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คํานํา 
 การจัดทําแผนแมบทหลักการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง

แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เปนการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน (RID 

No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร) ท่ีไดแถลงไวในการประชุมผูบริหารกรมชลประทาน 

เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยูภายใตหัวขอท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณท้ังระบบ ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะผลักดันใหกระบวนการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี

ชัดเจน สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และแผน

ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการวางแผนการพัฒนาใน

ระดับจังหวัด ท้ังโครงการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะหปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) และ

พิจารณาศักยภาพตั้งแตระดับลุมน้ํายอยข้ึนมา เพ่ือใหเห็นศักยภาพการพัฒนาอยางแทจริง แลวจัดทําเปนฐานขอมูล

แผนงานโครงการ ตอไป 

 สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้น ในข้ันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใชจากฐานขอมูลตางๆ 

ไดแก ฐานขอมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน 60 ลานไร ฐานขอมูลโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ฐานขอมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผานมา ท้ังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน

วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องตน (RR) ฐานขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ

ฐานขอมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูล เชน ตําแหนงท่ีตั้ง ความซํ้าซอน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคลองกับปญหาท่ี

เกิดข้ึนท้ังการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา เปนตน  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย

พิจารณาจาก นโยบายในระดับตางๆ ขอจํากัดในการพัฒนา ความตองการของราษฎร เปนตน  กอนจัดทําเปน

แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบงเปนแผนงานระยะสั้น     (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)    แผนงานระยะกลาง     

(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 เปนตนไป) 

 ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับ

ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใชเวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

 ท้ังนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะใหแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด และระดับภาค 

ท่ีจัดทําข้ึนนี้ เปนเครื่องมือสําหรับหนวยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใชเปนแนวทางใน

การวางแผนการพัฒนาดานการชลประทานใหเดินไปในทิศทางเดียวกันอยางชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดลําพูนมีตั้งอยูในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนท่ี 2,801,237 ไร หรือประมาณ 4,481.97 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขา และพ้ืนท่ีภูเขา มีท่ีราบอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของท่ีราบเชียงใหม - ลําพูน หรือท่ีราบลุมแมน้ําปง กวง ลี้ และแมทา ซ่ึงเปนท่ีตั้งของอําเภอเมืองลําพูน 

อําเภอปาซาง และตอนเหนือของอําเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย 200-400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางตัวเมือง

ลําพูนมีระดับความสูง 290.29 ม. จากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีจะลาดสูงข้ึนในตอนกลาง ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ในเขตอําเภอแมทา บริเวณตอนใตของ อําเภอบานโฮง เขตอําเภอทุงหัวชาง 

และเขตอําเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงและภูเขาสูงมีระดับความสูง ระหวาง 400 - 800 เมตร ข้ึนไป 

ระดับความสูงจะลดลง เม่ือเขาเขตท่ีราบในอําเภอลี้      ท่ีระดับความสูงประมาณ 400 – 800 เมตร แลวคอย ๆ ยก

ตัวสูงข้ึนมาทางทิศใตซ่ึงเปนเขตชายแดนติดตอกับจังหวัดลําปางและจังหวัดตาก ท่ีระดับความสูง 600–1,000 เมตร 

ดังแสดงในรูปท่ี 1-1  

 

ท่ีตั้ง  

จังหวัดลําพูน ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง

แผนดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน เปนระยะทาง 

724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา

ตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูหางจากจังหวัดเชียงใหมเพียง 22 ก.ม. เปนพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพใน

การพัฒนาเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุมน้ําโขง หรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

รวมกับ จังหวัดเชียงใหม 

 

อาณาเขต  

 

- ทิศเหนือ  ติดตอ จังหวัดเชียงใหม  

- ทิศใต  ติดตอ จังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก  

- ทิศตะวันออก ติดตอ จังหวัดลําปางลําปาง  

- ทิศตะวันตก  ติดตอ  จังหวัดเชียงใหม  
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุมน้ําหลักและลุมน้ํายอย จังหวัดลําพูน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-2 



รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 1 

จังหวัดลําพูน    สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหนงท่ีตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทาง เขตอากาศอบอุน ในฤดูหนาว

จึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปใน แผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลงท่ียาวนานและ

อากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ชวงฤดู คือชวงเดือน

มีนาคม กับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเปนฤดูฝน และชวงเดือน

พฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธมีอากาศหนาวเย็นเปนฤดูหนาว ซ่ึงฤดูหนาวและฤดูรอนนั้น เปนชวงฤดูแลง ท่ีมี

ระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมรอนเทากับ ในฤดูรอน และไมหนาว

เย็นเทา ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว 

ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดลําพูน 

ขอมูลภูมิอากาศ หนวย ชวงพิสัยคารายเดือน คาเฉล่ียรายป 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 21.6 - 30.0 26.2 

 ความชื้นสัมพัทธ  เปอรเซ็นต 55 - 83 72.2 

 ความเร็วลมผิวพ้ืน 
 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง 
0.4 - 1.7 1.1 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1661.1 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร - 1,021.2 
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จังหวัดลําพูน    สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน 

จังหวัดลําพูน มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 2,801,237.00 ไร ตั้งอยูในเขตลุมน้ําปงท้ังหมด ดังแสดงในตาราง   ท่ี 

1-2 รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรดิน 

จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จําแนกไดเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประมาณรอยละ 30.55 ของจังหวัด สวนใหญเปนไมผล 

ประมาณรอยละ 16.07 ของจังหวัด  หรือคิดเปนรอยละ 52.60 ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 

และรูปท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดลําพูน 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

พ้ืนท่ีปา 1,687,209 60.23 

พืชไร 184,798 6.59 

พ้ืนท่ีนา 178,337 6.36 

ไมยืนตน 32,263 1.15 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 130,517 4.65 

ไมผล 450,230 16.07 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 90,997 3.24 

พ้ืนท่ีน้ํา 34,062 1.21 

ทุงหญาและโรงเรือนเลี้ยงสัตว 3,954 0.14 

ไรหมุนเวียน 796 0.02 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 663 0.02 

พืชสวน 4,665 0.16 

พ้ืนท่ีลุม 2,585 0.09 

เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 160 0.00 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนท่ีการใชท่ีดิน จังหวัดลําพูน (Agri Map พ.ศ.2561) 
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จังหวัดลําพูน    สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 

จากขอมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  สามารถจําแนกกลุมดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงพบวาดินสวนใหญเปนประเภทดินในพ้ืนท่ี

ลาดชันสูง มีเนื้อท่ีรอยละ 44.62 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3 

 

ตารางท่ี 1-3 จําแนกกลุมดินท่ีพบในจังหวัดลําพูน 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร) รอยละ 

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแหง 1,113,792 39.76 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 1,250,011 44.62 

ดินในพ้ืนท่ีราบลุม 252,062 8.99 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 142,108 5.07 

กลุมชุดดินผสม 43,264 1.54 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ป พ.ศ. 2560 จังหวัดลําพูนมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 143,330 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 60,453 

ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 405,918 คน แนวโนมจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดลําพูน เม่ือทํา

การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปขางหนาโดยใช

ป พ.ศ.2560 เปนปฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดลําพูนมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.04 ซ่ึงมีผลทําใหใน

อีก 20 ปขางหนา (ป พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเปน 418,292 คน รายละเอียดแสดงในตาราง 1-4 

 

ตาราง 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณในอนาคต จังหวัดลําพูน 

พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปจจุบัน) 405,918 

2565 408,977 

2570 412,059 

2575 415,164 

2580 (อนาคต 20 ป) 418,292 

ท่ีมา : จากการคาดการณประชากรดวยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใชขอมูลประชากรยอนหลัง 10 ป  

(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปท่ี 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดลําพูน (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได  

ป 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดลําพูน (GPP) มีมูลคาเทากับ 70,329 ลานบาท อยูในลําดับ 

ท่ี 37 ของประเทศ และลําดับท่ี 6 ของภาคเหนือ โดยมีสัดสวนมูลคานอกภาคการเกษตรรอยละ 80.22 และภาค

เกษตรรอยละ 19.78   โดยมีรายไดเฉลี่ย 24,468 บาทตอครัวเรือนตอเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

ป พ.ศ. 2560 จังหวัดลําพูนมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 143,330 ครัวเรือน โดยเปนครัวเรือนเกษตร 60,453 

ครัวเรือน หรือรอยละ 42.18 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชท่ีปลูกในจังหวัดลําพูน ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ป 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร) 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ขาวนาป 613 595 607 

ขาวนาปรัง 661 637 694 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 679 664 687 

มันสําปะหลัง 2,794 2,720 2,992 

ยางพารา 144 156 163 

ปาลมน้ํามัน 695 659 701 

ลําไย 657 561 818 

 ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ 

ในจังหวัดลําพูนมีแมน้ําท่ีสําคัญ 4 สายดังนี้  

1. แมน้ําปง เปนแมน้ําสายสําคัญท่ีไหลอยูในหุบเขาระหวางทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปนน้ํา

ตะวันตก มีตนน้ําอยูท่ีดอยถวย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมจากตน

กําเนิดแมปงไหลลงมาทิศใต ผานเมืองเชียงใหมลําพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตาก ไปบรรจบกับแมน้ําวังท่ีอําเภอบานตาก 

จังหวัดตากแลวไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองกําแพงเพชร บรรจบกับแมน้ํานานท่ีจังหวัดนครสวรรครวมเปน

แมน้ําเจาพระยา โดยมีความยาวท้ังสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางท่ีแมน้ําปงไหลผานพ้ืนท่ีในเขตจังหวัด

เชียงใหมมีความยาวประมาณ 335 กม.และเปนเสนก้ันเขตแดนระหวางจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน ลงไปทาง

ทิศใตเปนระยะทางยาวประมาณ 70 กม.ในจังหวัดลําพูน น้ําท่ีไหลลงสูแมน้ําปง โดยเรียงจากเหนือจดใตคือ น้ําแมทา 

น้ําแมกวง แมน้ําลี้ หวยแมตาล หวยแมหาด และน้ําแมกอ นอกจากนี้ยังมีลําน้ําท่ีไมมีชื่ออีกเปนจํานวนมากท่ีไหลลงสู

แมน้ําปง แมน้ําปงมีพ้ืนท่ีรับน้ํา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 6,355 ตารางกิโลเมตร  

2. น้ําแมกวง มีตนน้ําอยูท่ีดอยผีปนน้ํา (หรือดอยนางแกว) ดอยมด แลวไหลไป ทางทิศตะวันตกเฉียงใตลงสู

ที่ราบเชียงใหม-ลําพูน ผานอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทรายและไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองลําพูน 

แลวบรรจบกับแมน้ําปงท่ีบานสบทา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน น้ําแมกวงมีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร 

น้ําแมกวง เปนแมน้ําท่ีสําคัญอีกสายหนึ่งใน บริเวณท่ีราบเชียงใหม - ลําพูน มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญคือน้ําแมทาและ

หวยแมสะแงะ น้ําแมกวงมีพ้ืนท่ีรับน้ํา ( CATCHMENT AREA)ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร  

3. น้ําแมทา น้ําแมทามีตนน้ําอยูท่ีดอยขุนทา ในเทือกเขาผีปนน้ําตะวันตก ก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

ไหลผานท่ีราบซ่ึงขนาบไปดวยภูเขา ไปสูอําเภอแมทาทางทิศใตแลวไหลวกข้ึนไปทางเหนือผานท่ีราบเชียงใหม-ลําพูน 

ผานอําเภอปาซาง แลวบรรจบกับแมน้ํากวงท่ีบานสบทา เขตตอระหวางอําเภอเมืองลําพูนกับอําเภอปาซางนอกจากนี้

น้ําแมทายังไดหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชุมชนหลายตําบล ในก่ิงอําเภอแมออน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

และอําเภอแมทา จังหวัดลําพูนน้ําแมทามีความยาวประมาณ 90 กม.  

4. แมน้ําลี้ แมน้ําลี้ตนน้ําอยูท่ีดอยสบเทิม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ไหลลงไปทางใตจนถึงบริเวณใกล

อําเภอลี้ จึงคอยไหลวกกลับไปทางเหนือเปนรูปตัวยู ผานอําเภอลี้ อําเภอบานโฮง แลวไหลตอไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ บรรจบกับแมน้ําปงท่ีบานวังสะแกง ก่ิงอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน แมน้ําลี้มีความยาวประมาณ

180 กม. แมน้ําลี้มีพ้ืนท่ีรับน้ํา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตรนอกจากลําน้ําสําคัญท่ีกลาวถึงแลว 

ยังมีลําธาร ลําหวยจํานวนมากตามอําเภอตาง ๆในจังหวัดลําพูน ไดแกน้ําสาน ไหลผานอําเภอเมืองลําพูน น้ําเย็น 

ไหลผานอําเภอบานโฮงน้ําแมธิ ไหลผานอําเภอบานธิ น้ําขนาด ไหลผานอําเภอแมทาน้ําแวน ไหลผานอําเภอลี้ น้ําเมย 

ไหลผานอําเภอแมทาน้ํากอ ไหลผานอําเภอลี้ น้ําแมสะปวด ไหลผานอําเภอแมทาน้ําออบ ไหลผานอําเภอบานโฮง

และ น้ําแมตุด ไหลผานอําเภอแมทา และมีลําธารเล็กๆ อีกจํานวนมากซ่ึงเปนทางน้ําท่ีมีน้ําเฉพาะในฤดูฝน  
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2.2 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีอยูในปจจุบัน 

 จังหวัดลําพูนยังไมมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ โดยมีเพียงโครงการชลประทานขนาดกลางและโครงการ

ชลประทานขนาดเล็กประเภทตางๆ ท่ีดําเนินการแลวถึง พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 231 แหง มีความสามารถเก็บกัก

น้ําได 195.20 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 158,163 ไร รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1, 2-2 และรูป

ท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยูในปจจุบัน จังหวัดลําพูน 

ประเภท ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อางเก็บน้ํา

  - จํานวน (แหง) - 4 45 49

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) - 35.10 25.34 60.44

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 28,450 47,650 76,100

2.แกมลิง

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

3.ฝาย

  - จํานวน (แหง) - 4 102 106

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 32,450 128,935 161,385

4.ปตร.

  - จํานวน (แหง) - - 3 3

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 6,900 6,900

5.สถานีสูบน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - 33 33

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 40,245 40,245

6.ระบบสงน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - 1 1

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - 700 700

7.ระบบระบายน้ํา

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แหง) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ .ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

รวมทุกประเภท

  - จํานวน (แหง) - 8 184 192

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - 35.10 25.34 60.44

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 60,900 224,430 285,330  
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในปจจุบัน จังหวัดลําพูน 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดลําพูน 

ความจุ พื้นที่ชลประทาน

(ลาน ลบ.ม.) (ไร) เริ่ม เสร็จ

1 โครงการฝายเหมืองดั้ง ปาพลู บานโฮง - 16,500 2526 2527

2 โครงการฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - 5,800 2538 2543

3 โครงการฝายวังตอง เหมืองงา เมือง - 3,500 2518 2518

4 โครงการฝายมหาโชค ปาสัก เมือง - 6,650 2514 2516

5 โครงการอางเก็บน้ําแมสาน ศรีบัวบาน เมือง 16.00 16,450 2520 2528

6 โครงการอางเก็บน้ําแมตีบ มะเขือแจ เมือง 10.00 5,000 2529 2531

7 โครงการอางเก็บน้ําแมธิ บานสนธิ เมือง 5.50 4,000 2528 2529

8 โครงการอางเก็บน้ําแมเมย ทาขุมเงิน แมทา 3.60 3,000 2538 2544

รวม 35.10 60,900

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปกอสราง

 
 

2.3 สถานการณน้ําของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณดานการขาดแคลนน้ําและภัยแลง 

 จากขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดลําพูน โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบวาพื้นท่ี

สวนใหญประมาณรอยละ 72 ประสบปญหาภัยแลงในระดับปานกลาง ครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัด และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง

ระดับต่ําประมาณรอยละ 24 บริเวณอําเภอเมืองลําพูน, อําเภอลี้, อําเภอทุงหัวชาง, อําเภอบานโฮงอําเภอแมทา และ

อําเภอบานธิ พรอมกันนี้ยังมีพ้ืนท่ีบางสวนโดยเฉพาะพ้ืนท่ี ๆ หางไกลแหลงน้ํา เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงระดับสูง 

กระจายเปนกลุมพ้ืนท่ีอยูท่ัวท้ังจังหวัดประมาณรอยละ 4 ยกเวนในพ้ืนท่ีอําเภอทุงหัวชาง ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 

 

2.3.2 สถานการณดานน้ําทวมและอุทกภัย 

 การเกิดอุทกภัยในจังหวัดลําพูน เปนการเกิดอุทกภัยท่ีเกิดในพ้ืนท่ีราบลุม จะเกิดบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีราบลุม 

บริเวณอําเภอบานธิ, อําเภอเมืองลําพูน, อําเภอปาซาง, อําเภอเวียงหนองลอง, อําเภอแมทา และอําเภอลี้ โดยเฉพาะ

ตอนเหนือของตัวจังหวัด สภาพน้ําทวมเกิดจากปริมาณน้ําจํานวนมากท่ีไหลมาจากตอนบน และน้ําท่ีไหลลงจากเขาสูง 

เขาทวมพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีการเกษตร โดยปกติจะใชเวลาทวมขังประมาณ 5 ถึง 10 วัน 

 จากขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมซํ้าซากของจังหวัดลําพูน โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบวาพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดมีพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวมซํ้าซากต่ําและน้ํา

ทวมซํ้าซากปานกลาง ในขณะท่ีพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซากสูงเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย โดยพ้ืนท่ีการเกิดน้ําทวมซํ้าซากสวนใหญ

จะอยูบริเวณตอนเหนือของตัวจังหวัด ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

รูปท่ี 2-3 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลง จังหวัดลําพูน 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

รูปท่ี 2-4 พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมซํ้าซาก จังหวัดลําพูน 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

2.3.3 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

 สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ไดกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ 

(Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พ้ืนท่ี โดยวิเคราะหจากปญหา ความถ่ี ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม

ปญหาน้ําแลง น้ําทวม น้ําเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนท่ีสําคัญ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในสวนของจังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) 

จํานวน 2 พ้ืนท่ี ไดแกพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงเชียงใหมลําพูน มีพ้ืนท่ีประมาณ 894,692 ไร และพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ําทวมรอบ

เมืองเชียงใหม ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 

 แนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบท้ังภัยแลงและน้ําทวมของจังหวัดลําพูนตองมีการบูรณาการรวมกัน

ทุกภาคสวน ท้ังมาตรการไมใชสิ่งกอสรางและใชสิ่งกอสราง เชน การอนุรักษฟนฟูปาไมตนน้ํา การจัดทําแหลงน้ําชุมชน 

ตาง ๆ โดยในสวนของกรมชลประทานมีแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยการจัดทําแหลงเก็บกักน้ําทาง

ตอนบนและลําน้ําสาขาตาง ๆ ซ่ึงสามารถแกไขปญหาไดท้ังภัยแลงและน้ําทวม ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมุงเนนการพัฒนา

ระบบกระจายน้ํา รวมถึงการเก็บน้ําในลําน้ํา ซ่ึงมีท้ังโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับความสําคัญ

ตอไป 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด     บทที่ 2 

จังหวัดลําพูน         สถานการณดานทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปจจุบัน 

รูปท่ี 2-5 พ้ืนท่ีเปาหมายในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ (Area Base) พ้ืนท่ีจังหวัดลําพูน 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                   บทที่ 3 

จังหวัดลําพูน                ความตองการใชน้ํา 

บทที ่3 

ความตองการใชน้ํา 

การศึกษาและประเมินความตองการใชน้ํา มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบปริมาณน้ําท่ีตองการสําหรับ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะทําใหเห็นภาพรวมของความตองการน้ําท้ังหมดและเม่ือนําไป

เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําตนทุนและการพัฒนาท่ีมีอยูในปจจุบันจะทําใหทราบสถานการณของปญหาและนําไป

ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม ท้ังมาตรการใชสิ่งกอสรางและการบริหาร

จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางในการจัดสรรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ในการศึกษาความตองการใชน้ําของจังหวัดลําพูนครั้งนี้จะไดประเมินความตองการใชน้ําจากกิจกรรมหลักท่ี

สําคัญ 4 ประเภท คือ ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความตองการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตร และความตองการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใชน้ําของประชากร

โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะหแนวโนมของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการใชน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคในปจจุบัน  เทากับ 22.22 ลานลูกบาศกเมตร/ป และ

จะเพ่ิมเปน 22.39  22.56 และ 22.90 ลานลูกบาศกเมตร/ป ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

3.2 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา ประเมินโดยการเปรียบเทียบความตองการน้ําเพ่ือรักษา

ระบบนิเวศทายน้ําของลุมน้ําหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองน้ําทวมน้ํา

แลง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนท่ีของจังหวัดลําพูนกับ

พ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุม จังหวัดลําพูน จากผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ํา 

จังหวัดลําพูน  เทากับ 0.34 ลานลูกบาศกเมตร/ป 

3.3 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

 ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแลงท้ังในเขตชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใชน้ําเพ่ือการเพาะปลูกตอไร โดยความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรในเขต

ชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีชลประทานท่ีมีในปจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน  ซ่ึงฤดูฝน

เพาะปลูกเต็มพ้ืนท่ี สวนฤดูแลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกรอยละ 20 ของพ้ืนท่ีชลประทาน  ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรนอก

เขตชลประทานประเมินจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจจุบัน และคาดการณวาพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยรวม

ไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญผลการประเมินความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรสรุปไดดังนี้ความตองการใชน้ําเพ่ือ
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                   บทที่ 3 

จังหวัดลําพูน                ความตองการใชน้ํา 

การเกษตร เทากับ 1,543.03 ลานลูกบาศกเมตร/ป และความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเปน 1,675.01, 

1,693.58 และ 1,747.48 ลานลูกบาศกเมตร/ป  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ป ตามลําดับ 

3.4 ความตองการใชน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม

เปนรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ

ใชน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดตาง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังมา) รวมถึงอัตราการใชน้ําของนิคม

อุตสาหกรรมโดยคิดเปนตอพ้ืนท่ี โดยทําการประเมินความตองการในอนาคต 5 ป, 10 ป และ 20 ป จากการวิเคราะห

แนวโนมของการเจริญเติบโตดานอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ความตองการ

ใชน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม เทากับ 45.43 ลานลูกบาศกเมตร/ป และจะเพ่ิมเปน 46.73, 48.04 และ 50.65 ลานลูกบาศกเมตร/ป  

ในระยะ 5 ป, 10 ป และ 20 ป ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความตองการน้ําดานตาง ๆ และการคาดการณในอนาคต จังหวัดลําพูน 

ปจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ป  (พ.ศ.2565) 10 ป (พ.ศ.2570) 20 ป (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 22.22 22.39 22.56 22.90

2 รักษาระบบนิเวศทายน้ํา 0.34 0.34 0.34 0.34

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 401.29 479.91 543.03 592.70

  - นอกเขตชลประทาน 1171.17 1171.17 1171.17 1171.17

  - รวม 1572.46 1651.08 1714.20 1763.87

4 อุตสาหกรรม 45.43 46.73 48.04 50.65

รวม 1640.45 1720.55 1785.14 1837.76

ที่ กิจกรรม
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป)
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บทที ่4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน

ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปจจุบันไดทําการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรเดิมให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ใชชื่อวาแผนแมบท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก 

1)   การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

2)   การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

3)    การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

4)   การจัดการคุณภาพน้ํา 

5)   การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา 

6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ท่ีมุงสรางความม่ันคงดานน้ํา (Water Security) เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาการบริการ ภายในป 2579”   

โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล 

2)   บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

3)   ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม 

4)   เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ํา (Basin–based Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ํา 

3)  การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

4)  การสรางเครือขาย และการมีสวนรวม (Networking and Participation) ของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการน้ําชลประทานในระดับพ้ืนท่ี (Networking Collaboration Participation) 

5)  การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉรยิะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปดวย 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, แมฮองสอน, ลําปาง, ลําพูน มี

วิสัยทัศนคือ  

“ศูนยกลางการทองเท่ียว การคา การลงทุนสูสากล  

บนพ้ืนฐานความโดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

มีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

 2) ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน และการคาขายชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

  การแขงขันท้ังในและตางประเทศ 

 3) พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูตลาดท้ังในและตางประเทศ 

 4) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม ตอบสนองตอการ

  พัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดลําพูน 

 วิสัยทัศนจังหวัดลําพูน คือ “เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง” ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและอยูในสภาพแวดลอมท่ีด ีโดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) เมืองหัตถนวัตกรรม สรางสรรค (CREATIVE CRAFT INNOPOLIS) 

2) เมืองเกษตรสีเขียว (GREEN AGRICULTURE CITY) 

3) เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณวัฒนธรรม (CULTURAL EXPERIENCE CITY) 

4) เมืองแหงคุณภาพชีวิต (QUALITY OF LIFE) 

5) เมืองนิเวศน (ECO – TOWN) 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ไดนําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และโครงการ

ท่ีมีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจดัระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ซ่ึงเปนแผนดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
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- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการท่ีมีแผนดําเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เปนโครงการท่ีมีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดําเนินการกอสรางไดทันท่ี 

- เปนโครงการพระราชดําริ 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและยุทธศาสตรตาง ๆ  

ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพ้ืนท่ี (Area base) 

- เปนโครงการท่ีสามารถแกไขไดท้ังปญหาขาดแคลนน้ํา และน้ําทวม 

- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา 

- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานไดจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุมน้ํา โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ

ชลประทานประเภทตาง ๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยูเดิม ท้ัง 25 

ลุมน้ําหลักท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ําทวม

และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามท่ีกลาวแลวขางตน   

 จังหวัดลําพูน มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 137 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 16 โครงการ และ

ขนาดเล็ก 121 โครงการ  หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 93.88 ลานลูกบาศกเมตร 

และจะมีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 145,371 ไร ใชวงเงินรวม 5,953.4000 ลานบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจําแนกออกเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตรท่ี 2 และยุทธศาสตรท่ี 3 เปนจํานวน 112 และ 25 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4-2  อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ํา มีลักษณะ

เปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองไดท้ัง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดท้ังการขาดแคลนน้ําและน้ําทวม 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ป

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

1. ขนาดใหญ

  - จํานวน (โครงการ) - - - -

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) - - - -

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - - - -

  - วงเงิน (ลานบาท) - - - -

2. ขนาดกลาง

  - จํานวน (โครงการ) 2 5 9 16

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 3.30 14.72 62.69 80.71

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) - 9475 35321 44796

  - วงเงิน (ลานบาท) 593.9000 1057.0000 1698.0000 3348.9000

3. ขนาดเล็ก

  - จํานวน (โครงการ) 60 51 - 111

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 1.61 6.92 - 8.53

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 55905 35401 - 91306

  - วงเงิน (ลานบาท) 1185.2000 1449.5000 - 2634.7000

รวมทุกขนาด

  - จํานวน (โครงการ) 62 56 9 127

  - ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 4.91 21.64 62.69 89.24

  - พื้นที่ชลประทาน (ไร) 55905 44876 35321 136102

  - วงเงิน (ลานบาท) 1779.1000 2506.5000 1698.0000 5983.6000

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป (2561-2580)

 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน จําแนกตามยุทธศาสตรน้ํา 

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

ขนาดใหญ - - - - - -

ขนาดกลาง 15 3163.5000 1 185.4000 16 3348.9000

ขนาดเล็ก 89 1964.2000 22 670.5000 111 2634.7000

รวม 104 5127.7000 23 855.9000 127 5983.6000

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตรที่ 3

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน 
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน 

พื้นที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร) (ลาน ลบ.ม.) (ลานบาท)

1 อางเก็บน้ําหวยแมบอน บานปวง ทุงหัวชาง 2,240 4.20 2578 2578 143.0000

2 อางเก็บน้ําหวยปง บานปวง ทุงหัวชาง 3,000 6.45 2578 2578 180.0000

3 อางเก็บน้ําแมลี้ ตะเคียนปม ทุงหัวชาง 5,000 5.01 2578 2578 158.0000

4 อางเก็บน้ําแมลอบ ปาพลู บานโฮง 8,456 15.86 2578 2578 334.0000

5 อางเก็บน้ําหวยวังหลวง ปาพลู บานโฮง 2,109 3.96 2578 2578 139.0000

6 โครงการอางเก็บน้ําแมสะปวด ทาสบชัย แมทา 4,925 8.30 2565 2567 332.0000

7 อางเก็บน้ําหวยเหี้ยะ ทาแมลอบ แมทา 2,087 3.91 2578 2578 139.0000

8 อางเก็บน้ําหวยแมยอนหวายหลวง ทาปลาดุก แมทา 1,941 3.64 2578 2578 134.0000

9 อางเก็บน้ําแมสะแงะ ทากาศ แมทา 7,926 14.86 2578 2578 318.0000

10 โครงการเพิ่มศักยภาพความจุ อางเก็บน้ําแมเมย ทาขุมเงิน แมทา - 1.60 2567 2569 30.0000

11 โครงการอางเก็บน้ําหวยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ แมลาน ลี้ 1,000 1.92 2565 2566 135.0000

12 โครงการอางเก็บน้ําแมหละ นาทราย ลี้ 1,550 1.90 2566 2567 210.0000

13 อางเก็บน้ําหวยแมอีไฮ ศรีวิชัย ลี้ 2,561 4.80 2578 2578 153.0000

14 โครงการฝายวังปาน หนองลอง เวียงหนองลอง - - 2558 2561 408.5000

15 โครงการคันกั้นน้ําฝายวังปาน หนองลอง เวียงหนองลอง - 3.30 2561 2562 185.4000

16 อางเก็บน้ําหวยยาบ หวยยาบ บานธิ 2,000 1.00 2568 2569 350.0000

รวม 44,796 80.71 3348.9000

ปแลวเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ป กอสราง
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
 พื้นที่ ชป.

 (ไร)

 ความจุ 

(ลาน ลบ.)
ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน 

(ลานบาท)

1 ฝายทุงขมิ้นพรอมระบบสงน้ํา ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง 350 0.05 2564 2564 36.5000

2 อางเก็บน้ําบานปาตึงงามพรอมระบบสงน้ํา (อางเก็บน้ําหวยกอลุง) ตะเคียนปม ทุงหัวชาง 1,000 0.18 2561 2562 60.0000

3 อางเก็บน้ําหวยปากลวยพรอมระบบสงน้ํา ตะเคียนปม ทุงหัวชาง 152 0.22 2561 2562 30.0000

4 อางเก็บน้ําหวยแมงาชาง บานปวง ทุงหัวชาง 300 0.48 2568 2568 20.0000

5 ปรับปรุงระบบสงน้ําลําเหมืองหวยผักหละ บานธิ บานธิ 500 - 2563 2563 8.5000

6 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมธิ บานธิ บานธิ 1,100 - 2565 2565 12.0000

7 ปรับปรุงระบบสงน้ําลําเหมืองวังมวง บานธิ บานธิ 800 - 2564 2564 19.0000

8 ปรับปรุงบอพักน้ํา 9R-LMC บานธิ บานธิ 2,306 - 2564 2564 3.5000

9 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 1L-5R-LMC , 2L-1L-4R-LMC หวยยาบ บานธิ - - 2565 2565 10.0000

10 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 3R-3L-4R-LMC หวยยาบ บานธิ - - 2566 2566 10.0000

11 ปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลองสงน้ําสายซอย 3R-7R-LMC จํานวน 8 แหง บานธิ บานธิ - - 2566 2566 10.0000

12 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 1L-1R-7R-LMC หวยยาบ บานธิ - - 2566 2566 10.0000

13
ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 3R-7R-LMC และปรับปรุงทอลอดคลองสง

น้ําสายซอย 1R-7R-LMC
บานธิ บานธิ - - 2566 2566 10.0000

14 ปรับปรุงทอระบายน้ําลําเหมืองหวยมวงพรอมอาคารประกอบ หวยยาบ บานธิ - - 2561 2561 8.0000

15 ประตูระบายน้ําปากาง หวยยาบ บานธิ - - 2565 2565 7.5000

16 คลองระบายน้ําลําหวยมวง  กม.2+400  7R-LMC หวยยาบ บานธิ - - 2564 2564 8.0000

17 อางเก็บน้ําหวยตนตึงพรอมระบบสงน้ํา (ตนผึ้ง) หวยยาบ บานธิ 1,500 0.78 2564 2564 27.0000

18 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานหนองสูน3 หนองปลาสวาย บานโฮง 1,200 - 2562 2562 18.0000

19 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานหวยหละ ปาพลู บานโฮง 1,000 - 2567 2567 24.0000

20 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานหวยโทก ปาพลู บานโฮง 1,000 - 2568 2568 20.0000

21 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายเหมืองดั้ง ปาพลู บานโฮง 1,100 - 2564 2564 5.0000

22 พนังปองกันการกัดเซาะตลิ่งลําน้ําลี(้บริเวณทายฝายเหมืองดั้ง) ปาพลู บานโฮง - - 2566 2566 20.0000

23 อางเก็บน้ําหวยหละพรอมระบบสงน้ํา ปาพลู บานโฮง 800 0.30 2566 2566 45.0000

24 อางเก็บน้ําหวยเลอะ ปาพลู บานโฮง 800 0.68 2566 2566 27.0000

25 อางเก็บน้ําหวยตั๊กแต บานโฮง บานโฮง 600 0.07 2566 2566 27.0000

26
จัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรบานปาปวย -ปาดํา (อางเก็บน้ําหวยกานพรอม

ระบบสงน้ํา)
บานโฮง บานโฮง 1,500 0.60 2568 2568 42.0000

27 ประตูระบายน้ําดงมะปนหวาน ศรีเตี้ย บานโฮง 600 0.05 2564 2564 60.0000

28 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานทาไม น้ําดิบ ปาซาง 1,000 - 2566 2566 17.0000

29 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานวังกู น้ําดิบ ปาซาง 1,000 - 2566 2566 20.0000

30 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานปากบอง ปากบอง ปาซาง 1,000 - 2565 2565 20.0000

31 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝงซายฝายหนองสลีก น้ําดิบ ปาซาง 3,000 - 2560 2561 32.0000

32 ปรับปรุงระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําตําบลปาซาง ปาซาง ปาซาง 550 - 2562 2562 8.0000

33 ปรับปรุงดาดคอนกรีตลําเหมืองกลาง พรอมอาคารประกอบ ทาตุม ปาซาง 2,000 - 2563 2563 15.0000

34 ปรับปรุงอาคารประกอบในระบบสงน้ําฝงซายฝายหนองสลีก ทาตุม ปาซาง 3,000 - 2565 2565 16.0000  
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน(ตอ) 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
 พื้นที่ ชป.

 (ไร)

 ความจุ 

(ลาน ลบ.)
ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน 

(ลานบาท)

35 ปรับปรุงเหมืองสงน้ําปารกฟา (สายซอย) น้ําดิบ ปาซาง 2000 - 2568 2568 5.0000

36 อาคารทิ้งน้ําพรอมระบบระบายน้ําโครงการฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - - 2562 2562 12.0000

37 อาคารควบคุมการระบายน้ําฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - - 2564 2564 65.0000

38 ทุนปองกันสวะพรอมอาคารประกอบโครงการฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - - 2564 2564 10.0000

39 ทรบ.ปลายคลองพรอมระบบระบายน้ําฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - - 2564 2564 11.0000

40 อาคารควบคุมระดับน้ําทายฝายหนองสลีก บานเรือน ปาซาง - - 2567 2567 26.0000

41 อาคารควบคุมระดับน้ําทายฝายหนองสลีก ระยะ 2 บานเรือน ปาซาง - - 2568 2568 100.0000

42 อาคารควบคุมระดับน้ําทายฝายหนองสลีก ระยะ 3 บานเรือน ปาซาง - - 2569 2569 100.0000

43 ระบบระบายน้ําและอาคารประกอบโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมอาว นครเจดีย ปาซาง - - 2564 2564 12.0000

44 ทรบ.ปากคลองพรอมระบบระบายน้ํา ปตร.กิ่วมื่น มะกอก ปาซาง - - 2566 2566 15.0000

45 ระบบสงน้ําฝงซายฝายน้ําคืน ปาซาง ปาซาง 3,500 - 2568 2568 30.0000

46 ฝายบานผาเงิบพรอมระบบสงน้ํา นครเจดีย ปาซาง 600 0.06 2568 2568 30.0000

47 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานใหมทาจักร บานแปน เมือง 1,000 - 2563 2563 22.0000

48 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานแมสารปาขาม เวียงยอง เมือง 1,900 - 2567 2567 22.0000

49 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายมหาโชค ปาสัก เมือง 2,500 - 2561 2561 18.0000

50 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายมหาโชค ระยะ 3 ปาสัก เมือง 1,000 - 2562 2562 10.0000

51 ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายมหาโชค ระยะ 4 ปาสัก เมือง 800 - 2563 2563 7.0000

52 ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองสงน้ํา RMC อางเก็บน้ําแมสาน ศรีบัวบาน เมือง 1,000 - 2563 2563 5.0000

53 ปรับปรุงระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายวังตอง เหมืองงา เมือง 1,500 - 2564 2564 18.0000

54 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองรอง มะเขือแจ เมือง 2,000 - 2565 2565 10.0000

55 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองกวัก มะเขือแจ เมือง 2,000 - 2565 2565 10.0000

56 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองแกลบกอง ริมปง เมือง 1,000 - 2559 2561 29.7000

57 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองแกลบกอง ระยะ 6 ริมปง เมือง 500 - 2562 2562 8.0000

58 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองลึก ระยะ 2 หนองชางคืน เมือง 3,000 - 2562 2562 8.0000

59 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองลึก ระยะ 3 หนองชางคืน เมือง 3,000 - 2563 2563 8.0000

60 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองเจา(ฝายมหาโชค) ปาสัก เมือง 1,000 - 2567 2567 12.0000

61 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองปาสัก มะเขือแจ เมือง 500 - 2567 2567 10.0000

62 ปรับปรุงระบบสงน้ําเหมืองปาสัก ระยะ 2 มะเขือแจ เมือง 500 - 2568 2568 30.0000

63 ปรับปรุงการปองกันการกัดเซาะตลิ่งของแมน้ําปงฝงซาย ระยะที่ 2 ริมปง เมือง 300 - 2569 2569 55.0000

64 ประตูระบายน้ําลําเหมืองลองรองจันทรพรอมอาคารประกอบ เวียงยอง เมือง - - 2564 2564 12.0000

65 ประตูระบายน้ําลําเหมืองลองหนองเตาพรอมอาคารประกอบ บานแปน เมือง - - 2564 2564 12.0000

66 ประตูระบายน้ําฝายพญาอุต ริมปง เมือง - - 2567 2567 55.0000

67 ประตูระบายน้ําบานวังตอง เวียงยอง เมือง - - 2565 2565 50.0000  
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน(ตอ) 

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
 พื้นที่ ชป.

 (ไร)

 ความจุ 

(ลาน ลบ.)
ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน 

(ลานบาท)

68 ประตูระบายน้ําบานแมรองนอย อุโมงค เมือง - - 2566 2566 50.0000

69 ระบบสงน้ําดอยแต เหมืองจี้ เมือง 1,500 - 2563 2563 20.0000

70 ประตูระบายน้ําดอยแต เหมืองจี้ เมือง 1,500 - 2563 2563 49.8000

71 อางเก็บน้ําหวยทราย ศรีบัวบาน เมือง 350 0.44 2567 2567 27.0000

72 อางเก็บน้ําดอยแล ศรีบัวบาน เมือง 600 0.05 2568 2568 27.0000

73 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 1R-1L-1R-14R-LMC พรอมอาคารประกอบ มะเขือแจ เมืองลําพูน 246 - 2565 2565 5.0000

74 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 1L-1R-18R-LMC พรอมอาคารประกอบ บานกลาง เมืองลําพูน 433 - 2565 2565 4.0000

75 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 2R-1L-1R-14R-LMC พรอมอาคารประกอบ มะเขือแจ เมืองลําพูน 1,942 - 2565 2565 7.5000

76 ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 2R-1R-16R-LMC พรอมอาคารประกอบ มะเขือแจ เมืองลําพูน 1,280 - 2566 2566 4.0000

77
ปรับปรุงคลองสงน้ําสายซอย 1R-2R-1R-16R-LMC พรอมอาคาร

ประกอบ
มะเขือแจ เมืองลําพูน 481 - 2566 2566 3.0000

78 ระบบสงน้ําฝายดอยแช ระยะที่ 2 ทากาศ แมทา 1,200 - 2563 2563 10.0000

79 ระบบสงน้ําฝงขวาฝายทาชมพู ทาปลาดุก แมทา 2,000 - 2565 2565 15.0000

80 ระบบสงน้ําฝายดอยแกว ทาสบเสา แมทา 800 - 2564 2564 27.2000

81 ระบบสงน้ําฝงขวาฝายทาชมพู ระยะ 2 ทาปลาดุก แมทา 1,500 - 2566 2566 15.0000

82 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมเมย ทาขุมเงิน แมทา 300 - 2565 2565 10.0000

83 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมเมย ระยะ 2 ทาขุมเงิน แมทา 250 - 2566 2566 8.0000

84 ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําแมเมย ระยะ 3 ทาขุมเงิน แมทา 200 - 2567 2567 8.0000

85 อาคารรับน้ําปาอางเก็บน้ําแมเมย ทาขุมเงิน แมทา - - 2566 2566 12.0000

86
อาคารประกอบเพื่อเสริมสนทางระบายน้ําลนอางเก็บน้ําแมเมย (โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บน้ําแมเมย)
ทาขุมเงิน แมทา - - 2564 2564 15.0000

87 ฝายหวยปาคาพรอมระบบสงน้ํา ทาสบเสา แมทา 600 0.07 2563 2563 40.0000

88 ฝายทุงโปรงพรอมระบบสงน้ํา ทาขุมเงิน แมทา 600 0.05 2562 2562 35.0000

89 ระบบสงน้ําฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 6) ทาขุมเงิน แมทา 1,870 - 2567 2567 26.0000

90 ฝายหวยเหี๊ยะพรอมระบบสงน้ํา ทาแมลอบ แมทา 350 0.04 2564 2564 40.0000

91 ฝายปางวายพรอมระบบสงน้ํา ทาแมลอบ แมทา 300 0.05 2565 2565 40.0000

92 ระบบสงน้ําฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 7) ทาขุมเงิน แมทา 1,870 - 2567 2567 30.0000

93 ฝายทุงสลีพรอมระบบสงน้ํา ทาขุมเงิน แมทา 350 0.04 2563 2563 24.0000

94 ฝายบานทากาศพรอมระบบสงน้ํา ทากาศ แมทา 600 0.04 2566 2566 31.5000

95 อางเก็บน้ําหวยไครนอยพรอมระบบสงน้ํา ทาปลาดุก แมทา 500 0.06 2568 2568 25.0000

96 อางเก็บน้ําคุกปวย ทาแมลอบ แมทา 500 0.09 2568 2568 20.0000

97 อางเก็บน้ําบานหลิ่งเลอะ ทาแมลอบ แมทา 350 1.10 2568 2568 48.0000

98 ฝายทดน้ําแมทาพรอมระบบสงน้ํา ทากาศ แมทา 800 0.05 2568 2568 31.5000  
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                บทที่ 4 

จังหวัดลําพูน                  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน(ตอ) 
ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ

 พื้นที่ ชป.

 (ไร)

 ความจุ 

(ลาน ลบ.)
ป กอสราง ปแลวเสร็จ

 วงเงิน 

(ลานบาท)

99 ฝายสบกึมพรอมระบบสงน้ํา ทุงหลวง แมทา 1,200 0.05 2568 2568 35.0000

100 ระบบสงน้ําฝายลี้สบหวยอาย ลี้ ลี้ 650 - 2564 2564 12.0000

101 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา บานปาไผ ปาไผ ลี้ 1,930 - 2561 2561 22.0000

102 อาคารประกอบระบบปองกันน้ําทวมลําน้ําลี้(จุดที่ 2) ปาไผ ลี้ - - 2561 2561 10.0000

103 ฝายบานฮั่วพรอมระบบสงน้ํา นาทราย ลี้ 250 0.07 2561 2561 42.0000

104 อางเก็บน้ําปูหลง ปาไผ ลี้ 1200 0.22 2567 2567 33.0000

105 อางเก็บน้ําหวยผาหมื่น นาทราย ลี้ 400 0.14 2567 2567 27.0000

106 อางเก็บน้ําหวยแมกึ้ดพรอมระบบสงน้ํา แมตืน ลี้ 400 1.04 2567 2567 34.0000

107 อางเก็บน้ําหวยแมลองพรอมระบบสงน้ํา ศรีวิชัย ลี้ 400 0.52 2567 2567 33.0000

108 อางเก็บน้ําดอยเลี้ยมพรอมระบบสงน้ํา ปาไผ ลี้ 350 0.16 2568 2568 31.5000

109 อางเก็บน้ําหวยทรายขาวพรอมระบบสงน้ํา ศรีวิชัย ลี้ 500 0.22 2568 2568 51.0000

110 อางเก็บน้ําหวยผาแดง ศรีวิชัย ลี้ 1500 0.56 2568 2568 47.0000

111 ระบบสงน้ําพรอมอาคารประกอบฝายวังปาน ระยะ 4 หนองลอง เวียงหนองลอง 1500 - 2565 2565 15.0000

รวม 91,310 8.53 2634.7000  
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                  บทที่ 5 

จังหวัดลําพูน               สรุปและขอเสนอแนะ 

บทที ่5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ี 2,801,237 ไร  เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 851,249 ไร หรือประมาณรอยละ 30.38 ของพ้ืนท่ี

จังหวัด โดยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดังกลาวมีการพัฒนาเปนพ้ืนท่ีชลประทานแลว 159,794 ไร หรือประมาณรอยละ 18.77 

ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  

ท่ีอยูในแผนดําเนินการ จํานวน 137 โครงการ  เปนโครงการขนาดกลาง 16 โครงการ และขนาดเล็ก 121 โครงการ  

หากดําเนินการแลวเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 93.88 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพ้ืนท่ี

ชลประทานเพ่ิมข้ึน 145,371 ไร รวมเปน 305,165 ไร ใชวงเงินรวม 5,953.4000 ลานบาท โดยสามารถสรุปตาม

ระยะดําเนินการไดดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 105 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 5 โครงการและขนาดเล็ก 

100 โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 20.48 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทาน 93,841 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 3,327.400 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะกลาง 22 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ และขนาดเล็ก 21 

โครงการ หากกอสรางแลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 5.07 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 

13,200 ไร ใชเงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 761.0000 ลานบาท 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะยาว 10 โครงการ เปนโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ หากกอสราง

แลวเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําไดเพ่ิมอีก 68.33 ลานลูกบาศกเมตร และเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 38,330 ไร ใชเงิน

งบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะยาว 1,865.000 ลานบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดลําพูน 

พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น รวมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อสิ้นแผน 20 ป

การชลประทาน 20 ป

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) (ไร)

2,801,237 851,249 285,330 136,102 421,432

พื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชลประทานปจจุบัน
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รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ําระดับจังหวัด                  บทที่ 5 

จังหวัดลําพูน               สรุปและขอเสนอแนะ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเปนรายโครงการนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของสถานภาพ ความพรอม 

ปญหาอุปสรรค แตกตางกันออกไป เชน บางโครงการมีความพรอมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแตยังติดปญหาดานสังคม 

บางโครงการอาจเขาขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือการขอใชพ้ืนท่ีสําหรับบางโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีดําเนินการ

อยูในเขตอนุรักษตาง ๆ เชน ปาอนุรักษ เขตอุทยานแหงชาต ิเปนตน 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป  จําเปนตองผานกระบวนการสราง

การรับรู สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน  การวางแผน

เตรียมความพรอมต้ังแตการศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ตองมีความสอดคลองตอเนื่อง การปรับแผนให

เหมาะสมกับสภาพการณหรือบริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได โดยควรคํานึงถึงเปาหมายท่ี

ไดวางไวเปนสําคัญ 
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