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คํานํา 
 

การจัดทําแผนแมบทหลักการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค  
และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร)  
ท่ีไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2561 โดยอยูภายใต 
หัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณท้ังระบบ ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะ
ผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทางท่ีชัดเจน สอดคลองกับ 
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และแผน
ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการ
พัฒนาในระดับจังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

(AREA BASE) และพิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยข้ึนมา เพ่ือใหเห็นศักยภาพการพัฒนา 
อยางแทจริงแลวจัดทําเปนฐานขอมูลแผนงานโครงการ ตอไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้น ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจาก
ฐานขอมูลตางๆ ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตาม
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า  ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา  
ท้ังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการ
เบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 

(MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน  และฐานขอมูล
แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล   เชน  ตําแหน งท่ีตั้ ง  ความซํ้าซอน  สถานภาพโครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
ความสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน และทําการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา 

ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปนแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงาน
ระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - 
2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ํ าในระดับจังหวัด  
กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน  
(เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561) 

ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด  
และระดับภาค ท่ีจัดทําข้ึนนี ้เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานักและโครงการชลประทานท่ัว
ประเทศใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน
อยางชัดเจน 
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บทที ่ 1  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
 

“เมืองในฝนท่ีใกลกรุง ภูเขางาม น้ําตกสวย รวยธรรมชาต ิปราศจากมลพิษ” 

 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ 

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 กําหนดใหแยก
อําเภอนครนายก อําเภอองครักษ และอําเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี  
กับใหแยกอําเภอบานนา ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเปนจังหวัดข้ึน เรียกวา จังหวัด
นครนายก 
 ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีขอสันนิษฐาน 2 ประการ ดังนี้ ในสมัยกอนดินแดนของ
นครนายกเปนปารกชัฏมีไขปาชุกชุมผูคนจึงพากันอพยพไปอยูท่ีอ่ืนจนเกือบเปนเมืองราง ตอมามี
พระมหากษัตริยพระองคหนึ่งไมมีหลักฐานยืนยันวาในยุคสมัยใด (แตกอนสมัยสมเด็จพระรามาธิบด ี
ท่ี 1 หรือพระเจาอูทอง แหงกรุงศรีอยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแตสมัยพระเจาอูทอง
แลว) ตองการท่ีจะจูงใจราษฎรใหเขามาหักรางถางพงทํามาหากินอยูอาศัยในบริเวณนี้จึงใหยกเวน 
เก็บอากรค านา  จึงเรียกเมืองนี้ ว า  “เมือง  นา–ยก” และเปน เมืองนครนายก  เหตุผล ท่ีสอง  
คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใชระบบจตุสดมภ สวนการปกครองหัวเมืองชั้นใน  
หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองดานเหนือมีสมุหนายก ปกครองท้ังฝายพลเรือนและทหาร ในหัวเมือง 
ดานใตมีสมุหกลาโหมปกครองท้ังฝายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยูในสังกัดสมุหกลา
โหม ภายหลังถูกโอนใหอยูในสังกัดสมุหนายก พ้ืนท่ีนี้จึงไดชื่อวานครนายกนับแตนั้นเปนตนมา 

 
1.1  สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดนครนายกตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  มีเนื้อท่ีประมาณ 1,326,250 ไร
หรือประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดประมาณรอยละ 60  
มีลักษณะเปนท่ีราบลุม มีพ้ืนท่ีลาดชันสูงประมาณรอยละ 29 มีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งตั้งอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ซ่ึงเปนเขตรอยตอกับอีก 3 จังหวัด  ไดแก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี  
มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผาน
อําเภอองครักษ ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร หางจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประมาณ 52 กิโลเมตร ทาอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ทาเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร  
ทาเทียบเรือแหลมฉบัง 163 กิโลเมตร แบงเขตการปกครองออกเปน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
นครนายก อําเภอบานนา อําเภอองครักษ อําเภอปากพล ีโดยมีอาณาเขตติดจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอ จังหวัดสระบุรี  และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก   ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต    ติดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดตอ จังหวัดปทุมธานี 
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 ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเปนภูเขาสูงชันในเขตอําเภอบานนา 

อําเภอเมืองนครนายก และอําเภอปากพลี สวนหนึ่งอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ซ่ึงเปนเขต
รอยตอกับอีก 3 จังหวัด ไดแก สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขาติดตอกับเทือกเขา 
ดงพญาเย็น มียอดเขาสูงสุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียว มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,351 เมตร 

สวนทางตอนกลางและตอนใตเปนท่ีราบอันกวางใหญ เปนสวนหนึ่งของท่ีราบสามเหลี่ยมลุมแมน้ํา
เจาพระยาท่ีเรียกวา “ท่ีราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเปนดินทรายและดินเหนียวเหมาะแกการทํานา  
ทําสวนผลไม และการยูอาศัย 
 
1.2  สภาพภูมิอากาศ   
 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมมรสุมท้ังสองนี้มีผลตอสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย กลาวคือ 

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ท่ีหยอมความกดอากาศทางซีกโลกใตเคลื่อนตัวผานมหาสมุทรอินเดีย
ทางทะเลอันดามันผานพ้ืนท่ีคาบสมุทรทางตอนใตไปแทนท่ีหยอมความกดอากาศตํ่าทางซีกโลกเหนือ 

ทําใหเกิดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดผานทะเลและมหาสมุทร พัดพาความชื้นจากทะเลเขาสูฝงกลาย
สภาพเปนฝนตกในภาคพ้ืนทวีป ลมมรสุมนี้จะทําใหเกิดฝนตกโดยท่ัวไปในชวงเดือนพฤษภาคม 
ถึงตุลาคม จากนั้นชวงปลายเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอา 
ความหนาวเย็นและความแหงแลงจากภาคพ้ืนทวีปทางทิศเหนือเขามาในประเทศไทย ทําใหอากาศ
หนาวเย็นและแหงแลงโดยท่ัวไป และชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเปนชวงท่ีมีอากาศรอนมากท่ีสุด  
อันเนื่องมาจากลมทางทิศใตจากอาวไทยพัดเขาสูภาคพ้ืนทวีป ดังสรุปคาเฉลี่ยรายปและชวงพิสัย 
ของคาเฉลี่ยรายปและชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศท่ีสําคัญตามตารางท่ี 1-1 
 
ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครนายก 

ตัวแปรภูมิอากาศ คาเฉลี่ยรายป ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.2 26.0 – 30.1 
ความชื้นสัมพันธ (เปอรเซ็นต) 73.0 61.0 – 82.0 
ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ  ( เฮ ก โ ต
ปาสคาล) 

1,009.4 1,006.7 – 1,013.1 

ความครึ้มเมฆ (หนวย 0 -10) 6.0 3.1 – 8.6 
ปริมาณ การระเหยจากถาด 

(มม.) 
1,653.7 122.8 – 169.0 
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 1.2.1  ปริมาณฝน 
 การรวบรวมและการตรวจสอบขอมูลปริมาณฝน การศึกษาขอมูลปริมาณฝนสําหรับลุมน้ํา
นครนายกไดใชขอมูลของสถานีวัดน้ําฝนท่ีทําการสํารวจโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานรวม 

34 สถาน ีแสดงดังตารางท่ี 1-2 สําหรับท่ีตั้งสถานีวัดน้ําฝนแสดงในรูปท่ี 1-1 
 จากการรวบรวมสถานีวัดน้ําฝนดังกลาว มีการตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือได 
(CONSISTENCY) ของขอมูล โดยพิจารณาสถานีวัดน้ําฝนในพ้ืนท่ีรวม 5 สถานี ประกอบดวยสถานี อ.
เมือง อ.องครักษ อ.ปากพลี อ.บานนา จ.นครนายก และ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี อันเปนสถานีหลักมี
ขอมูลยาวนาน โดยวิธี DOUBLE MASS CURVE สรุปไดวาสถานีหลักท้ัง 5 สถานีมีความถูกตองเชื่อถือได 
 น้ําฝนรายปเฉลี่ย จากขอมูลปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานีวัดน้ําฝนท่ีรวบรวมขอมูลน้ําฝนขอมูล
น้ํามาสรางเปนแผนท่ีเสนชั้นน้ําฝนรายปเฉลี่ยของพ้ืนท่ีลุมน้ํานครนายก โดยพ้ืนท่ีลุมน้ํานครนายกมี
ปริมาณฝนเฉลี่ยปละ 1,613.90 มม. 
  

ตารางท่ี 1-2 สถานีวัดน้ําฝนในลุมน้ํานครนายก 

เสนรุง เสนแวง
คาเฉลี่ย

รายป

คารายป

สูงสุด

คารายป

ต่ําสุด

1 อ.เมือง 22012 14-12-06 101-13-11 1952-2004 1,886.10 2,931.60 1,065.80

2 อ.องครักษ 22022 14-07-24 101-00-20 1953-2004 1,573.60 2,184.60 763.6

3 อ.ปากพลี 22032 14-39-44 101-15-56 1952-2004 1,670.30 2,760.90 789.4

4 อ.บานนา 22042 14-15-54 101-03-51 1952-2004 1,666.90 2,576.70 747.6

5 บานคลองยาง (Kgt.27) อ.ปากพลี 22301 14-12-02 101-27-05 1983-2000 2,415.20 2,872.70 1,833.00

6 เขาเขียว(Ny.4_1) อ.ปากพลี 22321 1986-1993 2,189.30 2,893.70 1,597.20

7 คลองทาดาน (Ny.5) อ.เมือง 22331 14-18-30 101-20-00 1986-2004 2,722.10 3,602.20 2,113.00

8 เขานางบวช (Ny.1B) อ.เมือง 22341 14-14-45 101-12-38 1989-2004 1,565.90 2,139.40 938.9

9 ประตูระบายน้ํา คลอง 16 (SRS.2) อ.องครักษ 22050 14-10-54 100-57-48 1952-2002 1,251.00 2,088.00 542.2

10 ประตูน้ํา นครนายก (NNK.2) อ.เมือง 22060 14-11-42 101-09-56 1952-2003 1,790.10 2,342.70 1,184.20

11 ประตูน้ํา ทาชาง (NNK.2) อ.เมือง 22070 14-07-52 101-11-35 1952-2003 1,900.70 2,770.20 1,247.80

12 สะพานอัดน้ํา กม.9 (NNK.3) อ.ปากพลี 22080 14-04-37 101-14-12 1960-2003 1,296.00 1,938.40 730.1

13 ประตูระบายน้ํา ลําบัวลอย (NNK.4) อ.ปากพลี 22090 14-02-29 101-15-07 1962-2003 1,418.00 2,220.30 461.9

14 ประตูระบายน้ํา บางหอย (NNK.5) อ.เมือง 22100 14-05-47 101-12-14 1952-2003 1,648.20 2,640.80 1,152.70

15 ประตูระบายน้ํา ศรีจุฬา (NNk.6) อ.เมือง 22110 14-11-48 101-10-27 1952-2003 1,734.20 2,382.60 1,166.00

16 ประตูระบายน้ํา บานนา (NNK.7) อ.บานนา 22120 14-02-52 101-03-43 1960-2003 1,661.50 2,511.50 1,146.10

17 ประตูระบายน้ํา บางเมา (NNK.8) อ.องครักษ 22130 14-07-26 101-06-54 1952-2003 1,604.20 2,585.20 815.6

18 ประตูระบายน้ํา เสาวภาผองศรี (NNK.10) อ.องครักษ 22140 14-08-35 101-00-13 1952-2002 1,616.10 2,765.90 727.3

19 ประตูระบายน้ํา บางปลากด (NNK.11) อ.องครักษ 22150 14-09-27 100-59-07 1952-2003 1,515.00 2,260.90 889.4

20 ประตูระบายน้ํา ปากคลองสาย 1 ทรายมูล (NNK.12) 22160 14-05-58 101-07-02 1960-2003 1,572.50 2,451.90 962

21 ประตูระบายน้ํา บางเล็ก (NNK.13) อ.องครักษ 22170 14-05-58 101-03-59 1960-2003 1,408.90 2,080.70 486.1

22 ประตูระบายน้ํา เขากระเหรี่ยง (เขาโลน) (NNK.14) อ. 22180 14-14-34 101-16-37 1960-2003 2,061.50 2,959.60 1,135.00

23 ประตูระบายน้ํา บางไพล (NNK.15) อ.บานนา 22190 14-43-02 101-08-12 1963-2003 1,485.80 2,166.50 916.6

24 ทอระบายน้ํา จมูกกลวง (NNK.16) อ.เมือง 22200 14-11-49 101-07-04 1963-2003 1,268.10 2,024.80 421.8

25 สะพานอัดน้ํา สามตําบล (NNK.17 อ.เมือง 22210 14-10-07 101-09-02 1963-2003 1,721.10 3,112.20 953.9

26 ทอระบายน้ํา ปากคลองแยก 2R สาย 2 (NNK.18) อ. 22220 14-07-43 101-07-17 1963-2003 1,277.30 2,054.30 589.2

27 ประตูระบายน้ํา ปากคลอง 1 (NNK.19) อ.องครักษ 22230 14-06-42 101-02-02 1963-2003 1,314.00 2,292.20 386

28 ประตูระบายน้ํา คลอง 14 (NNK.20) อ.องครักษ 22240 14-07-52 100-55-04 1963-2003 1,038.90 1,658.40 493.9

29 ประตูระบายน้ํา เตยใหญ (NNK.21) อ.องครักษ 22250 14-01-50 101-08-24 1963-2003 1,189.50 1,666.80 680.8

30 ประตูระบายน้ํา คลองเหมือง (NNK.21) อ.เมือง 22260 14-11-18 101-12-01 1963-2003 1,752.70 2,454.20 1,154.30

31 ทอระบายน้ํา เกาะกา (NNK.23) อ.ปากพลี 22270 14-06-28 101-14-06 1963-2003 1,399.70 2,277.90 771

32 ประตูระบายน้ําลําอายงอน (NNK.24) อ.องครักษ 22280 14-03-37 101-15-53 1963-2003 1,352.40 2,252.20 621.2

33 ทอระบายน้ํา เทพโลก (NNK.25) อ.องครักษ 22290 14-04-15 101-03-53 1963-2003 1,417.80 1,966.40 822.1

34 อ.วิหารแดง จ .สระบุรี 54122 14-20-44 100-59-32 1963-2003 1,487.90 2,090.30 565.4

1,613.90 2,411.08 907.97รวม

ลําดับ

ที่
ชื่อสถานี รหัสสถานี

ตําแหนงที่ตั้ง

ชวงของขอมูล

ปริมารฝนรายปเฉลี่ย (มม.)
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รูปท่ี 1-1 เสนชั้นน้ําฝน 
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 1.2.2  ปริมาณน้ําทา 

 การวิเคราะหปริมาณน้ําทามีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินศักยภาพปริมาณน้ําทาของลุมน้ํา
นครนายก สําหรับนําไปใชในการวางแผนในการบริหารจัดการน้ํา ดําเนินการดังนี้ 
 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ทําการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทาของสถานีวัดน้ําทาตางๆ 

ในลุมน้ํานครนายกและลุมน้ําขางเคียงท่ีมีสถิติขอมูลตั้งแต 5 ป ข้ึนไป รวมจํานวนท้ังสิ้น 16 สถานี
ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-2 
 คิด เป นปริมาณ น้ํ าท าใน เขตจั งหวัดนครนายกมีค า เฉลี่ ย  2,327.81 ล าน  ลบ .ม . หรือ  
29.88 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
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ตารางท่ี 1-3 ขอมูลปริมาณน้ําทาของสถานีวัดน้ําทาตางๆ ในลุมน้ํานครนายกและลุมน้ําขางเคียง 

 
สัญลักษณ คลอง/ พื้นที่ลุมน้ํายอย ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําทา
ลุมน้ํายอย อางเก็บน้ํา ตร.กม รหัสสถานี พื้นที่รับน้ํา ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย รายปเฉลี่ย เฉลี่ยตอพื้นที่

 (ตร.กม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) (ล/ว/ตร.กม.)
1 NY-B1 คลองวังตะไคร 85.64 Ny.1B 519.00 726.18 119.83 44.37
2 NY-B2 อางเก็บน้ําคลองมะเดื่อ 62.30 Ny.1B 519.00 726.18 87.17 44.37
3 NY-B3 3.63 Ny.1B 519.00 726.18 5.08 44.37
4 NY-B4 คลองนางรอง 79.93 Ny.1B 519.00 726.18 111.84 44.37
5 NY-B5 เขื่อนคลองทาดาน 197.43 Ny.1B 519.00 726.18 276.24 44.37
6 NY-B6 1.96 Ny.1B 519.00 726.18 2.74 44.37
7 NY-B7 คลองลําพุงแหง 22.57 Ny.1B 519.00 726.18 31.58 44.37
8 NY-B8 5.01 Ny.1B 519.00 726.18 7.01 44.37
9 NY-B9 คลองสาริกา 18.39 Ny.1B 519.00 726.18 25.73 44.37
10 NY-B10 11.50 Ny.1B 519.00 726.18 16.09 44.37
11 NY-B11 คลองบอ 19.79 Ny.1B 519.00 726.18 27.69 44.37
12 NY-B12 อางเก็บน้ําหวยทรายทอง 11.97 Ny.1B 519.00 726.18 30.69 81.31
13 NY-B13 อางเก็บน้ําหวยปรือ 8.89 Ny.1B 519.00 726.18 23.91 85.29
14 NY-B14 33.91 Ny.1B 519.00 726.18 73.55 68.78
15 NY-B15 17.33 Ny.1B 519.00 726.18 41.87 76.62
16 NY-B16 27.01 Ny.1B 519.00 726.18 37.79 44.37
17 NY-B17 24.55 Ny.3 203.00 137.78 23.40 30.22
18 NY-B18 2.46 Ny.3 203.00 137.78 3.39 43.74
19 NY-C1 83.57 Ny.3 203.00 137.78 65.42 24.82
20 NY-C2 คลองศรีษะกระบือ 80.96 Ny.3 203.00 137.78 63.70 24.95
21 NY-C3 13.56 Ny.3 203.00 137.78 14.22 33.25
22 NY-C4 ตลองบางนางเล็ก 85.50 Ny.3 203.00 137.78 66.68 24.73
23 NY-C5 91.52 Ny.3 203.00 137.78 70.60 24.46
24 NY-C6 36.10 Ny.3 203.00 137.78 32.34 28.41
25 NY-C7 คลองบางเมา 69.84 Ny.3 203.00 137.78 56.27 25.55
26 NY-C8 73.36 Ny.3 203.00 137.78 58.64 25.35
27 NY-C9 45.57 Ny.3 203.00 137.78 39.32 27.36
28 NY-C10 คลองบางหอย 245.23 Ny.3 203.00 137.78 161.47 20.88
29 NY-C11 30.84 Ny.3 203.00 137.78 28.34 29.13
30 NY-A1 177.51 Ny.6 116.00 74.15 105.97 18.93
31 NY-A2 คลองบานพริก 83.72 Ny.6 116.00 74.15 56.40 21.36
32 NY-A3 คลองแมน้ํานอก 65.88 Ny.3 203.00 137.78 53.58 25.79
33 NY-A4 คลองลําผักชี 26.40 Ny.3 203.00 137.78 24.87 29.87
34 NY-A5 44.22 Ny.3 203.00 137.78 38.34 27.49
35 NY-A6 112.36 Ny.3 203.00 137.78 83.87 23.67
36 NY-A7 18.16 Ny.3 203.00 137.78 18.17 31.72
37 NY-A8 อางเก็บน้ําคลองบานนา 108.73 Ny.6 116.00 74.15 69.50 20.27
38 NY-A9 84.46 Ny.6 116.00 74.15 53.99 20.27
39 NY-A10 20.96 Ny.3 203.00 137.78 20.49 31.00
40 NY-A11 21.56 Ny.3 203.00 137.78 20.98 30.86
41 NY-A12 107.84 Ny.3 203.00 137.78 81.03 23.83
42 NY-A13 อางเก็บน้ําคลองโบด 1.53 Ny.3 203.00 137.78 2.28 47.21
43 NY-A14 46.10 Ny.3 203.00 137.78 39.71 27.30
44 NY-A15 คลองยาง 26.26 Ny.3 203.00 137.78 24.76 29.90
45 NY-A16 คลองพราหมณี 34.72 Ny.3 203.00 137.78 31.30 28.58

2,470.73 2,327.81 29.88

สถานีดัชนี

ที่

รวมพื้นที่ลุมน้ํายอย  
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รูปท่ี 1-2 แผนผังการแบงลุมน้ํายอยของลุมน้ํานครนายกในการวิเคราะหปริมาณน้ําทา 
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1.3  ขอมูลการปกครอง 

 การปกครอง จังหวัดนครนายกแบงเขตการปกครองออกเปน 4 อําเภอ 41 ตําบล 403 หมูบาน 

โดยมีอําเภอตางๆ ดังนี้ อําเภอเมืองนครนายก อําเภอปากพลี อําเภอบานนา อําเภอองครักษ  
ในสวนการปกครองทองถ่ินรวม 46 แหงประกอบดวย องคการบริหารสวนจงัหวัด 1 แหง คือ องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครนายก, เทศบาลเมือง 1 แหง คือ เทศบาลเมืองนครนายก, เทศบางตําบล 5 แหง 

และองคการบริหารสวนตําบล 39 แหง    

1.4  ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

 จังหวัดนครนายก มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 1,326,250 ไร ตั้งอยูในลุมน้ําลุมน้ําบางปะกง 
ดังแสดงในรูปท่ี 1-3 มีรายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.4.1 การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลระบบแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน ป 2557 กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ 32จําแนกไดเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 713,252 ไร หรือประมาณรอยละ 53.79 ของจังหวัด  
พ้ืนท่ีปลูกมากคือ นาขาว 539,541 ไร พ้ืนท่ีพืชไร 891 ไร พ้ืนท่ีไมยืนตน 32,257 ไร พ้ืนท่ีไมผล 63,708 ไร 
พ้ืนท่ีไมผล 63,708 ไร พ้ืนท่ีพืชสวน 6,441 ไร พ้ืนท่ีทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 4,240 ไร พ้ืนท่ี 
พืชน้ํา 141 ไร และพ้ืนท่ีสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 66,033 ไร ดังแสดงในตารางท่ี 1-4 และรูปท่ี 1-4 
 

ตารางท่ี 1-4 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดนครนายก  
 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

พ้ืนที่นา 539,541 40.68 

พืชไร 891 0.07 

ไมยืนตน 32,257 2.43 

ไมผล 63,708 4.80 

พืชสวน 6,441 0.49 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 4,240 0.32 

พืชน้ํา 141 0.01 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 66,033 4.98 

พ้ืนที่ปา 401,642 30.28 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 77,602 5.85 

พ้ืนที่ลุม 11,570 0.87 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 97,142 7.32 

พ้ืนที่น้ํา 25,042 1.89 

32ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2557) 
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รูปท่ี 1-3 แสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลัก ลุมน้ํายอย ในจังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 

ส่วนวางโครงการที ่3 สํานักบริหาร
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รูปท่ี 1-4 แผนท่ีการใชท่ีดิน จังหวัดนครนายก 32(กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2557) 
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1.4.2 ทรัพยากรดิน 

            จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) 
กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตางๆ ซ่ึงพบวาดิน 
สวนใหญเปนประเภทดินในพ้ืนท่ีราบลุม มีเนื้อท่ีรอยละ 52.07 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-5 
และรูปท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 จําแนกกลุมดินท่ีพบในจังหวัดนครนายก 
 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนที่ราบลุม 690,877 52.09 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 385,377 29.06 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 142,544 10.75 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแหง 107,452 8.10 
32ที่มา : Agri Map (2561) 

 
1.5  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

 1.5.1  ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดนครนายกมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 88,526 ครัวเรือน โดยเปน
ครัวเรือนเกษตร 22,716 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 259,342 คน แนวโนมจํานวน
ประชากรในอนาคตของจังหวัดนครนายก เม่ือทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือ
ประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใชป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา 
ประชากรในจังหวัดนครนายกมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9.02 ซ่ึงมีผลทําใหในอีก 20 ป
ขางหนา (พ .ศ.2580 ) จํานวนประชากรจะเพ่ิม ข้ึนเปน 282,723 คน รายละเอียดแสดงใน 
ตารางท่ี 1-6 

ตารางท่ี 1-6 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดนครนายก 
 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 259,342 

2565 264,999 

2570 270,780 

2575 276,687 

2580 (อนาคต 20 ป) 282,723 
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 รูปท่ี 1-5 แผนท่ีดิน จังหวัดนครนายก (AGRI MAP พ.ศ.2561) 
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1.5.2  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

 ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดนครนายก (GPP) มีมูลคาเทากับ 25,328 ลานบาท  
อยูในลําดับท่ี 69 ของประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 79.59 และภาคเกษตร
รอยละ 20.41 มีรายไดเฉลี่ย 25,120 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 
 

1.5.3  สภาพการเกษตร 

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดนครนายกมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 88,526 ครัวเรือน โดยเปน
ครัวเรือนเกษตร 22,716 ครัวเรือน หรือรอยละ 25.67 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืช
เศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดนครนายก ดังแสดงในตารางท่ี 1-7 

ตารางท่ี 1-7 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 – 2560 
 

พืชเศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 574 558 563 

ขาวนาปรัง 614 620 659 

ยางพารา 124 129 124 

ปาลมน้ํามัน 2,180 2,061 1,901 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณดานทรัพยากรการพัฒนา 

 

2.1  ลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ 
 จังหวัดนครนายกตั้ งอยู ในลุมน้ํ าบางปะกง (ตามการแบงลุมน้ํ าหลักของประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ) โดยมีแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญตางๆ ดังนี ้
        39แมน้ํานครนายก ตนกําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดในเขต
อุทยานแหงชาติเขาใหญ ไหลมาทางทิศใตผานตอนบนของอําเภอเมือง และอําเภอปากพล ีแลวไหลลง
สูทางทิศตะวันตก ผานตอนกลางของอําเภอเมืองและตอนลางของอําเภอบานนา  แลวไหลลงสูทิศใต
อีกครั้ง ผานอําเภอองครักษไปบรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรี เปนแมน้ําบางปะกงท่ีตําบลบางแตน อําเภอ
บานสราง จังหวัดปราจีนบุรี แมน้ําสายนี้มีความยาวท้ังสิ้น 130 กิโลเมตร มีปริมาณน้ําไหลนองสูงสุด
ในฤดูฝนประมาณ 300 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ระดับน้ําในแมน้ํานครนายก จะลดลงมากในฤดูแลง
ทําใหการปลูกพืชฤดูแลงในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายกกระทําไดไมเต็มท่ี 
        แมน้ําบางปลากด มีตนกําเนิดจากการไหลมาบรรจบกันของคลองแมน้ําในและคลองแมน้ํา
นอก  ซ่ึ งไหลมาจากอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไหลไปทางทิศตะวันออก ผานตําบล 
บางปลากด อําเภอองครักษ ไหลลงสูแมน้ํานครนายก บริเวณตําบลองครักษ อําเภอองครักษ  
สภาพน้ําทาซ่ึงในฤดูแลงมีปริมาณน้ํานอยและตื้นเขินมาก 
        39คลองบานนา มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนใตของอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ไหลลง
มาทางทิศใต ผานอําเภอบานนาลงคลองชลประทานบริเวณบานคลองโบสถ ตําบลบางออ อําเภอ 
บานนา สภาพน้ําทามีน้ําตลอดปแตในชวงฤดูแลงน้ําจะมีปริมาณคอนขางนอย 
        คลองทาแดง มีตนกําเนิดจากการไหลมาบรรจบกันของคลองเมา คลองหลา และหวยตางๆ 
ในท่ีลุมทางตอนเหนือของอําเภอปากพลี แลวไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต รวมกับคลองไผเปน
คลองควาย บริเวณบานคอนทอง อําเภอปากพลี สภาพน้ําทามีน้ําตลอดปในชวงฤดูแลงน้ํามีปริมาณ
คอนขางนอย 
        คลองสมอปูน อยู ในอําเภอปากพลี มีตนกําเนิดจากคลองลํากะตุก คลองเหวตาแปน  
คลองชางไล ไหลมาบรรจบกันท่ีบานสมอปูนเปนคลองสมอปูน สภาพน้ําทามีน้ําไหลตลอดป 
        คลองพราหมณี มีตนกําเนิดจากหวยเปรต หวยปรือ คลองปราย บริเวณเขาสาริกา เขาแหลม  
เขาชะพลู ไหลมารวมกันทางทิศใต เปนคลองพราหมณี บริเวณบานวันไทร อําเภอเมือง คลองนี้ไหล
ขนานกับแมน้ํานครนายก ลงคลองชลประทานบริเวณบานพราหมณี ตําบลพราหมณี อําเภอเมือง  
สภาพน้ําทามีน้ําไหลตลอดปแตในชวงฤดูแลงน้ํามีปริมาณคอนขางนอย       

ลําน้ําสาขาของแมน้ํานครนายก มีตนกําเนิดสวนใหญในเทือกเขาเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ในฤดูแลง ไดแก คลองสาริกา คลองวังตะไคร คลองนางรอง คลองทาดาน คลองสําพุงแหง  
คลองบางหอย คลองพระอาจารย คลองบางเมา และคลองบางอีกาวหรือคลองลําผักบุง น้ําในลําน้ํา
สาขาเหลานี้มีปริมาณคอนขางนอย  
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นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญท่ีสําคัญ จํานวน 3 โครงการ สามารถชวยเหลือ
พ้ืนท่ีเกษตร รวม 455,461 ไร ไดแก 

 1. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาขุนดานปราการชล เปนเข่ือนคอนกรีตบดอัด มีความจุ  
224 ลาน ลบ.ม. ใชเปนแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตจังหวัดนครนายกรวม 
185,000 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีเขตสงน้ําขุนดานปราการชล 18,280 ไร และพ้ืนท่ีเขตสงน้ํานครนายก 
166,720 ไร ใชน้ํ าสําหรับการอุปโภค – บริโภค ปริมาณ 16 ลาน ลบ.ม.ตอป ใชเปนแหลงเพาะ 
และขยายพันธุปลาน้ําจืด ชวยบรรเทาปญหาดินเปรี้ยวในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกและบรรเทาความ
เสียหายเนื่องจากอุทกภัยไดรอยละ 35 

 2. โครงการส งน้ํ าและบํ ารุ งรักษานครนายก  การกอสรางโครงการสืบ เนื่ องจาก 
กรมชลประทานไดทําการศึกษาและทําโครงการปาสักใต โครงการเชียงรากบางเหี้ย ปรากฏวาปริมาณ
น้ําในแมน้ําปาสักมีไมเพียงพอตามความตองการ กรมชลประทานจึงเปดโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
นครนายกข้ึน เพ่ือชวยพ้ืนท่ีเกษตรกรฝงซายและฝงขวาของแมน้ํานครนายก โดยโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษานครนายกไดเริ่มกอสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.2476 ท่ีบริเวณบานทาหุบ ตําบลทาชาง อําเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และไดเริ่มมีการใชงานในป พ.ศ. 2479 เปนตนมา 

 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก เปนหนวยงานสังกัด สวนกลางมีสํานักงานท่ีทําการ 
หมูท่ี 8 ตําบลทาชาง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก หางจากศาลากลางไปทางดานทิศตะวันตก
ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะโครงการฯ เปนประเภทโครงการสงน้ํ า ระบายน้ํ า 
และกักเก็บน้ําในทุงราบมีพ้ืนท่ีโครงการฯ 424,000 ไรพ้ืนท่ีชลประทาน 340,563 ไร มีเข่ือนนายก
เปนอาคารหัวงานหลัก 

 เข่ือนนายก มีอาคารหัวงานเปนประตูระบายน้ํา สถานท่ีตั้ง บานทาหุบ หมู 8 ตําบลทาชาง
อําเภอเมืองนครนายก ตามแผนท่ี 1:50,000 ระวาง 5237III พิกัด 733,329 mE 1,569,050 mN 
ขนาดบานระบายกวาง 12.50 เมตร สูง 6.00 เมตร จํานวน 2 ชอง สามารถระบายน้ําไดสูงสุด  
250 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทําหนาท่ีทดน้ําเพ่ือยกระดับท่ีจะสงเขาระบบสงน้ํา ซ่ึงประกอบดวยคลอง
สงน้ําสายใหญและสายซอยมีพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 340,563 ไร 

 3. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต หัวงานโครงการอยูท่ี หมู 1 ซอยถนนพหลโยธิน 94 
ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ชวยเหลือพ้ืนท่ีเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 
534,060 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดนครนายก (อําเภอองครักษ) 96,618 ไร  

 
2.2  โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีในปจจุบัน 

จังหวัดนครนายกมีโครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาดกลาง 
และขนาดเล็กประเภทตางๆ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 142 แหง สามารถ
เก็บกักน้ําไดรวม 255.28 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 515,053 ไร รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปท่ี 2-1 
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ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) 1 7                  6                   14                  

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 224.00           27.63             3.10               254.73             

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 18,280           8,879             4500* 31,659             

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) 2                   2                    

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 0.13               0.13                

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                -                 

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) 37                 37                  

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                -                 

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) 2 2                  4                    

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 35,113           35,113             

    คบ .นครนายก 340,563          340,563           

    คบ .รังสิตใต 96,618           96,618             

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) 3                   3                    

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 4800* 4,800              

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) 3                   3                    

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 1800* 1,800              

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) -                 

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                 

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) 79                 79                  

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) 0.42               0.42                

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 4500* 4,500              

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) 3                  9                  130                142                

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 224.00           27.63             3.65               255.28            

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 455,461          43,992           15,600* 515,053           

หมายเหตุ :   *  หมายถึง พื้นที่ชลประทานหรือพื้นที่รับประโยชน

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดนครนายก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอมูลสรุปถึงป 2561 พ้ืนท่ีชลประทานมีระบบสงน้ําจํานวน 515,053 ไร และไมมีพ้ืนท่ีท่ีไมมี
ระบบชลประทาน 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางในจังหวัดนครนายก 

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

โครงการชลประทานขนาดใหญ

1 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก ทาชาง เมือง - 340,563          2476 2498

2 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนดานปราการชล หินตั้ง เมือง 224 18,280           2540 2546

3 โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต ประชาธิปตย ธัญบุรี - 96,618           2473

รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ 224 455,461          

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

โครงการชลประทานขนาดกลาง

1 ปตร.คลองบานนา พิกุลออก บานา - 18,631           2522 2524

2 ปตร.คลองยาง โคกกรวด ปากพลี - 16,482           2534 2536

3 อางเก็บน้ําบานวังมวง นาหินลาด ปากพลี 0.80          507               2541 2543

4 อางเก็บน้ําคลองวังบอน นาหินลาด ปากพลี 7.60          1,239             2520 2524

5 อางเก็บน้ําคลองกลาง นาหินลาด ปากพลี 3.10          2,491             2544 2548

6 อางเก็บน้ําคลองสีเสียด หนองแสง ปากพลี 1.14          2,143             2538 2539

7 อางเก็บน้ําคลองโบด เขาพระ เมือง 4.19          -                2525 2537

8 อางเก็บน้ําทรายทอง เขาพระ เมือง 2.00          644               2525 2526

9 อางเก็บน้ําหวยปรือ เขาพระ เมือง 8.80          1,855             2525 2531

รวมโครงการชลประทานขนาดกลาง 27.63        43,992           

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 
 

 ขอมูลสรุปถึงป 2561 พ้ืนท่ีชลประทานเปนโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางมี
ระบบสงน้ําจํานวน 499,453 ไร และไมมีพ้ืนท่ีท่ีไมมีระบบชลประทาน 
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2.3  สถานการณน้ําของจังหวัดนครนายก 

 2.3.1  พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง 

 สภาพปญหาภัยแลง 
จังหวัดนครนายกมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมประมาณ 713,252 ไร หรือคิดเปนรอยละ 53.79 ของ

พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด พ้ืนท่ีสวนใหญกวารอยละ 76 เปนพ้ืนนาขาว ซ่ึงมีความตองการน้ําเพ่ือการเพาะปลูก
เปนจํานวนมาก แหลงเก็บกักน้ํายังมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหประสบปญหาการขาดแคลน
น้ําท้ังในฤดูฝนและในฤดูแลง 

จากสภาพปญหาดินเปรี้ยวท่ีมีในจังหวัด จําเปนตองใชน้ําจํานวนมากเพ่ือชะลางหนาดินและ
เจือจางสภาพปญหาดินเปรี้ยว ในสภาวะท่ีเกิดปญหาภัยแลงมักเกิดปญหาซํ้าซอนกับปญหาดินเปรี้ยว
รวมดวย 

สําหรับการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเพาะปลูกในเขตพ้ืนท่ีชลประทานในฤดูแลง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในเขตพ้ืนท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก และในเขตโครงการ ปตร.คลองบานนา 
จะเกิดปญหา เนื่องจากขาดแคลนแหลงน้ําตนทุน ซ่ึงยังตองอาศัยน้ําตนทุนท่ีสงมาจากโครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาขุนดานปราการชลเปนหลัก 

ในสวนของการขาดแคลนน้ําในดานการอุปโภค-บริโภค ในพ้ืนท่ีลุมน้ํานครนายก ทําการ
วิเคราะหขอมูล กชช.2ค โดยพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนท่ีมีปญหาการขาดแคลนน้ําเกินกวารอยละ 
90 ประกอบดวย ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง ตําบลพระอาจารย ตําบล
ทรายมูล ตําบลบางลูกเสือ ตําบลชุมพล อําเภอองครักษ รายละเอียดตามรูปท่ี 2-2 

แนวทางการแกไขปญหาภัยแลง 
 จังหวัดนครนายก มีการใชน้ํ าในกิจกรรมตางๆ  ท้ั งดานอุปโภค -บริโภค  การเกษตร 
อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ดังนั้นการจัดหาน้ําใหเพียงพอ
กับความตองการใชน้ําจําเปนตองพิจารณาโครงการพัฒนาแหลงน้ําท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและศักยภาพ
ในลุมน้ํา ท่ีจะสามารถพัฒนาโครงการใหมเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางแกไขปญหา ดังนี้ 

(1) การอนุรักษฟ น ฟู พ้ืน ท่ีตนน้ํ า เปนการปลูกป าตนน้ํ าเพ่ือฟน ฟูและอนุรักษ 

เขตตนน้ําเพ่ิมความชุมชื้นใหกับผิวดินและปองกันการกัดเซาะพ้ืนผิวดิน 

(2) การอนุรักษฟนฟูน้ําบาดาลและพัฒนาบอทรายขนาดใหญท่ีมีอยูเดิมใหเปนแหลงกัก

เก็บน้ําเพ่ิมเติม โดยสวนใหญเปนการใชเพ่ืออุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีท่ีอยูหางจากแหลงน้ําผิวดิน 

ในปจจุบันมีการใชน้ําบาดาลประมาณปละ 9.99 ลาน ลบ.ม. และในอนาคต 20 ปขางหนา จะเพ่ิมข้ึน

เปน 13.70 ลาน ลบ.ม. โดยท่ีชั้นน้ําบาดาลมีศักยภาพในการใหน้ําไดถึง ปละ 36.80 ลาน ลบ.ม. 

สามารถพัฒนาบอทรายเพ่ือใชเก็บกักน้ําในฤดูฝนไดประมาณ 16 ลาน ลบ.ม.  

(3) การปรับปรุงโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก ประกอบดวยการปรับเปลี่ยน

ระบบการปลูกพืช และการปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทาน ลดความตองการใชน้ํ าใน 

การเพาะปลูก และลดการสูญเสียน้ําในระบบชลประทานใหนอยลง  
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รูปท่ี 2-2 สภาพปญหาภัยแลงแนวทางการแกไขปญหา 
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(4) การจัดสรรน้ําเข่ือนขุนดานปราการชล สามารถชวยเหลือพ้ืนท่ีชลประทานได

ประมาณ 185,000 ไร โดยแบงเปนพ้ืนท่ีชลประทานเปดใหมรวมพ้ืนท่ีโครงการทาดานเดิมประมาณ 

20,000 ไร และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายกอีกประมาณ 165,000 ไร  

(5) โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน้ําดวย ซ่ึงไมตองศึกษาผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม รวม 20 โครงการ สามารถชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ในพ้ืนท่ีท่ีอยูนอกเขต

ชลประทานได  

(6) การพัฒนาโครงการเข่ือนคลองมะเดื่อ เข่ือนคลองมะเดื่อเปนโครงการขนาดใหญใน

ลุมน้ํานครนายก ปจจุบันไดดําเนินการออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว หัวงานตั้งอยูท่ีบาน

คลองมะเดื่อ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก จะมีพ้ืนท่ีชลประทานเกิดข้ึน 68,400 ไร และยังสามารถ

สงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายกไดดวย ท้ังนี้การเกิดโครงการจะ

สงผลกระทบตอพ้ืนท่ีบางสวนของเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญเชนกัน 

(7) การพัฒนาโครงการอางเก็บน้ําคลองบานนา โครงการชลประทานคลองบานนายังอยู

ในข้ันการศึกษาความเหมาะสมเบื้องตน ประกอบดวย อางเก็บน้ําคลองบานนาท่ีตั้ง อ.แกงคอย  

จ.สระบุรี และปตร.คลองบานนาตอนบน ท่ี อ.บานนา จ.นครนายก จะมีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 

46,200 ไร ประกอบดวย 

- พ้ืนท่ีโครงการชลประทานอางเก็บน้ําคลองบานนา    16,400  ไร 

  - พ้ืนท่ีชลประทาน ปตร.คลองบานนาตอนบน           29,800  ไร 

      การพัฒนาโครงการอางเก็บน้ําคลองบานนา จะเกิดผลกระทบบางสวนตอพ้ืนท่ี

อนุรักษดานปาไมของอุทยานแหงชาติ เขาใหญ  และเกิดผลกระทบตอพ้ืนท่ีชุมชนบางสวน  

จากแผนหลักของแนวทางพัฒนาโครงการดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในลุม

น้ํานครนายกไดมาก  

 2.3.2  พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวมและแนวทางแกไข 

 สภาพปญหาอุทกภัย 
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของลุมน้ําท่ีชันมากในชวงตนน้ํา และลดความลาดชันลง 

อยางรวดเร็วในชวงท่ีไหลผานพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในชวงกลางและปลายแมน้ําไหลลน
ตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประกอบกับฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํา ไม
สามารถระบายลงสูแมน้ําไดอยางสะดวก จากสภาพพ้ืนท่ีท่ีแบนราบทําใหการไหลระบายของน้ําทาผิว
ดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนลางระบายไดชา อีกท้ังในบางคราวปริมาณน้ําหลากในแมน้ําปราจีนบุรีมีระดับ
น้ําสูง ทําใหเกิดสภาวะน้ําลนกลับจากจุดบรรจบระหวางแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี น้ําใน
แมน้ํานครนายกไมสามารถระบายลงแมน้ําปราจีนได ทําใหอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในลุมน้ํานครนายกมีระยะ
เวลานานหลายวัน เม่ือเทียบกับคุณลักษณะทางกายภาพและขนาดของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ดังสรุปสภาพ
ปญหาน้ําทวมในลุมน้ํานครนายกแบงตามลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมไดดังนี้ 
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 (1)  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกิดบริเวณพ้ืนท่ีลุมในเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก
และบางสวนของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนท่ีลุมตํ่า และเปน
จุดบรรจบของแมน้ํานครนายกและแมน้ําปราจีนบุรี จึงมักเกิดปญหาน้ําลนตลิ่งเปนประจําทุกป 
ประกอบกับในบางปจะมีการผันน้ําหลากจากลุมน้ําเจาพระยาก็จะทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 (2) พ้ืนท่ีชุมชน เกิดบริเวณชุมชนท่ีอยูติดริมน้ํา เชน ชุมชนอําเภอบานนาท่ีมีคลองบานนา
ไหลผานชุมชนอําเภอนครนายกท่ีมีแมน้ํานครนายกไหลผานมีสาเหตุน้ําทวมจากน้ําไหลลนตลิ่งและ
จากปริมาณฝนท่ีตกหนักในพ้ืนท่ีไมสามารถไหลลงสูลําน้ําธรรมชาติได  
 
 แนวทางการแกไขปญหาอุทกภัย 

(1)  การจัดการน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนขุนดานปราการชลเพ่ือการควบคุมน้ําหลากในลุมน้ํา
นครนายก 

(2)  การควบคุมระดับน้ําในอางเก็บน้ํา 3 แหง คืออางเก็บน้ําทรายทอง อางเก็บน้ําคลองโบด 
และอางเก็บน้ําหวยปรือ เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลาก ซ่ึงจะทําใหอางเก็บน้ําท้ังสามแหงสามารถรับ
ปริมาณน้ําเพ่ิมไดอีก 5.4 ลาน ลบ.ม. (ประมาณ 40 เปอรเซ็นตของความจุอางเก็บน้ํา) 

(3)  การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําสําหรับพ้ืนท่ีท่ีไมมีการระบายน้ําหรือระบายไมทัน 
(4)  การขุดลอกคลอง การกําจัดวัชพืชและอนุรักษคูคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ 
(5)  การควบคุมระดับน้ําในคลองบานนาหนาประตูระบายน้ําคลองบานนา และการควบคุม

ปริมาณน้ําในคลองบานนา เพ่ือระบายลงคลอง 29 และแมน้ํานครนายก 
 (6)  การกอสรางอางเก็บน้ําท่ีราบเชิงเขา มีความจุเก็บกักรวม 13.47 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงสามารถ

ชวยบรรเทาอุทกภัยในบริเวณท่ีราบเชิงเขาได 
(7)  การกอสรางคลองมะเดื่อ ความจุอางเก็บน้ํา 94 ลาน ลบ.ม. 
(8)  การกอสรางอางเก็บน้ําคลองบานนา ความจุอางเก็บน้ํา 43.41 ลาน ลบ.ม. เพ่ือเก็บกักน้ํา

ในคลองบานนาท่ีมาจากเขาใหญ 
(9)  กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดทําการศึกษาแผนหลักการปองกันน้ําทวมในเขตเทศบาล

เมืองนครนายก ประกอบดวยรูปแบบโครงการดังนี้ 
               - คันก้ันน้ําแบบกําแพงริมตลิ่งแมน้ํานครนายก 
               - คันก้ันน้ําแบบยกระดับถนนพาณิชยเจริญ จากแยกวังกระโจม-ถนนทาแดง 
               - คันก้ันน้ําแบบยกระดับถนนทาขอย จากหลักเขตท่ี 4 มาตามแนวถนนอุดมธานี  
ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3239      
          (10)  การเพ่ิมขนาดทางระบายน้ําทอลอดทางหลวงหมายเลข  33 สุวรรณศร ท่ีตําบลปาขะ
เพราะกีดขวางทางระบายน้ําตามแผนงานของกรมทางหลวง 
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 การแกไขปญหาอุทกภัยกอนน้ํามา  

(ก) แผนงานท่ีไมใชส่ิงกอสราง 

1) การคาดการณและการติดตามสถานการณตางๆอยางใกลชิด ประกอบดวยสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพน้ําฝน สภาพน้ําทา สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา สภาพน้ําทวม และพายุจร เพ่ือให 
การบริหารจัดการน้ําและการแกไขปญหาตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ 

2) เข่ือนขุนดานปราการชลกําหนดการเก็บกักน้ําและการระบายน้ําใหเปนไปตามเกณฑ
การเก็บกักน้ําในอาง (Rule Curve) ท่ีกําหนดไวในแตละชวงเวลา เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากใน 
ลุมน้ํานครนายก ปองกันและบรรเทาเกิดผลกระทบจากสภาพน้ําหลากลนเข่ือนเก็บน้ําอยางรุนแรง 
และเกิดภาวะน้ําทวมดานทายน้ํา   

3) การควบคุมระดับน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 7 แหง คือ อางเก็บน้ําทราย
ทอง อางเก็บน้ําคลองโบด อางเก็บน้ําหวยปรือ อางเก็บน้ําคลองสีเสียด อางเก็บน้ําบานวังมวง อาง
เก็บน้ําคลองวังบอน และอางเก็บน้ําคลองกลาง โดยการพรองน้ํา เพ่ือรองรับปริมาณน้ําหลากในลุมน้ํา
นครนายก 

4) การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยการพรองระดับน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร
กอนถึงฤดูฝนตกหนัก ใหมีท่ีวางพอสามารถรองรับน้ําฝนหรือรับน้ําหลากไดบางสวน ท้ังนี้จะตองไม
เกิดความเสียหายแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

5) การบริหารน้ําหลากท่ีไมสามารถควบคุมได จะกําหนดวิธีการในการติดตามเฝาระวัง  
และคาดการณสภาพน้ําท่ีจะเกิดข้ึน แจงเตือนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เตรียมการปองกันและให
การชวยเหลือ หรือผันน้ําบางสวนเขาไปเก็บกักในท่ีลุมต่ําเพ่ือลดระดับน้ําในลําน้ํา 

6) การควบคุมและกําหนดแนวทางการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวม มีแนวทางดังนี้  
 - ประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชนรับทราบและยอมรับแผนท่ี
แสดงพ้ืนท่ีลอแหลมตออุทกภัย 
 - จัดทําแผนท่ีการใชท่ีดินเพ่ือใหความเสียหายจากอุทกภัยท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจาก 
การพัฒนาพ้ืนท่ีมีนอยท่ีสุด และเพ่ือการอนุรักษสภาวะการชะลอการไหลของน้ําในพ้ืนท่ี 

- ให คําแนะนําและประสานงานในกรณี ท่ีจะมีการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
เชน ถนน คลองสงน้ําในพ้ืนท่ีลอแหลมตออุทกภัย เพ่ือการอนุรักษสภาวะการชะลอการไหลของน้ํา 

7) การบริหารขอมูลน้ําฝน น้ําในอางเก็บน้ํา น้ําทาและน้ําทวม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
พ้ืนฐานของหนวยงานตางๆท้ังภายในและภายนอกใหทราบสถานการณท่ีรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
โดยระบบสารสนเทศ ระบบการรับสงขอมูลทางไกลทาง  

8) การจัดตั้งศูนยประสานงานและติดตามสถานการณน้ํา ท้ังท่ีจังหวัดนครนายกและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือติดตามสถานการณอยางใกลชิดและจัดทํารายงานรวมถึงการแจงขอมูล
ขาวสารใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ โดยในระดับพ้ืนท่ีจะมีผูอํานวยการโครงการ
ชลประทานเปนผูแทนกรมฯในการใหขอมูลขาวสารแจงใหกับหนวยงานในระดับจังหวัด 
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9) การจัดประชุมเตรียมความพรอมรับสถานการณกอนฤดูน้ําหลากในจังหวัดนครนายก
และลุมน้ําท่ีเก่ียวของตางๆ เพ่ือทําความเขาใจเชื่อมประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆท่ี
เก่ียวของแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

10) การวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม  
ปจจุบันกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟาฝายผลิต และกรมอุตุนิยมวิทยา ไดมีการวาง
ระบบและติดตั้งระบบตรวจวัดน้ําฝน ระดับน้ําและปริมาณน้ําอัตโนมัติ ในลําน้ํานครนายก ปราจีนบุรี 
และบางปะกง สามารถนําขอมูลมาใชประกอบการพยากรณและเตือนภัยน้ําทวมไดแบบ Online 
Real-Time ซ่ึงจะทําใหการปองกันภัยจากน้ําทวมทีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
(ข) แผนงานท่ีใชส่ิงกอสราง 

1) แผนงานขุดลอกและกําจัดวัชพืชในแมน้ํานครนายก ลําน้ําสาขา แหลงน้ําธรรมชาติ  
และในอางเก็บน้ําตางๆ  เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน้ําและการระบายน้ํา 

2) การตรวจสอบความพรอมใชงานของอาคารชลประทานตางๆ เชน คันก้ันน้ํา ประตู
ระบายน้ํา ประตูน้ํา และสถานีสูบน้ํา เปนตน 

3) การเตรียมความพรอมของเครื่องจักร-เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ เชน เครื่องสูบน้ํา
เคลื่อนท่ี รถขุด รถแทรกเตอร รถบรรทุก กระสอบทราย กําลังคน ไมสน เปนตน 
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รูปท่ี 2-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมและแนวทางแกไข 
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 2.3.3  สภาพปญหาคุณภาพน้ําและแนวทางการแกไข 

 สภาพปญหาคุณภาพน้ํา 

 ปญหาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติของจังหวัดนาครนายก ตามผลการตรวจวัด
ของกรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 7 พบวา ปจจุบันคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิว
ดินประเภทท่ี 3 พบวา มีคุณภาพน้ําในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรม  โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําท่ีเปนปญหา
สําคัญ คือ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย
(BOD) และคาออกซิเจนละลายในน้ํา(DO) โดยแหลงน้ํ าเสียท่ีสําคัญมาจากบานเรือน ชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนระดับเทศบาล ซ่ึงระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงน้ําโดยท่ียังไมมีการบําบัดใหได
มาตรฐาน และภาคเกษตรกรรม เชน การระบายน้ําของฟารมสุกร ฟารมปลา และนาขาวฝางลอยท่ี
ระบายน้ําเพ่ือเก็บเก่ียวขาวฤดูนาป ท่ีมีการเก็บกักน้ําไวในแปลงเพาะปลูกปริมาณมาก มาเปนระยะ
เวลานาน ทําใหน้ําท่ีระบายออกจากแปลงเพาะปลูกมีคุณภาพน้ําต่ํา โดยสามารถสรุปปญหาคุณภาพ
น้ําได ดังนี้ 

 1. น้ําเสียจากชุมชนระดับเทศบาลถูกรวบรวมและระบายลงสูแหลงน้ําโดยไมผานการบําบัด 
ซ่ึงสงผลตอคุณภาพน้ําของแหลงน้ําท่ีรองรับ 
 2. บานเรือน ชุมชน สถานประกอบการ และฟารมสุกร ท่ีไมเขาขายตองบําบัดน้ําเสียกอน 
ระบายน้ําลงสูแหลงน้ํา โดยขาดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอคุณภาพน้ํา 
 3. แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีเขาขายตามกฎหมายตองมีการบําบัดน้ําเสียกอนระบายน้ําท้ิง  
บางแหงลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําโดยไมผานการบําบัด เกิดจากประชาชนขาดความรูเรื่อง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ํารองรับน้ําท้ิง 
 4. การระบายน้ําเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตฤดูนาป ออกจากแปลงเพาะปลูกขาวฝางลอยชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม ซ่ึงมีการเก็บกักน้ําไวในแปลงเพาะปลูกปริมาณมากเปนระยะเวลานาน ทําให
น้ําในแปลงเพาะปลูกมีคุณภาพน้ําต่ํา การระบายน้ําออกจากแปลงเพาะปลูกสงกระทบโดยตรงตอ
คุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ 
 5. ปญหาในเรื่องการบังคับใชกฎหมายในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการระบายน้ําท้ิง
จากแหลงกําเนิดท่ีเขาขายตามกฎหมาย ใหมีคุณภาพน้ําไดตามมาตรฐาน 
 6. ประชาชนขาดความตระหนักในความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอมดานน้ําเสีย ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีการปลอยน้ําเสียและท้ิงขยะลงสูแหลงน้ํา 
 7. ขาดการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรู ขาวสาร ขอเท็จจริงแกประชาชน ชุมชน
ประกอบการและเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
 8. กลไกและเครื่องมือ การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของยังไมเพียงพอ และขาดการบูรณาการ ไดแก บุคลากรท่ีมีความรู ประสบการณและทักษะ
ดานการจัดการน้ําเสีย แผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการท่ีชัดเจน และการลงมือทําอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ขาดงบประมาณในการดําเนินการ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ท่ีจริงจังและตอเนื่อง 
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 จุดเส่ียงคุณภาพน้ํา 

 จังหวัดนครนายก ควรมุงเนนการจัดการน้ําเสียจากชุมชนกอน เนื่องจากเปนแหลงกําเนิดน้ํา
เสีย ท่ีกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน และมีผลกระทบตอเนื่องกับสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน จึงควรมีการออกแบบและกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนระดับเทศบาล ตําบล ในพ้ืนท่ี
เสี่ยงและเรงดวน ไดแก เทศบาลเมืองนครนายก เทศบาลตําบลบานนา เทศบาลตําบลองครักษ 
เทศบ าลตํ าบล เกาะห วาย  เท ศบ าล ตํ าบ ลท าช า ง  อบ ต .ป ากพ ลี  อบต .โพ ธิ์ แท น  แล ะ 
อบต.องครักษ โดยการสนับสนุนท้ังดานงบประมาณในการดําเนินการกอสรางระบบบําบัดและ
เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสวนรวมของประชาชนดานการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา
และสิ่งแวดลอม ตามแผนท่ีแสดงจุดเสี่ยงดานคุณภาพน้ํา รูปท่ี 2-4 

 
  แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
 การแกไขปญหาคุณภาพน้ํา น้ําเสีย จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาค
ประชาชน ภาครัฐบาล และเอกชน รวมบูรณาการในการวางแผนงาน/โครงการตางๆ เพ่ือปองกันและ
บรรเทาปญหาคุณภาพน้ํา มีแนวทางพอสรุปได ดังนี้ 

(1) การจัดตั้ งคณะทํางานปองและบรรเทาปญหาคุณภาพน้ําจังหวัดนครนายก  
เพ่ือรวมกันติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห ระบุประเด็นปญหาเชิงพ้ืนท่ี และกําหนดรูปแบบ แนวทางการ
แกไขอยางเปนระบบและบูรณาการท้ังจังหวัด 

(2) โครงการติดตั้งระบบตรวจวัด ติดตาม วิเคราะห คุณภาพน้ําตามจุดเสี่ยงตางๆ  
ในจังหวัดนครนายก เพ่ือเฝาระวังและปองกันคุณภาพน้ํา 

(3) โครงการสงเสริมการเพาะปลูกอาหารปลอดภัย ลดการใชสารเคมี และการปลูกพืช
อินทรียใหมากข้ึน  

(4) โครงการเผยแพร ประชาสัมพันธ รณรงค ใหประชาชนรับทราบถึงผลกระทบจากน้ํา
เสียตอชุมชน และเสริมสรางจิตสํานึก การมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

(5) การออกแบบและกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตชุมชนระดับ
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ตลาดสด และแหลงชุมชน 

(6) การบริหารจัดการน้ํารกัษาระบบนิเวศอยางเหมาะสม เพ่ือปรับสมดุลคุณภาพน้ําตาม
สภาพปญหาในแตละชวงเวลา 

(7) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
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รูปท่ี 2-4 แผนท่ีแสดงจุดเสี่ยงดานคุณภาพน้ํา 
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2.3.4  แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา
อยางเปนระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนท่ีสําคัญ เชน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดนครนายกมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 
(Area Base) จํานวน 1 พ้ืนท่ี ไดแกพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมลุมน้ําแมน้ํานครนายก มีพ้ืนท่ีประมาณ 
632,508 ไร อยูทางตอนลางของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอองครักษ อําเภอบานนา อําเภอปากพลี 
และอําเภอเมืองนครนายก ดังแสดงในรูปท่ี 2-2 
 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบท้ังภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดนครนายกตองมี
การบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน จัดหาแหลงน้ํา
ตนทุนเพ่ิมเติม การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ การติดต้ังระบบเตือนภัยตางๆ โดยในสวนของ
กรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยการจัดหาแหลงเก็บกักน้ําทางตอนบน การ
เพ่ิมความจุของอางเก็บน้ําท่ีมีอยูเดิม การปรับปรุงคลองธรรมชาติ คลองสงน้ําและปรับปรุงอาคาร 
ควบคุมน้ําของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถบรรเทาปญหาไดท้ังภัยแลง
และน้ําทวม ในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน 
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รูปท่ี 2-2 พ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561)
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บทที่ 3  
ความตองการใชน้ํา 

 
การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบปริมาณน้ําท่ี

ตองการสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ํา
ท้ังหมดและเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบ
สถานการณของปญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม 
ท้ังมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรร
น้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดนครนายกครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ํา
จากกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความตองการน้ํา
เพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร และความตองการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 
สามารถสรุปตาม ตารางท่ี 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ํา
ของประชากรโดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห
แนวโนมของจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค
ในปจจุบัน เทากับ 14.20 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 14.51 , 14.83 และ 15.48  
ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป , 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2  ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชน้ํ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยเทียบพ้ืนท่ีของจังหวัด
นครนายกกับพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดนครนายก คิดเปนน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา
จังหวัดนครนายกมีคา เทากับ 117.40 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3  ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร พิจารณาจากพ้ืนท่ีเกษตรท้ังฤดูฝนและฤดูแลงในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน ความตองการน้ําในเขตชลประทานพิจารณาจากพ้ืนท่ี
ชลประทานท่ีมีในปจจุบันและแผนการขยายพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการในอนาคต ซ่ึงฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพ้ืนท่ี สวนฤดูแลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 35 เพ่ิมความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ี
เพาะปลูกโดยรวมไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร
เปนดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร เทากับ 848.19 ลานลูกบาศกเมตร/ป และความตองการ
น้ํ า เพ่ื อการเกษตรจะเพ่ิ ม เป น  848 .19  , 861 .84 และ 861 .84 ล านลู กบาศก เมตร/ป   
ในระยะ 5 ป , 10 ปและ 20 ป ตามลําดับ 
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3.4  ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ํา 
เพ่ือการอุตสาหกรรมเปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตางๆ แยกตามกําลัง 
การผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนท่ี โดยทําการ
ประเมินความตองการในอนาคต 5 ป , 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของการ
เจริญ เติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ความตองการใชน้ํ าเพ่ืออุตสาหกรรม เทากับ 3.98 ลานลูกบาศก เมตร/ป  และจะเพ่ิมเปน  
4.18 , 4.38 และ 4.77 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 น้ําตนทุน ความตองการน้ําดานตางๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดนครนายก 

ที่ กิจกรรม ปจจุบัน (พ.ศ.2561) 5 ป  (พ.ศ.2565) 10 ป (พ.ศ.2570) 20 ป (พ.ศ.2580)

1

1.1 อางเก็บน้ํา 251.76 251.76 389.17 389.17

1.2 ไมใชอางเก็บน้ํา 340.00 340.00 340.00 340.00

591.76 591.76 729.17 729.17

2

2.1 อุปโภค-บริโภค 14.20                14.51                14.83                15.48                

2.2 รักษาระบบนิเวศน 117.40              117.40              117.40              117.40              

2.3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 571.10              571.10              584.75              584.75              

  - นอกเขตชลประทาน 277.09              277.09              277.09              277.09              

  - รวม 848.19              848.19              861.84              861.84              

2.4 อุตสาหกรรม 3.98                 4.18                 4.38                 4.77                 

983.77              984.27              998.45              999.49              

706.68              707.18              721.36              722.40              

น้ําตนทุน (ลาน ลบ.ม.)

ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)

รวมน้ําตนทุน

รวมความตองการน้ํา

รวมความตองการใชน้ําในเขตชลประทาน + 

อุปโภค-บริโภค + รักษาระบบนิเวศน + 

อุตสาหกรรม  
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของ
การดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรเดิมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 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 “กรมชลประทานเปนองคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดาน
น้ํา (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)  การเสริมอํานาจประชาชนในระดับพ้ืนท่ี (Empowering) การสรางเครือขาย และการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนในงานบริหารจัดการน้ําชลประทาน (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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 4.1.3  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ.2561 – 2564) 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบไปดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแกว 
ปราจีนบุรี และนครนายก  

          เปาหมายการพัฒนา คือ “การทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอุตสาหกรรม อัญมณี และ
เศรษฐกิจฐานรากกาวหนาแหลงผลิตอาหาร สินคาเกษตร และผลไมคุณภาพปลอดภัยเมืองสมุนไพรแหง
เอเชียการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน” และมีประเด็นการพัฒนาดังนี้ 

          ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุน 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม วัตถุประสงค ดังนี้         
  - ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว ใหมีความพรอม มีคุณภาพ ปลอดภัย และ       
เขาถึงไดงาย 
  - กิจกรรมการทองเท่ียวมีความหลากหลาย สินคาและบริการมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน 
  - มีฐานขอมูลสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
  - การประชาสัมพันธและจัด กิจกรรมส งเสริมการทองเท่ียว ท่ีหลากหลายกับ
กลุมเปาหมาย 

          ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : เพ่ิมความสามารถดานอุตสาหกรรม อัญมณี การคา การลงทุน การคา
ชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน วัตถุประสงค ดังนี้       
  - พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและการเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
  - ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพใน
การผลิตสินคาและบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
  - การคาชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง ระบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเศรษฐกิจชายแดนท่ีมาตรฐานสากล 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร และ
ผลไมคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรอยางครบวงจร วัตถุประสงค ดังนี้       
  - พัฒนาการเกษตร การแปรรูป และผลไมคุณภาพปลอดภัย สรางมูลคาเพ่ิม สอดคลอง
กับความตองการของตลาดและมีศักยภาพการแขงขัน 
  - เกษตรกรกลุมสมุนไพรเขาสูการรับรองมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปชั้นตนท่ีครบ
วงจรผูผลิตผาน GMP และพัฒนานวัตกรรมไดเอง และขยายชองทางการตลาด 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน วัตถุประสงค ดังนี้       
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความอุดมสมบรูณ 
   - การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  - สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและไดรับการจัดการอยางถูกตอง 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหมีความม่ันคงปลอดภัย วัตถุประสงค ดังนี้       
  - พัฒนาสุขภาวะ และความม่ันคงในชีวิตเพ่ือประชาชนทุกเพศวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  - พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย โดยพัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีศักยภาพ ทักษะ
ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา พรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

4.1.4  ยุทธศาสตรจังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561 – 2564) 

 วิสัยทัศนจั งหวัดนครนายก คือ “นครนายกเมืองน าอยู” มุ งพัฒนาเสนทางทองเท่ียว  
แหลงทองเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวก สินคา บริการและบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน
อยางบูรณาการโดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) พัฒ น าเส นท างท อง เท่ี ยว  แห ล งท อ ง เท่ี ย ว  สิ่ ง อํ าน วยความสะดวก  สิ น ค า  บริก าร  
และบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานอยางบูรณาการ  
 2) สงเสริมการบริการทางการแพทย ศูนยสุขภาพแบบองครวม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรใหมีความปลอดภัยและสนับสนุนใหเปนแหลงอาหารปลอดภัย  
 3) อนุ รักษฟ น ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  พัฒ นาโครงสราง พ้ืน ฐาน  เมื อง  
และชุมชนอยางเปนระบบ รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตแกประชาชน ใหเปนบาน 
แหงความสุขโครงการ 
 4) เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาและสงเสริมความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชพี ใหสังคมมีความสงบสุข 
 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ 
และโครงการ ท่ี มี ศักยภ าพ ในการดํ า เนิ น การ มาทํ าการจั ด เป น แผนงานและงบประมาณ  
โดยมีแนวทางดังนี้ 

 4.2.1  ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซ่ึงเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

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

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการ
กอสรางไดทันที 

- เปนโครงการพระราชดําริ 
  - มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรตาง ๆ  

- ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) 
- เปนโครงการท่ีสามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทตางๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ท่ีมีอยูเดิม ท้ัง 25 ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน 
และการปองกันบรรเทาน้ําทวมและอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตางๆ ตามท่ีกลาวแลว
ขางตน   
 จังหวัดนครนายก มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 110 โครงการ เปนโครงการขนาด
กลาง 2 โค รงการ ขนาด เล็ ก  55 โค รงการ  และปรับป รุ งระบบชลประทาน  53 โค รงการ  
หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 141.50 ลานลูกบาศกเมตร และ
จะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 401,200 ไร ใชวงเงินรวม 12,719.46 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
และรูปท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

           ระยะสั้น     

     (256102565)

            ระยะกลาง    

       (256602570)

         ระยะยาว       

  (257102580)

           รวม 20 ป          

(256102580)

1.ขนาดใหญ -                         -                            -                          -                                  

–จํานวน (โครงการ) -                         -                            -                          -                                  

–ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -                         -                            -                          -                                  

–พื้นที่รับประโยชน (ไร) -                         -                            -                          -                                  

–พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                         -                            -                          -                                  

–วงเงิน (ลานบาท) -                         -                            -                          -                                  

2.ขนาดกลาง -                         -                            -                          -                                  

–จํานวน (โครงการ) -                         2                            -                          2                                 

–ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -                         137.41                    -                         137.41                         

–พื้นที่รับประโยชน (ไร)

–พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                         400,200                  -                         400,200                        

–วงเงิน (ลานบาท) -                         7,626.89                 -                          7,626.89                       

3.ขนาดเล็ก -                         -                            -                          -                                  

–จํานวน (โครงการ) 51                      4                            -                          55                               

–ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 3.77                    0.32                       -                          4.09                             

–พื้นที่รับประโยชน (ไร) 8,320                  600                        -                          

–พื้นที่ชลประทาน (ไร) 1,000                  -                            -                          1,000                           

–วงเงิน (ลานบาท) 1,702.71              111.50                    -                          1,814.21                       

4.ปรับปรุงระบบชลประทาน -                         -                            -                          -                                  

–จํานวน (โครงการ) 32                      19                          2                         53                               

–ความจุ (ลาน ลบ.ม.) -                        -                            -                         –

–พื้นที่รับประโยชน (ไร) -                         1,000                      

–พื้นที่ชลประทาน (ไร) -                        -                            -                         –

–วงเงิน (ลานบาท) 1,927.70              1,250.66                 100.00                 3,278.36                       

รวมทุกขนาด -                         -                            -                          -                                  

–จํานวน (โครงการ) 83                      25                          2                         110                              

–ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 3.77                    137.73                    -                         141.50                         

–พื้นที่รับประโยชน (ไร) 8,320                  1,600                      9,920                           

–พื้นที่ชลประทาน (ไร) 1,000                  400,200                  -                         401,200                        

–วงเงิน (ลานบาท) 3,630.41              8,989.05                 100.00                 12,719.46                     

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก

 

จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 โดย
เปนแผนยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 107 โครงการ และยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 3 โครงการ ดังตารางท่ี 4-2 
อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะเปน
โครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร หรือสามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลนน้ําและ
น้ําทวม 
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ตารางท่ี 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท)

ขนาดใหญ -                 -                -                 -                -                 -                

ขนาดกลาง 2 7,626.89        -                 -                2                    7,626.89        

ขนาดเล็ก 52 1,552.21        3 262.00           55                  1,814.21        

ปรับปรุงระบบชลประทาน 53 3,278.26        -                 -                53                  3,278.26        

รวม 107 12,457.36       3 262.00           110                12,719.36       

 (การสรางความมั่นคงของน้ําภาค

การผลิต-เกษตรและอุตสาหกรรม)ขนาดโครงการ

              ยุทธศาสตรที่ 3           

    (การจัดการน้ําและอุทกภัย)
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

 

 

ตารางท่ี 4-3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวดันครนายก 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
พื้นที่ ชป.  

(ไร)

พื่นที่รับ

ประโยชน (ไร)

   ความจุ   

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

     วงเงิน   

   (ลานบาท)

1 อางเก็บน้ําคลองมะเดื่อ สาลิกา เมือง 354,000 - 94.00 2563 2567 6,066.00    

2 อางเก็บน้ําคลองบานนา ชะอม แกงคอย 46,200 - 43.41 2565 2568 1,560.89    

รวม 400,200 137.41 7,626.89    

ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
พื้นที่ ชป.  

(ไร)

พื่นที่รับ

ประโยชน (ไร)

   ความจุ   

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน

(ลานบาท)

1 อาคารบังคับน้ําคลองบางกระทุมพรอมการขุดลอก พิกุลออก บานนา - 100            0.03 2561 2561 10.00        

2 อาคารบังคับน้ําบานคลองหัวนา เขาพระ เมือง - 100            0.03 2563 2563 9.60          

3 อาคารบังคับน้ําคลองหัวยทราย เขาพระ เมือง - 150            0.05 2563 2563 18.50        

4 ฝายบานทุงกระโปรง ปาขะ บานนา - 200            0.1 2563 2563 54.00        

5 ประตูระบายน้ําบานเขาสองกลอง เขาเพิ่ม บานนา - 120            0.05 2563 2563 14.00        

6 ทอระบายน้ําคลองกระเหรี่ยง เขาเพิ่ม บานนา - 100            0.03 2562 2562 9.00          

7 ปตร.บานหันตะเภาและการขุดลอกคลอง บางสมบรูณ องครักษ - 200            0.1 2563 2563 40.00        

8 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานเขา

นางบวช

สาริกา เมือง 1,000      2563 2563 25.00        

9 แกมลิงบานเนินเหลาสูง นาหินลาด ปากพลี - 150            0.03 2564 2564 8.00          

10 ประตูระบายน้ํากลางคลองมโนรมย ทาเรือ ปากพลี - 150            0.07 2561 2561 25.58        

11 ทรบ.คลองอายดวน ทาเรือ ปากพลี - 150            0.05 2561 2561 11.07        

12 ประตูระบายน้ํากลางคลองบางเมา ศรีจุฬา เมือง - 200            0.1 2562 2562 45.00        

13 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําสองทางคลอง

บางหอย

ศรีจุฬา เมือง - 200            0.15 2564 2564 92.00        

14 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําสองทางปลาย

คลองบางเมา

บางสมบรูณ องครักษ - 200            0.15 2565 2565 80.00        

15 ประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบน้ําสองทาง บาง

คลองสอง

บานสราง บานสราง - 200            0.12 2565 2565 90.00        

16 ทอระบายน้ํา กม.6+545 คลองสงนพสายใหญ

ฝงขวา

พรหมณี เมือง - 100            0.05 2564 2564 13.00        

17 ประตูระบายน้ําคลองจมูกกลวง บางออ องครักษ - 150            0.07 2566 2566 28.50        

18 ปองกันตลิ่งทาย ปตร.คลองเหมือง วังกระโจม เมือง - 150            0.07 2565 2565 20.00        

19 ทอระบาย กม.5+370 คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา พรหมณี เมือง - 150            0.05 2565 2565 13.50        

20 ทรบ.ปากคลองวัด บางออ บานนา - 150            0.07 2565 2565 18.00         

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                       
4-6 



โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                      บทที่ 4 
จังหวัดนครนายก                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 
ตารางท่ี 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก (ตอ) 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
พื้นที่ ชป.  

(ไร)

พื่นที่รับ

ประโยชน (ไร)

   ความจุ   

(ลาน ลบ.ม.)
ปกอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน

(ลานบาท)

21 ปตร.บางขะยอ.ทรายมูล ทรายมูล องครักษ - 150            0.1 2565 2565 29.00        

22 ปตร.เรือสัญจรบางปลากด บางปลากด องครักษ - 200            0.1 2566 2566 25.00        

23 แกมลิงหนองบัวขอน ปากพลี ปากพลี - 150            0.07 2564 2564 20.00        

24 แกมลิงคลองพรหมณี ทาชาง เมือง - 100            0.05 2568 2568 8.00          

25 ปตร.ปลายคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย สาย1 ทาเรือ ปากพลี - 200            0.1 2562 2562 43.44        

26 ปตร.กลางดอน 14 กม.8+300 คลองใหญ องครักษ - 200            0.12 2562 2562 73.00        

27 ปตร.กลางคลอง 14 กม.12+420 คลองใหญ องครักษ - 200            0.1 2562 2562 40.00        

28 ทรบ.คลองลําผักชีและขุดลอก บางปลากด องครักษ - 150            0.07 2562 2562 20.00        

29 ประตูระบายน้ําปลายคลองพรหมณี กม.5+200 

คันคลองบางไพลฝงซาย

พรหมณี เมือง - 200            0.1 2563 2563 31.40        

30 ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000 โพธแทน องครักษ - 200            0.13 2563 2563 68.00        

31 ประตูระบายน้ําคลองหนึ่ง ศรีจุฬา เมือง - 150            0.07 2565 2565 25.00        

32 ประตูระบายน้ํากลางคลองบางหอย ทาเรือ ปากพลี - 100            0.05 2561 2561 17.00        

33 ปตร.ปากคลองชวดดวน บานสราง บานสราง - 150            0.1 2566 2566 50.00        

34 ปตร.ปากคลองขนุน หินตั้ง เมือง - 150            0.07 2562 2562 30.00        

35 แกมลิงบานหุบเมยพรอมอาคารประกอบ หินตั้ง เมือง - 150            0.07 2562 2562 25.00        

36 อาคารบังคับน้ําวังยายฉิม หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2563 2563 18.00        

37 อาคารบังคับน้ําวังยาวพรอมสวนประกอบอื่น หินตั้ง เมือง - 150            0.07 2563 2563 34.00        

38 อาคารบังคับน้ําบานทาซุงพรอมอาคารประกอบ ศรีนาวา เมือง - 100            0.05 2563 2563 24.00        

39 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแมน้ํานนครนายก หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2564 2564 10.00        

40 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองนองรอง

พรอมอาคารประกอบ

หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2564 2564 7.00          

41 อาคารบังคับน้ําบานคลองเสือโตน หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2564 2564 20.00        

42 อาคารบังคับน้ําคลองสีเสียดแหงที่ 1 หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2564 2564 21.50        

43 อาคารบังคับน้ําคลองสีเสียดแหงที่ 2 หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2564 2564 20.00        

44 ฝายบานเรียงพรอมสวนประกอบอื่น ศรีนาวา เมือง - 200            0.1 2564 2564 50.00        

45 อาคารบังคับน้ําบานคีรีวัน ศรีนาวา เมือง - 100            0.05 2565 2565 16.00        

46 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองบอพรอม

อาคารประกอบ

หินตั้ง เมือง - 100            0.05 2565 2565 19.00        

47 ปตร.ปากคลอง 19 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - 500 0.1 2563 2563 50.00 

48 ปตร.ปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - 500 0.1 2563 2563 50.00 

49 ปตร.ปากคลอง 21 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - 500 0.1 2563 2563 50.00 

50 ปตร.ปากคลอง 22 พระอาจารย องครักษ - 200 0.1 2564 2564 50.00 

51 ปตร.ปากคลอง 23 บึงศาล องครักษ - 200 0.1 2564 2564 50.00 

52 ปตร.ปากคลอง 24 บึงศาล องครักษ - 150 0.1 2564 2564 50.00 

53 ปตร.กลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กม.40+550 บึงศาล องครักษ - 150 0.15 2565 2565 129.12 

54 ทอระบาย กม.19+850 ฝงขวา ของคลองน้ําสาย

ใหญฝงขวา

ทองหลาง บานนา - 100            0.05 2565 2565 16.00        

55 แกมลิงวัดพระฉายพรอมอาคารประกอบ พรหมณี เมือง - - - 2562 2562 40.00        

รวม 1,000      8,920         4.09 1,854.21    
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                      บทที่ 4 
จังหวัดนครนายก                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 
ตารางที 4-5 แผนงานโครงการปรับปรงุระบบชลประทาน ระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ พื้นที่ ชป.  

(ไร)

พื่นที่รับ

ประโยชน (ไร)

   ความจุ   

(ลาน ลบ.ม.)

ปกอสราง ปแลวเสร็จ       วงเงิน  

    (ลาน

บาท)

1 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําคลองสีเสียด หนองแสง ปากพลี - - - 2562 2562 35.00        

2 ปรับปรุง ปตร. คลองยาง โคกกรวด ปากพลี - - - 2572 2573 50.00        

3 ปรับปรุง ปตร.คลองบานนา พิกุลออก บานนา - - - 2572 2573 50.00        

รวม 135.00      

1 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสายซอย 1 ขวา 

ของคลองสงน้ําซายสาย 1 พรอมกอสรางอาคาร

ประกอบ

ทาเรือ ปากพลี - - - 2560 2560 20.00        

2 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ําสายซอย 1 ขวา 

ของคลองสงน้ําซายสาย 1 พรอมกอสรางอาคาร

ประกอบ ระยะ2

ทาเรือ ปากพลี - - - 2563 2563 70.00        

3 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลอง 32 โพธแทน องครักษ - - - 2564 2564 25.00        

4 คลองซอย 2 ขวา ของคลองเหมือง และอาคาร

ประกอบ

ศรีจุฬา เมือง - - - 2564 2564 50.00        

5 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 2 ซายของคลองสงน้ําฝง

ซายสาย2

ดอนยอ เมือง - - - 2565 2565 40.00        

6 คลองซอย 3 ขวา ของคลองเหมือง และอาคารประก ศรีจุฬา เมือง - - - 2566 2566 80.00        

7 ดาดคอนกรีต ของคลองสงน้ําสายซอย 1 ซายของ

คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา พรอมกอสรางอาคาร

ประกอบ

ทาชาง เมือง - - - 2568 2568 120.00      

8 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลอง 30 บางปลากด องครักษ - - - 2566 2566 29.00        

9 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 3 ซายของคลองสงน้ําฝง

ซายสาย 2

ทรายมูล,

บางลูกเสือ

องครักษ - - - 2566 2566 40.00        

10 ปรับปรุงอาคารทางรับน้ําปา กม.13+730 คลอง

สงน้ําสายใหญฝงขวา

บานพราว บานนา - - - 2567 2567 14.20        

11 ดาดคอนกรีต ของคลองสงน้ําฝงซายสาย 1 พรอม

อาคารประกอบ

วังกระโจม เมือง - - - 2567 2567 150.00      

12 ปรับปรุงประตูระบายน้ําคลอง 31 โพธแทน องครักษ - - - 2568 2568 29.00        

13 ดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา 1 ซายจของคลองสงน้ํา

ฝงซายสาย 1

ทาเรือ ปากพลี - - - 2568 2568 30.00        

14 ปรับปรุงคลอง 14 ความยาว 14.00 กม. โพธแทน องครักษ - - - 2564 2564 180.00      

15 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น 

ปตร.บางออ

บางออ บานนา - - - 2566 2566 12.00        

16 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.

ปลายคลอง1ทรายมูล

ทรายมูล องครักษ - - - 2566 2566 18.00        

17 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.

บางอีเล็ก

ทรายมูล องครักษ - - - 2567 2567 11.00        

18 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.

บางกะชาบาง

บางสมบรูณ องครักษ - - - 2568 2568 10.00        

19 ปรับปรุง ปตร. เตยใหญและสถานีสูบน้ําสองทาง บางสมบรูณ องครักษ - - - 2566 2566 80.00        

20 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ชวด

ปลาดุก

ศรีจุฬา เมือง - - - 2566 2566 10.00        

21 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.บาง

หอย

ศรีจุฬา เมือง - - - 2564 2564 20.00        

22 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ไม

เหลี่ยม

ทาเรือ ปากพลี - - - 2564 2564 22.00        

โครงการชลประทานนครนากยก

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษานครนายก
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                      บทที่ 4 
จังหวัดนครนายก                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 
ตารางที 4-5 แผนงานโครงการปรับปรงุระบบชลประทาน ระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก(ตอ) 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ พื้นที่ ชป.  

(ไร)

พื่นที่รับ

ประโยชน (ไร)

   ความจุ   

(ลาน ลบ.ม.)

ปกอสราง ปแลวเสร็จ       วงเงิน  

    (ลาน

บาท)

23 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.บาน

คลอง 2

บานสราง บานสราง - - - 2564 2564 23.00        

24 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลาย

คลองสงน้ําสายใหญฝงขวา

คลองใหญ องครักษ - - - 2567 2567 24.00        

25 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น ปตร.ปลาย

คลองบานนา

บางออ บานนา - - - 2566 2566 25.00        

26 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น 

ปตร.บางใหญ

บางออ บานนา - - - 2567 2567 13.00        

27 ปรับปรุงเครื่องกวานบานระบาย 2 ชั้น 

ปตร.คลอง 15

คลองใหญ องครักษ - - - 2567 2567 12.00        

28 ปรับปรุง คลองสงน้ําคลอง 30 พรอมระบบสงน้ํา บางปลากด องครักษ - - - 2565 2565 50.00        

29 ปรับปรุง คลองสงน้ําคลอง 31 พรอมระบบสงน้ํา โพธแทน องครักษ - - - 2565 2565 40.00        

30 ปรับปรุง คลองสงน้ําคลอง 32 พรอมระบบสงน้ํา บานพริก บานนา - - - 2565 2565 20.00        

รวม 1,267.20    

1 ปรับปรุงระบบ SCADA (Super visort Control

 And Data Acqistion)

หินตั้ง เมือง - - - 2562 2562 24.67        

2 ระบบทอสงน้ําฝงซาย เขื่อนขุนดานปราการชล-

คลองสีเสียด ระยะที่ 1

หินตั้ง เมือง - - - 2563 2563 24.00        

3 ระบบทอสงน้ําฝงซาย เขื่อนขุนดานปรการชล-

คลองสีเสียด ระยะที่ 2

หินตั้ง เมือง - - - 2564 2564 96.00        

รวม 144.67      

1 ปรับปรุงคลอง บึงฝรั่ง หนองจอก หนองจอก - - - 2563 2563 178.92      

2 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - - - 2563 2563 90.00 

3 ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - - - 2563 2563 1.16 

4 ปรับปรุง ปตร.หัวกระบือ องครักษ องครักษ - - - 2563 2563 50.00 

5 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - - - 2563 2563 90.00 

6 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 8 (สายกลาง) ลําผักกูด ธัญบุรี - - - 2563 2563 50.00 

7 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 9 (สายกลาง) ลําผักกูด ธัญบุรี - - - 2563 2563 50.00 

8 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 10 (สายกลาง) บึงสนั่น ธัญบุรี - - - 2563 2563 50.00 

9 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 11 (สายกลาง) บึงสนั่น ธัญบุรี - - - 2563 2563 50.00 

10 ปรับปรุง ปตร.ปากคลอง 12 (สายกลาง) บึงน้ํารักษ ธัญบุรี - - - 2563 2563 50.00 

11 ปรับปรุงคลอง 17 บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว - - - 2564 2564 119.84 

12 ปรับปรุง ปตร.กลางคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ชวง

คลอง 8 - 9

ลําลูกกา ธัญบุรี - - - 2564 2564 116.83 

13 ปรับปรุงคลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - - - 2564 2566 543.46 

14 ปรับปรุงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

ระยะทาง 40.550 กม.

บานใหม เมือง - - - 2564 2564 106.65 

15 ปรับปรุง ปตร.สน.กลางคลองหกวาสายลาง 

กม.37+552

ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว - - - 2564 2564 90.00 

16 ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง 15 กม.9+340 บึงศาล องครักษ - - - 2565 2565 52.99 

17 ปรับปรุง ปตร.กลางคลอง 15 กม.27+170 บึงน้ํารักษ บางน้ําเปรี้ยว - - - 2565 2565 41.64 

รวม 1,731.49    

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาขุนดานปราการชล

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                      บทที่ 4 
จังหวัดนครนายก                                                                                            แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก 
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                            บทที่ 5 
จังหวัดนครนายก                                                                                                                                                                    บทสรุป 

 

บทที ่5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ี 1,326,250 ไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 713,252 ไร หรือประมาณ
รอยละ 53.79 ของพ้ืนท่ีจังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 

515,053 ไร หรือประมาณรอยละ 72.21 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 110 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง  
2 โครงการ  ขนาดเล็ก  55 โครงการ  และโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน  53 โครงการ  
หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 141.50 ลานลูกบาศกเมตร 

และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 401,200 ไร รวมเปน 916,253 ไร ใชวงเงินรวม 12,719.46 ลานบาท 

โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการไดดังนี้ 
 1) โครงการตามแผนระยะส้ัน (พ.ศ.2561 - 2565) 
      มี โครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น  83 โครงการ  เปนโครงการขนาดเล็ก 
51 โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน 32 โครงการหากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถ
เก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 3.77 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 1,000 ไร ใชเงินงบประมาณ
สําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 3,630.41 ลานบาท 
 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566-2570) 
      มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 25 โครงการ เปนการกอสรางแหลงน้ํา 
ขนาดกลาง 2 โครงการ โครงการ เปนโครงการขนาดเล็ก 4 โครงการ และโครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 19  โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 137.73 ลานลูกบาศก
เมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 400,200 ไร เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 

8,989.05 ลานบาท 
 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 
      มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว 2 โครงการ เปนโครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 2 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จ ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 

100.00 ลานบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดนครนายก  

  พื้นที่ชลประทาน 

                       

                       

    (ไร)

 พื้นที่เกษตรกรรม

                      

                      

           (ไร)

 พื้นที่ชลประทานปจจุบัน  

                                

                                

      (ไร)

 พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นตามแผนหลักการ

พัฒนาการชลประทาน 20 ป       

                                         

        (ไร)

รวมพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นแผน 20 ป 

                                          

                                          

     (ไร)

1,326,250 713,252 515,053 401,200 916,253  
หมายเหตุ  1. ขอมูลสรุปถึงป 2561 พื้นที่ชลประทานมีระบบสงน้ําจาํนวน 515,053 ไร และไมมีพื้นที่ที่ไมมีระบบชลประทาน 

 2. ขอมูลสรุปถึงป 2561 พื้นที่ชลประทานเปนโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กมีระบบสงน้ําจํานวน 59,592 ไร 
และไมมีพื้นที่ที่ไมมีระบบชลประทาน 
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โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                                                                                                            บทที่ 5 
จังหวัดนครนายก                                                                                                                                                                    บทสรุป 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 จังหวัดนครนายก ใน 20 ปขางหนา จะมีความตองการใชน้ําในทุกกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
ท้ังการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุสาหกรรม การรักษาระบบนิเวศ  ดังนั้นการวางแผนพัฒนา 
แหล งน้ํ า  เพ่ื อสนับสนุนความตองการใชน้ํ า ในอนาคต  จึ ง มีความจํ าเป น ท่ี จะต องเร งรัด 
การดําเนินการกอสราง โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีความพรอมในทางวิศวกรรม เตรียมความพรอม
ดานตางๆ เชน ตองการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีดําเนินการในเขตอนุรักษ
ตางๆ อีกดานหนึ่งจังหวัดนครนายกมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง 
อยางรวดเร็วการระบายน้ําท้ิงท่ีไมผานขบวนการบําบัด ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ จะสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศและคุณภาพน้ําเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาแนวทางการแกไขแบบบูรณาการ 

และเปนระบบตอไป มีขอเสนอแนะในภาพรวมพอสรุปได ดังนี ้ 

 5.2.1  โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีสําคัญ 
 ตามผลการศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรมของกรมชลประทาน พบวามีโครงการพัฒนา
แหลงน้ําขนาดกลาง ท่ีมีความพรอมทางวิศวกรรม แตตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และการขอใช
พ้ืนท่ีเขตอนุรักษ มีจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการเข่ือนคลองมะเดื่อ เปนโครงการขนาดใหญ ตัวเข่ือนตั้งอยูท่ีบานคลองมะเดื่อ 

ตําบลสาลิกา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  มีปริมาณความจุ 94.00 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ํา
สนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรชลประทาน 68,400 ไร 

 2. โครงการอางเก็บน้ําคลองบานนา ตัวอางตั้งอยูท่ี อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีปริมาณ
ความจุ 43.41 ลานลูกบาศกเมตร สงน้ําสนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรชลประทาน 46,200 ไร 

 หากดําเนินการการกอสรางแลวเสร็จจะชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและปองกัน
อุทกภัย และรักษาระบบนิเวศ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.2.2  แนวทางการแกไขปญหาคุณภาพน้ํา 
  ปญหาคุณภาพน้ํา ท่ีเกิดจากการระบายน้ําเสียจากชุมชน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
และการทองเท่ียว การแกไขปญหาตองดําเนินการในหลายๆ มิติ การตรวจวัดคุณภาพตามจุดเสี่ยง 

หรือจุดเฝาระวังตางๆ เปนเพียงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําท่ีปลายเหตุ จําเปนตองสราง
ความรู ความเขาใจ การณรงคไมใหท้ิงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลลงแหลงน้ํา ลดการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูกพืช ท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอแหลงน้ํา นอกจากนี้การนํามาตรการทางปกครองและการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง จะชวยใหการแกไขปญหาคุณภาพน้ํามีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากข้ึน 
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