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ค ำน ำ 

 การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท้าแผนงานและ
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 แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั 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
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท้าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น  และท้าการจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น   ก่อนจัดท้าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.
2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท้าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 
 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก  ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่

บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)
มีพ้ืนที่ 2,143.293 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,339,558 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาและป่าไม้  ลาดเอียงจาก
ทิศเหนือ สู่ทิศใต้และทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม  56 

กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 

กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 106 ต้าบล และ 930 หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 19 เทศบาล (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 

แห่ง และเทศบาลต้าบล 15 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 97 แห่ง โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ้าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทิศใต ้ ติดต่อกับอ้าเภอกระทุ่มแบน อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

และอ้าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ้าเภอไทรน้อย อ้าเภอบางใหญ่ อ้าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตทวีวัฒนา 

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอบ้านโป่ง อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอ้าเภอท่ามะกา  

อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
1.2 สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตก  ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าท่าจีน จึงท้าให้ลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น เนื่องจากอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือน ตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ฤดูร้อนเริ่มเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี 
สภาพภูมิอากาศที่ส้าคัญของจังหวัดนครปฐมสรุปได้ดังตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณลุ่มน้้าท่าจีน 
ข้อมูลภูมิอากาศท่ีส้าคัญ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 24.6 – 31.5 28.1 
 ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 59.0 – 82.0 71.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน น๊อต 1.4 – 5.4 2.8 
 อัตราการระเหย มิลลิเมตร/เดือน 122.6 – 243.5 157.5 
 ปริมาณฝน มิลลิเมตร 950 – 1,100 1,060 
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รูปที่ 1-1 แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าย่อย ในจังหวัดนครปฐม  
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1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,339,558 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้้าท่าจีน ลุ่มน้้ากลอง และลุ่มน้้า

เจ้าพระยา มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 681,548 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 50.88 ของ
จังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 29.36 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 46.00 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม
รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครปฐม 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่นา 393,342 29.36 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 313,494 23.4 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 173,204 12.92 

พืชสวน 112,307 8.38 

พืชไร่ 103,097 7.69 

ไม้ผล 72,802 5.43 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 67,999 5.07 

พ้ืนที่น้้า 46,809 3.49 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 24,850 1.85 

ไม้ยืนต้น 12,062 0.9 

พืชน้้า 11,020 0.82 

พ้ืนที่ลุ่ม 8,572 0.63 

รวม 1,339,558  100.00  
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครปฐม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ราบ
ลุ่ม มีเนื้อที่ร้อยละ 53.92 ของจังหวัดแสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

ตารางท่ี 1-3  จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดนครปฐม 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 722,311 53.92 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 327,757 24.46 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 289,490 21.61 
ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1  ประชากร 

 ปี พ.ศ.2560 จังหวัดนครปฐม มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 332,075 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
48,505 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 911,492 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
นครปฐม  เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคต
อีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดนครปฐมมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 0.864 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,082,614 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4  จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 911,492 
2565 951,553 
2570 993,375 
2575 1,037,035 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,082,614 

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

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี พ.ศ.2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครปฐม (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 312,455 ล้านบาท อยู่ใน
ล้าดับที่ 9 ของประเทศ และล้าดับที่ 9 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคเกษตรร้อยละ 94.12 และภาค
เกษตรร้อยละ 5.88 มีรายได้เฉลี่ย 32,761  บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                              บทที่ 1 
จังหวัดนครปฐม                                                                                                                                                                 สภาพทัว่ไปของพื นที่จังหวัด 

 

ส านักบริหารโครงการ                                                                                                                                                                              
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-3  แผนที่ดินจังหวัดนครปฐม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.3  สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ.2560 จังหวัดนครปฐม มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 332,075 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 48,505 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.61 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดนครปฐม แสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 739 725 724 
ข้าวนาปรัง 758 741 769 
อ้อย 11,240 8,900 9,430 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2  
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 
2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
 จังหวัดนครปฐมตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้้ำ (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมกำร
อุทกวิทยำแห่งชำติ) โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำต่ำงๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าท่าจีน  เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ได้แก่บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของอ้ำเภอเมืองนครปฐม 
อ้ำเภอสำมพรำน อ้ำเภอนครชัยศรี อ้ำเภอพุทธมณฑล อ้ำเภอดอนตูม อ้ำเภอบำงเลน และอ้ำเภอ
ก้ำแพงแสน มีแม่น้้ำที่ส้ำคัญ คือ แม่น้้ำท่ำจีน ซึ่งไหลทอดตัวยำวลงมำตั้งแต่ทิศเหนือสู่ทิศใต้รวมควำม
ยำวที่ไหลผ่ำนจังหวัดนครปฐม ประมำณ 98 กิโลเมตร เป็นแม่น้้ำสำยหลักที่ส้ำคัญ 

 -  ลุ่มน ้าแม่กลอง  มีพ้ืนที่อยู่ทำงตอนล่ำงของจังหวัด บริเวณอ้ำเภอเมืองนครปฐมและอ้ำเภอสำมพรำน 
ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบ มีพ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองและพ้ืนที่กำรเกษตร 
 
2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดนครปฐมยังไม่มีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดกลำง โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่และขนำด
เล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วจ้ำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 0.50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทำน 533,812 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2-2 และรูปที่ 2-1 โดยมีรำยละเอียดของโครงกำรชลประทำน 
ในจังหวัดนครปฐม ตำมตำรำงที่ 2-3 
 
2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดกำญจนบุรี โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2 -3 พบว่ำ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปัญหำภัยแล้งอยู่ในระดับต่้ำ กระจำยอยู่ทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจำกอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำขนำดใหญ่ของกรมชลประทำน มีบำงส่วนโดยเฉพำะพ้ืนที่ ๆ ห่ำงไกลแหล่งน้้ำที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
ระดับปำนกลำง ไม่ปรำกฎว่ำมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งสูงในจังหวัดนครปฐม ดังแสดงดังรูปที่ 2-3  
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รูปที่ 2-1  ล้ำน้้ำและระบบลุ่มน้้ำ จังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 2-1  โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 3 4                    74                   81                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 26,659.80        87.65              30.90               26,778.35         
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 17,024            14,680             31,704              
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) 1                     1                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.20                 0.20                 
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                   
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 2                    38                   40                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 4,100              18,060             22,160              
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 5 3                     8                     
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 976,376 976,376            
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1                    16                   17                    
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 800                 36,800             37,600              
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 9                     9                     
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 25,000             25,000              
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) -                   
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                   
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 7                     7                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                   
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 2,000               2,000               
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) 8                    7                    148                 163                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 26,659.80        87.65              31.10               26,778.55         
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 976,376           21,924            96,540             1,094,840         
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รูปที่ 2-2  โครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 2-2  โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ในจังหวัดนครปฐม 

 
 

2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

ปัญหำอุทกภัยของจังหวัดนครปฐม เกิดเป็นประจ้ำทุกปี ทั้งนี้เนื่องมำจำกสำเหตุหลัก ๆ สองประกำร ซึ่ง
เป็นไปตำมลักษณะพ้ืนที่ ดังนี้ 

1) เกิดจำกฝนตกหนักนอกพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมไล่มำตั้งแต่ภำคเหนือ ภำคกลำงตอนบนและภำคกลำง
ตอนล่ำง จนท้ำให้ปริมำณน้้ำในแม่น้้ำเจ้ำพระยำมีปริมำณมำกจนเกินขีดควำมสำมำรถในกำรระบำยน้้ำได้ ท้ำให้เกิด
ภำวะน้้ำล้นตลิ่งแม่น้้ำเจ้ำพระยำ เอ่อล้นเข้ำท่วมพ้ืนที่กำรเกษตร บ้ำนเรือนของรำษฎรและพ้ืนที่เศรษฐกิจต่ำงๆ ท้ำให้
ต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วมขังพ้ืนที่ทำงตอนเหนือของจังหวัดนครปฐมจึงได้มีกำรผันน้้ำ
ออกมำทำงแม่น้้ำท่ำจีน เพ่ือช่วยเร่งระบำยน้้ำเหนือให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้น ด้วยเหตุที่น้้ำเหนือที่ไหลลงแม่น้้ำท่ำจีนมี
ปริมำณที่มำกประกอบกับมีฝนตกหนักในพื้นที่และมีอิทธิพลจำกน้้ำทะเลหนุนสูง  ท้ำให้กำรระบำยน้้ำในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ท้ำให้ระดับน้้ำในแม่น้้ำท่ำจีนยกตัวสูงขึ้น จนเกิดภำวะน้้ำเอ่อล้นตลิ่งและบำงส่วนได้
ไหลย้อนเข้ำตำมคู คลองสำขำต่ำงๆ จนเอ่อล้นไหลเข้ำท่วมพ้ืนที่กำรเกษตรและบ้ำนเรือนของรำษฎร โดยพ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหำน้้ำท่วมขังจำกสำเหตุดังกล่ำวข้องต้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทำงตอนบนและตอนล่ำงของจังหวัดบริเวณริมแม่
น้้ำท่ำจีน ได้แก่อ้ำเภอบำงเลน อ้ำเภอนครชัยศรีและอ้ำเภอสำมพรำน    
 2) เกิดจำกฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ แล้วท่วมขังพ้ืนที่ เนื่องจำกไม่มีคูคลองระบำยน้้ำและบำงส่วนไม่สำมำรถ
ระบำยน้้ำลงคลองสำขำของแม่น้้ำท่ำจีนได้ เนื่องจำกต้องรอให้ปริมำณน้้ำและระดับน้้ำในแม่น้้ำท่ำจีนลดน้อยลงจึง
จะสำมำรถระบำยน้้ำได้ ประกอบกับมีสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำและกำรบุกรุกล้ำน้้ำธรรมชำติ แม่น้้ำหลัก ล้ำน้้ำสำขำ 
หนอง บึง และล้ำเหมือง รวมถึงวัชพืช เช่นผักตบชวำ ท้ำให้เกิดปัญหำกีดขวำงกำรไหลของน้้ำ จนเป็นเหตุให้เกิด
ภำวะน้้ำท่วมขังพ้ืนที่กำรเกษตรและบ้ำนเรือนของรำษฎร  โดยพ้ืนที่ที่เกิดปัญหำน้้ำท่วมขังจำกสำเหตุดังกล่ำวข้อง
ต้น ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทำงตอนกลำงและตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ อ้ำเภอก้ำแพงแสน อ้ำเภอดอนตูมและ
อ้ำเภอเมือง 

จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดนครปฐม  โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ.2556 พบว่ำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรถูกน้้ำท่วมต่้ำจนถึงปำนกลำง
ซึ่งในจ้ำนวนนี้เป็นกำรเกิดอุทกภัย ในลักษณะน้้ำท่วมขังจำกกำรเอ่อล้นของแม่น้้ำท่ำจีน และในลักษณะฝนตกหนัก
ในพ้ืนที่แต่ไม่สำมำรถระบำยน้้ำลงแม่น้้ำท่ำจีนได้  ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
 
 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

โครงการขนาดใหญ่

1 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาพระพิมล ลานตากฟ้า นครชยัศรี 199,000          2482 2493

2 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาภาษีเจริญ ท่าต้าหนัก นครชยัศรี 50,724            2445 2450

3 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาบางเลน สระส่ีมุม ก้าแพงแสน 269,188          2533 2545

รวม -           518,912          

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดนครปฐม (กรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556) 
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รูปที่ 2-5 รูปพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมในเขตจังหวัดนครปฐม (GISDA พ.ศ.2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมมีระบบชลประทำนทั่วถึงทั้งจังหวัด เนื่องจำกอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำขนำดใหญ่ของกรมชลประทำน ท้ำให้มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งน้อยมำก ในส่วนของพ้ืนที่เป้ำหมำย ในกำร
แก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) ของจังหวัดนครปฐม มีจ้ำนวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบ
ปัญหำภัยน้้ำท่วมลุ่มน้้ำสำขำที่รำบแม่น้้ำท่ำจีนตอนล่ำง บริเวณสองฝั่งแม่น้้ำท่ำจีน มีพ้ืนที่ประมำณ 68,810 ไร่ อยู่
ทำงทิศเหนือของจังหวัด ครอบคลุมอ้ำเภอบำงเลน และอ้ำเภอก้ำแพงแสน ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี  และพ้ืนที่
ประสบปัญหำน้้ำทะเลรุกล้้ำปำกแม่น้้ำท่ำจีน มีพ้ืนที่ประมำณ 112,900 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ อ้ำเภอสำมพรำน และ
อ้ำเภอนครชัยศรี  ดังแสดงในรูปที่ 2-5 ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับแผนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมของจังหวัดแล้ว พบว่ำกำร
ก้ำหนดพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหำภำยในพ้ืนที่ท้ำได้ตรงตำมสภำพปัญหำในพ้ืนที่ 
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น ้า 

 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดนครปฐมครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดย
มีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณ
ประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 49.9 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 52.10 , 54.39 และ 59.27 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้า
ท่วมน ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555  โดยเปรียบเทียบพื นที่ของ
จังหวัดนครปฐมกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดนครปฐม จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือ
รกัษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้าจังหวัดนครปฐม เท่ากับ 36.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมิน
ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 990,79 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 1,097.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี 
และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึง
อัตราการใช้น ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี 
และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 111.35 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 
116.92,  122.48 และ 133.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครปฐม 

 
 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 49.90                 52.10                54.39                59.27               
2 รักษาระบบนิเวศน์ 36.50                 36.50                36.50                36.50               
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 834.88               941.57               941.57               941.57              
  - นอกเขตชลประทาน 155.91               155.91               155.91               155.91              
  - รวม 990.79               1,097.48            1,097.48            1,097.48           

4 อุตสาหกรรม 111.35               116.92               122.48               133.62              
รวม 1,188.54            1,302.99            1,310.85            1,326.87           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนยุทธศาตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

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

4.1.2 ยุทธศาตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.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 
4) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี 
สุพรรณบุรี มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขันและ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร 

2) ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

3) พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพและผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
น้าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงสู่การค้าเอเชีย 

4) ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 

4.1.4 ยุทธศาตร์จังหวัดนครปฐม 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม คือ “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนาวัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) พัฒนาการจัดการช่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมถึงการพฒันสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

2) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในทุก
ด้าน 

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล ้าและส่งเสริมสังคมแห่งความรู้และ
ความสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) 
 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ 

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้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 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ  มีแนวทางดังนี  

- เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ท่ี (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 
25 ลุ่มน ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้า
ท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดนครปฐม มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 60 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาด
กลาง 2 โครงการ และขนาดเล็ก 57 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้
เพ่ิมอีก 0.13 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 600 ไร่ ใช้วงเงินรวม 6,493.7190 ล้านบาท 
ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 38 และ 22 
โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าหลายโครงการเป็นโครงการปรับปรุงโครงการที่สร้างไว้
เดิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน ้า สามารถสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั ง
การขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

 

 

 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) 1                   1                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                  
  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,970.0000     3,970.0000       
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 2                   2                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                  
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,160.9750     1,160.9750       
3. ขนาดเล็ก
  - จ านวน (โครงการ) 36                 21                 57                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.13               0.13                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 600                600                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 815.0720        547.6720        1,362.7440       
รวมทุกขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 38                 22                 -                60                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.13               -                -                0.13                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 600                -                -                600                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,976.0470     4,517.6720     -                6,493.7190       

ขนาดโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ขนาดใหญ่ 1                       3,970.0000        1                       3,970.0000        

ขนาดกลาง 2                       1,160.9750        2                       1,160.9750        

ขนาดเล็ก 38                     1,105.7440        19                     257.0000           57                     1,362.7440        

รวม 38                     1,105.7440        22                     5,387.9750        60                     6,493.7190        

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปที่ 4-1 แผนงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 4-3  แผนงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
โครงการอุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองแนวลิขิต 1 
(ระบบคลองร่วมถนน)

กระทุ้มล้ม สามพราน -             -              2566 2570 3,790.0000     

2 โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้าคลองจินดา บางช้าง สามพราน -             -              2558 2561 308.0000       

3
โครงการประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้าคลอง
บางปลา จังหวัดนครปฐม

บางปลา บางเลน -             -              2563 2565 852.9750       

รวม 0 0 4,950.9750     

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4-4  แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม 

 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ก่อสร้างปตร.คลองดอนทอง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน บางพระ นครชัยศรี - - 2564 2564 17.7240 

2
ก่อสร้าง ปตร.ปากคลองหนองน ้าเปรี ยว กม.12+000 ท่าสาร-บางปลา 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

ดอนตูม บางเลน - - 2564 2564 2.7960 

3 ก่อสร้าง อาคารอัดน ้ากลางคลอง 1ข-1ซ-5ซ.กม.20+260 ล้าเหย ดอนตูม - - 2565 2565 4.3440 

4 ปรับปรุงท้องคลองส่งน ้า คลอง 4ซ-1ข-1ซ-5ซ ทุ่งขวาง ก้าแพงแสน - - 2564 2564 8.7240 

5 ปรับปรุงท้องคลองส่งน ้า คลอง 1ซ-2ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ หนองงูเหลือม เมือง - - 2565 2565 17.3280 

6
ปรับปรุงเสริมดาดคลองส่งน ้า คลอง  4ข-2ข-1ข-1ซ-5ซ.   
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

ล้าเหย ดอนตูม - - 2566 2566 44.2680 

7
ปรับปรุงท้องคลองส่งน ้า คลอง 3ซ-1ข-1ซ-5ซ. 
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

ทุ่งขวาง ก้าแพงแสน - - 2564 2564 19.2960 

8
ก่อสร้าง อาคารระบายน ้าฉุกเฉิน คลอง 2ซ-5ซ.กม.16+300  
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

ตาก้อง เมือง - - 2566 2566 1.4040 

9
ปรับปรุงท้องคลองส่งน ้า คลอง 1ซ-2ข-1ข-1ซ-5ซ.   
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

สามง่าม ดอนตูม - - 2565 2565 42.0960 

10
ปรับปรุงรูปแบบคลองส่งน ้า คลอง 1ซ-2ซ-5ซ.  
โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาก้าแพงแสน

ตาก้อง เมือง - - 2565 2565 77.9640 

11 ปรับปรุงก้าแพงป้องกันตล่ิงคลอง ร. 1 ซ.ตาคต-ด้าเนินสะดวก ระยะท่ี 2 วังเย็น บางแพ - - 2564 2564 20.0000 

12 พนังกั นน ้า คลอง ค-ส-ร. 12 ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.22+250 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน - - 2564 2564 15.0000 

13 ปตร.ปากคลอง ค-ส-ร.7ขวา-นครชัยศรี กม.0+050 และเสริมคันทั งสองฝ่ัง บางไทรป่า บางเลน - - 2568 2568 55.0000 

14 ปตร.คลอง ค-ส-ร.6ขวา-นครชัยศรี กม.0+020 พร้อมเสริมคันคลองทั งสองฝ่ัง หินมูล บางเลน - - 2565 2565 35.0000 

15
ปรับปรุงคลอง ค-ส-ร. 2ขวา-นครชัยศรี กม. 0+050 ถึง กม. 2+200      
พร้อมอาคารประกอบ

บางหลวง บางเลน - - 2566 2566 40.0000 

16
ปรับปรุงคลอง ค-ส-ร. 3ขวา-นครชัยศรี กม. 0+350 ถึง 3+740           
พร้อมอาคารประกอบ

บางหลวง บางเลน - - 2567 2567 40.0000 

17
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งน ้าและระบายน ้า ค-ส-ร. 4ขวา-     
นครชัยศรี  ระยะท่ี 1

หินมูล บางเลน - - 2564 2564 80.0000 

18
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งน ้าและระบายน ้า ค-ส-ร. 4ขวา-    
นครชัยศรี ระยะท่ี 2

บางหลวง,หินมูล
 , ไผ่หูช้าง

บางเลน - - 2565 2565 80.0000 

19
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งน ้าและระบายน ้า ค-ส-ร. 4ขวา-นคร
ชัยศรี ระยะท่ี 3

บางหลวง,หินมูล
 , ไผ่หูช้าง

บางเลน - - 2566 2566 80.0000 

20
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งน ้าและระบายน ้า ค-ส-ร. 4ขวา-    
นครชัยศรี ระยะท่ี 4

บางหลวง,หินมูล
 , ไผ่หูช้าง

บางเลน - - 2567 2567 70.0000 

21
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการส่งน ้าและระบายน ้า ค-ส-ร. 4ขวา-   
นครชัยศรี ระยะท่ี 5

บางหลวง, หินมูล
 , ไผ่หูช้าง

บางเลน - - 2568 2568 40.0000 

22 ปรับปรุงประตูระบายน ้าคลองบางแก้ว บางกระเบา นครชัยครี - - 2561 2561 40.0000 

23 ปรับปรุงอาคารบังคับน ้าปลายคลอง ถนนขาด เมือง - - 2562 2562 10.0000 

24 อาคารบังคับน ้าคลองบางกระออม ยายชา สามพราน - - 2563 2563 15.0000 

25 อาคารบังคับน ้าคลองบางสีจาก จ้านวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครปฐม ยายชา สามพราน - - 2563 2563 12.0000 

26 อาคารบังคับน ้าคลองเพียรพิทักษ์ สามพราน สามพราน - - 2564 2564 12.0000 

27 อาคารบังคับน ้าคลองนายจรัญ สามพราน สามพราน - - 2564 2564 12.0000 

28 อาคารบังคับน ้าคลองนายวิรัชน์ สามพราน สามพราน - - 2565 2565 12.0000 

29 อาคารบังคับน ้าคลองโรงงานถ่ัวงอก สามพราน สามพราน - - 2565 2565 12.0000 

30 อาคารบังคับน ้าคลองศาลเจ้า สามพราน สามพราน - - 2566 2566 12.0000 

ต าบล อ าเภอโครงการท่ี ปีแล้วเสร็จปีก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4-4  แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

31 อาคารบังคับน ้าคลองผู้ใหญ่นงนุช สามพราน สามพราน - - 2566 2566 12.0000 

32 อาคารบังคับน ้าคลองโรงสี สามพราน สามพราน - - 2567 2567 12.0000 

33 อาคารบังคับน ้าคลองบ้านป้าเสริฐ สามพราน สามพราน - - 2567 2567 12.0000 

34 อาคารบังคับน ้าคลองบ้านก๋งภัค สามพราน สามพราน - - 2568 2568 12.0000 

35 อาคารบังคับน ้าคลองครูณรงค์ สามพราน สามพราน - - 2568 2568 12.0000 

36 อาคารบังคับน ้าคลองท่าเรือ สามพราน สามพราน - - 2569 2569 12.0000 

37 อาคารบังคับน ้าคลองหน้าอ้าเภอ สามพราน สามพราน - - 2569 2569 12.0000 

38 อาคารบังคับน ้าคลองผู้ใหญ่ผิน สามพราน สามพราน - - 2569 2569 12.0000 

39 อาคารบังคับน ้าคลองเจ้าพ่อลูกอินทร์ บางระก้า บางเลน - - 2569 2569 12.0000 

40 อาคารบังคับน ้าคลองผู้ใหญ่ประสาน บางระก้า บางเลน - - 2569 2569 12.0000 

41 พนังกั นน ้าปากคลองเจดีย์บูชา นครชัยครี นครชัยครี - - 2569 2569 35.0000 

42 อาคารบังคับน ้าคลองหลวง บางเตย สามพราน - 0.03 2560 2560 10.0000 

43 ประตูระบายน ้าคลองยายจู๋ บางเตย สามพราน - - 2560 2560 10.0000 

44 ประตูระบายน ้าคลองวังอีสังข์ บางหลวง บางเลน - - 2561 2561 15.0000 

45 ทรบ.วัดเชิงเลน บางช้าง สามพราน - - 2562 2562 25.8000 

46
สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทุ่งสมบัติ จ้านวน 1 แห่ง 
โครงการก่อสร้าง สชป.13

ก้าแพงแสน ก้าแพงแสน 600 - 2563 2563 40.0000 

47 อาคารป้องกันตล่ิงคลองบางม่วง จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 บางช้าง สามพราน - 0.02 2563 2563 15.0000 

48 พนังกั นน ้าบ้านศรีษะย่าน จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 บางช้าง สามพราน - 0.02 2563 2563 48.0000 

49 ประตูระบายน ้าปากอ่าวกระบือ จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ห้วยพลู นครชัยศรี - 0.01 2563 2563 25.0000 

50 ประตูระบายน ้าบ้านสามขา จ้านวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สชป.13 ห้วยม่วง ก้าแพงแสน - 0.01 2563 2563 25.0000 

51 อาคารบังคับน ้าคลองผีเสื อ บางเตย สามพราน - - 2564 2564 10.0000 

52 อาคารบังคับน ้าคลองขุดใหญ่ บ้านใหม่ สามพราน - - 2564 2564 10.0000 

53 อาคารบังคับน ้าคลองต้นตาล บางช้าง สามพราน - 0.02 2564 2564 10.0000 

54 ประตูระบายน ้าคลองป้าแจง บางเตย สามพราน - 0.01 2564 2564 8.0000 

55 ประตูระบายน ้าคลองสวนผัก บ้านใหม่ สามพราน - 0.01 2565 2565 10.0000 

56 ท่อระบายน ้าคลองวัดธรรมปัญญาราม บางช้าง สามพราน - - 2565 2565 8.0000 

57 ประตูน ้าคลองหน้าวัดท่าข้าม สามพราน สามพราน - - 2568 2568 10.0000 

รวม 600      0.13         1,362.7440 

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง
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บทที่ 5  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ 1,339,558 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 681,548 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 50.88 
ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 533,812 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 78.32 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 60 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 2 โครงการ 
และขนาดเล็ก 57 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 0.13 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 600 ไร่ รวมเป็น 534,412 ไร่ ใช้วงเงินรวม 6,493.7190 ล้าน
บาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 38 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ  โครงการ
ขนาดเล็ก 36 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 0.13 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน 600 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 1,976.0470 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 22 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ และขนาด
เล็ก 21 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 0 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 0 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 4,517.6720 ล้านบาท 

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

 จังหวัดนครปฐมไม่มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
1,339,558 681,548 533,812 600 534,412

พ้ืนท่ีจังหวัด
พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

พ้ืนท่ีชลประทาน

ปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 
ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน
สังคม ซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และการป้องกันการรุกตัวของน้้าเค็ม อยู่ในแผนงาน 
อาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การ
วางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับ
แผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึง
เป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base)  
ที่มำ : สทนช. (2561) 


