
 
 

รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ํา 
 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 

สํานักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน 
ธันวาคม 2561 

 

 



โครงการจดัทําแผนหลักการพัฒนาลุมนํ้าระดับจังหวัด  คํานํา 
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คํานํา 
 

การจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ท่ีไดแถลงไวในการประชุมผูบริหาร 
กรมชลประทาน เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2561 โดยอยูภายใตหัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณท้ังระบบ ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรม
ชลประทานมีแนวทางท่ีชัดเจน แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํา้ นโยบายของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และแผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561- 2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวาง
แผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิง
พ้ืนท่ี (AREA BASE)และพิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยข้ึนมา เพ่ือใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยาง
แทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูลแผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้น ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ 

ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหาร

จดัการทรัพยากรนํา้ ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) 
ของกรมชลประทาน และฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั้นจึงทําการ
ทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เชน ตําแหนงท่ีตั้ง ความซํ้าซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน  และ
ทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา 

ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปนแผนงานการพัฒนาโครงการโดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น 

(พ.ศ.2561- 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566- 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571- 2580) 
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และ

ระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือน
สิงหาคม 2561) 

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ
ภาค ท่ีจัดทําข้ึนนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปน
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที ่1 
สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

 

“ศรีมหาโพธิ์คูบาน ไผตงหวานคูเมือง ผลไมลือเล่ือง เขตเมืองทวารวดี” 

จังหวัดปราจีนบุ รี เคยเปนดินแดน ท่ี มีความเจริญ รุ ง เรืองมาต้ั งแตส มัยทวารวดี  ปรากฏ 
หลักฐานเปนซากเมืองโบราณท่ีเรียกวา “เมืองศรีมโหส” ตําบลโคกปบ อําเภอศรีมโหสถ และทางดาน 
ทิศตะวันออกของเมืองศรีมโหสถ ท่ีบริเวณบานโคกขวาง อําเภอศรีมหาโพธิ ยังมีชุมชนโบราณมีอายุรวมสมัย
เดียวกันกับเมืองศรีมโหสถอีกดวย บริเวณซากเมืองโบราณเหลานี้มีซากโบราณสถานซ่ึงใชประกอบพิธีกรรม 

ศาสนกิจและโบราณวัตถุ ไดแก พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปนดินเผา เครื่องสําริด เครื่องมือเครื่องใชกระจัด
กระจายอยูท่ัวไป 

ในสมัยตอมา ศูนยกลางความเจริญไดยายมาตั้งอยูริมฝงแมน้ําปราจีนบุรีเชนปจจุบัน ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เรียกวา “เมืองปราจีน”ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็ยังเรียกวา“เมืองปราจิณ” หรือ“มณฑลปรา
จิณ” จวบจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัด
ระเบียบการปกครองแผนดินตามแบบตางประเทศ มณฑลปราจิณไดถูกยุบเลิก คงมีฐานะเปนเพียงหัวเมือง
หนึ่งตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนคําวา เมืองเปนจังหวัด จึงมีชื่อเรียกใหมวา “จังหวัด
ปราจีนบุร”ี 

1.1  สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ี 2,976,476ไรหรือ

ประมาณ  4,762.362  ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดประมาณรอยละ 35  มีลักษณะ
เปนพ้ืนท่ีดอน มีท่ีราบลุมประมาณรอยละ 29 มีพ้ืนท่ีลาดชันสูงประมาณรอยละ 27สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ี
ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเปนเนินสูงจนถึงภูเขา มีลักษณะเปนปาเขาติดเทือกเขา
ดงพญาเย็น  ทางตอนใตและทางดานตะวันออกเปนท่ีราบมีสภาพเปนปาโปรง ทางดานทิศตะวันตก 
มีลักษณะเปนท่ีราบลุมเหมาะแกการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทําสวนผลไม ซ่ึงเปนท่ีข้ึนชื่อของจังหวัด 
อยูหางจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 135 กิโลเมตร จังหวัดปราจีนบุรีแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ คือ 

อําเภอเมือง อําเภอบานสราง อําเภอประจันตคาม อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธ ิอําเภอกบินทรบุร ีและ
อําเภอนาด ีโดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต  ติดตอ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดสระแกว 
ทิศตะวันตก ติดตอ  จังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทรา 
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1.2  สภาพภูมิอากาศ 

ปราจีนบุรีมีสภาพอากาศท่ีแหงแลงและชุมชื้นสลับกันอยางชัดเจน ลักษณะแบบฝนเมืองรอน ในฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีอากาศชุมชื้นและฝนตกตลอดฤด ูแตในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาว
นั้น จะมีอากาศแหงแลง มีฤดูท่ีแตกตางกัน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม โดยสามารถสรุป
ขอมูลตัวแปรภูมิอากาศตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี 
 

ป 
จํานวนฝน
ตก (วัน) 

ปริมาณน้ําฝน 
ท้ังปรวม 

(มิลลิเมตร) 

อุณหภูมิ 
สูงสุดเฉลี่ย 

(องศา 
เซลเซยีส) 

อุณหภูมิ 
ตํ่าสุดเฉลี่ย 

(องศา 
เซลเซยีส) 

อุณหภูมิ 
เฉลี่ย 
(องศา 

เซลเซยีส) 

ความช้ืน 
สัมพัทธ 

(%) 

2546 122.00 1837.70 34.40 23.33 28.87 71.51 

2547 107.00 1460.90 34.63 23.58 29.30 70.90 

2548 118.00 1802.30 34.63 24.36 29.44 74.46 

2549 129.00 1479.10 34.65 24.35 28.95 73.65 

2550 129.00 1908.70 34.38 24.25 28.48 73.00 

2551 136.00 1985.30 33.83 24.03 28.09 74.17 

2552 134.00 1676.30 34.11 24.13 28.58 71.83 

2553 127.00 2050.20 34.55 25.00 29.73 72.33 

2554 147.00 2468.50 33.53 24.13 28.93 69.92 

2555 155.00 1910.80 34.63 24.97 29.80 74.19 

2556 120.00 2129.00 36.70 22.40 29.50 69.00 

2557 121.00 1495.70 36.70 21.90 29.30 69.00 

2558 121.00 1642.70 36.90 22.30 29.60 68.00 

2559 131.00 1913.00 36.80 22.00 29.40 73.00 

เฉลี่ย 128.36 1840.01 35.01 23.62 29.14 71.78 

 ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา , 2561 

1.3  ขอมูลการปกครอง 
 1.3.1 การปกครอง การปกครองแบงออกเปน 7 อําเภอ 65 ตําบล 658 หมูบาน 

 1. อําเภอเมืองปราจีนบุรี  

2. อําเภอกบินทรบุรี  

3. อําเภอนาดี  

4. อําเภอบานสราง  

5. อําเภอประจันตคาม  

6. อําเภอศรีมหาโพธิ  

7. อําเภอศรีมโหสถ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96
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1.4 ทรัพยากรดินและใชประโยชนท่ีดิน 

 จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 2,976,476 ไร มีพ้ืนท่ีตั้งอยูใน 2 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ํา
ปราจีนบุรี(รอยละ 97.3) และลุมน้ําบางปะกง (รอยละ 2.7) ลําน้ําและลุมน้ําท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําหนุมาน 

คลองพระปรง ปราจีนบุรีสายหลัก แมน้ํานครนายก และคลองทาลาด ดังแสดงในรูปท่ี 1-1มีรายละเอียดการ
ใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

 1.4.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรม
พัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จําแนกไดเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,566,464 ไร หรือประมาณรอยละ 
52 ของจังหวัด สวนใหญ เปนนาขาว ประมาณรอยละ 21 ของจังหวัด หรือคิดเปนรอยละ 40 ของพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทการใชที่ดิน พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

1. พ้ืนที่ชุมชนและสิง่ปลูกสราง 272,984 9.17 

2. พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,566,464 52.63 

2.1 พ้ืนที่นา 630,947 21.20 

2.2 พืชไร 320,897 10.78 

2.3 ไมยืนตน 423,155 14.22 

2.4 ไมผล 56,702 1.93 

2.5 พืชสวน 11,107 0.36 

2.6 ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 16,785 0.56 

2.7 พืชน้ํา 349 - 

2.8 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 106,502 3.58 

3. พ้ืนที่ปาไม 878,364 29.52 

4. พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 179,377 6.02 

รวมทั้งหมด 2,976,476 100.00 

ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี , 2561 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 

ส่วนวางโครงการที ่3 สํานักบริหาร
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รูปท่ี 1-2แผนท่ีการใชท่ีดิน จังหวัดปราจีนบุรี(Agri Map พ.ศ.2559) 
 

 1.4.2 ทรัพยากรดิน 

จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินบน
พ้ืนท่ีราบลุม มีเนื้อท่ีรอยละ 29.10 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3 

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินท่ีพบในจังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแหง 1,110,345 35.39 

ดินในพ้ืนที่ราบลุม 912,954 29.1 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 849,235 27.07 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 253,086 8.06 

กลุมชุดดนิผสม 11,338 0.36 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 
 
 

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
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 1.5.1 ประชากร  
  ป พ.ศ. 2560 จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 216,185 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือน
เกษตร 37,822 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 487,544 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของ
จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากร
ในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใช ป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ14.1 ซ่ึงมีผลทําใหในอีก 20 ปขางหนา (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเปน 
556,485 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 
ตารางท่ี 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดปราจีนบุรี 
 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 487,544 

2565 503,934 

2570 520,875 

2575 538,386 

2580 (อนาคต 20 ป) 556,485 

 

 
 

รูปท่ี 1-3 แผนท่ีจําแนกกลุมดิน จังหวัดปราจีนบุรี(Agri Map พ.ศ.2561) 
1.5.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  
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 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรี (GPP) มีมูลคาเทากับ 227,947 ลานบาท อยูใน
ลําดับท่ี 14 ของประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 96.86 และภาคเกษตรรอยละ 3.14 
โดยมีรายไดเฉลี่ย 22,953 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

 

1.5.3 สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดปราจีนมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 216,185 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 
37,822 ครัวเรือน หรือรอยละ 17.50 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัด
ปราจีนบุรีดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 433 389 418 

ขาวนาปรัง 618 598 618 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 665 649 774 

มันสําปะหลัง 3,497 3,124 3,456 

ออย 11,090 8,840 9,150 

ยางพารา 125 140 186 

ปาลมน้ํามัน 1384 1175 1197 
 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที ่2 
สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

 

2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี 2 ลุมน้ํา (ตามการแบงลุมน้ําหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ)    โดยมีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญแยกตามลุมน้ําตาง ๆ ดังนี้ 

-ลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมานครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี พ้ืนท่ีท้ังหมด
1,339,257 ไรอาณาเขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําหลักมูลทิศตะวันออกติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรงทิศ
ใตติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรงและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบนทิศตะวันตกติดลุมน้ํา
สาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบนมีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญไดแก
เทือกเขาสันกําแพงเขาเกือกมาภูสามงามเขาวานและเขาใหญไหลผานเขตอําเภอนาดีมาบรรจบกับ
แมน้ําพระปรงท่ีบานตลาดใหมอําเภอกบินทรบุรีจังหวัดปราจีนบุรีลําน้ํายอยท่ีสําคัญไดแกหวยใสนอย
ลําน้ําใสใหญลําพระยาธารและหวยโสมง 

-ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลางประกอบดวย 3 อําเภอคืออําเภอเมืองปราจีนบุรีอําเภอ
บานสรางและอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,362,886 ไรอาณาเขตดานทิศเหนือ
ติดลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายกและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบนทิศตะวันออกติดลุม
น้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบนทิศใตติดลุมน้ําสาขาคลองทาลาดและลุมน้ําสาขาแมน้ําบาง
ปะกงสายหลักทิศตะวันตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลักและลุมน้ําสาขานครนายก 
2.2  โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีในปจจุบัน 

จังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาด
กลางและขนาดเล็กประเภทตาง ๆ ท่ีดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 168 แหง  สามารถ
เก็บกักน้ําได 319.26 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 597,754 ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1 

, 2-2 และรูปท่ี 2-2โดยมีโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบดังนี้ 

-โครงการชลประทานปราจีนบุรี 

-โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง 

-โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา 
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รูปท่ี 2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

อางเก็บนํ้าคลองไมปลอง 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจบุัน จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.อางเก็บนํ้า 
- จํานวน (แหง)  1 4 7 12 

- ความจุ (ลบ.ม.)  295.00 16.68 4.45 316.13 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)  -  12,100 4,200 16,300 
2.แกมลิง 
- จํานวน (แหง)    4 4 
- ความจุ (ลบ.ม.)    1.44 1.44 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)      
3.ฝาย 
- จํานวน (แหง)   1 52 53 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)   8,744 13,960 22,704 
4.ปตร. 
- จํานวน (แหง)  1 5  6 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร) 270,401 60,284  330,685 
5.สถานีสูบนํ้า 
- จํานวน (แหง)    51 51 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)   123,093 123,093 
6.ระบบสงนํ้า 
- จํานวน (แหง)    1 1 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)    1,000 1,000 
7.ระบบระบายนํ้า 
- จํานวน (แหง)      
- ความจุ (ลบ.ม.)      
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)      
8.อ่ืนๆ 
- จํานวน (แหง)   1 40 41 
- ความจุ (ลบ.ม.)    1.06 1.06 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)   55,485 48,487 103,972 
รวมทุกประเภท 
- จํานวน (แหง)  2 11 155 168 
- ความจุ (ลบ.ม.)  295.00 16.68 6.95 318.63 
- พื้นที่ชลประทาน (ไร)  270,401 136,613 190,740 597,754 
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ กลาง ในปจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรี  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ความจุ 
(ลานลบ.ม)  

พ้ืนที่ชลประทาน 
(ไร) 

ปกอสราง 
เริ่ม เสร็จ 

 โครงการชลประทานขนาดใหญ       
1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

บางพลวง 
รอบเมือง เมือง  270,401 2511 2514 

2 อางนฤบดินทรจินดา แกงดินสอ นาดี 295.00 * 000,000 2553 2563 
 รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ   295.00 270,401   
 โครงการชลประทานขนาดกลาง       
1 โครงการทาแห บานทาม ศรีมหาโพธ  55,485 2493 2503 
2 ฝายหวยไคร วังตะเคียน กบินทรบุรี  8,744 2512 2519 
3 ทรบ.ตะเคียนทอง หาดนาง

แกว 
กบินทรบุรี  4,188 2520 2520 

4 ปตร.ประจันตคาม บุฝาย ประจันตคาม  12,823 2525 2537 
5 อางฯทับลาน บุพราหมณ นาดี 2.725 600 2526 2527 
6 ปตร.หวยเกษยีร ดงขี้เหล็ก เมือง  1,237 2520 2520 
7 ปตร.คลองสารภี วัดโบสถ เมือง  25,959 2520 2523 
8 ปตร.โคกกะจะ รอบเมือง เมือง  16,147 2519 2520 
9 อางฯเขาอีโต1 บานพระ เมือง 2.90 - 2517 2521 
10 อางฯเขาอโีต2 บานพระ เมือง 0.35  2,500 2538 2540 
11 อางฯคลองไมปลอง เนินหอม เมือง 10.705  9,000 2547 2554 
 รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง   16.68 136,613   
 รวมใหญ+กลาง   311.68 407,014   

*อยูระหวางกอสรางระบบสงน้ํา 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง 

จากขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงของจังหวัดปราจีนบุร ี โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดปราจีนบรุี พ.ศ. 2560 ตาม ตารางท่ี 2-3 พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญประมาณรอยละ 90 มีปญหา
ภัยแลงในระดับ มีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงปานกลางประมาณรอยละ 30 บริเวณอําเภอเมืองปราจีนบุรี 
ประจนัตาคาม ศรีมหาโพธิ ์กบินทรบุรี ศรีมโหสถ  
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2.3.2 พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวม และ แนวทางการแกไข 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีปญหาอุทกภัยโดยท่ัวไปจะมีสาเหตุจากฝนท่ีตก
หนักในพ้ืนท่ีลุมน้ํา และจากสภาพทางกายภาพภายในลุมน้ํา เชน พ้ืนท่ีปาตนน้ําตอนบนถูกทําลาย  
การขาดแคลนแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญในพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนบนเพ่ือชวยชะลอน้ําหลาก  ประสิทธิภาพ
ของระบบระบายน้ําไมเพียงพอเนื่องจากต้ืนเขินหรือถูกบุกรุก  มีการกอสรางสิ่งกีดขวางทางน้ํา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดิน เปนตน 
 สําหรับสภาพการเกิดอุทกภัยในลุมน้ําปราจีนบุรี แบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก อุทกภัย
ท่ีเกิดในบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนบนและลําน้ําสาขาตางๆและอุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณแมน้ําปราจีนบุรี
สายหลักตั้งแตจุดบรรจบแมน้ําพระปรงและแมน้ําหนุมานลงไปจนถึงจุดบรรจบแมน้ํานครนายกการ
เกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการท่ีมีฝนตกหนักและน้ําปาไหลหลากจากตนน้ําลงมามากจน
ลําน้ําสายหลักไมสามารระบายน้ําไดทัน ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเสนทางคมนาคมขวางทางน้ํา 

และมีอาคารระบายน้ําไมเพียงพอ  พ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมเปนประจําไดแก อําเภอเขาฉกรรจ  อําเภอเมือง
ในจังหวัดสระแกว และอําเภอประจันตคามในจังหวัดปราจีนบุรี   สวนในลักษณะท่ีสองจะเกิดบริเวณ
ท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุม และแมน้ําสายหลักตื้นเขิน มีความสามารถระบายน้ําไมเพียงพอ และเกิดน้ําเออ
หนุนจากแมน้ําบางปะกง ทําใหไมสามารถระบายน้ําลงไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ํา
ทวมเปนประจําไดแก บริเวณอําเภอกบินทรบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ ์
และอําเภอเมืองปราจีนบุรี เปนตน 
 จากขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมซํ้าซากของจังหวัดปราจีนบุร ีโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556 พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ํา
ทวมซํ้าซากนอยและเสี่ยงปานกลาง และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงประมาณรอยละ 30  โดยความเสี่ยงและความ
รุนแรงจะอยูริมสองฝงแมน้ําบางปะกง  ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 
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รูปท่ี 2-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซํ้าซาก จังหวัดปราจีนบุรี 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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 2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 
 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา
อยางเปนระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนท่ีสําคัญ เชน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในสวนของจังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปน
ระบบ (Area Base) จํานวน 1 พ้ืนท่ี ไดแกพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมลุมน้ําแมน้ําปราจีนตอนลาง มี
พ้ืนท่ีประมาณ 750,495 ไร อยูทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามลําน้ําแมน้ําปราจีนบุรี ครอบคลุม
อําเภอประจันตาคาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ 
อําเภอกบินทรบุรี และอําเภอนาดี ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบท้ังภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดปราจีนบุรีตองมี
การบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การปรับปรุง
คลองธรรมชาติ ทางระบายน้ํา เพ่ือใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การกอสรางคลองผันน้ํา
เพ่ือผลักน้ําออกจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําท่ีเหมาะสมในยาม
วิกฤติ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยมีโครงการท่ีสําคัญ
เชน โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงในแมน้ําปราจีนบุรีและแมน้ําสาขา จังหวัดปราจีนบุร ีซ่ึงจะ
ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีซํ้าซากไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 2-4 พ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 

 
 

 
 

 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี  สํานกังานชลประทานที่ 9       

2-10 

 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที ่2 
จังหวัดปราจีนบุรี                                                                                      สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนา 

 

2.3.4 การบริหารจัดการน้ําในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ดังแสดงใน รูปท่ี 2-5 มีแผนการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 
2561/62 โดยมีแผนความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรพ้ืนท่ีชลประทาน 292,440 ไร ดังตารางท่ี 2-4
ปริมาณน้ํา 215.17 ลาน ลบ.ม. เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 2.09 ลาน ลบ.ม. เพ่ือกิจการอ่ืนๆ 202.23 

ลาน ลบ.ม. รวมความตองการใชน้ํา 419.49 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงใชแหลงน้ําตนทุนประเภทอางเก็บน้ํา และ
ทางน้ําอ่ืนๆโดยแยกเปนแหลงน้ําตนทุนจากอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง จํานวน 5 แหง 

ความจุเก็บกัก 311.68 ลาน ลบ.ม. และแหลงน้ําตนทุนท่ีเปนทางอ่ืน จํานวน 9 แหง มีความจุ 212.16 

ลาน ลบ.ม.รวมมีความจุ 523.84 ลาน ลบ.ม.ดังตารางท่ี 2-5และรูปท่ี 2-6 ซ่ึงมีปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับฤดูแลง และมีเพียงพอสําหรับฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-5 เขตจังหวัดปราจีนบุรี 
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ตารางท่ี 2-4 แผนความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรพ้ืนท่ีชลประทาน 292,440 ไร 

ตารางท่ี 2-5 แหลงน้ําตนทุนประเภทอางเก็บน้ํา และทางน้ําอ่ืนๆ 

 

จังหวัด 
แหลงนํ้า
ตนทุน 

จํานวน
(แหง) 

ปริมาณ
นํ้าเก็บกัก 

ปริมาณ
นํ้า 

1 พ.ย. 
61 

ปริมาณ
นํ้าตํ่าสุด 

ปริมาณนํ้า (ลาน ลบ.ม.) 

ใชงาน
ได 

1พ.ย. 
60 

เกษตร 
อุปโภค 

บริโภค 
อุตสาหกรรม อ่ืนๆ รวม 

ปริมาณนํ้า
คงเหลือ 

จังหวัด
ปราจีนบุร ี

อางเกบ็นํ้า 5 311.68 312.00 19.84 290.61 3.01 2.09 - 202.23 207.33 83.28 

ทางนํ้าอื่น 9 212.16 - - - 212.16  - - 212.16  

รวม 14 523.84    215.17 2.09 - 202.23 419.49  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-6 ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

 

จังหวัด 
แหลงนํ้า
ตนทุน 

จํานวน
(แหง) 

พ้ืนท่ี (ไร) 

พ้ืนท่ี
ชลประทาน 

รวมพ้ืนท่ี 
ขาวนา
ปรัง 

พืช
ไร 

พืชผัก ออย ไมผล ไมยืนตน บอปลา บอกุง อ่ืนๆ 

จังหวัด
ปราจีนบุร ี

อางเกบ็นํ้า 5 - 400 - - 200 - 200 - - - - 

ทางนํ้าอื่น 9 407,014 292,040 189,786 584 - - 4,636 1,600 56,639 29,744 9,051 

รวม 14 407,014 292,440 189,786 584 200 - 4,836 1,600 56,639 29,744 9,051 
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที ่2 
จังหวัดปราจีนบุรี                                                                                      สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนา 

2.3.5 แผนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย 
2.3.5.1. บริหารจัดการน้ํ า อ างเก็บน้ํ านฤบดินทรจินดา โดยใช  Reservoir 

Operation Study (ROS) , Reservoir Operation Simulation , Operation Rule Curve และ 
Reservoir Routing เพ่ือกําหนดการเก็บกักน้ํา และการระบายน้ําใหเปนไปตามเกณฑการเก็บกักน้ํา
ในอางฯ (Rule Cure) ดังแสดงในรูปท่ี 2-7 ท่ีกําหนดไวในแตละชวงเวลาไมกอใหเกิดผลกระทบจาก
สภาพน้ําหลากลนอางฯ อยางรุนแรงและเกิดภาวะน้ําทวม ดานทายน้ํา ตลอดจนเรงเก็บกักน้ําให
ไดมากท่ีสุดชวงปลายฤดูฝนเพ่ือเปนน้ําตนทุน สําหรับใชในชวงฤดูแลง 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2-7 การบริหารจัดการน้ํา อางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา 

 
 2.3.5.2. ใชพ้ืนท่ีทุงทาแห เปนพ้ืนท่ีรับน้ําโดยผันน้ําเขาทุงเพ่ือลดปริมาณน้ํา ปองกันน้ํา

ทวมพ้ืนท่ีเสี่ยงบริเวณตลาดเกากบินทรบุรีและบริเวณเทศบาลเมืองศรีมหาโพธิ ซ่ึงสามารถรับน้ําได 135 
ลาน ลบ.ม.ดังแสดงในรูปท่ี 2-8 

 

รูปท่ี 2-8 แผนการแกไขปญหาน้ําทวมและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที ่2 
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2.3.5.3. ใชพ้ืนท่ีทุงบางพลวงดังแสดงในรูปท่ี 2-9 เปนพ้ืนท่ีรับน้ําโดยผันน้ําเขาทุง 
เพ่ือลดปริมาณน้ํา ในแมน้ําปราจีนบุรี ปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซ่ึง
สามารถรับน้ําได 720 ลาน ลบ.ม. 

 

รูปท่ี 2-9 พ้ืนท่ีทุงบางพลวง 

2.3.6. แผนการบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและคุณภาพน้ํา 
2.3.6.1. วางแผนการจัดสรรน้ํา โดยจัดสรรน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนใน

อางเก็บน้ํา เพ่ือสนับสนุนการใชน้ําทุกกิจกรรมในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึงและพอเพียงรวมท้ังมีน้ํา
สํารองไวสวนหนึ่ง สําหรับการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การอุตสาหกรรมและการ
เพาะปลูกปลูกพืชตนฤดูฝนปถัดไป แผนการจัดสรรน้ําเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ โดยจัดลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการประปา 
2. เพ่ือการรักษาระบบนิเวศทางน้ํา เชน การผลักดันน้ําเค็ม การขับไลน้ําเสีย 
3. เพ่ือการเกษตรกรรม 
4. เพ่ือการอุตสาหกรรม 

 
2.3.6.2. แผนการควบคุมจัดการการระบายน้ําเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต เนื่องจากตนฤดู

แลงพ้ืนท่ีการเกษตรจะตองระบายน้ําเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต สงผลใหคุณภาพน้ําในแมน้ําปราจีนบุรีมี
คุณภาพต่ํา จึงตองมีแผนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ําในการระบายน้ํา ตลอดจนตองใชน้ําสวน
หนึ่งจากอางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําและขับไลน้ําเสีย 
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2.3.6.3. แผนการควบคุมความเค็มในแมน้ําบางปะกง – ปราจีนบุรีดังตารางท่ี 2-6 
 

ตารางท่ี 2-6 แผนการควบคุมความเค็มในแมน้ําบางปะกง – ปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมความเค็ม 1 กรัมตอลิตร 
 จุดท่ี 1 เข่ือนบางปะกงระยะทาง 74 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 จุดท่ี 2 ปตร.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 124 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา 

วันท่ี 10 มกราคม 2562 
 จุดท่ี 3 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 186 กิโลเมตรจากปากแมน้ํา วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ     เปนอันตรายตอพืช เกิน 2 กรัมตอลิตร 
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บทที่ 3 

ความตองการใชน้ํา 

 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบปริมาณน้ําท่ี
ตองการสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ํา
ท้ังหมดและเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบ
สถานการณของปญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 
ท้ังมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรร
น้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดปราจีนบุรีครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ํา
จากกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ 4ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความตองการน้ํา
เพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร และความตองการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 
สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ํา

ของประชากรโดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 และ 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห

แนวโนมของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคใน

ปจจุบัน  เทากับ 26.69 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 27.59  28.52 และ 30.47 ลาน

ลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 และ 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 
 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการ

น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ําของลุมน้ําหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนท่ีของจังหวัดปราจีนบุรีกับพ้ืนท่ีลุม

น้ําท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี จากผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ

ทายน้ําจังหวัดปราจีนบุรี เทากับ 117.40 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 
 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงท้ังในเขต

ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ํา

เพ่ือการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีในปจจุบันและแผนในอนาคตจาก

การพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน  ซ่ึงฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนท่ี สวนฤดูแลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 20 ของ

พ้ืนท่ีชลประทาน  ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก

นอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ  ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรสรุปไดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ือ 
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การเกษตร เทากับ 2,074.58 ลานลูกบาศกเมตร/ป  และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเปน 
2,227.02  , 2,227.02  และ 2,421.96 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ป ตามลําดับ 

3.4 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพ่ือ

การอุตสาหกรรมเปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต 

(กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนท่ี โดยทําการประเมินความ

ตองการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรม

และแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 

เทากับ 65.82 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 68.91 , 72.00 และ 78.18 ลานลูกบาศกเมตร/

ป  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ กิจกรรม 
ปจจุบัน 5 ป 10 ป 20 ป 

 (พ.ศ.2561)  (พ.ศ.2561-2565) พ.ศ.2561-2570) 
(พ.ศ.2561-

2580) 

1 น้ําตนทุน (ลาน ลบ.ม.)         

  - อางเก็บน้ํา 316.13 316.13 316.13 743.73 

  - ไมใชอาง 400.00 408.11 408.80 408.80 

  รวมนํ้าตนทุน 716.13 724.24 724.93 1152.53 

2 ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)         

2.1 อุปโภค-บริโภค 26.69 27.59 28.52 30.47 

2.2 รักษานิเวศ 117.40 117.40 117.40 117.40 

2.3 การเกษตร         

  - ในเขต ชลประทาน 215.17 215.17 215.17 695.34 

  - นอกเขต ชลประทาน 1,108.33 1,108.33 1,108.33 1,108.33 

  - รวม 1,323.50 1,323.50 1,323.50 1,803.22 

2.4 อุตสาหกรรม 65.82 68.91 72.00 78.18 

  รวมความตองการนํ้า 1,533.41 1,537.40 1,541.42 2,029.72 

  

รวมความตองการใชนํ้า(อุปโภค-
บริโภค+รักษานิเวศ+การเกษตรในเขต 

ชลประทาน+อุตสาหกรรม) 

425.08 
 

429.07 
 

433.09 
 

921.39 
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มี
ระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการ
ปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แต
ยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)  การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

2)   การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 

5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 

6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water 

Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579”  และมีพันธกิจ ดังนี้  

1)  พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–

based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาค

ส วน ใน การบ ริ ห ารจั ด ก ารน้ํ า ช ล ป ระท าน ใน ระ ดั บ พ้ื น ท่ี  (Networking Collaboration 

Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2  ประกอบไปดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ปราจีนบุรี 
สระแกว นครนายก และตราด  มีวิสัยทัศนคือ “การทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอุตสาหกรรม 

เศรษฐกิจฐานรากกาวหนาแหลงผลิตอาหาร สินคาเกษตร และผลไมคุณภาพปลอดภัยเมืองสมุนไพรแหง
เอเชียการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน” และมีประเด็นประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

1)   สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว             

เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
2)   เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การคาชายแดนเชื่อมโยง 

EEC และประเทศเพ่ือนบาน 

3)   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินคาเกษตร และผลไมคุณภาพ
ปลอดภัย และสมุนไพรไทยอยางครบวงจร 

4)   อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน  
5)   พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคง

ปลอดภัย 

 4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 วิสัยทัศนจังหวัดปราจีนบุรี คือ “เมืองนาอยู คูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย กาว
ไกลสูโลจิสติกส แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพ ศูนยกลางการแพทยแผนไทย” มุงสงเสริม

จังหวัดเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เปนแหลง
อารยธรรมสมัยทวาราวดีและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ 
ชุมชนสังคมเขมแข็ง เปนศูนยกลางการแพทยแผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสูสากล โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รองรับประชาคม

อาเซียน  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจําหนายสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และภูมิปญญาทองถ่ิน  

3) พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว สินคา บริการ และผลิตภัณฑ  

4) ยกระดับการจัดบริการสังคมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับทุกสถานการณ เพ่ือ
ความสงบเรียบรอย และความม่ันคงของจังหวัด 

5) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580) 

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ 

ออกแบบ และโครงการท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ 

โดยมีแนวทางดังนี้ 

 4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซ่ึงเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

   -โครงการตามแผนระยะสั้นเปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.
2561-2565 
  - โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน 
พ.ศ.2566-2570 
  - โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน 
พ.ศ.2571-2580 
 4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

   - เปนโครงการท่ี มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถ

ดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 

   - เปนโครงการพระราชดําริ 
   - มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และยุทธศาสตรตาง ๆตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) 
   - เปนโครงการท่ีสามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
   - มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
   - มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผน
พัฒนาโครงการชลประทานประเภทตาง ๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการ
ปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ท้ัง 25 ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา 
พ้ืนท่ีชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ 
ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดปราจีนบุรี  มีโครงการพัฒนาแหลงน้ํ า ท่ี มี ศักยภาพตามแผนการพัฒนาการ
ชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 73 โครงการ  
เปนโครงการขนาดใหญ 4 โครงการโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ ขนาดเล็ก 52 โครงการ และ

โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 12 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะ
สามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 439.38 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 479,170 
ไร ใชวงเงินรวม 33,990.73 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดและ
ระยะดําเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทาน 20 ป (2561-2580) 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป 
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580) 

1. ขนาดใหญ         
  - จํานวน (โครงการ) 1 2 1 4 
  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0 234 133 367 
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 111,300 120,000 170,000 401300 
  - วงเงิน (ลานบาท) 9,520.00 17,214.59 3,135.96 29870.55 
2. ขนาดกลาง         
  - จํานวน (โครงการ)   5   5 
  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.)   62.78   62.78 
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร)   73,670   73670 
  - วงเงิน (ลานบาท)   2391.28   2391.28 
3. ขนาดเล็ก         
  - จํานวน (โครงการ) 44 8   52 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 8.11 0.69   8.8 

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 
             

4,200.00  0   4200 
  - วงเงิน (ลานบาท) 1058.80 410.00   1468.80 
4.ปรับปรุงระบบชลประทาน         
  - จํานวน (โครงการ) 9 3   12 
  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 0.8 0   0.8 
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 0 0   0 
  - วงเงิน (ลานบาท) 98.10 162.00   260.1 
รวมทุกขนาด         
  - จํานวน (โครงการ) 54 18 1 73 

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 
                   

8.91  
               

297.47  
               

133.00  
               

439.38  

  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร) 
              

115,500  
              

193,670  
              

170,000  
              

479,170  

  - วงเงิน (ลานบาท) 
           

10,676.90  
           

20,177.87  
             

3,135.96  
           

33,990.73  

 

 
จากแผนการพัฒนาดังกลาวสามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการ

ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 

เปนจํานวน 71 และ 2 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาหลายโครงการ

โดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 

ยุทธศาสตร หรือสามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปราจีน จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 
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ขนาดโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3 

รวม 
(การสรางความมั่นคงของน้ํา (การจัดการน้ําทวมแลอุทกภัย) 

ภาคการผลิต-เกษตรและ
อุตสาหกรรม)   

จํานวน วงเงิน จํานวน วงเงิน จํานวน วงเงิน 

(โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) (โครงการ) (ลานบาท) 
ขนาดใหญ 3 22,370.55 1 7,500 4 29,870.55 

ขนาดกลาง 5 2,391.28     5 2,391.28 

ขนาดเล็ก 51 1,408.80 1 60 52 1,468.80 
ปรับปรงุระบบชลประทาน 12 260.10     12 260.10 

รวม 71 26,430.73 2 7,560 73 33,990.73 

       
 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ระยะ 20 ป จังหวัดปราจีนบุรี 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ 
พ้ืนท่ีชป. ความจุ 

ป
กอสราง 

ปแลว
เสร็จ 

วงเงิน 

(ไร) 
(ลาน
ลบ.ม.) 

(ลาน
บาท) 

1 
ระบบสงนํ้าอางหวยโสมง
อันเน่ืองมาจาก 

แกงดินสอ นาด ี 111,300   2561 2564 9,520.00 

2 
โครงการบรรเทาอุทกภัย
จังหวัดปราจีนบุรี 

  

กบินทรบุรี,ศรี
มหาโพธ์ิ,

ประจันตคาม
,เมือง 

    2564 2566 7,500.00 

3 อางเก็บนํ้าใสนอยใสใหญ สะพานหิน นาด ี 120,000 234 2568 2571 9,714.59 

4 อางเก็บนํ้าคลองหนองแกว บุฝาย ประจันตคาม 170,000 133 2572 2575 3,135.96 

  รวม      401,300 367     29870.55 

 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดปราจนีบรุี 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ 
พ้ืนท่ีชป. ความจุ 

ป
กอสราง 

ปแลว
เสร็จ 

วงเงิน 

(ไร) 
(ลาน
ลบ.ม.) 

(ลาน
บาท) 

1 อางเก็บนํ้าลําพระยาธาร บุพราหมณ นาด ี 30,000.00 30.00 2568 2571 500.00 
2 อางเก็บนํ้าคลองวังมืด บุพราหมณ นาด ี 43,670.00 30.60 2568 2569 1801.28 

3 
โครงการเพิ่มศักยภาพความจุ อางเก็บ
นํ้าเขาอีโต1 

บานพระ เมือง   0.50 2569 2569 30.00 

4 
โครงการเพิ่มศักยภาพความจุ อางเก็บ
นํ้าทับลาน 

บุพราหมณ นาด ี   0.28 2570 2570 30.00 

5 
โครงการเพิ่มศักยภาพความจุ อางเก็บ
นํ้าคลองไมปลอง 

เนินหอม เมือง   1.40 2570 2570 30.00 

  
รวม 

     
73,670.00  

 

          
62.78 

    
 

   
2,391.28 

  

 

ตารางท่ี 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดปราจีนบุรี 
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พื้นที่รับ

ประโยชน
พื้นที่ชป . ความจุ วงเงิน

(ไร) (ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 9

1 ฝายคลองตาหมื่น ทุงโพธิ์ นาดี           500 0.60 2562 2562 30.00

2 ฝายบานวังใหม2 วังทาชาง กบินทรบุรี           500 0.60 2563 2563 30.00

3 ฝายบานปลาดุกลาย ทุงโพธิ์ นาดี           500 0.50 2563 2563 30.00

4 อาคารอัดน้ําบานคลองนางลิง วังตะเคียน กบินทรบุรี           400 0.20 2563 2563 20.00

5 ฝายบานกระเดียง นาดี นาดี           400 0.30 2563 2563 20.00

6 อาคารบังคับน้ําบานบุสูง นาดี นาดี           450 0.50 2563 2563 29.00

7 ฝายบานสามแยกโชคชัย วังทาชาง กบินทรบุรี           200 0.30 2563 2563 14.00

8 ฝายบานทุงโพธิ์ นาดี นาดี           200 0.30 2563 2563 12.00

โครงการชลประทานปราจีนบุรี

1 สถานีสูบน้ําสะพานหิน บานสะพานหิน สะพานหิน นาดี      1,000 2561 2561 24.50

2 ประตูระบายน้ําบางไซ บางยาง บานสราง           400           -   0.50 2561 2561 25.50

3 ทอระบายน้ําคลองจาน ประจันตคาม ประจันตคาม           200           -   0.10 2562 2562 7.50

4 ประตูระบายน้ําบานตาลหกตน บางกระเบา บานสราง           400           -   0.60 2562 2562 33.50

5 ปรับปรุงทอระบายน้ําคลองสรรพยา บางบริบูรณ เมือง           300           -   0.30 2562 2562 20.00

6 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานซง (ยานรี 2 ) ยานรี กบินทรบุรี      1,000 2563 2563 20.00

7 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานยานรี (ยานรี 3 ) ยานรี กบินทรบุรี      1,000 2563 2563 22.00

8 ทอระบายน้ําบานบางไผ ประจันตคาม ประจันตคาม           200 0.10 2563 2563 9.00

9 ทํานบบานคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ระยะ 2 นาดี นาดี           200 0.20 2563 2563 9.50

10 ประตูระบายน้ําคลองสันทรีย รอบเมือง เมือง           500 0.60 2563 2563 43.00

11 แกมลิงบานหนองกระเดาทราย เขาไมแกว กบินทรบุรี           250 0.10 2565 2565 10.00

12 แกมลิงบานหนองขมิ้น เขาไมแกว กบินทรบุรี           200 0.08 2565 2565 5.00

13 อาคารบังคับน้ําบานพลับเกา บุฝาย ประจันตคาม           350 0.10 2565 2565 10.00

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดินทรจินดา

1 แกมลิงทุงโพธิ์ ทุงโพธิ์ นาดี           300 0.08 2561 2561 10.30

2 แกมลิงหนองปลาไหลเผือกต .เมืองเกา อ .กบินทรบุรี จ .ปราจีนบุรี เมืองเกา กบินทรบุรี           300 0.15 2562 2562 25.00

3 แกมลิงหนองรี เมืองเกา กบินทรบุรี           150 0.25 2563 2563 25.00

4 แกมลิงหนุมาน เมืองเกา กบินทรบุรี           100 0.17 2563 2563 20.00

5 อาคารบังคับน้ําบานทับสุด บานนา กบินทรบุรี           500 0.07 2564 2564 25.00

6 อาคารอัดน้ําคลองระบาย ร1ซ แกงดินสอ นาดี           200 0.07 2564 2564 25.00

7 อาคารอัดน้ําคลองระบาย ร2ซ แกงดินสอ นาดี           200 0.07 2564 2564 27.00

8 อาคารอัดน้ําคลองระบาย ร3ซ แกงดินสอ นาดี           200 0.08 2564 2564 30.00

9 สถานีสูบน้ําบานเขาตะแบก-บานหินเทิน แกงดินสอ นาดี      1,200 2564 2564 50.00

10 อาคารอัดน้ําคลองระบาย ร4ซ แกงดินสอ นาดี           200 0.08 2565 2565 25.00

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง

1 ประตูระบายน้ําคลองโพธิ์ บางพลวง บานสราง 0.08 2561 2561 21.50

2 ทอระบายน้ําคลองบางตนจิก บางแตน บานสราง 0.08 2562 2562 11.40

3 ประตูระบายน้ําสะพานหิน สะพานหิน เมือง 0.10 2563 2563 22.30

4 ประตูระบายน้ําบานบางขาม บางปลารา บานสราง 0.10 2563 2563 21.80

5 ประตูระบายน้ํามวงขาว โคกปบ ศรีมโหสถ 0.20 2564 2564 42.00

6 ประตูระบายน้ําบานสะแกทึง ไผชะเลือด ศรีมโหสถ 0.10 2564 2564 35.00

7 ทอระบายน้ําคลองอายเหลือง กระทุมแพว บานสราง o.o6 2564 2564 10.00

8 ประตูระบายน้ําบานบางไทรใหญ บางพลวง บานสราง 0.10 2564 2564 40.00

9 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทางาม ทางาม เมือง 2564 2564 20.00

10 ทอระบายน้ําบางไทรนอย บางพลวง บานสราง 0.07 2565 2565 12.00

11 ประตูระบายน้ําบานบางปลารา บางปลารา บานสราง 0.08 2565 2565 25.00

12 ทอระบายน้ําบานวังปลารา บางปลารา บานสราง 0.20 2565 2565 51.00

13 กําแพงปองกันตลิ่ง ประตูระบายน้ําหอทอง บางกระเบา บานสราง 2565 2565 60.00

14 ทอระบายน้ําบานวังหัวคู บางพลวง บานสราง 0.07 2566 2566 15.00

15 ประตูระบายน้ําบานหัวดอน บางยาง บานสราง 0.08 2566 2566 30.00

16 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําแบบสองทางคลองหาดยาง หาดยาง ศรีมหาโพธิ 0.10 2567 2567 80.00

17 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําแบบสองทางคลองบางแตน บางแตน บานสราง 0.10 2567 2567 80.00

18 ประตูระบายน้ําหัวกรด 2 บางเดชะ เมือง 0.09 2568 2568 30.00

19 ทอระบายน้ําบานโคกปบ โคกปบ ศรีมโหสถ 0.05 2568 2568 15.00

20 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําแบบสองทางคลองบางเขียด บางแตน บานสราง 0.10 2568 2568 80.00

21 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําแบบสองทางคลองบางกระดาน 2 บางแตน บานสราง 0.10 2568 2568 80.00

รวม        8 ,300      4,200 8 .80 1468 .80

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปกอสราง
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ตารางท่ี 4 -6 แผนปรับปรุงระบบชลประทาน ระยะ 20 ป จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ 
พ้ืนท่ี 
ชป. 
(ไร) 

ความจุ 
ป 

กอสราง 

ป
แลว
เสร็จ 

วงเงิน 
(ลาน 
ลบ.ม.) 

(ลาน
บาท) 

  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานฤบดนิทรจินดา 

1 
ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองดินแดงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

แกงดินสอ นาด ี - - 2561 2561 9.40 

2 
ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองดินแดงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ระยะ 2 

แกงดินสอ นาด ี -  - 2562 2562 16.00 

3 
ระบบปองกันการกัดเซาะทายนํ้า River 
Outlet 

แกงดินสอ นาด ี  -  - 2563 2563 20.00 

4 ระบบปองกันการกัดเซาะทายคลอง RMC  แกงดินสอ นาด ี  -  - 2563 2563 20.00 

5 
ขุดลอกคลองหวยโสมงกม. 18+000 - 
22+000 

แกงดินสอ นาด ี  - 0.2 2564 2564 5.00 

6 
ขุดลอกคลองหวยโสมงกม. 30+000 - 
34+000 

แกงดินสอ นาด ี  - 0.2 2564 2564 4.00 

7 
ขุดลอกคลองหวยโสมง กม. 22+000 -
26+000  

บานนา กบินทรบุรี  - 0.2 2565 2565 5.00 

8 
ขุดลอกคลองหวยโสมงกม. 34+000 -
38+000 

เมืองเกา กบินทรบุรี  - 0.2 2565 2565 4.00 

  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางพลวง 
1 ปรับปรุงคลองหาดยาง หาดยาง ศรีมหาโพธิ     2566 2568 120.00 

2 
ปรับปรุงระบบสงนํ้าและและระบายนํ้า
คลองดักรอบ 

รอบเมือง เมือง     2568 2568 20.00 

3 
ระบบระบายนํ้าหัวงานฝายสงนํ้าและ
บํารุงรักษาท่ี 1 

สะพานหิน เมือง     2568 2568 22.00 

  โครงการชลประทานปราจีนบุร ี               

1 
ปรับปรุงระบบสงนํ้าโครงการทํานบบาน
คลองบุสูงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

นาด ี นาด ี     2561 2561 14.70 

  รวม       0.8     260.10 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ี 2,976,476ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,566,464 ไร หรือประมาณ
รอยละ 52 ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 
597,754 ไร หรือประมาณรอยละ38.16ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  
 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 73 โครงการ  เปนโครงการขนาดใหญ 4 
โครงการ โครงการขนาดกลาง 5 โครงการ ขนาดเล็ก 52 โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 12 โครงการ หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 
439.38 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 479,170 ไร ใชวงเงินรวม 33,990.73 
ลานบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 
 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 54 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ 
โครงการขนาดเล็ก 44 โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 9 โครงการ หากกอสราง
แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 8.91 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 115,500 
ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 10,676.90 ลานบาท 
 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566-2570) 
 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 18 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 2 โครงการ 
โครงการขนาดกลาง 5 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 8 โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 3 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 297.47 ลานลูกบาศก
และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 193,670 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
20,177.87 ลานบาท 
 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 
 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว 1 โครงการ เปนโครงการขนาดใหญ 1 โครงการ 
หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 133.00 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน 170,000 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรบัโครงการในแผนระยะยาว 3,135.96 ลานบาท 
 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปราจีนบุรี 

พ้ืนท่ีจังหวัด (ไร) 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

(ไร) 
พ้ืนท่ีชลประทาน

ปจจุบัน (ไร) 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น
ตามแผนพัฒนาการ

ชลประทาน 20 ป (ไร) 

รวมพ้ืนท่ีชลประทาน
ท้ังหมดเม่ือส้ินสุดแผน 

20 ป (ไร) 

2,976,476 1,566,464 597,754 479,170 1,076,924 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ 
ความพรอม ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิค
วิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
การขอใชพ้ืนท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีดําเนินการอยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขต
อุทยานแหงชาติ เปนตน 
 ดังนั้น ในการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงตอการขยายตัวเศรษฐกิจ และความ
ตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน เปนการเรงรัดการกอสรางอางเก็บน้ําตางๆ ในพ้ืนท่ีตอนบน ไดแก อางเก็บน้ํา
ใสนอยใสใหญ อางเก็บน้ําคลองหนองแกว อางเก็บน้ําลําพระยาธาร และอางเก็บน้ําคลองวังมืด ท้ังนี้
จะใชเปนแหลงน้ําตนทุนในจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนใชเพ่ือผลัดดันน้ําเดิมในแมน้ําปราจีนบุรีตอไป 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผาน
กระบวนการสรางการรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน  การวางแผนเตรียมความพรอมตั้งแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน 
ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนใหเหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายท่ีไดวางไวเปนสําคัญ 
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