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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่หลักการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณท้ัง
ระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้ง
โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และพิจารณาศักยภาพ
ต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ 

ต่อไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 - 
2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - 2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

             จังหวัดน่าน โดยท่ัวไปมีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน ้า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิตท่ีมีความสูง 600-
1,200 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ทอดผ่านท่ัวจังหวัดคิดเป็นพื นท่ีประมาณร้อยละ 40 ของพื นท่ีทั งจังหวัด พื นท่ีของ
จังหวัดน่านโดยท่ัวไปมีสภาพพื นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 84 ของพื นท่ีทั งจังหวัด มีท่ีราบ
ลุ่มประมาณร้อยละ 2.69 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มี
ขนาดพื นท่ีทั งหมด 12,161.4  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,600,882  ไร่   

จังหวัดน่าน ตั งอยู่ติดชายแดนทางด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบน  ใกล้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 668 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 101 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอเมืองน่าน อ้าเภอเวียงสา 

อ้าเภอแม่จริม อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนาหมื่น อ้าเภอบ่อเกลือ อ้าเภอบ้านหลวง อ้าเภอปัว 

อ้าเภอภูเพียง อ้าเภอสองแคว และอ้าเภอสันติสุข  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัด
ต่าง ๆ ทั ง 4 ด้าน ดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ทิศใต้   ติดต่อ    จังหวัดอุตรดิตถ ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ  จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

น่านเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั งปี มีอุณหภูมิเฉล่ียทั งปี 26.1 องศาเซลเซียส โดยมี
ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,238.9 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดน่านอยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน เริ่มตั งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดน่าน 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 20.6 - 33.1 26.1 

 ความชื นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 52.7 - 93.6 76.8 

 ความเร็วลมผิวพื น  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.1 - 0.4 0.3 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1267.8 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร - 1,238.90 
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รูปที่ 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั ง ขอบเขตลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าย่อย จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-1 ขอบเขตลุ่มน ้าหลักและลุ่มน ้าย่อยจังหวัดน่าน 
 

1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ส่วนวางโครงการที่ 1 ส านักบริหาร
โครงการ 
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 จังหวัดน่าน  มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 7,600,882 ไร่ มีพื นท่ีตั งอยู่ใน 2 ลุ่มน ้า ได้แก่ ลุ่มน ้าน่านและลุ่มน ้ายม   

ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี  

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพื นท่ีเกษตรกรรม 2,669,708 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35.12 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไร่หมุนเวียน ประมาณร้อยละ 16.82 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 47.91 ของพื นท่ีเกษตรกรรม 
รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดน่าน 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พื นท่ีปา่ 4,716,197 62.04 
พืชไร่ 569,052 7.48 
พื นท่ีนา 237,683 3.12 
ไม้ยืนต้น 363,523 4.78 
พื นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 138,176 1.81 
ไม้ผล 220,006 2.89 
พื นท่ีเบ็ดเตล็ด 23,082 0.31 
พื นท่ีน ้า 52,206 0.68 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 644 0.00 
ไร่หมุนเวียน 1,279,063 16.82 
สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 73 0.00 
พืชสวน 272 0.00 
พื นท่ีลุ่ม 797 0.01 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 109 0.00 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดน่าน (Agri Map พ.ศ.2561) 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 
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            จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในท่ีดอน 
มีเนื อที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางที ่1-3 จ้าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดน่าน 
 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื นท่ีลาดชันสูง 6,371,526 83.82 
ดินในพื นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 883,423 11.62 
ดินในพื นท่ีราบลุ่ม 204,947 2.69 
พื นท่ีเบ็ดเตล็ด 140,986 1.85 

ที่มา : AGRI MAP (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดน่านมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 144,080 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 85,076 
ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั งสิ น 479,838 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดน่าน เมื่อท้าการ
ค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดน่านมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.61 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 
20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพิ่มขึ นเป็น 492,346 คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 

ตารางที ่1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดน่าน 
 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 479,838 
2565 482,935 
2570 486,052 
2575 489,189 
2580 (อนาคต 20 ปี) 492,346 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดน่าน (Agri Map พ.ศ.2561) 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
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 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดน่าน (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 30,196 ล้านบาท อยู่ในล้าดับท่ี 63 ของ
ประเทศ และล้าดับท่ี 13 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 71.56 และภาคเกษตรร้อย
ละ 28.44   โดยมีรายได้เฉล่ีย 19,591 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดน่านมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 144,080 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 85,076  
ครัวเรือน หรือร้อยละ 28.44 ของครัวเรือนทั งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดน่าน ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1-5 

ตารางที ่1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาป ี 519 505 516 
ข้าวนาปรัง 556 547 569 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 606 582 616 
มันส้าปะหลัง 3,132 3,036 2,963 
ยางพารา 139 141 146 
ปาล์มน ้ามัน 537 561 602 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดน่านต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี 2 ลุ่มน้้า (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก
วิทยาแห่งชาติ)  ได้แก่ ลุ่มน้้าน่านประมาณร้อยละ 96.3 และลุ่มน้้ายมประมาณร้อยละ 3.7 โดยพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีใน
ส่วนของลุ่มน้้ายมจะอยู่บริเวณอ้าเภอบ้านหลวงและบางส่วนของอ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมีแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติท่ีส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่าง ๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าน่าน เป็นลุ่มน้้าหลัก ต้นก้าเนิดของแม่น้้าน่านเกิดจากดอยภูแว  เทือกเขาหลวงพระบาง ท้องท่ี
อ้าเภอบ่อเกลือและอ้าเภอปัว จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีลุ่มน้้าประมาณ 34,908.1 ตารางกิโลเมตร มีการไหล
ในแนวทิศเหนือสู่ทิศใต้ ล้าน้้าสาขาท่ีส้าคัญ ได้แก่ น้้ายาว น้้าสมุน น้้าสา น้้าว้าและน้้าแหง ฯลฯ แม่น้้า
น่านในเขตอ้าเภอทุ่งช้างและอ้าเภอเชียงกลาง มีความลาดชันท้องน้้าประมาณ 1:480 ซึ่งเป็นต้นน้้ามี
ความลาดชันสูง ไหลลงสู่ท่ีราบและหุบเขา ในเขตอ้าเภอเมืองน่านและอ้าเภอเวียงสา มีความลาดชัน
ท้องน้้าประมาณ 1:3,500 และไหลผ่านหุบเขาลงสู่เข่ือนสิริกิต์ิท่ีบ้านปากนาย อ้าเภอนาหมื่น  จังหวัด
น่าน 

-  ลุ่มน ้ายม อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบริเวณพื้นท่ีบางส่วนของอ้าเภอท่าวังผา และอ้าเภอบ้านหลวงซึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันออของจังหวัด เป็นพื้นท่ีต้นน้้าของแม่น้้ายม มีล้าน้้าสาขาของแม่น้้ายมท่ีส้าคัญ คือ ล้า
น้้าปี ้จะไหลไปทางทิศตะวันตกสู่แม่น้้ายม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                                   บทที่ 2 
จังหวัดน่าน                                                                                                                                   สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-2 

 

 

รูปที่ 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดน่าน 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีในปัจจุบัน 

 จังหวัดน่านยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ท่ีด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนท้ังส้ิน 373 แห่ง  สามารถเก็บกักน้้าได้ 32.76 ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นท่ีชลประทาน 170,720 ไร่ รายละเอยีดตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปท่ี 2-2   
ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดน่าน 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 80 83
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 24.00 4.35 28.35
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - 11,828 - 11,828
2.ท้านบดิน
  - จ้านวน (แห่ง) - - 18 18
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) - 5 137 142
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - 31,558 30,870 62,428
4.สระเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 6 6
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 59 59
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 73,911 73,911
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 50 50
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - 22,553 22,553
7.อาคารแบ่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 2 2
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) - - 13 13
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 4.42 4.42
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) - 8 365 373
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - 24.00 8.77 32.77
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - 43,386 127,334 170,720  
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดน่าน 

 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                                                   บทที่ 2 
จังหวัดน่าน                                                                                                                                   สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-5 

ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดน่าน 

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

1 โครงการฝายสา ปงสนุก เวียงสา - 9,395 2507 2509
2 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าฮิ ปงสนุก เวียงสา 6.00 3,005 2544 2546
3 โครงการฝายน ้าย่าง ศิลาเพชร ปัว - 2,469 2510 2510
4 โครงการฝายน ้าปัว สถาน ปัว - 10,050 2512 2518
5 โครงการฝายสมนุ สะเนียน เมอืง - 7,888 2508 2510
6 โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแฮต ฝายแก้ว เมอืง 5.00 3,650 2524 2524
7 โครงการฝายน ้ากอน พญาแก้ว เชียงกลาง - 1,756 2523 2526
8 โครงการอ่างแก็บน ้าน ้าแหง นาน้อย นาน้อย 13.00 5,173 2525 2534

รวม 24.00 43,386

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งของจังหวัดน่าน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 พบว่าพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 86 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต้่า บริเวณอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอเมืองน่าน 

อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอแม่จริม อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนาหมื่น อ้าเภอบ่อเกลือ อ้าเภอบ้าน
หลวง อ้าเภอปัว อ้าเภอภูเพียง อ้าเภอสองแคว และอ้าเภอสันติสุข  มีพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 13 

บริเวณอ้าเภอเมืองน่าน อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอแม่จริม อ้าเภอท่าวังผา อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนาหมื่น 

อ้าเภอบ้านหลวง และอ้าเภอปัว ดังแสดงในรูปท่ี 2-3  
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รูปที่ 2-3 พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดน่าน 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดน่าน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้้า
ตอนบนและล้าน้้าสาขาต่าง ๆ  และอุทกภัยท่ีเกิดในพื้นท่ีราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการท่ีมี
ฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามากจนล้าน้้าสายหลักไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน   ให้เกิดน้้าหลาก
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นท่ีรับน้้ามีความชันสูง ซึ่งนอกจากภาวะน้้าหลากฉับพลันแล้วยังมีความเส่ียงต่อเหตุการณ์
ดินถล่มอีกด้วย พื้นท่ีท่ีเกิดน้้าท่วมเป็นประจ้าได้แก่ อ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอเชียงกลาง อ้าเภอท่าวังผา และ อ้าเภอปัว 

โดยส่วนลักษณะท่ีสองจะเกิดบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม บริเวณอ้าเภอเมืองน่าน  และอ้าเภอเวียงสา โดยเฉพาะใน
เขตลุ่มน้้าน่าน สภาพน้้าท่วมเกิดจากปริมาณน้้าจ้านวนมากท่ีไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตล่ิงสองฝ่ังแม่น้้าน่าน เข้า
ท่วมพื้นท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีการเกษตร  โดยปกติจะใช้เวลาท่วมขังประมาณ  3 ถึง 7 วัน เนื่องจากล้าน้้าบริเวณ
ดังกล่าวคดเค้ียวและมีปริมาณน้้าจากล้าน้้าสาขาสายหลักไหลมาบรรจบเช่นน้้าสา  และแม่น้้าว้าซึ่งไหลมารวมกับ
แม่น้้าน่านท่ีอ้าเภอเวียงสาจึงท้าให้บริเวณดังกล่าวเกิดน้้าล้นตล่ิง หากเกิดน้้าหลากในเวลาดังกล่าว จะท้าให้เกิดน้้า
ไหลล้นตล่ิงยาวนานยิ่งขึ้น 

 จากข้อมูลพื้นท่ีเส่ียงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดน่าน  โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดไม่มีความเส่ียงในการเกิดน้้าท่วม แต่จะมี
มีพื้นท่ีเส่ียงน้้าท่วมซ้้าซากน้อย เส่ียงปานกลาง และมีพื้นท่ีเส่ียงสูงเล็กน้อย โดยความเส่ียงและความรุนแรงจะอยู่ริม
สองฝ่ังแม่น้้าน่านเป็นหลัก  ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2-4 พื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จังหวัดน่าน 

ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื้นท่ี โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นท่ีส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดน่านมีพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จ้านวน 1 พื้นท่ี ได้แก่พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งและน้้าท่วม มีพื้นท่ีประมาณ 1,032,703 ไร่ อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ไป
ตามล้าน้้าแม่น้้าน่าน ครอบคลุมอ้าเภอทุ่งช้าง อ้าเภอเมืองเชียงกลาง อ้าเภอปัว อ้าเภอท่าวังฝา อ้าเภอสันติสุข 
อ้าเภอเมืองน่าน อ้าเภอเวียงสา อ้าเภอนาน้อย อ้าเภอนาหมื่น และกิ่งอ้าเภอภูเพียง ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 
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รูปที่ 2-5 พื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน ้าท่ีต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ทั งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดน่านครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักท่ี
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 26.27 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพิ่มเป็น 26.44 , 26.61 และ 26.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 และ 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นท่ีของจังหวัดน่านกับ
พื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุมจังหวัดน่าน จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดน่าน เท่ากับ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นท่ีชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
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โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 1,057.24 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่ม
เป็น 1,177.24  , 1,227.78 และ 1,535.12 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง  ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 1.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 1.21 , 1.27 และ 1.38 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ป ี ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดน่าน  

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 26.27 26.44 26.61 26.96
2 รักษาระบบนิเวศน์ 300.00 300.00 300.00 300.00
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 174.13 294.14 344.67 652.02
  - นอกเขตชลประทาน 883.11 883.11 883.11 883.11
  - รวม 1057.24 1,177.24 1,227.78 1,535.12

4 อุตสาหกรรม 1.15 1.21 1.27 1.38
รวม 1384.66 1,504.89 1,555.66 1,863.46

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

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

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นท่ี (Networking Collaboration Participation) 
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5)  การปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย , พะเยา , แพร่ และน่าน  มี
วิสัยทัศน์คือ “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น ้า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก้าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและ
เตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  

2)   การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ  

3)   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ  
4)   ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน 

 วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน คือ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งค่ัง 

ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเทียวยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพการผลิตการเกษตร 
4) การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการท่ีมีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการท่ีมีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

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

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันท่ี 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) 
- เป็นโครงการท่ีสามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นท่ีชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดน่าน มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ  จ้านวน 44 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ 

โครงการขนาดกลาง 15 โครงการ และขนาดเล็ก 25 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะ
สามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก 394.90 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 111,200 ไร่ ใช้วงเงิน
รวม 15,246.2904 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) 1 3 - 4
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - 160.00 - 160.00
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 4,000 42,000 - 46,000
  - วงเงิน (ล้านบาท) 495.6424 10,050.0000 - 10,545.6424
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 2 9 4 15
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 5.06 171.13 54.95 231.14
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 4,000 9,000 35,800 48,800
  - วงเงิน (ล้านบาท) 886.7480 2,725.0000 700.0000 4,311.7480
3. ขนาดเล็ก
  - จ านวน (โครงการ) 25 - - 25
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 3.76 - - 3.76
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 15,400 - - 15,400
  - วงเงิน (ล้านบาท) 388.9000 - - 388.9000
รวมทุกขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 28 12 4 44
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 8.82 331.13 54.95 394.90
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 23,400 51,000 35,800 110,200
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,771.2904 12,775.0000 700.0000 15,246.2904

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี

 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 และยุทธศาสตร์ท่ี 3 เป็นจ้านวน 40 และ 3 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  

มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้า
และน ้าท่วม 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

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

ขนาดใหญ่ 4 10,545.6424 - - 4 10,545.6424

ขนาดกลาง 15 4,311.7480 - - 15 4,311.7480

ขนาดเล็ก 22 290.9000 3 98.0000 25 388.9000

รวม 41 15,148.2904 3 98.0000 44 15,246.2904

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ฝายน ้ายาวพร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดน่าน ผาทอง ท่าวังผา น่าน 4,000 - 2558 2563 495.6424

2
อ่างเก็บน ้าน ้ากิพร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอท่าวังผา จังหวัด

น่าน

ผาทอง ท่าวังผา
น่าน

16,000 52.31 2564 2568
3,460.0000

3
อ่างเก็บน ้าน ้ากอนพร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอเชยีงกลาง 

จังหวัดน่าน

พญาแก้ว เชยีงกลาง
น่าน

15,000 73.73 2564 2568
5,250.0000

4 อ่างเก็บน ้าน ้ายาวตะวันตก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 11,000 33.89 2564 2568 1,340.0000

5 อ่างเก็บน ้าห้วยชื่น พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลทุ่งศรีทอง 

อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน - 1.16 2560 2563 341.0110

6
อ่างเก็บน ้าน ้าริม พร้อมระบบส่งน ้า อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ ต้าบลแสนทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
แสนทอง ท่าวังผา น่าน 4,000 3.90 2559 2565 545.7370

7 อ่างเก็บน ้าน ้ารี อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน - 28.00 2564 2566 499.0000

8 ประตูระบายน ้า (น ้าสมุน) พร้อมแก้มลิงและระบบส่งน ้า ไชยสถาน เมือง น่าน 3,000 0.31 2565 2567 500.0000

9 เพ่ิมศักยภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าน ้าแหง จังหวัดน่าน นาน้อย นาน้อย น่าน 6,000 1.67 2566 2566 96.0000

10 อ่างเก็บน ้าน ้ากุ๋ย เมืองจัง ก่ิง อ.ภูเพียง น่าน - 28.02 2566 2567 150.0000

11 อ่างเก็บน ้าน ้ายาว (ตะวันออก) อวน ปัว น่าน - 33.78 2567 2569 330.0000

12
อ่างเก็บน ้าห้วยก่ิม (ภายใต้โครงการศึกษาอ่างเก็บน ้าสมุน)

สะเนียน เมือง น่าน - 3.19 2567 2569 300.0000

13 อ่างเก็บน ้าห้วยสะรอน จอมพระ ท่าวังผา น่าน - 10.24 2568 2569 150.0000

14 อ่างเก็บน ้าน ้าปัว สถาน ปัว น่าน - 27.40 2568 2571 700.0000

15 อ่างเก็บน ้าห้วยหลอด แม่สา เวียงสา น่าน - 3.92 2568 2569 300.0000

16 อ่างเก็บน ้าแม่ขะนิง แม่สา เวียงสา น่าน - 62.00 2568 2570 400.0000

17 อ่างเก็บน ้าน ้าแงน (ตอนบน) จังหวัดน่าน ปอน ทุ่งชา้ง น่าน - 13.01 2569 N.A. -

18 อ่างเก็บน ้าน ้าเลียง ปอน ทุ่งชา้ง น่าน - 14.54 2569 N.A. -

19 ประตูระบายน ้าแม่น ้าน่าน ปอน ทุ่งชา้ง น่าน 35,800 - 2569 N.A. -

รวม 94,800 391.07 14,857.3904

ปี ก่อสร้างจังหวัด ปีแล้วเสร็จอ าเภอต าบลท่ี โครงการ

 

หมายเหตุ 
1. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยชื่น พร้อมระบบส่งน ้า หัวงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2562 ขณะนี อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบส่งน ้า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
2. โครงการอ่างเก็บน ้าน ้าริม พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ หัวงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2563 ขณะนี อยู่

ระหว่างก่อสร้างระบบส่งน ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
3. โครงการประตูระบายน ้า (น ้าสมุน) ส่วนวางโครงการที่ 1 ส้านักบริหารโครงการ อยู่ระหว่างศึกษาวางโครงการพิเศษ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. โครงการอ่างเก็บน ้าน ้ารี อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กรมชลประทานได้ว่าจ้างที่ปรึกษา บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ 

จ้ากัด ให้ด้าเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสัญญาจ้างเลขที่ 0.27/2562 (สพด.) ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงานตั งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ครบก้าหนดอายุสัญญาวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 450 วัน ขณะนี อยู่ระหว่างการขอขยายสัญญา/ของดค่าปรับ จ้านวน 90 วัน ครบก้าหนดอายุ
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สัญญาวันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ 94.50 
ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 4.30 

ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้นฮ่าง ป่าคา ท่าวังผา 600 0.000 2561 2561 10.0000

2 ฝายห้วยโรงเรียนพร้อมระบบส่งน ้า โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน สะเนียน เมือง 120 0.005 2561 2561 9.0000

3 ปรับปรุงฝายทดน ้าและระบบส่งน ้าด้านท้ายอ่างเก็บน ้าน ้าแก่น น ้าแก่น ภูเพียง 1250 0.025 2561 2561 14.0000

4 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายฝายถ่อน ยม ท่าวังผา 900 0.000 2561 2561 5.0000

5 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายหลวง บ้านฟ้า บ้านหลวง 1800 0.000 2563 2563 15.0000

6 ระบบส่งน ้าน ้าเก๋ียน กม.0+000 ถึง กม.0+554 น ้าเก๋ียน ภูเพียง 1400 0.712 2561 2561 5.5000

7 ปรับปรุงท้านบดินและอาคารระบายน ้าล้นอ่างเก็บน ้าน ้าและ และ ทุ่งชา้ง - 0.315 2561 2561 25.0000

8 ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตล่ิงล้าน ้าปัว (ระยะ 2) สถาน ปัว - 0.000 2561 2561 28.0000

9 ก่อสร้างอาคารชลประทานป้องกันตล่ิงล้าน ้าหิน-น ้าก๋ึน สถาน , นาทะนุง นาน้อย,นาหมื่น - 0.000 2561 2561 45.0000

10 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายอ่างเก็บน ้าน ้าพงและอาคารประกอบ พงษ์ สันติสุข 1500 1.486 2562 2562 15.0000

11 ปรับปรุงระบบส่งน ้า1L-LMC ฝายสา (เหมืองซาวควาย) ปงสนุก เวียงสา 1000 0.000 2561 2561 9.0000

12 ฝายทดน ้าและระบบส่งน ้าด้านท้ายอ่างเก็บน ้าน ้าแหง นาน้อย นาน้อย 1400 0.050 2561 2561 20.0000

13 ฝายทดน ้าและระบบส่งน ้าด้านท้ายอ่างเก็บน ้าห้วยแฮต ฝายแก้ว ภูเพียง 350 0.030 2563 2563 22.0000

14 ระบบส่งน ้าสายซอยคลอง RMC ฝายสา จ้านวน 4 สาย แม่สา เวียงสา 800 0.000 2563 2563 12.0000

15 ดาดคอนกรีตคลอง LMC ฝายสาและอาคารประกอบ ปงสนุก เวียงสา 2100 0.000 2563 2563 7.0000

16 ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน สะเนียน เมือง - 0.000 2561 2561 4.0000

17 ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน ้าน ้าแหง  นาน้อย นาน้อย 1000 0.000 2563 2563 18.0000

18 ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บน ้าน ้าแหง  ไชยสถาน เมือง - 0.000 2561 2561 3.5000

19 ฝายน ้าป้ีพร้อมระบบส่งน ้า น ้ามวบ เวียงสา 160 0.008 2561 2561 17.0000

20 ฝายบ้านต้ามพร้อมระบบส่งน ้า สวก เมือง - 0.004 2561 2561 12.0000

21 ฝายบ้านพร้าวกลาง พระธาตุ เชยีงกลาง - 0.038 2561 2561 12.9000

22 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่ินค้าน้อย ป่าแลวหลวง สันติสุข - 0.546 2561 2561 25.0000

23 ฝายงิ วพร้อมระบบส่งน ้า ไชยวัฒนา ปัว 320 0.036 2561 2561 20.0000

24 อ่างเก็บน ้าห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว - 0.432 2561 2561 15.0000

25 ฝายน ้าปานพร้อมระบบส่งน ้า ชนแดน สองแคว 700 0.072 2561 2561 20.0000

รวม 15,400 3.759 388.9000

ท่ี ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้าง
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บทท่ี 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดน่าน มีพื้นท่ี 7,600,882 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 2,669,708 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 35.12 ของพื้นท่ี
จังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 170,720 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.4 

ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  
ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 44 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ โครงการขนาดกลาง 15 โครงการ 

และขนาดเล็ก 25 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 394.90  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 110,200 ไร่ รวมเป็น 280,410 ไร่ ใช้วงเงินรวม 15,246.2904 ล้าน
บาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะส้ัน (พ.ศ.2561 - 2565) 

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 28 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 2 โครงการและขนาดเล็ก 25 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 8.82 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 23,400 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 
1,771.2904 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 12 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ และโครงการ
กลาง 9 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 331.13 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 51,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 12,775.0000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะยาว 4 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลางท้ังหมด หากก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 54.95 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 35,800 ไร่ ใช้เงินงบประมาณ
ส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 700.0000 ล้านบาท 
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ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดน่าน  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

7,600,882 2,669,708 170,210 110,200 280,410

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายท่ี
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 
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