2  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดตราด (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online ) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งพบว่า
ดินส่วนใหญ่เป็นดินในที่ดอน มีเนื้อที่ร้อยละ 47.81 ของจังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 

และรปูที ่1-3 

ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดตราด 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินบนพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น 853,888 47.81 
ดินบนพื้นที่ลาดชันสูง 527,824 29.55 
ดินบนที่ราบลุ่ม 227,502 12.74 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 176,837 9.90 

รวม 1,786,051 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-3  แผนที่จ้าแนกกลุ่มที่ดิน จังหวัดตราด (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตราดมีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 96,107 ครัวรือน จ้านวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 229,649 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดตราด  เมื่อท้าการค้านวณ
อัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
โดยใช้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดตราดมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.54 
ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 255,735 คน รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดตราด 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 229,649 
2565 235,910 
2570 242,341 
2575 248,948 
2580 (อนาคต 20 ปี) 255,735 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูล
ประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตราด (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 39,277 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 
57 ของประเทศ และล้าดับที่ 21 ของภาคตะวันออก โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 55.96 
และภาคเกษตรร้อยละ 44.04 โดยมีรายได้เฉลี่ย 27,797 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนปี 2560 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตราด มีจ้านวนครัวเรือน 96,107 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 19,559 

ครัวเรือน หรือร้อยละ 20.35 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดตราด 

รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558-2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาป ี 415 400 398 
ข้าวนาปรัง 484 456 544 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์ 0 0 0 
มันส้าปะหลัง 0 0 0 
อ้อย 0 0 0 
ยางพารา 227 212 233 
ปาล์มน้้ามัน 2,538 2,344 2,480 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติ 
จังหวัดตราดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลตะวันออก (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย

โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) แต่อยู่ใน 2 ลุ่มน้้าย่อย คือ ลุ่มน้้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก 

และลุ่มน้้ าย่อยแม่น้้ าเมืองตราด  โดยมีแหล่งน้้ าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าย่อยต่าง  ๆ 

(รายละเอียด แสดงในรูปที่ 2-1) ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าย่อยแม่น ้าเมืองตราด  

เป็นลุ่มน้้าย่อยที่อยู่ในจังหวัดตราดทั้งลุ่มน้้า  มีแม่น้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้้าตราดเป็นแม่น้้า
สายใหญ่สุด ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร มีชื่อเรียกต่างกันตามที่ไหลผ่าน ต้นน้้าเกิดจาก
ทิวเขาบรรทัดตอนเหนือที่ส้าคัญคือ คลองแอ่ง และคลองสะตอ แล้วไหลผ่านบริเวณ อ้าเภอบ่อไร่ 
อ้าเภอเขาสมิง ช่วงนี้เรียกว่า คลองเขาสมิง หรือ คลองใหญ่ เมื่อไหลเข้าเขตอ้าเภอเมือง 

คลองสมิงได้บรรจบกับคลองห้วยแร้ง ณ จุดบรรจบนี้เรียกว่าแม่น้้าตราด และแม่น้้าส้าคัญ
อีกสายหนึ่งได้แก่ แม่น้้าเวฬุเป็นแม่น้้าที ่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตราดกับ
จังหวัดจันทบุรี ต้นน้้าอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรี ที่เขาชะอมและเขาสระบาป ช่วงที่ไหลผ่าน
จังหวัดตราดมีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ไหลผ่านบ้านท่าจอด ต้าบลแสนตุ้ง อ้าเภอเขาสมิง 
แล้วไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวบ้านบางกระดาน อ้าเภอแหลมงอบ 

- ลุ่มน ้าย่อยชายฝั่งทะเลตะวันออก  

เป็นลุ่มน้้าย่อยท่ีอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดของภาคตะวันออก และคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของ
จังหวัดตราด อยู่ในบริเวณอ้าเภอเขาสมิง และอ้าเภอแหลมงอบ และพ้ืนที่เกาะต่างๆ ได้แก่
เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะอ่ืนๆ มีแม่น้้า ล้าคลองหลายสายในลุ่มน้้าย่อยส่วนนี้ 
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รูปที ่2-1 ลุ่มน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดตราด 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดตราดยังไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและ
ขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ จ้านวน 17 และ 251 โครงการ ตามล้าดับ รวมจ้านวนโครงการชลประทานทั้งสิ้น
268 โครงการ สามารถเก็บกักน้้าได้ 221.39 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 218,848 ไร่ รายละเอียด 

แสดงในตารางที ่2-1, ตารางที ่2-2 และรูปที ่2-2  

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดตราด 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.อ่างเก็บน ้า 

    
- จ้านวน (แห่ง) - 7 42 49 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 184.07 22.00 206.07 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - 140,994.00 3,221.00 144,215.00 
2.ประตูระบายน ้า 

 
  

 
- จ้านวน (แห่ง) - 5 - 5 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - 62,453.00 - 62,453.00 
3.อ่ืน ๆ     
- จ้านวน (แห่ง) - 3 135 138 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 0.00 12.63 12.63 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - 7,680.00 0.00 7,680.00 
4.แก้มลิง     
- จ้านวน (แห่ง) - - 7 7 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 2.69 2.69 
5.ฝาย     
- จ้านวน (แห่ง) - - 47 47 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - 0.00 0.00 
6.ระบบส่งน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - 2 - 2 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - - - 
7.ระบายน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 12 12 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - 0.00 0.00 
8.สถานีสูบน ้า     
- จ้านวน (แห่ง) - - 8 8 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - - 4,500.00 4,500.00 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดตราด (ต่อ) 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
9.รวมทุกประเภท     
- จ้านวน (แห่ง) - 17 251 268 
- ความจุ (ลบ.ม.) - 184.07 37.32 221.39 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่) - 211,127.00 7,721.00 218,848.00 

 

ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางที่มีอยู่ในจังหวัดตราด 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม) 
พื นที่ชลประทาน 

(ไร่) 
ปีก่อสร้าง 

เร่ิม เสร็จ 
1 คันกั้นน้้าเค็มนาเกลือ หนอง

คันทรง 
เมือง - 2,489 2492 2492 

2 คันกั้นน้้าเค็มวังกระแจะ วังกระแจะ เมือง - 2,413 2493 2493 
3 อ่างเก็บน้้าเขาระก้า ช้าราก เมือง 47.69 7,837 2511 2515 
4 ปตร.คลองร่างหวาย เขาสมิง เขาสมิง - 5,721 2518 2520 
5 ปตร.คลองท่าเลื่อน ช้าราก เมือง - 3,136 2519 2522 
6 คันกั้นน้้าฯคลองใหญ ่ แหลมงอบ แหลมงอบ - 2,778 2520 2522 
7 ปตร.เขาระก้าขยาย หนองเสม็ด เมือง - 19,008 2527 2534 
8 อ่างเก็บน้้าด่านชุมพล ด่านชุมพล บ่อไร ่ 5.60 3,330 2528 2528 
9 อ่างเก็บน้้าบ้านมะนาว บ่อพลอย บ่อไร ่ 2.35 2,709 2528 2528 
10 ปตร.เขาสมิง ทุ่งนนทรี เขาสมิง - 17,088 2535 2539 
11 อ่างเก็บน้้าห้วยแร้ง ด่านชุมพล บ่อไร ่ 36.80 40,822 2540 2545 
12 อ่างเก็บน้้าวังปลาหมอ ท่าโสม เขาสมิง 6.63 6,281 2540 2545 
13 อ่างเก็บน้้าคลองโสน นนทรีย ์ บ่อไร ่ 65 20,015 2547 2549 
14 อ่างเก็บน้้าสะพานหิน แหลมกัด เมือง 20 60,000 2548 2554 
15 ปตร.เวฬ ุ ประณตี เขาสมิง - 17,500 2551 2553 
 รวม   184.07 211,127   
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดตราด 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1    สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดตราด โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ของจังหวัด มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า ซึ่งอยู่ในบริเวณอ้าเภอบ่อไร่ 
อ้าเภอเขาสมิง อ้าเภอเมือง อ้าเภอแหลมงอบ และอ้าเภอคลองใหญ่ ส่วนในบริเวณอ้าเภอเกาะช้างและ
อ้าเภอเกาะกูด ไม่เป็นพ้ืนที่สี่ยงภัยแล้ง ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

2.3.2    สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 ปัญหาด้านอุทกภัย โดยทั่วไปจะมีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ และจากสภาพทางกายภาพ
ภายในจังหวัด เช่น พ้ืนที่ป่าต้นน้้าตอนบนถูกท้าลาย การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ตอนบนเพื่อช่วยชะลอน้้าหลาก ประสิทธิภาพของระบบระบายน้้าไม่เพียงพอเนื่องจากตื้นเขินหรือ
ถูกบุกรุก มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน  เป็นต้น ซึ่งสภาพ
การเกิดอุทกภัยในจังหวัดตราด แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าย่อย
ตอนบนและล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการที่มีฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามาก
จนล้าน้้าสายหลักไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคม และมีอาคาร
ระบายน้้าไม่เพียงพอ ท้าให้เกิดน้้าหลากอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่รับน้้ามีความชันสูง สภาพป่าไม้
ถูกท้าลาย นอกจากภาวะน้้าหลากฉับพลันแล้วยังมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดินถล่มอีกด้วย พื้นที่ที่
เกิดน้้าท่วมเป็นประจ้าได้แก่ อ้าเภอบ่อไร่ อ้าเภอเขาสมิง ส่วนอุทกภัยลักษณะที่สองคือ อุทกภัยที่เกิดใน
พ้ืนที่ราบลุ่ม 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดตราด  โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซาก
ระดับต่้าและระดับปานกลาง ซึ่งระดับปานกลางส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล  เช่น 

อ้าเภอแหลมงอบ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอคลองใหญ่ ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดตราด 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนทีเ่สี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จังหวัดตราด 

ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3    แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่  ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นที่ส้าคัญ เช่น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดตราดมีพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จ้านวน 3 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่รองรับและช่วยเหลือการท่องเที่ยว ครอบคลุมอ้าเภอเกาะช้าง
และอ้าเภอเกาะกูด รวมทั้งสองอ้าเภอมีพ้ืนที่ประมาณ 199,345.20 ไร่ ส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด ในพ้ืนที่อ้าเภอคลองใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 45,742.05 ไร่ รายละเอียด แสดง
ในรูปที่ 2-5 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้้าท่วมของจังหวัดตราดต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง  เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นน้้า 

การจัดท้าแหล่งน้้าชุมชนต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยการจัดท้าแหล่งเก ็บกักน้้า ใน พื ้นที ่ที ่ประสบปัญหาภัยแล ้ง  เพื ่อให ้ประชาชนได้มีน้้า ใช ้ใน
การเกษตรกรรม ในการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม และในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  

ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด  ยังมุ่งเน้นพัฒนาระบบกักเก็บน้้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ในอนาคตจังหวัดตราดจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรและ
การท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศ รวมถึงการเก็บน้้าในล้าน้้าสาขา ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ตามล้าดับความส้าคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการ
ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและ
เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและน้าไปประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดตราดครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้า
จากกิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 5 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้า
เพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร ความต้องการน ้าเพื่อ อุตสาหกรรม 
และความต้องการใช้น ้าเพื่อการท่องเที่ยว สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  
 
3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 17.80 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 18.40, 19.00 และ 20.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ป ี

และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และ
แบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดตราดกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดตราด จากผลการประเมิน
ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดตราด เท่ากับ 9.69 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 
3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้า เ พื่อการ เกษตร  ประเมินจากพื นที่ เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้ง
ทั งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้า
เพื่อการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจาก
การพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 90 ของพื นที่
ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูก
นอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  
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ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 

219.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น  224.00, 352.00 และ 

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

(ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่  โดยท้าการประเมิน
ความต้องการในอนาคต  5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโต
ด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 15.94, 20.00 และ 25.00 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 
3.5 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการท่องเที่ยว  

ประมาณจากสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและการคาดการณ์จ้านวนนักท่องเที่ยว
ในอนาคต ซึ่งการคาดการณ์ใช้เกณฑ์ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่ก้าหนดให้มีอัตราการเพ่ิมขึ น ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพ่ิมขึ นไม่ต่้ากว่าร้อยละ 7 ต่อปี น้ามาค้านวณการใช้น ้า โดยก้าหนดให้
นักท่องเที่ยวมีอัตราการใช้น ้าเท่ากับ 120 ลิตร/คน/วัน ซึ่งมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 วัน และ
นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน) มีอัตราการใช้น ้าเท่ากับ 30 ลิตร/คน/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้า
เพื่ออุตสาหกรรม  เท่ากับ  2.09 ล้าน  ลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น  3.30, 7.00 และ  10.00 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดตราด 

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

ปัจจุบนั (2560) 5 ปี (2565) 10 ปี (2570) 20 ปี (2580) 
1 อุปโภค-บริโภค 17.80 18.40 19.00 20.00 
2 รักษาระบบนเิวศ 9.69 9.69 9.69 9.69 
3 การเกษตร     
 - ในเขตชลประทาน 219.00 224.00 352.00 572.00 
 - นอกเขตชลประทาน 350.12 445.24 398.00 351.00 
 - รวม 569.12 669.24 750.00 935.00 
4 อุตสาหกรรม 11.10 15.94 20.00 25.00 
5 ท่องเที่ยว 2.09 3.30 7.00 10.00 
 รวม 609.80 716.57 805.69 987.69 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลา
ของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุง
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดย
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน 

ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 
2)   การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 
5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน คือ “องคกรอัจฉริยะ ที่ มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579” 

โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 
 2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม 
 3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 
 4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based  
Approach) 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 
3) การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4) การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนใน 

การบริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5) การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด 

มีวิสัยทัศนคือ “ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง
และปศุสัตว เพื่อการสงออก แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 

และการทองเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และประตู
สูเศรษฐกิจโลก” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองให เปน 

ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนําในอาเซียน 
 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร ใหมีความทันสมัยและเปนสากล 

เพ่ือใหเปนฐานการผลิตและจําหนายผลไม ปศุสัตว และประมงเพ่ือการสงออก 
 3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก ใหเปน
แหลง ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน 
 4) พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานให 
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

 5) ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดตราด 

วิสัยทัศน  คือ “ตราดเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แหลงผลิตอาหารคุณภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ทองเที่ยวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนประตูเศรษฐกิจระหวางประเทศ” 

และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดย 
ชุมชนที่เขมแข็ง (รอยละ25) 

 2) การพัฒนาธุรกิจการคาไมผล ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเกษตรแบบครบวงจรใหเขมแข็ง 
จากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจําหนายเพ่ือการสงออก (รอยละ 25) 

3) การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
อาเซียนและนานาชาติ ใหเติบโตอยางยั่งยืน (รอยละ20) 

4) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหม ี
ความอุดมสมบูรณเกิดประโยชนแกชุมชน จังหวัดอยางยั่งยืน (รอยละ 20) 

5) การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสรางการรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย 
และความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ (รอยละ 10) 
 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ
และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 
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4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ 

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซึ่งเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสัน้ เปนโครงการที่มีแผนดําเนนิการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการที่มีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท ี
- เปนโครงการพระราชดําร ิ
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และยทุธศาสตรตาง ๆ 

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) 
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยูเดิม ทั้ง 25 ลุมน้ําหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนที่ชลประทาน และ
การปองกันบรรเทาน้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน 

 จังหวัดตราด มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 156 แหง เปนโครงการขนาดกลาง 

15 แหง และโครงการขนาดเล็ก 141 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกัก
น้ําไดเพ่ิมอีก 251.36 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึน 500,750 ไร รายละเอียด แสดง
ในตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดตราด จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป 

ระยะสั้น  
(2561-2565) 

ระยะกลาง  
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ป 
(2561-2580) 

1.ขนาดใหญ     
- จํานวน (โครงการ) - - - - 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - - 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - - 
- วงเงิน (ลานบาท)  - - - - 
2.ขนาดกลาง     
- จํานวน (โครงการ) 4 11 - 15 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 112.38 58.35 - 170.73 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 13,000 73,000 - 86,000 
- วงเงิน (ลานบาท)  3,225.18 4,130.00 - 7,355.18 
3.ขนาดเล็ก     
- จํานวน (โครงการ) 57 39 45 141 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 37.35 41.15 2.13 80.63 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 72,300 127,400 215,050 414,750 
- วงเงิน (ลานบาท)  2,698.00 3,885.00 4,885.00 11,468.00 
รวมทุกขนาด     
- จํานวน (โครงการ) 61 50 45 156 
- ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 149.73 99.50 2.13 251.36 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 85,300 200,400 215,050 500,750 
- วงเงิน (ลานบาท) 5,923.18 8,015.00 4,885.00 18,823.18 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกลาว  สามารถจําแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลัก
ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรที่ 2 เปนจํานวน 156 

โครงการ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะ
โครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการที่สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ําและ
น้ําทวม 
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ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดตราด จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

ขนาด
โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 
(การสรางความม่ันคงของ
น้ําภาคการผลิต -เกษตร

และอตุสาหกรรม) 

ยุทธศาสตรที่ 3 

(การจัดการน้ําทวมและ
อุทกภัย) 

รวม 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

ขนาดใหญ - - - - - - 
ขนาดกลาง 15 7,355.18 - - 15 7,355.18 
ขนาดเล็ก 141 11,468.00 - - 141 11,468.00 

รวม 156 18,823.18 - - 156 18,823.18 
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รูปท่ี 4-1 แผนงานโครงการชลประทานขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดตราด 
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ตารางที ่4-3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดตราด 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1
โครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลอง

สะพานหิน
แหลมกลัด เมืองตราด 13,000 - 2562 2564 833.71

2 โครงการอางเก็บนํ้าคลองพราว เกาะชาง เกาะชาง - 2.35 2563 2565 421.47

3 อางเก็บนํ้าหวยสะตอ หนองบอน บอไร - 74.65 2564 2567 990.00

4 อางเก็บนํ้าคลองแอง หนองบอน บอไร - 35.38 2564 2567 980.00

5 อางเก็บนํ้าคลองสน (เกาะชาง) เกาะชาง เกาะชาง - 1.00 2566 2567 360.00

6 อางเก็บนํ้าคลองสลักเพชร (เกาะชาง) เกาะชางใต เกาะชาง - - 2566 2567 300.00

7 อางเก็บนํ้าคลองจันทิ ทากุม เมืองตราด - 20.00 2566 2568 800.00

8 อางเก็บนํ้าคลองหาดทรายแดง เกาะชาง เกาะชาง - - 2566 2567 270.00

9 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองโสน นนทรีย บอไร 73,000 - 2566 2568 750.00

10 อางเก็บนํ้าคลองเจา เกาะกูด เกาะกูด - 3.00 2566 2568 320.00

11 อางเก็บนํ้าวังตาสังข คลองใหญ แหลมงอบ - 30.00 2567 2568 700.00

12 อางเก็บนํ้าคลองดานใหม เกาะชาง เกาะชาง - 1.00 2567 2568 200.00

13 อางเก็บนํ้าบานอาวพราว เกาะกูด เกาะกูด - 1.00 2567 2568 150.00

14 อางเก็บนํ้าคลองยายก๋ี เกาะกูด เกาะกูด - 1.00 2567 2568 200.00

15 อางเก็บนํ้าเขาวังปลา วังกระแจะ เมืองตราด - 1.35 2568 2568 80.00

รวม 86,000 170.73 7,355.18  
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดตราด 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

1 ฝายบานคลองปุก สะตอ เขาสมิง - 0.77 2562 2562 30.00

2 ฝายบานตาพลาย สะตอ เขาสมิง - 0.48 2562 2562 30.00

3 ฝายบานตรอกเกษร หนองบอน บอไร - 0.84 2563 2563 30.00

4 ฝายบานหนองบอน หนองบอน บอไร - 1.01 2562 2562 30.00

5 ฝายบานทุงกราด 2 สะตอ เขาสมิง - 0.74 2563 2563 36.60

6 ฝายบานทุงกระบอก สะตอ เขาสมิง - 4.65 2563 2563 35.00

7 อาคารบังคับนํ้าบานหนองมาตร ชางทูน บอไร - 0.71 2564 2564 20.00

8 ฝายบานนาซ็อก (เพ่ิมเติม) ซ้ึง ขลุง - 1.00 2564 2564 30.00

9 ฝายคลองบอน หนองบอน บอไร - 1.79 2564 2564 35.00

10 ฝายคลองฉนาก บอพลอย บอไร - 0.85 2564 2564 30.00

11 ระบบสงนํ้าฝายคลองจาว เกาะกูด เกาะกูด - 0.10 2564 2564 45.00

12 ระบบทอสงนํ้าอางเก็บน้ําเขาระกํา-หนองโสน หนองโสน เมือง - 0.87 2564 2564 40.00

13 ฝายแกงชุมแสง สะตอ เขาสมิง - 1.34 2565 2565 35.00

14 ฝายคลองยายก๋ีและระบบสงนํ้า เกาะกูด เกาะกูด - 1.76 2565 2565 35.00

15 ฝายบานทุงกราด สะตอ เขาสมิง - 1.12 2565 2565 38.00

16 ฝายบานหนองนางนอน หนองบอน บอไร - 0.82 2565 2565 25.00

17 ระบบสงน้ําดวยแรงโนมถวงจากอางฯคลองโสน นนทรีย บอไร - 0.56 2564 2564 400.00

18 ระบบทอสงนํ้าอางเก็บนํ้าเขาระกํา-บานหนองโสน หนองโสน เมือง 1,000 0.95 2564 2564 30.00

19 ระบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าวังปลาหมอ เขาสมิง เขาสมิง - - 2562 2562 53.00

20 ฝายบานมะนาว บอพลอย บอไร - 1.84 2565 2565 25.40

21 ฝายบานฆอ วังตะเคียน เขาสมิง - 1.67 2565 2565 24.00

22 อาคารบังคับนํ้าบานหนองไมหอม 2 ชางทูน บอไร - - 2563 2563 15.00

23 ฝายบานตาพลาย 2 สะตอ เขาสมิง - - 2563 2563 15.00

24
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานเขาฉลาดพัฒนา
เทพนิมิตร เขาสมิง 650 - 2563 2563 40.00

25 แกมลิงเทพนิมิต เทพนิมิต เขาสมิง 100 - 2563 2563 16.00

26
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

บานศรีบัวทอง
ประณีต เขาสมิง 1,000 - 2563 2563 60.00

27
ระบบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าวังปลา

หมอสาย MP 0+000 - 4+000
เขาสมิง เขาสมิง 500 - 2563 2563 50.00

28
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า

ซอยเจียรพัฒนา
เทพนิมิต เขาสมิง 750 - 2563 2563 40.00

29 ปตร.บานหนองบอน ไมรูด คลองใหญ - 0.12 2563 2563 45.00

30
ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าเขาระกํา - คลอง

ควายแขวน ระยะ 2
วังกระแจะ เมือง - - 2563 2563 100.00
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ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดตราด (ตอ) 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

พ้ืนท่ี

ชลประทาน 

(ไร)

ความจุ 

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

วงเงิน 

(ลานบาท)

31 ทอระบายนํ้าคลองทุงไกดัน 2 ทากุม เมือง - - 2563 2563 10.00

32 แกมลิงคลองขวาง 2 ทากุม เมือง - 0.10 2563 2563 6.00

33 แกมลิงคลองขวาง ทากุม เมือง - 0.25 2563 2563 8.00

34 แกมลิงเกาะหมาก เกาะหมาก เกาะกูด - 0.04 2563 2563 5.00

35
ระบบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าวังปลา

หมอสาย MP 1L-MP 1R -MP
เขาสมิง เขาสมิง 1,000 - 2564 2564 80.00

36 แกมลิงฉุงใหญ ประณีต เขาสมิง 500 - 2564 2564 80.00

37 แกมลิงทุงสุขสาลี เทพนิมิตร เขาสมิง 500 - 2564 2564 28.00

38 เพ่ิมความจุอางเก็บนํ้าหวยแรง ดานชุมพล บอไร 15,000 10.00 2564 2564 60.00

39
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง 

กม.0+100 - 2+000
ดานชมุพล บอไร 15,000 - 2564 2564 100.00

40
ระบบสงนํ้าคันนาสุง สาย 1L-MP          

(อางเก็บนํ้าวังสมโภชน)
แสนตุง เขาสมิง 500 - 2564 2564 48.00

41
ระบบสงนํ้าคันนาสูง สาย 1R - MP        

(อางเก็บนํ้าหนองยายบัน)
สะตอ เขาสมิง 500 - 2564 2564 27.00

42
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

 บานทุงพีด
วังตะเคียน เขาสมิง 800 - 2564 2564 40.00

43 ฝายบานคลองพีด 4 หวยแรง เมือง - 1.20 2564 2564 30.00

44 โครงการปรับปรุงสระเก็บนํ้าคลองหนิดํา เกาะกูด เกาะกูด - - 2564 2564 45.00

45
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

 บานปากพีด - ฉางเกลือ
หวยแรง เมือง 2,000 - 2564 2564 18.00

46
ระบบสงนํ้าดวยแรงโนมถวงจากอางเก็บ

นํ้าเขาระกําไปยังตําบลหวยนํ้าขาว
วังกระแจะ เมือง 6,000 - 2564 2564 80.00

47 ระบบสงนํ้า ปตร.ประตูนํ้าทาพริก ทาพริก-เนินทราย เมือง 1,000 - 2564 2564 25.00

48 แกมลิงหนองเกาะเกตุ ชําราก เมือง - 0.39 2564 2564 15.00

49
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

 กม.2+000 - 4+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2565 2565 100.00

50 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าคลองรางหวาย เขาสมิง เขาสมิง 500 - 2565 2565 100.00

51
ระบบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าวังปลา

หมอสาย MP2 กม. 0+000 - 4+000
แสนตุง เขาสมิง 1,000 - 2565 2565 80.00

52 ระบบสงนํ้า ปตร.เวฬุ ประณีต เขาสมิง 2,000 - 2565 2565 60.00

53 ปตร.บานทาเสมอ ประณีต เขาสมิง 3,000 - 2565 2565 50.00

54 สถานีสูบผันนํ้าดวยไฟฟา ปตร.เวฬุ ประณีต เขาสมิง 3,000 - 2565 2565 30.00

55
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

 บานดินแดง
ประณีต เมือง 1,000 - 2565 2565 50.00

56 ปตร.บานนาเกลือ ชําราก เมือง - 0.13 2565 2565 35.00

57 แกมลิงเขาระกําขยาย หนองเสม็ด เมือง - 1.25 2565 2565 50.00

58
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

 กม. 4+000 - 6+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2566 2566 100.00

59
ระบบสงนํ้าโครงการอางเก็บนํ้าวังปลา

หมอสาย MP2 กม. 4+000 - 12+000
แสนตุง เขาสมิง 1,000 - 2566 2566 90.00

60
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสงนํ้าและ

บรรเทาอุทกภัย ปตร. บําโรณ
เขาสมิง เขาสมิง 3,000 - 2566 2568 390.00
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61
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

 บานตกณรงค
ประณีต เขาสมิง 1,500 - 2566 2566 60.00

62 อาคารอัดนํ้าพนมพริก แสนตุง เขาสมิง 500 - 2566 2566 30.00

63
ปรับปรุงสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอม

ระบบสงนํ้าบานตากแวง
วังตะเคียน เขาสมิง 1,200 - 2566 2566 90.00

64
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

กม.6+000 - 8+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2567 2567 100.00

65 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าดานชุมพล ดานชุมพล บอไร 2,100 - 2567 2567 80.00

66
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

บานปะเดา
ดานชมุพล บอไร 800 - 2567 2567 50.00

67
ปรับปรุงอาคารระบายนํ้าลนอางเก็บนํ้า  

 คลองโสน
นนทรี บอไร 800 5.00 2567 2567 60.00

68
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า   

 บานตรอกสังข
ทุงนนทรี เขาสมิง 350 - 2567 2567 40.00

69 ปรับปรุงระบบสงนํ้าบานตาพลาย สะตอ เขาสมิง - - 2567 2567 80.00

70
โครงการระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าคลองโสน

 สาย RMP
วังตะเคียน เขาสมิง 34,250 - 2567 2571 1000.00

71
อาคารบังคับนํ้าหนองพีด - อางเก็บนํ้า    

ดานชมุพล
หวยแรง เมือง - - 2567 2567 28.00

72 แกมลิงบานตะกาดพรวด แหลมกลัด เมือง - - 2567 2567 4.00

73 ขุดลอกอางเก็บนํ้าเขาระกําขยาย หนองเสม็ด เมือง - 10.00 2567 2567 200.00

74 เพ่ิมความจุอางเก็บนํ้าสะพานหิน แหลมกลัด เมือง - 22.00 2567 2567 200.00

75
ปรับปรุงระบบผันนํ้าเก็บนํ้าหวยแรง      

 กม.6+000 - 8+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2568 2568 100.00

76
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

 คลองทาหาด
แสนตุง เขาสมิง 1,000 - 2568 2568 50.00

77 ปตร.บานศรีบัวทอง วังตะเคียน เขาสมิง 3,000 - 2568 2571 180.00

78 อาคารบังคับนํ้าคลองฉนาก บอพลอย บอไร 500 - 2568 2568 35.00

79 อาคารบังคับนํ้า ทุงนนทรี เขาสมิง 300 - 2568 2568 25.00

80 ทรบ.คลองปอ แหลมงอบ - - 2568 2568 10.00

81 สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าอาวขามอาวใหญ เมือง 600 - 2568 2568 35.00

82
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

 กม.8+000 - 10+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2569 2569 100.00

83
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

บานแกงหิน
วังตะเคียน เขาสมิง 1,500 - 2569 2569 50.00

84
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเก็บกัก     

 อางเก็บนํ้าคลองหลอด 2
ดานชมุพล บอไร - 3.00 2569 2573 400.00

85 แกมลิงสระฆอ ตะกาง เมือง - 0.20 2569 2569 28.00  
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86 ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานแหลมกลัด แหลมกลัด เมือง - 0.10 2569 2569 10.00

87 ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานหินโคก วังกระแจะ เมือง - 0.10 2569 2569 10.00

88 ขุดลอกอางเก็บนํ้าคลองปอ หวยแรง เมือง - 0.10 2569 2569 10.00

89
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

กม.10+000 - 12+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2570 2570 100.00

90
ปรับปรุงระบบทอสงนํ้าลงลํานํ้าเดิม       

(RIVER OUTLET) อางเก็บนํ้าบานมะนาว
บอพลอย บอไร - - 2570 2570 35.00

91
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการระบายนํ้า 

 อางเก็บนํ้าบานมะนาว
บอพลอย บอไร - - 2570 2570 35.00

92 ขุดลอกอางเก็บนํ้าคลองปรง หวยแรง เมือง - 0.10 2570 2570 10.00

93 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยตากาด หวยแรง เมือง - 0.10 2570 2570 10.00

94 ขุดลอกอางเก็บมาบประดุ ทากุม เมือง - 0.10 2570 2570 10.00

95 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหนองแฟบ หนองคันทรง เมือง - 0.10 2570 2570 10.00

96 ขุดลอกอางเก็บนํ้าเขาระกํา วังกระแจะ เมือง - 0.25 2570 2570 30.00

97
ปรับปรุงระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง  

กม.12+000 - 14+000
หวยแรง เมือง 15,000 - 2571 2571 100.00

98
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า 

 อางเก็บนํ้าดานชุมพล
ดานชมุพล บอไร - - 2571 2571 35.00

99 ปรับปรุงระบบระบายนํ้าหวยแรง ดานชุมพล บอไร - - 2571 2571 10.00

100 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหนองยาง อาวใหญ เมือง - 0.10 2571 2571 10.00

101
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 1
หวยแรง เมือง 15,000 - 2572 2572 100.00

102
ปรับปรุงเสริมสันเข่ือนบานมะนาวเพ่ือ    

ความปลอดภัย
บอพลอย บอไร - - 2572 2572 15.00

103 ทํานบดินหนองทุงเขา วังตะเคียน เขาสมิง 500 - 2572 2572 20.00

104 ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานมะนาว บอพลอย บอไร 100 0.50 2572 2572 40.00

105
โครงการระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าคลองโสน

 สาย 2R - RMP
เทพนิมิต เขาสมิง 16,950 - 2572 2574 900.00

106 ขุดลอกอางเก็บนํ้าคลองขวางนอย ทากุม เมือง - 0.10 2572 2572 10.00

107 ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานธรรมชาติ คลองใหญ แหลมงอบ - 0.10 2572 2572 10.00

108
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 2
หวยแรง เมือง 15,000 - 2573 2573 100.00

109
ระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าหวยแรง - อาง

เก็บนํ้าดานชุมพล
ดานชมุพล บอไร 1,000 - 2573 2573 80.00

110
ปรับปรุงเสริมสันเข่ือนวังปลาหมอเพ่ือ    

ความปลอดภัย
เขาสมิง เขาสมิง - - 2573 2573 12.00

111 ขุดลอกอางเก็บนํ้าเขาพลู ทากุม เมือง - 0.10 2573 2573 10.00

112
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 3
หวยแรง เมือง 15,000 - 2574 2574 100.00
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113
ระบบผันนํ้าอางเก็บนํ้าเขาระกํา -        

อางเก็บนํ้าวังปลาหมอ
ทาโสม เขาสมิง 300 - 2574 2574 80.00

114
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพกรสงนํ้าระบบ 

 สงนํ้าทับทิมสยาม 01
ดานชมุพล บอไร 300 - 2574 2574 30.00

115
ปรับปรุงระบบทอสงนํ้าลงลํานํ้าเดิม       

 (RIVER OUTLET) อางเก็บนํ้าดานชุมพล
ดานชมุพล บอไร - - 2574 2574 40.00

116
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 4
หวยแรง เมือง 15,000 - 2575 2575 100.00

117
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

บานยายแห
วังตะเคียน เขาสมิง 1,000 - 2575 2575 50.00

118 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองแอง หนองบอน บอไร 20,000 - 2575 2578 600.00

119
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 5
หวยแรง เมือง 15,000 - 2575 2575 100.00

120
โครงการระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าคลองโสน

 สาย LMP
ดานชมุพล เขาสมิง 3,000 - 2575 2576 300.00

121
สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า  

บานคลองใหญ
คลองใหญ แหลมงอบ 1,500 - 2575 2575 45.00

122 ขุดลอกอางคลองเขาลาน แหลมกลัด เมือง - 0.10 2575 2575 10.00

123 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าหวยสะตอ หนองบอน บอไร 30,000 - 2576 2579 800.00

124
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

ชลประทาน ระยะที่ 6
หวยแรง เมือง 15,000 - 2576 2576 100.00

125 ปรับปรุงฝายคลองรางหวาย 1 เขาสมิง เขาสมิง 200 - 2576 2576 35.00

126
ขยายระบบผันนํ้าหวยแรง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทาน ระยะที่ 7
หวยแรง เมือง 15,000 - 2577 2577 100.00

127 ปรับปรุงฝายคลองรางหวาย 2 เขาสมิง เขาสมิง 200 - 2577 2577 35.00

128
โครงการระบบสงนํ้า อางเก็บนํ้าคลองโสน

 สาย 4 R - RMP
ทุงนนทรี เขาสมิง 1,800 - 2577 2578 200.00

129 ขุดลอกอางเก็บนํ้าทับตาพง ตะกาง เมือง - 0.10 2577 2577 10.00

130 ขุดลอกอางเก็บนํ้าสะพานหิน แหลมกลัด เมือง - 0.30 2577 2577 25.00

131 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าบานหม่ืนดาน บอพลอย บอไร 2,000 - 2578 2578 100.00

132 ปรับปรุงฝายคลองรางหวาย 3 เขาสมิง เขาสมิง 200 - 2578 2578 35.00

133 ขุดลอกอางเก็บนํ้าบานทุงตาปด หวยแรง เมือง - 0.10 2578 2578 10.00

134 ขุดลอกอางเก็บนํ้าหนองตาโหน หวยแรง เมือง - 0.10 2578 2578 10.00

135 ขุดลอกอางเก็บนํ้าคลองขวาง 2 ทากุม เมือง - 0.10 2578 2578 10.00

136 ปรับปรุงประตูระบายนํ้าเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง 1,000 - 2579 2580 150.00

137 ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองปุก สะตอ เขาสมิง 15,000 - 2579 2581 300.00

138 ประตูระบายนํ้าสีแงว ทากุม เมือง - 0.11 2579 2579 28.00

139 ปตร.แหลมคอ เนินทราย เมือง - 0.12 2579 2579 10.00

140 ขุดลอกอางเก็บนํ้าคลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ - 0.10 2580 2580 10.00

141 ขุดลอกอางเก็บนํ้าสระฆอ ตะกาง เมือง - 0.10 2580 2580 10.00

รวม 414,750.00 80.63 11,468.00  
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ 1,786,051 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 924,827 ไร หรือประมาณรอยละ 51.79 

ของพื้นท่ีจังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนที่ชลประทานแลว 123,350 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 13.34 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด   

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 

พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดําเนินการจํานวน 156 แหง เปนโครงการขนาดกลาง 15 แหง และโครงการ
ขนาดเล็ก 141 แหง หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 251.36 

ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 500,750 ไร รวมเปน 624,100 ไร ใชวงเงินรวม 

18,823.18 ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี ้

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 61 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 4 โครงการ
และโครงการขนาดเล็ก 57 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 149.73 
ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 85,300 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผน
ระยะสั้น 5,923.18 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 50 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 11 โครงการ
และโครงการขนาดเล็ก 39 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มอีก 99.50 ลาน
ลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 200,400 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะ
กลาง 8,015.00 ลานบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 45 โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 45 โครงการ
หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพิ ่มอีก 2.13 ลานลูกบาศกเมตร และเพิ่มพื้น ท่ี
ชลประทาน 215,050 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะยาว 4,885.00 ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                บทที่ 5 
จังหวัดตราด                                                                                                                                                                สรุปและขอเสนอแนะ 

สํานักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                              

5-2 

ตารางที ่5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดตราด 

พ้ืนที่จังหวัด (ไร) 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

(ไร) 
พ้ืนที่ชลประทาน

ปจจุบัน (ไร) 

พ้ืนที่ชลประทานที่
เพ่ิมขึ้น 

ตามแผนพัฒนา
การชลประทาน 

20 ป (ไร) 

รวมพ้ืนที่
ชลประทาน

ทั้งหมด 
เมื่อสิ้นสุดแผน 20 

ป (ไร) 
1,786,051 924,827 123,350 500,750 624,100 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ 

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

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