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คํานํา 
 การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน      
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน  (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหาร             
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ .ศ .2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการ        
จัดทําแผนงานและงบประมาณทั้ งระบบ ซึ่งมี เป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของ             
กรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม    
เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหา
เชิงพ้ืนที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนา        
อย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 
 สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะส้ัน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง        
(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 
 ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน ( มีนาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2561) 
 ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค 
ที่จัดทําขึ้นน้ี เป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
     
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                    สารบัญ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สํานักบริหารโครงการ    กรมชลประทาน                                                                                                                                                      
 

สารบัญ 
    หน้า 
1. สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด  
 1.1 สภาพภูมิประเทศ 1-1 
 1.2 สภาพภูมิอากาศ 1-1 
 1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1-3                      

 1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 1-5 
2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนา  
 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติ 2-1 
         2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน                    2-3 
 2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 2-5 
3. ความต้องการใช้น้ํา  
 3.1 ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 3-1 
 3.2 ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 3-1 
 3.3 ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการเกษตร 3-1 
 3.4 ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 3-2 
4. แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด  
 4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  4-1 
 4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)  4-2 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุป  5-1
 5.2 ข้อเสนอแนะ  5-2
    
   
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 1 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      
1-1 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายเดือน ค่าเฉล่ียรายปี

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 20.3 - 33.2 25.8

 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 50.5 - 92.1 74.6

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.3 - 1.0 0.7

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1392.3

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร - 1,315.8

บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีแนวเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริการจัดการเชิงรุก
ออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ 7,992,050 ไร่ หรือประมาณ 12,787 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 94 เป็นพ้ืนที่ลาดชันสูง จังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากจังหวัด
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 885 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 105 แบ่งเขตปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 
ประกอบด้วย ขุนยวม, ปางมะผ้า, ปาย, เมืองแม่ฮ่องสอน, แม่ลาน้อย, แม่สะเรียง และ สบเมย โดยมีอาณาเขต
ติดต่อทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

- ทิศเหนือ  ติดต่อ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ 
- ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่  
- ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดตาก 
- ทิศตะวันตก  ติดต่อ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพรมแดนท่ีติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รวมทั้งสิ้นยาว 483 กิโลเมตร แบ่งเป็น
พรมแดนทางบกยาวประมาณ 326 กิโลเมตร และพรมแดนทางน้ํายาวประมาณ 157 กิโลเมตร (ด้านแม่นํ้าสาละวิน ยาว 

127 กิโลเมตร และด้านแม่นํ้าเมย ยาว 30 กิโลเมตร)  ทุกอําเภอในจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด อากาศหนาวจัด
ในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากน้ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ทั้งน้ี มีสาเหตุ
เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสูง มีพ้ืนที่อยู่บนที่สูงเหนือระดับนํ้าทะเล ทําให้มีอุณหภูมิสูงในตอน
กลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด ส่วนในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลจากลมภูเขา ทําให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเมื่อความร้อนในตอนกลางวันลอยตัวขึ้นปะทะกับความช้ืนของอากาศ จึงทําให้เกิดหมอกปกคลุม โดยทั่วไปใน
ตอนกลางคืน 

ตารางที่ 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ส่วนวางโครงการที ่1 สํานักบริหารโครงการ 

ส่วนวางโครงการท่ี 1 สํานักบริหารโครงการ 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 7,992,050 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มปิง  ลุ่มนํ้าสาละวิน 

ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,453,497 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 18 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไร่หมุนเวียน ประมาณร้อยละ 13 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
พ้ืนที่ป่า 6,406,507 80.16

พืชไร่ 197,339 2.46

พ้ืนที่นา 144,718 1.81

ไม้ยืนต้น 10,700 0.13

พ้ืนที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 82,810 1.03

ไม้ผล 13,575 0.16

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 10,949 0.13

พ้ืนที่น้ํา 24,246 0.30

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 330 0.00

ไร่หมุนเวียน 1,081,179 13.52

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 18 0.00

พืชสวน 5,979 0.07

พ้ืนที่ลุ่ม 13,693 0.17

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 7 0.00
 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 
แผน ที่การ
ใช้ ที่ดิน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Agri Map พ.ศ.2561) 
1.3.2 ทรัพยากรดิน 
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 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูงมีเน้ือที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที ่1-3  

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแห้ง 357,593 4.47

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 7,517,795 94.06

ดินในพ้ืนท่ีราบลุ่ม 69,478 0.86

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 45,169 0.56

กลุ่มชุดดินผสม 2,014 0.02  
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 65,418 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
43,907 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 279,088 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 
44.41 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 403,055 คน รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที ่1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ประชากร (คน)

2560 (ปัจจุบัน) 279,088

2565 305,948

2570 335,392

2575 367,670

2580 (อนาคต 20 ปี) 403,055  
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1- 3 แผนที่ดิน 
จังหวัด แม่ฮ่องสอน 
(Agri Map พ.ศ.
2561) 

1 . 4 . 2
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
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 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 12,253 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 
77 ของประเทศ และลําดับที่ 16 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 73.05 และภาค
เกษตรร้อยละ 26.95   โดยมีรายได้เฉลี่ย 15,617 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 65,418 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
43,907 ครัวเรือน หรือร้อยละ 67.12 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ข้าวนาปี 415 397 414

ข้าวนาปรัง 582 544 546

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 622 555 631

ลิ้นจี่ 722 544 544

ยางพารา 104 98 95

ลําไย 713 2,418 2,418

พืชเศรษฐกิจ
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพ้ืนที่อยู่บริเวณตอนบนของลุ่มนํ้าสาละวินประกอบด้วย 3 กลุ่มลุ่มนํ้า 

1. กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาปาย แม่นํ้าปายมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาดอยลิถี และดอยธาตุ ซึ่งเป็นเส้นก้ันพรหม
แดนประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเขตอําเภอปาย ลักษณะโดยทั่วไปเป็นภูเขา
สูง มีที่ราบลุ่มนํ้าบริเวณอําเภอปาย และเมืองแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ไม่ใหญ่มากนัก แม่นํ้าปาย มีทิศทาง
ไหลจากทางทิศเหนือลงมาทิศใต้ แล้วไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ผ่านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และออกจากเขตประเทศไทย ที่บ้านนํ้าเพียงดิน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดบรรจบกับแม่นํ้าสาละ
วิน ในเขตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประมาณ 60 กม. รวมความยาวของลํานํ้าโดยประมาณ 
230 กม. (ความยาวลํานํ้าในเขตประเทศไทยประมาณ 180 กม.) ลํานํ้าสาขาที่สําคัญของแม่นํ้าปาย ได้แก่ 
ห้วยแม่สา นํ้าของ  นํ้าแม่สะงา นํ้าแม่สุริน และน้ําแม่สะมาด เป็นต้น มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 5,894.8 ตร.กม. (ในเขต
ประเทศไทย) ประกอบด้วย 6 ลุ่มนํ้าสาขา 

  
2. กลุ่มลุ่มนํ้าสาขายวม อยู่บริเวณตอนกลางฝั่งตะวันออกของลุ่มนํ้าสาละวิน แม่นํ้ายวมมีต้นกําเนิดจาก

เทือกเขาดอยประตูเวียง และดอยนํ้าพอง ในเขตอําเภอขุนยวม แม่นํ้ามีทิศทางไหลจากเหนือลงใต้ 
แม่นํ้ายวม ไหลผ่านอําเภอขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง เมื่อบรรจบกับนํ้าแม่เงา ที่บ้านสบเงา แล้ว
มีทิศทางไหลไปทางตะวันตกลงสู่แม่นํ้าเมย เหนือนํ้าของจุดบรรจบแม่นํ้าเมย และแม่นํ้าสาละวิน 
เล็กน้อย ลักษณะภูมิประเทศของกลุ่มลุ่มนํ้าสาขายวม มีลักษณะเรียวยาวในแนวเหนือ-ใต้ เทือกเขา
ด้านตะวันออกเป็นเส้นก้ันระหว่างกลุ่มลุ่มนํ้าสาขายวม และลุ่มนํ้าแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลุ่มนํ้าสาขาของ
แม่นํ้าปิง แม่นํ้ายวมมีความยาวลํานํ้าประมาณ 240 กม. ลํานํ้าสาขาที่สําคัญ ของแม่นํ้ายวม ได้แก่ 
นํ้าแม่ลาก๊ะ นํ้าแม่ลาหลวง นํ้าแม่สะเรียง นํ้าแม่ริด และนํ้าแม่เงา มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม  4,335.12 ตร.กม. 
ประกอบด้วย 6 ลุ่มนํ้าสาขา  

  
3. กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาสาละวิน อยู่บริเวณตอนกลางฝั่งตะวันตกของลุ่มนํ้าสาละวิน ลักษณะพ้ืนที่เป็นภูเขา

สลับซับซ้อน อยู่ในเขตอําเภอแม่สะเรียง และสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีลํานํ้าสาขาที่สําคัญคือ แม่นํ้าแงะ
ไหลจากเหนือลงใต้ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเรียวยาวในแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้า1,726.7 ตร.กม. 
ประกอบด้วย 2 ลุ่มนํ้าสาขา  
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน            สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              
2-3 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีเพียงโครงการชลประทานขนาดกลางและ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 295 โครงการ  

สามารถเก็บกักนํ้าได้ 12.05 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 57,649 ไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1, 2-2 

และรูปที่2-2   
ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - 2 28 30

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 1.27 10.64 11.91

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 1,635 1,000 2,635

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) - 4 164 168

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 10,360 21,910 32,270

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - 20 20

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 15,308 15,308

6.ระบบส่งน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - 23 23

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 1,350 1,350

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แห่ง) - - 55 55

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 0.13 0.13

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - 7,987 7,987

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) - 6 290 296
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 1.27 10.77 12.05
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 11,995 47,555 59,550
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการฝายขุนยวม แม่อูคอ ขุนยวม - 700 2515 2516

2 โครงการฝายน้ํายวม บ้านกาศ แม่สะเรียง - 7,490 2510 2519

3 โครงการฝายแม่สะเรียง(ตอนบน) แม่สะเรียง แม่สะเรียง - 2,020 2536 2538

4 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่สะกึด (ม่อนตะแลง) ผาบ่อง เมือง 0.540 365 2524 2526

5 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ฮ่องสอน ปางหมู เมือง 0.734 1,270 2529 2533

6 โครงการฝายปางมะผ้า สบป่อง ปางมะผ้า - 150 2524 2525

รวม 1.274 11,995

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 

2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนนํ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 81 ประสบปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งระดับปานกลางประมาณร้อยละ 18 บริเวณอําเภอปาย พร้อมกันน้ียังมีพ้ืนที่บางส่วน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง
ระดับสูงดังแสดงในรูปที่ 2-3 

2.3.2 สถานการณ์ด้านนํ้าท่วมและอุทกภัย 

 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นน้อยเน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงชัน พ้ืนที่นํ้าท่วม
ซ้ําซากระดับตํ่าประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และมีพ้ืนนํ้าท่วมซ้ําซากระดับปานกลางประมาณร้อยละ 2 
ของพ้ืนที่ อยู่บริเวณลํานํ้าในพ้ืนที่ อําเภอปาย, อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอําเภอแม่สะเรียง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดไม่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม มีพ้ืนที่
เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากตํ่าและนํ้าท่วมซ้ําซากปานกลางเพียงเล็กน้อย โดยพ้ืนที่การเกิดนํ้าท่วมซ้ําซากส่วนใหญ่จะอยู่
บริเวณใกล้กับลํานํ้าสายหลักที่ไหลผ่านพ้ืนที่จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

2.3.3 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นนํ้า การจัดทําแหล่งนํ้า
ชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดทําแหล่งเก็บกักนํ้า
ทางตอนบนและลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บนํ้าในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ
ความสําคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยนํ้าท่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของประชากรโดย
ทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 15.28 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 

16.75, 18.36 และ 22.07 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ําเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วม   

นํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 192.24  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทานกับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทา ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที ่
ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้า   เพ่ือการเกษตร 

เท่ากับ 930.09 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 985.75, 1,008.00 และ 

1,008.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
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 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที ่โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความ
ต้องการใช้นํ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 0.39 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 0.41, 0.43 และ 0.47 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 15.28 16.75 18.36 22.07

2 รักษาระบบนิเวศ 192.24 192.24 192.24 192.24

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 77.39 133.05 155.30 155.30

  - นอกเขตชลประทาน 853.11 853.11 853.11 853.11

  - รวม 930.50 986.16 1,008.41 1,008.41

4 อุตสาหกรรม 0.39 0.41 0.43 0.47

รวม 1,138.41 1,195.56 1,219.45 1,223.19

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”  
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลําปาง, ลําพูน 

มีวิสัยทัศน์คือ  
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“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ 

สิ่งแวดล้อมย่ังยืน” 

มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 1) สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 2) ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าขายชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
  การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 
 3) พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ
  พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

4.1.4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วิสัยทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจให้ย่ังยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
3) การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

4) การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

5) การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
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- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ําท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 119 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ    

ขนาดเล็ก 115 โครงการ  และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 1 โครงการ
หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 29.07 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่
ชลประทานเพ่ิมขึ้น 59,949 ไร่ ใช้วงเงินรวม 68,742.0616 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 114 และ 5 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ํา      

และน้ําท่วม 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอนจําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 
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ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) -                 -                 -                 -                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 -                 -                 -                 

2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 2                   1                   -                 3                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.16                10.00              -                 11.16              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 3,200.00          9,000.00          -                 12,200.00         

  - วงเงิน (ล้านบาท) 539.6691         250.0000         -                 789.6691         

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 60                  52                  -                 112                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.81                16.73              -                 17.54              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 3,000.00          -                 -                 3,000.00          

  - วงเงิน (ล้านบาท) 916.0004         1,098.8000       -                 2,014.8004       

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 62                  53                  -                 115                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.97               26.73              -                 28.70              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 6,200.00          9,000.00          -                 15,200.00        
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,455.6695       1,348.8000       -                 2,804.4695       

  - จํานวน (โครงการ) -                 1                   -                 1                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 66,000.0000     -                 66,000.0000     

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทาน ระยะ 20 ปี

โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

 
 

ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 
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จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ -                 -                        -               -               -               -               

ขนาดกลาง 3                    789.6691                 -               -               3                  789.6691        

ขนาดเล็ก 107                1,928.8004              5                  86.0000         112               2,014.8004     

รวม 110                2,718.4695              5                  86.0000         115               2,804.4695     

รวม 1                    66,000                    -               -               1                  66,000.0000    

โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความมั่นคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 

ตารางที ่4 -3 โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 

จังหวัด รายละเอยีด

โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน ผันน้ํา 1700 ล้าน ลบ.ม./ปี พ้ืนที่รับประโยชน์ประกอบด้วย 66,000.0000     แม่ฮ่องสอน เข่ือนน้ํายวม/สถานีสูบน้ําสบเงา

เข่ือนภูมิพล ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําเจ้าพระยา เชียงใหม่ ปลายอุโมงค์ส่งน้ํา

ตาก เข่ือนภูมิพล

ชือ่โครงการ ลักษณะโครงการ พื้นทีช่ลประทาน วงเงนิ(ลา้นบาท)
โครงข่ายจังหวัด

 
 

ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงก๋อน เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 1,700 1.16 2563 2565 489.6691

2 โครงการอ่างเก็บน้ําแม่น้ําปายตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 9,000 10.00 2567 2568 250.0000

3 โครงการฝายคอ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 1,500 - 2568 2568 50.0000

12,200 11.16 789.6691

จังหวัด ปี ก่อสร้าง

โครงการชลประทานขนาดกลาง

รวม

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด      บทที่ 4 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน       แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 
ตารางที่ 4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด      บทที่ 4 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน       แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
 พ้ืนท่ี ชป.

 (ไร่)
 ความจุ 

(ล้าน ลบ.)
ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 วงเงิน 
(ล้านบาท)

1 อาคารบังคับน้ําบ้านอมพายใต้พร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ําคสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ป่าแป๋ แม่สะเรียง - - 2561 2561 9.8000     

2 อาคารบังคับน้ําบ้านทียาเพอพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย สบเมย สบเมย - - 2561 2561 9.5000     

3 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่จ๋า ผาบ่อง เมือง - - 2561 2561 9.5000     

4 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยแม่ยาน จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านมะโนรา ทุ่งยาว ปาย - - 2561 2561 15.0000    

5 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายปางหมู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่ ปางหมู เมือง - - 2561 2561 9.8000     

6 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยฝายคอ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนับสนุนพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ่ ปางหมู เมือง - - 2561 2561 9.7000     

7 จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน หมอกจําแป่ เมือง 2,000     - 2561 2561 14.0000    

8 อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยห้อมพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ห้วยห้อม แม่ลาน้อย - - 2562 2562 9.5000     

9 อาคารบังคับน้ําบ้านสิวาเดอพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย - - 2562 2562 9.0000     

10 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยผึ้ง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง) ห้วยผา เมือง - - 2562 2562 7.5000     

11 ระบบส่งน้ําบ้านทบศอก  โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา หมอกจําแป่ เมือง - - 2562 2562 8.5000     

12 ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ําในถ้ํา ตามพระราชดําริ(ถ้ําน้ําฮูรายทาง) สบป่อง ปางมะผ้า - - 2562 2562 5.0000     

13 ปรับปรุงอาคารประกอบระบบส่งน้ํา ฝายปางหมู ปางหมู เมือง - - 2562 2562 9.0000     

14 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านแม่เต๋ีย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย - - 2562 2562 20.0000    

15 พนังป้องกันการกัดเซาะน้ําลาง (ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ช่วงท่ี 1) สบป่อง ปางมะผ้า - - 2562 2562 5.0000     

16 อาคารบังคับน้ําบ้านช่างหม้อหลวงพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ําคสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ป่าแป๋ แม่สะเรียง - - 2563 2563 10.0000    

17 อาคารบังคับน้ําบ้านทีชะพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย สบเมย สบเมย - - 2563 2563 9.0000     

18 ระบบส่งน้ําฝายห้วยจอง (เพ่ิมเติม)  โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง) บ้านแม่ส่วยอู ผาบ่อง เมือง - - 2563 2563 9.5000     

19 อาคารบังคับน้ําหัวยร่องแห้ง พร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านปางคอง) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2563 2563 9.8000     

20 ปรับปรุงระบบส่งน้ําศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดําริ ปางหมู เมือง - - 2563 2563 9.5000     

21 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝายปางตองเส้นเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมอกจําแป่ เมือง - - 2563 2563 6.0000     

22 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยเด่ือ ผาบ่อง เมือง - - 2563 2563 6.5000     

23 พนังป้องกันการกัดเซาะน้ําลาง (ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ช่วงท่ี 2) สบป่อง ปางมะผ้า - - 2563 2563 5.0000     

24 ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ํา ขุนยวม ขุนยวม -        - 2561 2561 42.8404    

25 ระบบส่งน้ําฝายแม่จอน (ระยะท่ี 2) บ้านกาศ แม่สะเรียง -        -         2561 2561 11.7600    

26 ฝายห้วยหาดตะลานพร้อมระบบส่งน้ํา ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย -        - 2562 2562 31.5000    

27 ฝายบ้านนาจลอง คาวมยาว 40 เมตร สูง 3 เมตรพร้อมระบบส่งน้ําความยาว 2,200 เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 600 ไร่ แม่นาเติง ปาย -        - 2563 2563 40.0000    

28 ฝายนาตกปาย คาวมยาว 40 เมตร สูง 1.5 เมตรพร้อมระบบส่งน้ําความยาว 1,300 เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 780 ไร่ ปางหมู เมือง - - 2563 2563 36.0000    

29 อ่างเก็บน้ําห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ํา แม่อูคอ ขุนยวม -        0.36        2562 2562 85.0000    

30 ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกาศ แม่สะเรียง -        - 2564 2564 45.0000    

31 ฝายสอตือพร้อมระบบส่งน้ํา ขุนยวม ขุนยวม - 2564 2564 32.0000    

32 ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ํา ปางหมู เมือง -        - 2566 2566 20.3000    

33 ฝายสํานักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะชัก) พร้อมระบบส่งน้ํา แม่ฮี้ ปาย - 2566 2566 35.0000    

34 อ่างเก็บน้ําในแปง (ห้วยโป่ง) เมืองแปง ปาย -        0.60        2567 2567 30.0000    

35 อ่างเก็บน้ําแม่งูด แม่คะตวน สบเมย -        0.35        2567 2567 25.0000    

36 อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหนํา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย -        0.65        2567 2567 35.0000    

37 อ่างเก็บน้ําบ้านพะมอลอ พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกาศ แม่สะเรียง -        0.02        2567 2567 20.0000    

38 อ่างเก็บน้ําห้วยผักเผ็ด ขุนยวม ขุนยวม -        0.15        2567 2567 28.0000    

39 อ่างเก็บน้ําห้วยบ่อคี เมืองปอน ขุนยวม -        0.53        2568 2568 37.0000    

40 อ่างเก็บน้ําห้วยช้างตาย ขุนยวม ขุนยวม -        0.50        2568 2568 40.5000    

41 อ่างเก็บน้ําห้วยผักป้ิง ขุนยวม ขุนยวม -        0.24        2568 2568 31.5000    

42 อ่างเก็บน้ําบ้านแม่ปอน เมืองปอน ขุนยวม -        3.70        2568 2568 21.0000    

43 อ่างเก็บน้ําห้วยซ่อมพร้อมระบบส่งน้ํา เมืองปอน ขุนยวม -        0.98        2568 2568 52.0000    

44 อ่างเก็บน้ําห้วยปูน แม่ยวม แม่สะเรียง -        0.43        2568 2568 23.0000    

45 ฝายพา กอ ปู พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกาศ แม่สะเรียง -        0.05        2568 2568 42.0000    

46 อ่างเก็บน้ําบ้านน้ําดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง -        0.35        2568 2568 17.0000    

47 ฝายห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้ํา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย -        - 2568 2568 35.0000    

48 อ่างเก็บน้ําห้วยแห้ง บ้านกาศ แม่สะเรียง -        1.13        2568 2568 45.0000    

49 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ซอน้อย เมืองปอน ขุนยวม -        3.60        2568 2568 40.5000    

50 ฝายพะโขโหล่ ปางหมู เมือง -        - 2568 2568 40.0000    

51 อ่างเก็บน้ําม่วงสร้อย แม่นาเติง ปาย - - 2568 2568 40.0000    

52 อ่างเก็บน้ําห้วยไม้ข้าวหลาม พร้อมระบบส่งน้ํา เมืองปอน ขุนยวม -        2.50        2568 2568 30.0000    

53 อ่างเก็บน้ําห้วยขาน เมืองปอน ขุนยวม -        0.35        2568 2568 30.0000    

54 อ่างเก็บน้ําห้วยยาง เมืองปอน ขุนยวม -        0.60        2568 2568 32.0000    

55 ฝายหม่ืนโจโกร คาวมยาว 13 เมตร สูง 2 เมตรพร้อมระบบส่งน้ําความยาว 1500 เมตร พ้ืนท่ีชลประทาน 70 ไร่ บ้านกาศ แม่สะเรียง - - 2563 2563 32.0000    

56 ระบบส่งน้ําบ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม - - 2565 2565 15.0000    

57 อาคารบังคับน้ําคอพร้อมอาคารประกอบ ขุนยวม ขุนยวม -        - 2562 2562 45.0000    

58 ปรับปรุงตัวเขื่อนห้วยหมากฟักทองพร้อมอาคารประกอบเสริมประสิทธิภาพการป้องกันน้ําไหลหลากล้นสันเขื่อน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย 1,000     0.45        2564 2564 17.0000    

59 อาคารบังคับน้ําห้วยไร่และอาคารบังคับน้ําห้วยผาพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยฮะ เมืองแปง ปาย - - 2564 2564 13.0000    

60 อาคารบังคับน้ําบ้านแม่สะก๊ึดพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย - - 2564 2564 12.0000    

61 อาคารบังคับน้ําบ้านบุญเลอพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย - - 2564 2564 9.0000     

 
 

ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่อ) 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด      บทที่ 4 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน       แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
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ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
 พ้ืนท่ี ชป.

 (ไร่)
 ความจุ 

(ล้าน ลบ.)
ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 วงเงิน 
(ล้านบาท)

62 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาหมากปิน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา ปางหมู เมือง - - 2564 2564 8.0000     

63 ฝายห้วยหมาก(ลาง)ลูกท่ี 2  พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมือง - - 2564 2564 15.0000    

64 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายโท้งหลวง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2564 2564 6.5000     

65 ฝายห้วยดอกแกพร้อมระบบส่งน้ํา เวียงเหนือ ปาย - - 2564 2564 7.0000     

66 ฝายห้วยหกตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ํา เวียงเหนือ ปาย - - 2564 2564 15.0000    

67 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยโป่งจันทร์ ปางหมู เมือง - - 2564 2564 10.0000    

68 ปรับปรุงฝายบ้านไม้สะเป่พร้อมระบบส่งน้ํา ปางหมู เมือง - - 2564 2564 15.0000    

69 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยอื้น โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา หมอกจําแป่ เมือง - - 2564 2564 8.0000     

70 อาคารบังคับน้ําบ้านไก่ดําพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ําคสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ป่าแป๋ แม่สะเรียง - - 2565 2565 10.0000    

71 อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยไชยยงค์พร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย สบเมย สบเมย - - 2565 2565 9.0000     

72 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านแม่สุ 2 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย - - 2565 2565 25.0000    

73 ฝายบ้านหัวแม่เมืองพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ เวียงเหนอื ปาย - - 2565 2565 11.0000    

74 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่เด่ือ โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําปาย(ท่าโป่งแดง) ห้วยโป้ง เมือง - - 2565 2565 10.0000    

75 ปรับปรุงรางริน ค.ส.ล.นาตึงปุ่ง โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา ปางหมู เมือง - - 2565 2565 5.0000     

76 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายพอนอคี ลูกท่ี 2 โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมือง - - 2565 2565 9.5000     

77 ก่อสร้างระบบส่งน้ําฝายต้นน้ําบ้านผาเผือก ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2565 2565 4.0000     

78 ฝายห้วยปุงยาม(ตอนบน) พร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2565 2565 8.5000     

79 ฝายห้วยปุงยาม(ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2565 2565 18.0000    

80 ก่อสร้างอาคารรับน้ําเข้า แม่น้ําปายพร้อมระบบส่งน้ํา เวียงเหนือ ปาย - - 2565 2565 13.0000    

81 ฝายห้วยหกพร้อมระบบส่งน้ํา เวียงเหนือ ปาย - - 2565 2565 10.3000    

82 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยขาน หมอกจําแป่ เมือง - - 2565 2565 5.0000     

83 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายไม้ลน้ ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2565 2565 10.0000    

84 อาคารบังคับน้ําบ้านห้วยห้าใหม่พร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ห้วยห้อม แม่ลาน้อย - - 2566 2566 10.0000    

85 อาคารบังคับน้ําบ้านสบเมยพร้อมระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ํา คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ แม่สามแลบ สบเมย - - 2566 2566 9.0000     

86 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่สุริน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง ขุนยวม ขุนยวม - - 2566 2566 8.5000     

87 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําของ โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2566 2566 9.5000     

88 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําฝายบ้านแอลา ถ้ําลอด ปางมะผ้า - - 2566 2566 5.6000     

89 ฝายห้วยเฮื่อพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2566 2566 14.5000    

90 ฝายบ้านน้ําจางพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2566 2566 9.5000     

91 ฝายห้วยปางตองพร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2566 2566 14.7000    

92 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายห้วยเขียดแลว (จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการเพาะเล้ียงและขยายพันธ์ุเขียวแลว) หมอกจําแป่ เมือง - - 2566 2566 7.0000     

93 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหหมากส้มขอน หมอกจําแป่ เมือง - - 2566 2566 10.0000    

94 ฝายห้วยช้างแก้วพร้อมระบบส่งน้ํา แม่นาเติง ปาย - - 2566 2566 18.7000    

95 ฝายห้วยหกตอนบน 2  พร้อมระบบส่งน้ํา แม่นาเติง ปาย - - 2566 2566 6.4000     

96 ฝายห้วยปางหม้อพร้อมระบบส่งน้ํา ถ้ําลอด ปางมะผ้า - - 2566 2566 26.3000    

97 ปรับปรุงฝายแก่นฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยโป่ง เมือง - - 2566 2566 10.0000    

98 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาปลาจาด โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา ห้วยผา เมือง - - 2567 2567 15.0000    

99 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายนาออกน้ํา โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา หมอกจําแป่ เมือง - - 2567 2567 5.0000     

100 อาคารบังคับน้ําบ้านทุ่งมะขามป้อม พร้อมระบบส่งน้ํา  (จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งมะขามป้อม) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง ห้วยโป่ง เมือง - - 2567 2567 9.9000     

101 อาคารบังคับน้ําบ้านซอแบะ พร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านซอแบะ) โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2567 2567 9.9000     

102 ฝายห้วยแม่ละนาตอนล่างพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2567 2567 27.7000    

103 ฝายบ้านผาแดงพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2567 2567 14.6000    

104 ฝายบ้านไม้ลันพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2567 2567 15.6000    

105 ฝายห้วยแม่ละนาตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2567 2567 17.0000    

106 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายฝายนามน โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา ปางหมู เมือง - - 2568 2568 15.0000    

107 ปรับปรุงรางรินนาตึงซึ่ม โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําแม่สะงา หมอกจําแป่ เมือง - - 2568 2568 5.0000     

108 ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหารเด็ด โครงการรักษ์น้ําเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ําของ นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2568 2568 10.0000    

109 ฝายห้วยผาเผือกพร้อมระบบส่งน้ํา ปางมะผ้า ปางมะผ้า - - 2568 2568 9.8000     

110 ฝายห้วยลางฮักพร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2568 2568 11.0000    

111 ฝายห้วยปุงยับพร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2568 2568 17.6000    

112 ฝายห้วยปางอุงพร้อมระบบส่งน้ํา นาปู่ป้อม ปางมะผ้า - - 2568 2568 6.2000     

รวม 3,000 17.54 2,014.8004  
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ 7,992,050 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,453,497 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 18 

ของพื้นที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 57,649 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 3.9 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  
ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 119 โครงการ  เป็น ขนาดกลาง 3 โครงการ ขนาดเล็ก  115 โครงการ  และ
โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 1 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพิ่มอีก 29.07 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 

59,949 ไร่ รวมเป็น 117,598 ไร่ ใช้วงเงินรวม 68,742.0616 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้
ดังน้ี 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 90 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการและขนาดเล็ก 
88 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 10.47 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 42,829 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 1,966.2616 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 29 โครงการ เป็นขนาดกลาง 1 โครงการ ขนาดเล็ก 27 
โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 1 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 18.60 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 17,120 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 66,775.8000 ล้านบาท 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
7,992,050 1,453,497 57,649 59,949 117,598

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน

 
 

 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้าน
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สังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้เป็นสําคัญ 

 


