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ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น   ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 
- พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 

     

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                   
จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                               สารบัญ 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน         

 

สารบัญ 
 

                       หน้า 
 
บทที ่1. สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด  
 1.1  สภาพภูมิประเทศ        1-1 
 1.2  สภาพภูมิอากาศ        1-1 
 1.3  การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน      1-2 
 1.4  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม       1-7 
 
บทที ่2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1  ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ      2-1 
 2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน     2-1 
 2.3  สถานการณ์น ้าของจังหวัด       2-2  

  
บทที ่3. ความต้องการใช้น้้า 

 3.1  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค     3-1 
 3.2  ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า     3-1 

3.3  ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร      3-1 
3.4  ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม     3-2 

 
บทที ่4. แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 4.1  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง       4-1 
 4.2  แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580)  4-3 
           

บทที ่5 .สรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1  บทสรุป         5-1 
 5.2  ข้อเสนอแนะ        5-2 
 

 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                   
จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                               สารบัญ 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน         

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่          หน้า 
 
1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรี       1-2 
1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนนทบุรี        1-3 
1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดนนทบุรี       1-3 
1-4  จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนนทบุรี    1-7 
1-5  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560      1-7 
2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี     2-1 
2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี    2-2 
3-1 ความต้องการใช้น ้าด้านต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคต     3-2 
4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี     4-4 
4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 4-5 
4-3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี     4-7 
4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี     4-8 
5-1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี  5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                   
จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                               สารบัญ 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน         

 

สารบัญรูป 
 

รูปที ่           หน้า 
 
1-1 แสดงที่ตั ง ขอบเขตลุ่มน ้าหลัก ลุ่มน ้าย่อย ในจังหวัดนนทบุรี    1-4 
1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (Agri Map พ.ศ.2561)     1-5 

1-3 แผนที่จ้าแนกกลุ่มท่ีดิน จังหวัดนนทบุรี       1-6 
2-1 ระบบล้าน ้า จังหวัดนนทบุรี        2-3 
2-2 โครงการชลประทานที่มีในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุร ี     2-4 
2-3 พื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base)          2-5 
4-1 โครงการพัฒนาใน จังหวัดนนทบุรี       4-6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                   บทที่ 1 
จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                 สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  1-1 

บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

  จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไป ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 636.56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

397,848 ไร่ โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดที่ 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 14 องศา 04 ลิปดา
เหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก[24] และ
มีอาณาเขตจรดอ้าเภอและจังหวัดข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอลาดหลุมแก้ว และอ้าเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 

- ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

(ฝั่งพระนคร) 
- ทิศใต ้ ติดต่อ เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  (ฝั่งธนบุรี) 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อ อ้าเภอพุทธมณฑลและอ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศพ้ืนที่ในเขตจังหวัด มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ กล่าวคือมี 3 ฤดู ได้แก่   ฤดู
ฝน,  ฤดูหนาว,  ฤดูร้อน 

ฤดูฝน จะเริ่มต้นเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าถึงก้นอ่าวไทย  ประมาณกลางเดือน 

พฤษภาคม ต่อจากนั้นปลายเดือน พฤษภาคม  หรือต้นเดือน มิถุนายน   เป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต้จะพัดผ่านมีฝนตกดีมาก แต่ส่วนมากเป็นฝนตกในตอนเย็น หรือ ตอนกลางคืน เดือนสิงหาคม และ
เดอืน กันยายน  เป็นระยะที่มีฝนตกชุกที่สุด ฝนที่ตกในระยะนี้เป็นฝนที่ได้รับจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นฝนที่ได้รับจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนาม
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อพายุดีเปรสชั่นนี้มีบริเวณกว้างขวาง หรือมีก้าลังแรงท้าให้
ฝนตกบริเวณกว้างทั่วไป และต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ฝนที่ได้รับจากดีเปรสชั่นนี้มีปริมาณมากในระยะ
ตอนปลายเดือนกันยายน และต้นเดือน  ตุลาคม เมื่อพายุดีเปรสชั่นขึ้นฝั่งเวียดนามที่ศูนย์กลางก่อนลงมา
ทางใต้ ก็จะท้าให้มีฝนตกชุกมาก ในระยะนี้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม เป็นต้นไป ฝนจะลดลงไปอย่างเห็นได้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-23
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://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%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://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%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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ชัดเจน รวมระยะเวลาฤดูฝนประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม หลังจากนี้จะเริ่มเป็น
ฤดูหนาว  

ฤดูหนาว   เริ่มเดือนตุลาคม  ถึง 15 กุมภาพันธ์  คือ ตั้งแต่กลางเดือนจนถึงระยะต้นเดือน 

พฤศจิกายน เป็นระยะเปลี่ยนฤดู ระหว่างฤดูฝน กับ ฤดูหนาว ระยะนี้มีฝนตกบ้างเป็นบางครั้งคราวและมี
ลมพัดเย็นจากเหนือมาใต้ สลับกันเป็นระยะๆ อากาศก็จะกลับเข้าสู่สภาพปกติ คือ อากาศเริ่มร้อนตั้งแต่
สายจนเย็นเมื่อย่างเข้าเดือน กุมภาพันธ์ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหมดก้าลังลง และลมตะวันออก
หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้ เริ่มพัดเข้ามาแทนท่ี ตั้งแต ่15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป จึงนับว่าย่าง
เข้าฤดูร้อน 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ตลอดเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ถึง 15 

พฤษภาคม รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน  เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนอบอ้าวมากที่สุด ความร้อนใน
เดือนเมษายนนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์และในขณะเดียวกันนี้ได้ถูกปกคลุมด้วย
บริเวณความกดอากาศสูง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก อันเป็นต้น
ก้าเนิดของกระแสลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่อ่าวไทยและสู่ภาคกลางในระยะนี้ บริเวณ
ความกดอากาศสูงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นบริเวณที่ร้อนมีอุณหภูมิสูง  กระแสลมที่พัดจากบริเวณ
ความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้จึงร้อนและชื้น ในระยะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนมากเนื่องจากผลของการ
ที่อากาศไหลจมลงจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง 
ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรี 
ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.0 – 32.9 28.45 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 59.0 – 82.0 71.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  นอต 1.4 – 5.4 2.8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร/เดือน 122.6 – 243.5 157.5 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 952 – 1,125 1,038.5 

 

1.3. การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

 จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 397,848  ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าเจ้าพระยา และลุ่มน้้าท่า
จีน ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online)
จังหวัดนนทบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จ้าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 185,523 
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ไร่ ประมาณร้อยละ 46.63 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 32.13 ของจังหวัด หรือคิด
เป็นร้อยละ 68.93 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และ รูปที่ 1-2 
ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนนทบุรี  

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           179,280  45.06 
พ้ืนที่นา           127,832  32.13 
ไม้ผล            31,403  7.89 
พืชสวน            22,325  5.61 
พ้ืนที่น้้า            15,259  3.83 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            11,953  3 
พ้ืนที่ลุ่ม              5,833  1.46 
พืชน้้า              2,543  0.63 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า              1,154  0.29 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                166  0.04 
ไม้ยืนต้น                  64  0.01 
พืชไร่                  36  0 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 

1.3.2    ทรัพยากรดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่
เป็นประเภทดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ร้อยละ 72.97 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

 
ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดนนทบุรี 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 290,336 72.97 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 107,511 27.02 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที ่1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดนนทบุรี 

  

ส่วนวางโครงการที่ 3 ส านักบริหารโครงการ 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                   บทที่ 1 
จังหวัดนนทบุร ี                                                                                                                                                 สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  1-5 

 

 
รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดนนทบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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รูปที่1-3 แผนที่จ้าแนกกลุ่มท่ีดิน จังหวัดนนทบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  
   ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 537,918 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 11,632 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,229,735 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรใน
อนาคตของจังหวัดนนทบุรี เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการ
จ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัด
นนทบุรี มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 41.30 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวน
ประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,737,705 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 
ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,229,735 
2565 1,340,765 
2570 1,461,820 
2575 1,593,804 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,737,705 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 
ปี (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 
1.4.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้ 
   ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนนทบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 284,726 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 10 ของประเทศ และล้าดับที่ 10 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
98.06 และภาคเกษตรร้อยละ 1.94   โดยมีรายได้เฉลี่ย 40,861 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 
1.4.3  สภาพการเกษตร 

     ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 537,918 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 11,632 ครัวเรือน หรือร้อยละ 2.16 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดนนทบุรี ดังแสดงในตารางที ่1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 
 
 
 
 

 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 699 695 681 
ข้าวนาปรัง 701 647 689 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้้ำ (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ)  โดยมีปริมำณน้้ำผิวดินตำมธรรมชำติประมำณ 403.91 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรต่อปี  โดยมีกำรแบ่งแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำง ๆ ดังนี้ แสดงระบบล้ำน้้ำดังรูปที ่2-1 

- ลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
- เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหรือประมำณร้อยละ 99.87 
- ลุ่มน ้าท่าจีน  

มีพ้ืนที่ประมำณร้อยละ 0.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดนนทบุรี มีกำรพัฒนำโครงกำรโดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำดเล็กประเภท
ต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วจ้ำนวนทั้งสิ้น 29 แห่ง  พ้ืนที่ชลประทำนโครงกำรส่งน้้ำโครงกำรและบ้ำรุงรักษำ
พระยำบรรลือสำมำรถส่งน้้ำชลประทำนได้ 382,063 ไร่ ในส่วนของจังหวัดนนทบุรีมีพ้ืนที่ชลประทำนของ
โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำพระพิมลด้วย  โดยพ้ืนที่ชลประทำนของทั้งสองโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัด
นนทบุรี รวมกันประมำณ 186,042 ไร่ รำยละเอียดตำมตารางที่ 2-1 และรูปที ่2-1 โดยมีรำยละเอียดของ
โครงกำรชลประทำน ในจังหวัดนนทบุรี ตำมตารางท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 
1.ปตร.         
  - จ้ำนวน (แห่ง)                 1                    6                   7  
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)        186,042             186,042 
2.อ่ืน ๆ          
  - จ้ำนวน (แห่ง)                    22                 22  
  - ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)                      -    
  - พ้ืนที่ชลประทำน (ไร่)                      -    
รวมทุกประเภท         
  - จ้านวน (แห่ง)                1                -                  28                29  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)               -                  -                   -                   -    
  - พื นที่ชลประทาน (ไร่)       186,042               -                   -           186,042 
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี 

ที ่ โครงการขนาดใหญ่ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ พื นที่ชลประทาน ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 

1 
โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำพระยำบรรลือ บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง - 186,042 2482 2493 

  รวม     - 186,042     
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำง
เป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำม
เสียหำย โดยครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) จ้ำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีพ้ืนที่ประมำณ 
306,078 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 77 ของจังหวัดนนทบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที ่2-1 ระบบล้ำน้้ำ จังหวัดนนทบุรี 
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รูปที่ 2-2 โครงกำรชลประทำนที่มีในปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรี  
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการ
ส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและ
เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและน้าไปประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  ทั งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการน ้า นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดนนทบุรีครั งนี ได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจาก
กิจกรรมหลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของ
ประชากรโดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 67.33 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 73.41,  80.03 และ 95.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 

ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ  

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และ
แบบจ้าลองน ้าท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดนนทบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดนนทบุรี จากผลการประเมิน
ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดนนทบุรี เท่ากับ 66.53 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบัน โดยพื นที่ชลประทานในแผนงาน
และการเพาะปลูกในปัจจุบันค่อนข้างสมดุลกันและการเพ่ิมพื นที่ชลประทานของจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้ม
ที่จะไม่เพ่ิมขึ น ดังนั นการประเมินความต้องการใช้น ้าด้านการเกษตร คิดการใช้น ้าฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ 
และฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกคิดเป็นพื นที่เท่ากับฤดูฝน  ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์
ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
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การเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 446.58 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และ
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 559.72, 576.07 และ 576.07 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 

5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการใน
อนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและ
แผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 35.21 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 36.97 , 38.73 และ 42.25 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 

ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือกิจกรรมต่าง  ๆ ดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี  
จังหวัดนนทบุรีมีความต้องการใช้น ้าทั งสิ นปีละ  615.65 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะเพ่ิมขึ นเป็นปีละ              

736.18 และ 761.37 ล้านลูกบาศก์เมตร ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ  

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนนทบุรี 

 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)
1 อปุโภค-บริโภค 67.33                 73.41                 80.03                95.14               
2 รักษาระบบนิเวศน์ 66.53                 66.53                 66.53                66.53               
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 423.06               535.75               552.55              552.55              
  - นอกเขตชลประทาน 23.52                 23.52                 23.52                23.52               
  - รวม 446.58               559.27               576.07              576.07              

4 อตุสาหกรรม 35.21                 36.97                 38.73                42.25               
รวม 615.65               736.18               761.37              779.99              

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  มีระยะเวลาของ
การด้าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

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

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
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4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
สระบุรี   มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต แหล่งของนวัตกรรม ศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีชั นสูง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  และการผลิตอาหารปลอดภัย”และมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
 2. ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทั งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากลและประทับใจนักท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 3. เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น ้า
เจ้าพระยา/ป่าสักและล้าน ้าสาขาและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรม 

4. เสริมสร้างเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการจัดระเบียบการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างมีแบบแผนเหมาะสม  และสอดคล้องกับการวางระบบโครงข่าย
บริการพื นฐานรองรับการขยายตัวของเมือง 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 

 วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี คือ “จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์ ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาหลักคือกรอบแนวคิดของการเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาและ
การจัดการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมรองรับการเป็นที่อยู่อาศัยของคนทุกระดับ  โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาค
เกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 

- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 

มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
 
4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และ
การป้องกันบรรเทาน ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดนนทบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  

20 ป ี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 26 โครงการ โดยเป็นโครงการขนาดกลาง 

7 โครงการ และขนาดเล็ก 19 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะมีพื นที่ชลประทาน
เพ่ิมขึ น 15,600 ไร่ ใช้วงเงินรวม  4,693.3623 ล้านบาท เนื่องจากจังหวัดนนทบุรี เป็นพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม
ตามพื นที่ AREA BASE ตามข้อมูลของ สทนช. ดังนั นโครงการในพื นที่โดยส่วนใหญ่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาในพื นที่คือ การป้องกันน ้าท่วม รายละเอียดของโครงการ ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะ
ด้าเนินการ 

 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ

ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น
จ้านวน 14 และ 12 โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ
โดยเฉพาะโครงการประเภทปรับปรุง อาจไม่สามารถเพ่ิมพื นที่ชลประทานได้ แต่ก็สามารถมีลักษณะเป็น

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ)

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.)

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่)

  - วงเงิน (ลา้นบาท)

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 3                4                7                

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -              -              -              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -              -              -              

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,090.9623 2,245.0000    4,335.9623    

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 14               5                19               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -              -              -              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 7,200 8,400.00 15,600         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 267.4000 90.0000 357.4000      

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 17               9                -              26               

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -              -              -              -              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 7,200           8,400           -              15,600         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,358.3623    2,335.0000    -              4,693.3623    

ขนาดโครงการ

แผนด าเนินการ
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โครงการที่สามารถตอบสนอง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ ในการสร้างความมั่นคงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของน ้า  

เพราะสามารถบรรเทาเรื่องของการขนาดแคลนน ้าได ้

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
 
 
 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 7               4,335.9623   7               4,335.9623   

ขนาดเลก็ 14             238.0100           5               119.3900     19             357.4000     

รวม 14             238.0100           12             4,455.3523   26             4,693.3623   

ขนาดโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่3

รวม(การสร้างความมั่นคงของน้ า (การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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รูปที ่4-1 โครงการพัฒนาใน จังหวัดนนทบุรี 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1

โครงการปอ้งกนัน ้าท่วมและเพิม่

ประสิทธภิาพการระบายน ้าฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น ้าเจ้าพระยาในเขตจังหวดั

นนทบรีุ 

 ท่าอฐิ เมือง -          -          2563 2564 490.9623       

2
โครงการประตูระบายน ้าและสถานีสูบ

น ้าคลองบางกอกน้อย
 วดัชลอ บางกรวย -          2563 2565 800.0000       

3
โครงการปอ้งกนัน ้าท่วมและเพิม่

ประสิทธภิาพการระบายน ้าฝ่ังตะวนัตก

 บางตะ

ไนย/์
ปากเกร็ด -          -          2564 2565 800.0000       

4

โครงการป้องกนัน ้าท่วมและเพิม่ประสิทธภิาพ

การระบายน ้าฝ่ังตะวนัตกของแมน่ ้าเจ้าพระยา 

ในเขตจังหวดันนทบุรี ตั งแต่ อาคารบังคับน ้า

คลองวดัเชิงเลน 2  ถึงประตูระบายน ้าคลอง

สวนพริก

 ท่าอฐิ/

ไทรม้า
เมือง -          -          2565 2566 760.0000       

5
โครงการปรับปรุงเขื่อนปอ้งกนัตล่ิงจาก

คลองบางไผ่ใหญ่ - คลองบางไผ่น้อย
 บางไผ่ เมือง -          -          2565 2566 130.0000       

6

โครงการป้องกนัน ้าท่วมและเพิม่ประสิทธภิาพ

การระบายน ้าฝ่ังตะวนัตกของแมน่ ้าเจ้าพระยา 

ในเขตจังหวดันนทบุรี ตั งแต่ ประตูระบายน ้า

คลองพระอดุม  ถึงประตูระบายน ้าคลองบางน้อย

 คลอง

พระอดุม/

บางพลับ

ปากเกร็ด -          -          2565 2566 595.0000       

7

โครงการปอ้งกนัน ้าท่วมและเพิม่

ประสิทธภิาพการระบายน ้าฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น ้าเจ้าพระยา ในเขตจังหวดั

 ไทรม้า/

บางศรีเมือง
เมอืง -          -          2566 2567 760.0000       

รวม -          -          4,335.9623     

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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 ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงประสิทธภิาพเคร่ืองสูบน ้าประตูระบายน ้าคลองบางไผ่น้อยอนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดการน ้าจังหวดันนทบรีุบางไผ่ เมือง 2561 2561 14.5460

2 ปรับปรุงประสิทธภิาพเคร่ืองสูบน ้าประตูระบายน ้าคลองออ้มนนท์ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดการน ้าจังหวดันนทบรีุบางศรีเมือง เมือง 2561 2561 46.8000

3 ปรับปรุงประตูระบายน ้าคลองโสนน้อย บางใหญ่ บางใหญ่ 800.00 - 2563 2563 20.0000

4 ปรับปรุงสะพาน ปตร.บางไทร บางแม่นาง บางใหญ่ - - 2562 2562 0.5130

5 ปรับปรุงประตูระบายน ้ากึง่ถาวรคลองบางโสน บางม่วง บางใหญ่ 2,700.00 - 2564 2564 20.0000

6 ปรับปรุงประตูระบายน ้ากึง่ถาวรคลองบางโค บางแม่นาง บางใหญ่ 1,400.00 - 2564 2564 18.0000

7 ปรับปรุงอาคารบงัคับน ้าคลองเสาธงหนิ เสาธงหนิ บางใหญ่ 1,200.00 - 2564 2564 18.0000

8 กอ่สร้างประตูระบายน ้าปากคลองสามท้าว บางม่วง บางใหญ่ 2,100.00 - 2567 2567 18.0000

9 ปรับปรุงประตูระบายน ้าคลองบางนา ปลายบาง บางกรวย 1,100.00 - 2563 2563 15.0000

10 กอ่สร้างประตูระบายน ้าปากคลองลาดละมุด ปลายบาง บางกรวย 1,600.00  -   2566 2566 18.0000

11 ปรับปรุงอาคารบงัคับน ้าปากคลองจีนบา่ย ศาลากลาง บางกรวย 1,800.00 - 2566 2566 18.0000

12 กอ่สร้างอาคารบงัคับน ้าปากคลองขนุเจน ศาลากลาง บางกรวย 700.00 - 2567 2567 18.0000

13 กอ่สร้างอาคารบงัคับน ้าปากคลองสะเทิ น ปลายบาง บางกรวย 2,200.00 - 2567 2567 18.0000

14 ปรับปรุงประสิทธภิาพเคร่ืองสูบน า้ประตูระบายน า้คลองบางพลับ โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดการน า้จังหวดันนทบรีุ บางพลับ ปากเกร็ด 2562 2562 19.0850

15 ปรับปรุงประสิทธภิาพเคร่ืองสูบน า้ประตูระบายน า้คลองบางนอ้ย โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดการน า้จังหวดันนทบรีุ ออ้มเกร็ด ปากเกร็ด 2562 2562 18.9560

16 ปรับปรุงประตูน ้าฉมิพลี ศาลากลาง บางกรวย - - 2563 2563 13.5000

17 กอ่สร้างประตูระบายน ้ากึง่ถาวรคลองบางม่วง บางม่วง บางใหญ่ - - 2564 2564 25.0000

18 กอ่สร้างประตูระบายน ้าคลองวาเดียว บางแม่นาง บางใหญ่ - - 2564 2564 20.0000

19 อาคารบงัคับน ้าปากคลองลาดละมุด ปลายบาง บางกรวย - - 2564 2564 18.0000

รวม 15,600       -          357.4000      

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง ปีแล้วเสรจ็
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่ 397,848 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 185,523 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
46.63 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 186,042 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ เป็นโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และขนาดเล็ก 19 โครงการ  
หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 15,600 ไร่ รวมเป็น 201,642 ไร่ 
ใช้วงเงินรวม 4,693.3623 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 17 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 14 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพ้ืนที่ชลประทาน 7,200 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับ
โครงการในแผนระยะสั้น 2,358.3623 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 9 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 4 โครงการ 
ขนาดเล็ก 5 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพ้ืนที่ชลประทาน 8,400 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับ
โครงการในแผนระยะกลาง 2,335.0000 ล้านบาท 

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

 จังหวัดนนทบุรี ยังไม่มีแผนการด้าเนินการระยะยาว ในขณะนี้ 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนนทบุรี  

 
 

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

397,848 185,523 186,042 15,600 201,642

พืน้ทีจ่ังหวัด พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติด
ปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรั บ
บางโครงการที่มีพ้ืนที่ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อมี
ประชาชนได้รับผลกระทบเก่ียวกับโครงงการ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมี
ความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 
 

 
 


