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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 
 

“ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร” 
 

 ในสมัยธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งทรงเป็น
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกไปตีที่ประเทศเขมร (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ได้แวะพักบริเวณ
สระแก้ว ทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอย จึงได้ขนานนามสระทั้งสองนี้ว่า "สระแก้วสระขวัญ" 
และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธี  ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สระแก้ว 

เดิมมีฐานะเป็นตำบล ซึ่งสมัยก่อนได้ตั้งเป็นด่านสำหรับตรวจคนและสินค้า เข้าออก มีข้าราชการตำแหน่งนายก
อง ทำหน้าที่เป็นนายด่าน พ.ศ.2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ  ชื่อว่า "กิ่งอำเภอสระแก้ว" 
ขึ้นอยู่ในการปกครองของ อำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้ชื่อสระน้ำ เป็นชื่อกิ่งอำเภอชื่อว่า "อำเภอสระแก้ว" ขึ้นอยู่ใน
การปกครองของจังหวัด ปราจีนบุรีและต่อมา ได้มีพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัดสระแก้ว" ได้เปิดทำการในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดย
เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย 

 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 236 กิโลเมตร มีเนื้อที่

ประมาณ 4,496,961 ไร่ หรือ ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ คลองหาด ตาพระยา และโคกสูง 

ดังนั้น ทำเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตู  สู่ภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน โดยมีจุดผ่านแดนที่สำคัญ 4 จุด 

คือ จุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้าน
คลองลึก อำเภออรัญประเทศ  

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทัง้ 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ ติดต่อ        จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
-    ทิศใต้  ติดต่อ        จังหวัดจันทบุรี 
-    ทิศตะวันออก ติดต่อ        ราชอาณาจักรกัมพูชา 
-    ทิศตะวันตก ติดต่อ        จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รูปที ่ 1-1  แสดงจุดที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว 

 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากจังหวัดสระแก้วอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน จึงมีอากาศร้อนมากกว่าจังหวัดอ่ืนที่อยู่ตามชายฝั่ง

ทะเลในฤดูร้อน และมีอากาศเย็นกว่าจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสระแก้ว 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 30.3 – 25.8 28.1 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 83.0 – 64.0 73.7 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3.89 – 2.41 3.14 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1610.7 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร -  1,335.8 
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รูปที ่1-2 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสระแก้ว 
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1.3   ข้อมูลการปกครอง 
 เขตการปกครองประกอบด้วย  9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  16 

เทศบาล (3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล) และ 49 องค์การบริหารส่วนตำบล 

 ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ 

และลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปดา 56 ลิปดาตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก
ยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตรพ้ืนที่ประมาณ 7,195.138 

ตารางกิโลเมตร 

1.4  ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดสระแก้ว  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,496,961 ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 
และลุ่มน้ำโตนเลสาป ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำปราจีนบุรี ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 1.4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,047.886 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.77 
ของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ 1,218,407 ไร่ ประมาณร้อยละ 27.08  ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 39.97 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสระแก้ว   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พืชไร่ 1,218,407 27.08 

พ้ืนที่ป่า 1,013,754 23.80 

พ้ืนที่นา 956,291 22.45 

ไม้ยืนต้น 721,465 16.04 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 214,890 5.04 

ไม้ผล 82,988 1.85 

พ้ืนที่น้ำ 76,058 1.78 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 71,521 1.60 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 13,072 0.28 

พ้ืนที่ลุ่ม 5,945 0.13 

พืชสวน 1,274 0.03 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 952 0.03 

พืชน้ำ 9 0.00 
ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2559 
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 1.4.2 ทรัพยากรดิน 

          จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจำแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดิน
ในที่ดอนในเขตดินแห้ง มีเนื้อที่ร้อยละ 70.06 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จำแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสระแก้ว 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 2,983,929 70.06 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 572,636 13.44 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 539,469 12.67 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 155,507 3.65 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น 6,394 0.15 
กลุม่ชดุดนิผสม 1,381 0.03 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
  1.5.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระแก้วมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192,442 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
58,677 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 561,938 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สระแก้ว เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสระแก้วมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
ร้อยละ 8.62 ซึ่งมีผลทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จำนวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 610,371 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จำนวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 561,938 
2565 573,673 
2570 585,654 
2575 597,885 
2579 (อนาคต 20 ปี) 610,371 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจำลองทวีกำลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี 
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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 1.5.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 40,325 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 
56 ของประเทศ และลำดับที่ 20 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 74.39 และภาค
เกษตรร้อยละ 25.61 โดยมีรายได้เฉลี่ย 22,115 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

 1.5.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระแก้วมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192,442 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
58,677 ครัวเรือน หรือร้อยละ 30.49 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
สระแก้ว ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 317 232 269 
ข้าวนาปรัง 526 470 553 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 670 642 789 
มันสำปะหลัง 3,486 3,072 3,316 
อ้อย 11,180 9,390 9,200 
ยางพารา 174 168 174 
ปาล์มน้ำมัน 1,795 1,618 1,691 

ทีม่า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

 สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและการพัฒนาในปัจจุบัน  
 

2.1 ลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
 จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยลุ่มน้ำหลัก จำนวน 2 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก ่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำโตนเล
สาบ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำประมาณ 6,596.71 ตารางกิโลเมตร โดยลุ่มน้ำปราจีนบุร ีจะแบ่งลุ่มน้ำย่อยได้ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่ม
น้ำคลองพระปรง และลุ่มน้ำคลองพระสะทึง ในส่วนของลุ่มน้ำโตนเลสาบ จะแบ่งออกเป็น 5 ลุ่มน้ำย่อย คือ ลุ่ม
น้ำลำสะโตน ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน ลุ่มน้ำคลองพรมโหด ลุ่มน้ำคลองน้ำใส และลุ่มน้ำห้วยนางาม 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำประมาณ 9,821 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ลุ่มน้ำย่อย อยู่ในเขต
จังหวัดสระแก้ว 2 ลุ่มน้ ำย่อย มี พ้ืนที่ ลุ่ มน้ ำประมาณ 3,751.10 ตารางกิ โลเมตร ได้แก่  ลุ่มน้ ำคลอง 
พระสะทึง และ ลุ่มน้ำพระปรง ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น 
อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเมืองสระแก้ว 

 

ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 
 ลุ่มน้ำโตนเลสาบ มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำประมาณ 4,150 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 ลุ่มน้ำย่อย อยู่ในเขต

จังหวัดสระแก้ว 5 ลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดสระแก้ว ในเขตอำเภอตาพระยา 
อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ บางส่วนของอำเภอวัฒนานคร และอำเภอคลองหาด มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำประมาณ  
2,845.60 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน ลุ่มน้ำห้วยตะเคียน ลุ่มน้ำห้วยนางาม ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด 
และลุ่มน้ำคลองน้ำใส 
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รูปที ่2-1 แสดงกราฟพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปราจีนบุรี 

 
 

 

 

พ้ืนท่ี 1.10 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 640.51 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 120.70 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 1.24 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 850.84 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 17.87 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 0.58 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 415.48 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 6.70 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 0.14 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 71.99 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 0.86 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 0.16 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 143.00 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 1.49 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 0.53 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 230.32 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 13.90 ล้าน ลบ.ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่

พ้ืนท่ี 0.37 ล้าน ไร่  
น้ำท่า 180.52 ล้าน ลบ.ม./ปี   
ปริมาณนำ้เก็บกักชลประทานปัจจุบนั 74.11 ล้าน ลบ.
ม.  
พ้ืนท่ีมีศักยภาพ 0.02  ล้านไร่  
พ้ืนท่ีพัฒนาแล้ว  0.002 ล้านไร ่
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดสระแก้วยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาด
เล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 485 แห่ง  สามารถเก็บกักน้ำได้ 343.39 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 132,239 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2   
 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสระแก้ว 
ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1. อ่างเก็บน ้า
 - จ ำนวน (แห่ง)  - 13 41 54
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - 264.47     19.75 284.22                 
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - 117,339 14,900 132,239
2. แก้มลิง
 - จ ำนวน (แห่ง)  -  -  30 30
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  -  -  11.60 11.60
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  -  -   - -
3. ฝาย
 - จ ำนวน (แห่ง)  -  - 95 95
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  -  - 14.88 14.88
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  -  -  -  - 
4. ปตร.
 - จ ำนวน (แห่ง)  -  - -   - 
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  -  - -   - 
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  -   - -   - 
5. สถานีสูบน ้า
 - จ ำนวน (แห่ง)  - -  23 23
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - -  0.12 0.12
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - -  -   - 
6. ระบบส่งน ้า
 - จ ำนวน (แห่ง)  - 10 10
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - -  0.15 0.15
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - -  -   - 
7. ระบบระบายน ้า  
 - จ ำนวน (แห่ง)  - -  2 2
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - -  0.70 0.70
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - -  -   - 
8. อ่ืนๆ
 - จ ำนวน (แห่ง)  - -  271 271
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - -  31.71 31.71
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - -   -  -
รวมทุกประเภท
 - จ ำนวน (แห่ง)  - 13 472.00 485
 - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  - 264.47                 78.92 343.39
 - พ้ืนท่ีชลประทำน (ไร่)  - 117,339 14,900 132,239  

 
 



โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัด                                                                                                                           บทที่ 2 
จังหวัดสระแกว้                                                                                                                สถานการณ์ด้านทรัพยากรนำ้และการพัฒนาในปัจจุบัน 

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-4 

 

 

รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดสระแก้ว  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดสระแก้ว 

ที ่ โครงการ ตำบล อำเภอ 
ความจุ 

พ้ืนที่
ชลประทาน 

ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 
1 อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ ์ 5.77 2,680 2527 2529 

2 อ่างเก็บน้ำกะบาก ท่าแยก เมือง 7.30 4,000 2522 2524 

3 อ่างเก็บน้ำคลองพันโป ้ โคกปี่ฆ้อง เมือง 0.27 2,800 2530 2532 

4 อ่างเก็บน้ำพระปรง ช่องกุ่ม วัฒนานคร 97.00 11,319 2534 2544 

5 อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 5.50 3,000 2530 2532 

6 อ่างเก็บน้ำเขาดิน คลองหาด คลองหาด 1.40 1,200 2532 2533 

7 อ่างเก็บน้ำคลองส้มป่อย ทัพไทย ตาพระยา 1.06 2,000 2522 2523 

8 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา 60.00 40,000 2529 2537 

9 อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โคคลาน ตาพระยา 10.00 5,000 2524 2526 

10 อ่างเก็บน้ำเขารัง ผ่านศึก 
อรัญ

ประเทศ 3.72 2,500 
2529 2532 

11 อ่างเก็บน้ำห้วยชัน ช่องกุ่ม วัฒนานคร 4.00 4,000 2521 2524 
12 อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร 2.20 1,000 2524 2527 
13 อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง  วังใหม ่ วังสมบูรณ ์ 65.00 40,640 2556 2560 

 รวม   264.47 117,339    
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2.3 สถานการณ์น้ำของจังหวัด 
 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง 
 ในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง สภาพปัญหา เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำโตนเลสาบมีปริมาณน้อย
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณอำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง ปัจจุบันมีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 900-1,100 

มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงเกณฑ์เฉลี่ย 1,400 -1,500 มิลลิเมตรต่อปี จึงทำให้ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่มีความจุอ่างเก็บน้ำ 

60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีน้ำเพียง 20-35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพ้ืนที่ชลประทาน 

40,000 ไร่ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
 แผนการบริหารจัดการน้ำเพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 การบริหารจัดการน้ำเพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ 

เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพ้ืนที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและพอเพียง รวมทั้งมีน้ำสำรองไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับ
การอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปีถัดไป โดยลำดับ
ความสำคัญ ดังนี้ 

 -   เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการประปา 
 -   เพ่ือรักษาระบบนิเวศทางน้ำ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่น้ำเสีย 
 -   เพ่ือการเกษตร 
 -   เพ่ือการอุตสาหกรรม 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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   2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ำท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว แยกตามพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ดังนี้  

 พ้ืนที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง มีปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อถึง 
ฤดฝูน ช่วงที่ฝนตกหนักแหล่งน้ำในพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำไว้ได้ ทำให้น้ำท่วมบริเวณท่ีลุ่มต่ำข้างคลอง
ธรรมชาติ แต่ก็ไม่รุนแรงมากนักท่วมขังประมาณ 3-5 วัน สามารถระบายไปทางพ้ืนที่ด้านท้ายน้ำได้เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่มีความลาดเอียงและเป็นพื้นที่ต้นน้ำ 

พ้ืนที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ มีปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อถึงฤดูฝน ช่ วงที่ฝนตกหนักแหล่งน้ำใน
พ้ืนที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำไว้ได้ โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำพรมโหด อำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีชุมชนย่าน
การค้าการลงทุน ตลาดการค้าชายแดน น้ำท่วมในเขตเทศบาลอรัญประเทศ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา 
น้ำท่วมในเขตเทศบาลอรัญประเทศ 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2538 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2540 ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2553  
ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2555 และครั้งที่ 5 เมื่อปี 2556 น้ำท่วมแต่ละครั้งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของ
อรัญประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจังหวัด
สระแก้ว ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
 แผนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 พัฒนาโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างไว้แล้ว   ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมขึ้น   10  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำไว้ส่วนหนึ่งและสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในลุ่มน้ำคลอง
พรมโหด โดยจัดซื้อพ้ืนที่หน้าฝายหรืออ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งประมาณ  150-200 ไร่ และขุดเป็นสระใหญ่ความลึก 
4 - 6  เมตร โดยรวมโครงการย่อย ๆ ทั้ง  13  แห่ง เข้าด้วยกันและเปิดเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง 

เพ่ือให้กรมชลประทาน สามารถจ่ายค่าทดแทนที่ดินได ้ 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดสระแก้ว 
 

 2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (AREA BASE) 
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ  (Area 
Base) จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 
 - พ้ืนที่ประสบปัญหาเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำโตนเลสาบตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 1,178,381 ไร่ อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของจังหวัด ครอบคลุมอำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และ
อำเภอคลองหาด ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 - พ้ืนที่ประสบปัญหาเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 750,496 ไร่ อยู่ทางตอนใต้
ของจังหวัดครอบคลุมอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์  และอำเภอคลองหาด ดังแสดงใน 
รูปที่ 2-5 
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  แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดสระแก้วต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นน้ำ การจัดทำ
แหล่งน้ำชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดทำแหล่ง
เก็บกักน้ำ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการผันน้ำจากพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้ำ รวมถึงการ
เก็บน้ำในลำน้ำ ซึ่งมีท้ังโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลำดับความสำคัญต่อไป 

 สำหรับปัญหาน้ำเค็มรุกพ้ืนที่เกษตรกรรม  โครงการชลประทานสระแก้วมีแผนการระบายน้ำ จากอ่างเก็บ
น้ำคลองพระสะทึง  จ.สระแก้ว เพ่ือช่วยผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำปราจีนบุรี ควบคู่ 
ไปกับ อ่างเก็บน้ ำคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ ำคลองระบม จ.ฉะเชิ งเทรา อ่างเก็บน้ ำขุนด่ าน 
ปราการชล จ.นครนายก และอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี 

ตาราง 2-3  แผนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ควบคุมความเค็ม ในแม่น้ำบางปะกง – ปราจีนบุรี ปี 2561-
2562 

 
 ปัญหาคุณภาพน้ำของจังหวัดสระแก้ว โดยส่วนมากพบในเขตพ้ืนที่ชุมชน เช่น ตลาดโรงเกลือ เทศบาล
เมืองอรัญประเทศ  ประสบปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ และในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่
แม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสีย ไม่สามารถนำมาใช้ในด้านเกษตรกรรม การอุปโภค – บริโภค รวมถึงส่ง
กลิ่นรบกวนพ้ืนที่โดยรอบ 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น้ำ 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้ำทั้งหมดและเมื่อนำไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนำไป
ประกอบในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
ในการศึกษาความต้องการใช้น้ำของจังหวัดสระแก้วครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ำจากกิจกรรมหลักที่
สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ 
ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ำเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของประชากร
โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณ
ประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 30.77 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 31.41, 32.06 และ 33.42 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
ตามลำดับ 
 

3.2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ำเพ่ือรักษา
ระบบนินิเวศท้ายน้ำของลุ่มน้ำหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดสระแก้วกับพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม
จังหวัดสระแก้ว จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำจังหวัดสระแก้ว เท่ากับ   
108.88  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
 

3.3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 
ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการน้ำเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้  
ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 894.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร 
จะเพ่ิมเป็น 896.69, 834.96 และ 934.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการประเมินความต้องการน้ำเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด  โดยประเมินจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึง
อัตราการใช้น้ำของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี 
และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 36.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 
42.37, 48.77 และ56.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ กิจกรรม 
ความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ปัจจุบนั  5 ปี  10 ปี  20 ปี  
(พ.ศ.2561) (พ.ศ.2565) (พ.ศ.2570) (พ.ศ.2580) 

1 น้ำต้นทุน (ล้าน ลบ.ม.)         
   - อ่างเก็บน้ำ 284.22 286.31 334.61 353.81 
   - ไม่ใช่อ่าง 59.17 93.65 93.65 93.65 
  รวมน้ำต้นทุน 343.39 379.96 428.26 447.46 
2 ความต้องการน้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี)     

2.1 อุปโภค-บริโภค 30.77 31.41 32.06 33.42 
2.2 รักษานิเวศ 101.22 108.88 108.88 108.88 
2.3 การเกษตร     

   - ในเขต ชป. 109.81 111.90 149.77 149.77 
   - นอกเขต ชป. 784.79 784.79 784.79 784.79 
   - รวม 894.60 896.69 934.56 934.56 

2.4 อุตสาหกรรม 36.81 42.37 48.77 56.14 
  รวมความต้องการใช้น้ำ 1,063.39 1,079.35 1,124.27 1,133.00 
 รวมความต้องการใช้น้ำในเขตชลประทาน + 

อุปโภค-บริโภค + รักษาระบบนิเวศ + 
อุตสาหกรรม + ท่องเที่ยว 

278.60 294.56 339.48 348.21 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวดั 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ. 2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”  
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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 4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จั งหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และ
วัฒนธรรม 

2) เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และ
สมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
6) เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561 – 2564) 
   วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว คือ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
3) ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  ให้มีความปลอดภัย  และปรับปรุงสิ่ งอำนวยความสะดวกเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า      การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การ

บริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
5) เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน (ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล) 
 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 
 4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ  
 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผน๖ะยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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 4.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

มีแนวทางดังนี้ 
 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 

- เป็นโครงการพระราชดำริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

  ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มน้ำหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ำท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดสระแก้ว มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)   ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 153 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ 

โครงการขนาดกลาง 12 โครงการ ขนาดเล็ก 123 โครงการ  และงานปรับปรุงระบบชลประทาน  14 โครงการ  
ดังแสดงตามตารางที ่4-1 

             จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นจำนวน 140 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 

จำนวน 13 โครงการ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บน้ำ มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถแก้หรือ
บรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) -                 3                   1                   4                   
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                 22.32              -                 22.32              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 2,510.0000       1,000.0000       3,510.0000       
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 4                   5                   3                   12                  
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 13.34              24.00              19.20              56.54              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 18,165            34,000            -                 52,165            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 942.9110         3,531.0000       1,915.0000       6,388.9110       
3. ขนาดเล็ก
  - จ านวน (โครงการ) 117                5                   -                 122                
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 48.12              3.66                -                 51.78              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,902.8500       90.0000           -                 3,992.8500       
4. ปรับปรุงระบบชลประทาน
  - จ านวน (โครงการ) 14                  -                 -                 14                  
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 10.68              -                 -                 10.68              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 682.8700         -                 -                 682.8700         

รวมทุกขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 135                13                  4                   152                
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 72.14              49.98              19.20              141.32            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 18,165            34,000            -                 52,165            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 5,528.6310       6,131.0000       2,915.0000       14,574.6310     

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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ตารางท่ี 4 -2  สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามยุทธศาสตร์น้ำ 

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

ขนาดใหญ่ 1                    1,600               3                  1,910.0000     4                  3,510.0000     
ขนาดกลาง 12                  6,388.9110        -               -               12                6,388.9110     
ขนาดเล็ก 116                 3,789.9500        6                  202.9000        122               3,992.8500     
ปรับปรุงระบบชลประทาน 14                  682.8700           -               -               -               682.8700        

รวม 143                 12,461.7310       9                  2,113            152               14,574.6310    

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่ ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 
พ้ืนท่ี ชป. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
คลองระบายน ้าเล่ียงชุมชนเมืองใหม่ 
(เลียบถนนเล่ียงเมือง ทล.)

ผักขะ,คลองทับ
จันทร์,เมืองไผ่,ฟาก

ห้วย,ท่าข้าม
อรัญประเทศ -         -               -         2564 2567 410.0000    

2
โครงการประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้า
ห้วยพรมโหดพร้อมพนังป้องกันน ้าท่วม

คลองน ้าใส วัฒนานคร -         726              -         2565 2568 500.0000    

3 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยสะโตน ทัพราช ตาพระยา -         12,800          22.32      2566 2570 1,600.0000  
4 โครงการประตูระบายน ้าพรมโหด คลองน ้าใส วัฒนานคร -         68,500          -         2568 2573 1,000.0000  

รวม -         82,026          22.32      3,510.00     

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง

 
 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 
พ้ืนท่ี ชป. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ระบบส่งน ้าคลองพระสะทึงฝ่ังซ้าย ระยะท่ี 1 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 8,200 - - 2563 2566 866.0000 

2 ระบบส่งน ้าคลองพระสะทึงฝ่ังซ้าย ระยะท่ี 2 วังใหม่ วังสมบูรณ์ 14,300 - - 2565 2568 730.0000 

3 โครงการอ่างเก็บน ้าแซร์ออ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดสระแก้ว แซร์ออ วัฒนานคร -         5,065 2.09 2562 2563 229.0000 

4 โครงการอ่างเก็บน ้าคลองนางชิง จังหวัดสระแก้ว ห้วยโจด วัฒนานคร -         3,500 6.25 2563 2565 295.0000 

5 อ่างเก็บน ้าบ้านท่าเกวียน วัฒนานคร วัฒนานคร -         8,400            10.00       2575 2577 990.0000     

6 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองหล่ม หนองแวง วัฒนานคร -         6,400            12.00       2568 2570 1,110.0000   

7 ปตร.บ้านคลองยาง ผักขะ วัฒนานคร -         500              5.00        2563 2564 120.0000     

8 อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ตอนล่าง คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ -         5,500            7.00        2567 2569 680.0000     
9 อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ ทับพริก อรัญประเทศ -         1,400            3.20        2578 2580 305.0000     

10 เพ่ิมความจุอ่างเก็บน ้าบ้านหนองบัวเหนือ หันทราย อรัญประเทศ 11,500     2,500            5.00        2564 2566 145.0000     

11 อ่างเก็บน ้าบ้านทับยาง ไทรทอง คลองหาด -         4,900            6.00        2573 2575 620.0000     

12 ระบบส่งน ้าฝ่ังขวา โครงการระบบส่งน ้าคลองพระสะทึง ต้าบลวังใหม่ 
อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วังใหม่ วังสมบูรณ์ 18,165 - - 2560 2563 298.9110 

รวม 52,165     38,165          56.54       6,388.9110  

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง

 
 

ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 
พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ฝายบ้านเขาจานแก่น เบญจขร คลองหาด -           380 0.46 2562 2562 15
2 อาคารอัดน ้าบ้านกุดผือ โนนหมากมุ่น โคกสูง -           420 0.82 2562 2562 10
3 อาคารอัดน ้าบ้านหนองคุ้ม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           250 0.3 2562 2562 20
4 ฝายบ้านคลองใหญ่พัฒนา คลองไก่เถ่ือน คลองหาด -           1500 1.18 2562 2562 35
5 ฝายบ้านเหล่ากกโก บ้านแกง เมือง -           3000 4.97 2562 2562 45
6 ฝายบ้านสระหลวง 1 คลองหาด คลองหาด -           675 1.24 2562 2562 35
7 ฝายบ้านสระหลวง 2 คลองหาด คลองหาด -           450 0.86 2565 2565 25.00
8 ฝายบ้านห้วย บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว -           550 -        2564 2564 45.00
9 ฝายบ้านขอนขว้าง เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           350 0.52 2565 2565 30.00
10 ฝายบ้านวังทอง วังทอง วังสมบูรณ์ -           300 0.51 2564 2564 30
11 อาคารอัดน ้าบ้านโรงเล่ือย บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว -           200 -        2565 2565 30.00
12 ฝายบ้านห้วย บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว -           550 -        2563 2563 30
13 อาคารอัดน ้าบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน วัฒนานคร -           500 -        2564 2564 10.20
14 อาคารอัดน ้าบ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา -           400 -        2564 2564 35.00
15 อาคารอัดน ้าบ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร -           300 -        2564 2564 5.60
16 อาคารบังคับน ้าคลองยุทธศาสตร์ บ้านใหม่ดีงาม ป่าไร่ อรัญประเทศ -           1000 -        2563 2563 40.00
17 อาคารอัดน ้าในคลองยุทธศาสตร์ห้วยชัน3แห่ง ช่องกุ่ม วัฒนานคร -           70 0.19 2561 2561 7.00
18 อาคารอัดน ้าบ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร -           500 -        2564 2564 2.40
19 อาคารบังคับน ้าบ้านหนองสมบูรณ์ คลองหินปูน วังน ้าเย็น -           500 -        2564 2564 28.00
20 อาคารอัดน ้าบ้านหนองแวง หนองแวง วัฒนานคร -           800 -        2564 2564 30.00

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว (ต่อ) 
พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

21 อาคารบังคับน ้าบ้านทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด -           1730 -        2563 2563 10
22 อาคารบังคับน ้าบ้านเขาช่องแคบ คลองหาด คลองหาด -           -             -        2564 2564 4.50
23 อาคารอัดน ้าบ้านเขาดิน คลองหาด คลองหาด -           -             -        2564 2564 40.00
24 อาคารอัดน ้าบ้านคลองเจริญสุข วังทอง วังสมบูรณ์ -            - 3.72 2564 2564 10.00
25 อาคารอัดน ้าบ้านคลองหวาย วังใหม่ วังสมบูรณ์ -           1500 1.62 2564 2564 20.00

26

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย  No.2879  สระเก็บน ้าบ้านหนองหว้าและระบบ
กระจายน ้า

หนองม่วง โคกสูง -           315 1 2562 2562 145.00

27

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย NO.1404 สระเก็บน ้าบ้านเหล่าคลองกลางและระบบ
กระจายน ้า

หนองสังข์/ป่าไร่ อรัญประเทศ -           325 1.3 2564 2564 129.00

28

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย NO.3264  NO.2924 NO.3263 สระเก็บน ้าบ้าน
คลองทราย และระบบกระจายน ้า

หนองม่วง โคกสูง -           150 1.3 2564 2564 102.00

29

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย NO.3922  NO.4341  สระเก็บน ้าบ้านหนองมะอึ 
และระบบกระจายน ้า

โนนหมากเค็ง วัฒนานคร -           325 1 2564 2564 145.00

30

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย NO.3931  สระเก็บน ้าบ้านนางาม และระบบ
กระจายน ้า

วัฒนานคร วัฒนานคร -           150 0.9 2564 2564 25.00

31

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพื นท่ียึดคืน ตามมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาการครอบครองท่ีดินเขตปฏิรูบท่ีดิน เพ่ือเกษตรกรโดยมิ
ชอบด้วยกฏหมาย NO.421  แก้มลิงบ้านทรัพย์เจริญ พร้อมระบบ
กระจายน ้า

คลองหินปูน วังน ้าเย็น -           180 0.9 2564 2564 25.00

32 ฝายบ้านแก่งส้าราญ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ -           700 -        2563 2563 30.6
33 ฝายบ้านวังนคร วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ -           -             -        2563 2563 20
34 ฝายบ้านไทยพัฒนา คลองหาด คลองหาด -           180 -        2563 2563 13.75

35 อาคารอัดน ้าบ้านหนองขาม บ้านด่าน อรัญประเทศ -           500 1.8 2564 2564 20.00

36 ฝายบ้านท่าระพา ศาลาล้าดวน เมืองสระแก้ว -           200  - 2564 2564 90.00

37 อาคารอัดน ้าบ้านคลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว -           1000 0.36 2564 2564 18.00

38 ฝายบ้านวังดารา 2 วังทอง วังสมบูรณ์ -           370 1.68 2564 2564 30.00

39 ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ -           125 0.26 2564 2564 25.00

40 ฝายบ้านเขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           -             -        2563 2563 15

41 ปรังปรุงท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา -           -             -        2563 2563 203.00

42 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D2 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง  ระยะท่ี 3 ทัพราช ตาพระยา -           3500 -        2563 2563 20.00

43 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าเขารัง ระยะท่ี 2 ผ่านศึก อรัญประเทศ -           อุปโภค-บริโภค -        2563 2563 10.00

44 อาคารอัดน ้าบ้านโคกไม้งาม ช่องกุ่ม วัฒนานคร -           180 0.2128 2564 2564 10.20

45 อาคารอัดน ้าบ้านโนน ท่าเกวียน วัฒนานคร -           200 0.0433 2564 2564 10.00

46 อาคารอัดน ้าบ้านทับใหม่ วัฒนานคร วัฒนานคร -           3500 -        2564 2564 25.00

47 ฝายบ้านคลองชล วังทอง วังสมบูรณ์ -           500 0.9 2564 2564 54.50

48 แก้มลิงคลองทับจันทร์ คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ -           350 0.494 2564 2564 44.00

49 แก้มลิงบ้านผ่านศึก ผ่านศึก อรัญประเทศ -           100 0.3 2564 2564 7.00

50 แก้มลิงบ้านเขาดิน 2 คลองหาด คลองหาด -           4000 0.3 2564 2564 10.00

51 แก้มลิงบ้านวังสุวรรณ วังทอง วังสมบูรณ์ -           250 0.3 2564 2564 10.00

52 แก้มลิงบ้านสลอนคอง-บ้านกุดหิน คลองน ้าใส อรัญประเทศ -           175 0.26 2564 2564 40.00

53 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านหนองเรือ หนองน ้าใส วัฒนานคร -           อุปโภค-บริโภค -        2564 2564 10.00

54 ทรบ.บ้านคลองร่วม วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ -           120 0.1091 2564 2564 17.00

55 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ บ้านตาพระยาถึงบ้านทัพเสรี ทัพเสด็จ ตาพระยา -           1300 -        2565 2565 10.00

56 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านลูกช้างถึงบ้านทัพเซียม ตาพระยา ตาพระยา -           1300 -        2565 2565 10.00

57 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านทัพเซียมถึงบ้านโนนหมากมุ่น ทัพเสด็จ ตาพระยา -           1800 -        2565 2565 4.90

58 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านโนนหมากมุ่นถึงบ้านศิลารัตน์พัฒนา โนนหมากมุ่น โคกสูง -           1500 -        2565 2565 0.55

59 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ อ่างเก็บน ้าเขาดิน คลองหาด คลองหาด -           1200 -        2565 2565 0.00

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว (ต่อ) 

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

60  ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี ทับพริก/คลองหาด อรัญประเทศ -           อุปโภค-บริโภค -        2565 2565 15.00

61 อาคารบังคับน ้าบ้านทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด -           1730 -        2565 2565 10.00

62 อาคารอัดน ้าบ้านโคกสะอาด ทัพเสด็จ ตาพระยา -           50 0.9 2565 2565 28.00

63 ขุดลอกคลองอ่างเก็บน ้าเขาดินตอนล่าง พร้อม ทรบ. คลองหาด คลองหาด -           1200 -        2565 2565 20.00

64 ขุดลอกคลองยุทธศาสตร์อ่างเก็บน ้าเขาดิน คลองหาด คลองหาด -           1200 -        2565 2565 42.00

65 ขุดลอกสระน ้าบ้านหนองนกเขา ท่าเกษม เมืองสระแก้ว -           300 -        2565 2565 25.00

66 ขุดลอกสระน ้าบ้านหนองนกกระเรียน ท่าเกษม เมืองสระแก้ว -           380 -        2565 2565 25.00

67 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านอ่างศิลา โนนหมากมุ่น โคกสูง -           1200 -        2565 2565 8.00

68 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าเขาเล่ือม คลองหาด คลองหาด -           2280 -        2565 2565 10.00

69 ปรับปรุงเสริมคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           150 -        2565 2565 100.00

70 ปรับปรุงระบบท่อคลองอ่างเก็บน ้าหมากนัด บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว -           150 -        2565 2565 40.00

71 ขุดลอกคลองห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา -           75 -        2565 2565 25.00

72 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D3 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา -           3500 -        2565 2565 90.00

73 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D4 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา -           3500 -        2565 2565 50.00

74 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเนินสูง โคกป่ีฆ้อง เมืองสระแก้ว -           150 0.843 2565 2565 100.00

75 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านเขานันทา พระเพลิง เขาฉกรรจ์ -           250 0.5 2565 2565 45.00

76 แก้มลิงบ้านภูน ้าเกลี ยง ป่าไร่ อรัญประเทศ -           250 0.494 2565 2565 44.00

77 แก้มลิงพระเพลิงน้อย พระเพลิง เขาฉกรรจ์ -           450 0.3 2565 2565 10.00

78 แก้มลิงบ้านหนองผักหนาม ตาหลังใน วังน ้าเย็น -           125 0.28 2565 2565 9.50

79 แก้มลิงบ้านหนองแข้ ท่าข้าม อรัญประเทศ -           100 0.27 2565 2565 7.00

80 แก้มลิงบ้านโพธ์ิทอง (อ่างคลองยาง)และระบบส่งน ้าบ้านหนองเม็ก หนองแวง โคกสูง -           300 0.26 2565 2565 40.00

81 แก้มลิงบ้านทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด -           140 0.26 2565 2565 40.00

82 แก้มลิงบ้านน ้าซับ วังใหม่ วังน ้าเย็น -           150 0.25 2565 2565 8.00

83 ปรับปรุงคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           -             0.25 2565 2565 5.25

84 แก้มลิงยุทธศาสตร์บ้านเขาดิน คลองหาด คลองหาด -           150 0.22 2565 2565 6.00

85 แก้มลิงห้วยพรมโหด 1 คลองน ้าใส วัฒนานคร -           200 0.2 2565 2565 30.00

86 แก้มลิงห้วยพรมโหด 2 คลองน ้าใส วัฒนานคร -           200 0.2 2565 2565 5.00

87 แก้มลิงบ้านหนองบัวเหนือ หันทราย อรัญประเทศ -           1000 0.2 2565 2565 5.00

88 แก้มลิงบ้านหนองหล่ม หนองแวง วัฒนานคร -           130 0.2 2565 2565 1.00

89 แก้มลิงคลองบ้านร้าง ท่าเกวียน วัฒนานคร -           100 0.2 2565 2565 5.00

90 แก้มลิงบ้านคลองพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน ้าเย็น -           400 0.193 2565 2565 7.00

91 ประตูระบายน ้าบ้านคลองยาง ผักขะ วัฒนานคร -           500 0.15 2565 2565 100.00

92 ประตูระบายน ้าคลองท่ากะบาก ท่าแยก เมืองสระแก้ว -           300 0.15 2565 2565 40.00

93 ทรบ.บ้านน้อยพัฒนาและการขุดลอก ทัพเสร็จ ตาพระยา -           -             0.07 2565 2565 2.90

94 ทรบ.บ้านคลองไก่เถ่ือน คลองไก่เถ่ือน คลองหาด -           200 0.06 2565 2565 18.00

95 ปรับปรุงคลองระบายน ้าท้ายอาคารระบายน ้าล้น อ่างเก็บน ้าคลองทราย หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร -           100 -        2565 2565 25.00

96 ฝายบ้านหนองบัวใต้ หันทราย อรัญประเทศ -           200 0.6586 2565 2565 43.80

97 ฝายบ้านใหม่ไทยถาวร 2 ทัพราช ตาพระยา -           400 -        2565 2565 405.00

98 ฝายบ้านโคกตะแบน ทัพราช ตาพระยา -           400 -        2565 2565 25.00

99 ฝายบ้านคลองน ้าใส ทัพเสด็จ ตาพระยา -           400 -        2565 2565 40.00

100 ฝายบ้านเจียงด้า ทัพเสด็จ ตาพระยา -           400 -        2565 2565 17.00

101 ฝายน ้าล้นคลองล้าสะโตน ตาพระยา ตาพระยา -           -             -        2565 2565 20.00

102 ขุดขยายอ่างเก็บน ้าคลองหว้า ทับพริก อรัญประเทศ -           2000 0.18 2565 2565 7.00

103 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าคลองหว้า ทับพริก อรัญประเทศ -           2000 0.18 2565 2565 8.20

104 ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังซ้ายท้านบดินล้าสะโตน 3 แห่ง ทัพไทย ตาพระยา -           3500 -        2565 2565 90.00

105 ฝายบ้านแก่งส้าราญ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ -           700 1.61 2563 2563 30.00

106 ฝายบ้านแสง์ ทัพเสด็จ ตาพระยา -           420 0.6 2563 2563 25.00

107 ฝายบ้านคลองชล วังทอง วังสมบูรณ์ -           385 1.87 2563 2563 30.00

108 อาคารบังคับน ้าบ้านกุดเวียน ตาพระยา ตาพระยา -           350 1.23 2564 2565 20.00

109 ฝายบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ทัพราช ตาพระยา -           500 0.98 2565 2565 25.00

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว (ต่อ) 
พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

110 ฝายบ้านไทยพัฒนา คลองหาด คลองหาด -           240 0.61 2566 2566 20.00

111 ฝายบ้านคลองสิบสาม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ -           340 1.06 2566 2566 20.00

112 ฝายบ้านซับทรายทอง วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ -           340 0.92 2566 2566 20.00

113 ฝายบ้านหนองหลวง ฟากห้วย อรัญประเทศ -           380 0.55 2563 2563 18.00

114 ฝายบ้านคลองยาง 2 ทัพราช ตาพระยา -           350 0.52 2563 2563 30.00

115 ฝายบ้านมะกอก ทัพเสด็จ ตาพระยา -           360 0.68 2564 2564 18.00

116 อาคารอัดน ้าบ้านสวนอุดมพร้อมขุดลอก ฟากห้วย อรัญประเทศ -           380 0.55 2564 2564 18.00

117 อาคารเก็บกักน ้าบ้านโคกไพลพร้อมขุดลอก ทัพราช ตาพระยา -           330 0.77 2565 2564 18.00

118 ฝายบ้านนาเหล่าประชาสรรค์ ฟากห้วย อรัญประเทศ -           300 0.52 2565 2565 18.00

119 อาคารอัดน ้าคลองอีสานเขียว โคคลาน ตาพระยา -           320 0.51 2565 2565 15.00

120 ฝายคลองยายเฮา คลองหาด คลองหาด -           220 0.45 2565 2565 18.00

121 อาคารอัดน ้าคลองหินใหญ่ โคคลาน ตาพระยา -           280 0.53 2566 2566 15.00

122 อาคารอัดน ้าคลองหนองไม้ตาย โคคลาน ตาพระยา -           250 0.54 2566 2566 15.00

รวม                 -           77,075.00        51.78    3,992.8500

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 
ตารางท่ี 4 -6 งานปรับปรุงระบบชลประทาน ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 

พ้ืนท่ี ชป. พ้ืนท่ีรับประโยชน์ ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียน ตชด.บ้านเขาสารภี
ทับพริก/
คลองหาด

อรัญประเทศ อุปโภค-บริโภค 25 0.04 2561 2561 20.0000 

2 ปรังปรุงท้านบดิน อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา  - - - 2563 2563 203.0000
3 ปรับปรุงเสริมคลองส่งน ้าอ่างเก็บน ้าคลองสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์  - 2,680 5.70 2563 2563 4.0000
4 ปรับปรุงระบบท่อคลองอ่างเก็บน ้าหมากนัด บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว  - 150 0.03 2563 2563 4.5000
5 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านลูกช้างถึงบ้านทัพเซียม ตาพระยา ตาพระยา  - 1,300 1.30 2564 2564  40.0000

6 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านทัพเซียมถึงบ้านโนนหมากมุ่น ทัพเสด็จ ตาพระยา  - 1,800 1.80 2564 2564  91.0000

7
ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์  บ้านโนนหมากมุ่นถึงบ้านศิลา
รัตน์พัฒนา

โนนหมากมุ่น โคกสูง  - 1,500 1.50 2564 2564  75.0000

8 ปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์ อ่างเก็บน ้าเขาดิน  คลองหาด คลองหาด  - 100 0.09 2564 2564 54.5000
9 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D3 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา  - - - 2564 2564 90.0000
10 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D4 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา  - - - 2564 2564 50.0000
11 ปรับปรุงระบบระบายน ้า D2 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง  ระยะท่ี 3 ทัพราช ตาพระยา  - 3,500 0.07 2564 2564 20.0000
12 ขุดลอกคลองห้วยยาง ทัพราช ตาพระยา  - 75 0.15 2564 2564  5.3200

13
ปรับปรุงคลองระบายน ้าท้ายอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้า
คลองทราย

หนอง
ตะเคียนบอน

วัฒนานคร  - - - 2565 2565 0.5500

14
ติดตั งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน  อ่างเก็บน ้าคลองเกลือ 
อ่างเก็บน ้าห้วยตะเคียน

หนองหมาก
ฝ้าย

วัฒนานคร
 - 

- - 2565 2565 25.0000

รวม 11,130 10.68 682.8700

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ 4,496,961 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,047,886 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.77  

ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 132,239 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 4.34 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561- 
พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 152 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ ขนาดกลาง 12 

โครงการ ขนาดเล็ก 122 โครงการ  และปรับปรุงระบบชลประทาน  14 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ 
ตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 141.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 

52,165 ไร่  ใช้วงเงินรวม 14,574.63 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดำเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 135 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 4 โครงการ ขนาดเล็ก 

117 โครงการ และปรับปรุงระบบชลประทาน 14 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 

72.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 18,165 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 

5,528.63 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 13 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ขนาดกลาง 

5 โครงการ และขนาดเล็ก 5 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 49.98  ล้านลูกบาศก์เมตร 

และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 34,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะกลาง 6,131.00 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 
 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง  4 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่  1 โครงการ และ 
ขนาดกลาง 3 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงิน
งบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะยาว 2,915.00 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว 

พ้ืนทีจั่งหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน

ตามแผนหลักการพัฒนาการ
ชลประทาน 20 ปี

รวมพ้ืนทีช่ลประทาน
ทัง้หมดเมือ่ส้ินแผน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
4,496,961 3,047,886 132,239 52,165 184,404  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน
สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สำหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดำเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทกุภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดำเนินการได้ โดยควรคำนึงถึงเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้เป็นสำคัญ 

 5.2.1 แผนพัฒนาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจังหวัดสระแก้ว 
 การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำจังหวัดสระแก้ว มีโครงการหลักที่จะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย คือ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ในพ้ืนที่อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยาเป็น 1 ใน 9 
อำเภอของจังหวัดสระแก้วและเป็นอำเภอที่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมากที่สุดของจังหวัดสระแก้ว อำเภอตาพระยา
ประกอบไปด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลทัพราช ทัพไทย ทัพเสด็จ ตาพระยาและโคคลาน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 548 ,961 ไร่ 
เป็นพื้นที่การเกษตร 233,326 ไร่ คิดเป็น 42% ของพ้ืนที่ทั้งอำเภอ 
 อำเภอตาพระยา จะตั้งอยู่ในลุ่มน้ำย่อยห้วยสะโตนเกือบทั้งหมด จะมียกเว้นบางส่วนของพ้ืนที่ในตำบล
โคคลาน ที่จะอยู่ในลุ่มน้ำห้วยตะเคียนสภาพทั่วไปของลุ่มน้ำห้วยสะโตน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกจะเป็น
ภูเขาสูง ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเทไปสู่ประเทศกัมพูชา มีพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 846.63 
ตาราง 
กิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 230.32 ล้าน ลบ.ม. มีลำน้ำหลัก 3 สาย คือ ห้วยสะโตน ห้วยยาง และคลองแผง 
 ปัญหาของอำเภอตาพระยา คือ ภัยแล้งซ้ำซากและดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  ดังนั้นปัญหาภัยแล้งจึ ง
เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข ให้กับอำเภอตาพระยา 
 
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ 

ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่อยู่ในที่อับฝน และลาดชันสู่ประเทศกัมพูชา ประกอบกับปริมาณ
น้ำฝนที่ตกในแต่ละปีเพียง 900-1,100 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติ ที่ควรจะตกประมาณ 1,400-1,500 

มิลลิเมตร   จึงทำให้ ลุ่มน้ำห้วยสะโตนเกิดสภาวะแห้งแล้งกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ  
ลุ่มน้ำห้วยสะโตนมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพียงแห่งเดียว คือ อ่างฯห้วยยาง ความจุ 60 ล้าน ลบ.ม. โดยที่

ผ่านมาปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 25-35 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำ 
ลำห้วยสะโตนยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ มีเพียงฝาย/แก้มลิง 13 แห่ง  รวมความจุ 1.2 ล้าน ลบ.ม. 

ในขณะที่ปริมาณน้ำท่าห้วยสะโตนทางด้านต้นน้ำ(ท่ีตั้งแผนงานฯอ่างฯสะโตฯ) มีน้ำท่าไหลลงมาประมาณ 24 ล้าน 

ลบ.ม.  ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลทิ้งไปยังด้านท้ายน้ำออกไปทางประเทศกัมพูชา โดยไม่เกิดประโยชน์ 
ในฤดูน้ำหลาก  เนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ช่วยบรรเทาความรุนแรงของน้ำท่วม ขนาดของลำ

น้ำมีขนาดเล็ก รวมทั้งอาคารชลศาสตร์ในลำห้วยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างของลำ
น้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี พ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังและทำให้เกิดความเสียหายมาก คือ พ้ืนที่ช่วงท้ายน้ำใน
เขต อบต.ทัพเสด็จ โดยมีขอบเขตพ้ืนที่น้ำท่วมด้านทิศตะวันตก-ทิศตะวันออก เริ่มตั้งแต่ช่วงแก้มลิงหนองเวียน ไป
จนถึงถนนศรีเพ็ญ (ทช.3446) 
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แนวทางเลือกการพัฒนาแหล่งน้ำ 

1. มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป้าหมายหลักลุ่มน้ำย่อยห้วยสะโตน โดยเฉพาะพ้ืนที่เกษตรตามแนวลำห้วย
สะโตน ประมาณ 20,000 ไร่ 

2. พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหา โดยไม่
ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด  ต่อพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา  เป็นลำดับแรก อาทิ  ฝาย แก้มลิง 

โครงการผันน้ำ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีรับประโยชน์ (ไร่) อ่าง22.3ล้าน อ่าง18ล้าน อ่าง15ล้าน อ่าง12ล้าน อ่าง9ล้าน อ่าง6ล้าน

พ้ืนท่ีรับประโยชน์ฝายเดิม 13 แห่ง 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300

พ้ืนท่ีรับประโยชน์ฝายใหม่ 4 แห่ง 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 0

พ้ืนท่ีศักยภาพท้ายอ่างห้วยสะโตน 8,500 7,000 5,500 3,500 1,000 0

พ้ืนท่ีศักยภาพโครงการผันน้้า 0 0 0 0 0 0

รวม 19,550 18,050 16,550 14,550 12,050 9,300
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เมือ่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนเสร็จ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการและใกล้เคียงดังนี้ 

1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกในเขตบ้านหนองติม บ้านหนองปรือและบ้านใหม่ไทยถาวร  
ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว อย่างเต็มที่ในฤดูฝนประมาณ 8,369 ไร่และในฤดูแล้ง 4,700 ไร่ 

2. สามารถใช้น้ำที่เก็บกักไว้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
โครงการและใกล้เคียง 

3. ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดข้ึนแก่พ้ืนที่ตามแนวสองฝั่งลำน้ำห้วยสะโตน โดยมีอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งกักเก็บ
ไว้ตอนบนพ้ืนที่เพ่ือช่วยกักน้ำไว้ในฤดูน้ำหลาก 

4. สามารถใช้ตัวอ่างเก็บน้ำและลำน้ำห้วยสะโตน เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดและทำการประมงของ
ราษฎร ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและภาวะโภชนาการ ทำให้อาหารมีโปรตีนสำหรับราษฎรเพิ่มขึ้น 

5. สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังอำเภอตาพระยาและราษฎรที่อาศัย
อยู่ในเขตใกล้เคียง 


	1ปก_สระแก้ว
	2คำนำ-สระแก้ว
	3สารบัญ-สระแก้ว
	บทที่1-สระแก้ว
	บทที่2-สระแก้ว
	บทที่3-สระแก้ว
	บทที่4-สระแก้ว
	บทที่5-สระแก้ว

