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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง  (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน (RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหาร
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท า
แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ าของกรมชลประทานมี
แนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวาง
แผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
(Area base) และพิจารณาศักยภาพตั้งแต่ระดับลุ่มน้ าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้ว
จัดท าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรม
ชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง ความซ้ าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ า อุทกภัย และคุณภาพน้ า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร 
เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 – พ.ศ. 2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2561) 

ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท าขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดนครสวรรค์ต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 9,529 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,955,813 ไร่ มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 6,847 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,279,704 ไร่ ป่าไม้ประมาณ 953 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 595,681 ไร่ ตามลักษณะสภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง
นครสวรรค์,อ าเภอบรรพตพิสัย,อ าเภอชุมแสง,อ าเภอท่าตะโก,อ าเภอโกรกพระ และอ าเภอพยุหะคีรี 
สภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลาง
ของจังหวัด สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 50-150 เมตร จังหวัดนครสวรรค์มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ า
ปิง แม่น้ ายม และแม่น้ าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านช่วงกลางของจังหวัด แม่น้ าที่
กล่าวได้แบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็นด้านตะวันออกและตะวันตก และมีเพียง 6 อ าเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ า
สายหลัก สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดมีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่ าทึบในเขต
อ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่
เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วนทางใต้ของอ าเภอแม่วงก์ ส่วนบนของอ าเภอ
แม่วงก์และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัดตาก ที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของ
จังหวัดกาญจนบุรี  

 จังหวัดนครสวรรค์แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 15 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง อ าเภอหนองบัว อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอ
ตาคลี อ าเภอท่าตะโก อ าเภอไพศาลี อ าเภอพยุหะคีรี อ าเภอลาดยาว อ าเภอตากฟ้า อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอ
แม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้  

 ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร 
 ทิศใต ้  ติดต่อ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดตาก 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดนครสวรรค์มีสภาพภูมิอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นแล้วในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งมาจากทะเล
จีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ท าให้พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,160.8 มิลิเมตร  

 ปริมาณการระเหย โดยทั่วไปแล้วปริมาณการระเหยจะมีค่าต่ าในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และมีค่า
สูงในช่วงฤดูร้อน ปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยที่วัดโดยถาดวัดอัตราการระเหย เดือนเมษายนเป็นเดือน
ท่ีมีปริมาณการระเหยสูงสุด ในขณะที่เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีปริมาณการระเหยต่ าสุด ค่าปริมาณ
การระเหยเฉลี่ยแต่ละเดือนที่วัดจากถาดวัดอัตราการระเหย รวมทั้งปีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,796.1 มิลลิเมตร 
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รปูท่ี 1-1 บริเวณอาณาเขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ 

 อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 24.8 ถึง 31.3 องศาเซลเซียส ส าหรับช่วงที่อุณหภูมิ
เฉลี่ยต่ าสุดจะอยู่ในเดือนธันวาคม ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่ในเดือนเมษายน ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปี มีค่าประมาณ 28.3 องศาเซลเซียส 

 ความชื้นสัมพัทธ์รายเดือนเฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 63 ถึง 83 เปอร์เซ็นต์ เดือนท่ีมีค่าความชื้นสัมพัทธ์
ต่ าสุด คือ เดือนมีนาคม ส่วนเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด คือ เดือนกันยายน ค่าความชื้นสัมพัทธ์รายปี
เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 73 เปอร์เซ็นต์ 

 จากข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศที่ตั้งอยู่ใน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ท าการรวบรวม
สถิติภูมิอากาศ 30 ปี ช่วงปี  พ.ศ. 2528-2557 ของกรมอุตุนิยมวิทยา จากการทบทวนข้อมูลในเบื้องต้น
สามารถสรุปค่าเฉลี่ยรายปีของตัวแปรภูมิอากาศหลักท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1-1 

   ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศหลักท่ีส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่าเฉลี่ยรายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 24.8 – 31.3  28.3 
ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 63.0 – 83.0 73.0 
เมฆปกคลุม (0-10) อ๊อกตา 2.5 – 8.3  5.3 
ความเร็วลม กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0.9 – 3.5 1.9 
ปริมาณการระเหยจากถาด มิลลิเมตร 114.8 – 211.8  1,796.1 

 

จ.นครสวรรค์ จ.ตาก 

จ.ชัยนาท 
จ.ลพบุรี 

จ.พิจิตร 
จ.ก าแพงเพชร 

จ.อุทัยธานี 

จ.เพชรบูรณ์ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,955,813 ไร่ งอยู่ในเขตลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา และลุ่มน้ าสะแกกรัง ดังแสดงในรูปที่ 1-2 จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบแผนที่เกษตร
เพ่ือบริหารจัดการเชิงรุกจังหวัดนครสวรรค์ (Agri – Map Online , 2561) มีรายละเอียดสภาพดิน ทรัพยากร
ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

 1.3.1 สภาพดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สภาพดินที่มีปัญหา จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกประเภท
ดินเป็นดินบนพื้นที่ลาดชัน 490,158 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.22 ของพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ดินตื้น 735,947 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.35 ของพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และดินทราย 40,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของ
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมเนื้อที่พ้ืนที่ดินปัญหา 1,266,573 ไร่ คิดเป็น 21.26 ของพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ทั้งหมด 

1.3.2   ทรัพยากรดิน 

จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ทรัพยากรดิน จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกกลุ่มดินเป็น
ดินบนพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 2,772,025ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.54 ของพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และดินบน
พ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 2,540,200ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 42.65 ของพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้เป็น
พ้ืนที่ทีไ่ม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือการเกษตรชลประทาน  

1.3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 71.85 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 38.96 ของพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค ์หรือคิดเป็นร้อยละ 54.22 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม  

 1.3.4 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 จากการศึกษาข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบแผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุกจังหวัดนครสวรรค์ 
(Agri – Map Online , 2561) จังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ มีเนื้อที่เพาะปลูก 4,233,070ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.07 ของพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนี้ 

ประเภทข้าว  เนื้อที่ 2,694,170   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทอ้อย  เนื้อที่   787,869ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทมันส าปะหลัง เนื้อที่   491,182ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทยางพารา  เนื้อที่     10,916ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.25 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทข้าวโพด  เนื้อที่   247,416ไร่ คิดเป็นร้อยละ  5.84 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ล าไยและสับปะรด เนื้อที่      1,517ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.03 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
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รูปที่ 1-2 ที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดนครสวรรค์ 
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ตารางท่ี 1-2 จ าแนกกลุ่มทรัพยากรดินที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ 

กลุ่มดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 

ดินบนพ้ืนท่ีราบลุม่ 2,772,025 46.54 

ดินบนพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแห้ง 2,540,200 42.65 

ดินบนพื้นที่ลาดชันสูง 490,158 8.22 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 153,430 2.57 

รวม 5,955,813 100.00 
ที่มา : Agri-Map (2561) 

 
 

ตารางท่ี 1-3  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (Agri-Map ,2561) 

 
 

         ที่มา : Agri-Map (2561) 

ประเภท พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ
พืน้ท่ีป่า 595,681 10.00
พชืไร่ 1,764,733 29.63
พืน้ท่ีนา 2,320,733 38.96
ไมย้ืนต้น 87,110 1.46
พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 390,362 6.55
ไมผ้ล 66,502 1.11
พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 123,305 2.07
พืน้ท่ีน้้า 162,226 2.72
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 25,157 0.42
พชืน้้า 7  - 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า 13,997 0.23
พชืสวน 35,264 0.59
พืน้ท่ีลุ่ม 365,374 6.13
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 5,362 0.09
รวม 5,955,813 100.00
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  ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพื่อบรหิารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Online) ปี 2561 

รูปที่ 1-3 แผนที่ลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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     ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Online) ป ี2561 

 
รูปที่ 1-4 แผนที่ทรัพยากรดินจังหวัดนครสวรรค์ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

          1.4.1  ประชากร  

  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 328,070 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,065,334 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อท า
การค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก  20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดนครสวรรค์มีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยร้อยละ 2.33 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนเป็น 1,088,304 
คน ดังแสดงในตารางที่ 1-4 

ตางรางที่ 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
 

  1.4.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

  เครื่องชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัด
นครสวรรค์ มีมูลค่าเท่ากับ 104,153 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 25 ของประเทศ และล าดับที่ 3 ของ
ภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 72.10 และภาคเกษตรร้อยละ 27.89  โดยมี
รายได้เฉลี่ย 21,003 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

       นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนเปรียบเทียบกับเส้นความยากจนพบว่า 
จังหวัดนครสวรรค์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนสูงกว่าเส้นความยากจน ทั้งนี้เส้นความยากจนเป็นเกณฑ์ชี้
วัดที่ค านวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าที่จ าเป็นขั้นต่ า ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการด ารงชีพของแต่ละบุคคล มีหน่วยเป็น บาท/คน/เดือน ซึ่งแตกต่างกันแต่ละบุคคล  
 
 
 

พ.ศ. ประชากร (คน)

2560 (ปัจจุบัน) 1,065,334

2565 1,071,031

2570 1,076,758

2575 1,082,515

2580 (อนาคต 20 ป)ี 1,088,304
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1.4.3  สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครสวรรค์ มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 328,070 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 122,579 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของครัวเรือนทั้งหมด ช่วงระยะเวลา 10 ปี สัดส่วนของ
ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด  

  ที่ดินถือครองเพ่ือการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2560 พืชหลักที่ปลูก 
ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา เป็นต้น     
ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้ 

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

ชนิดการปลูกพืช ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 576 556 492 

ข้าวนาปรัง 621 583 599 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 682 660 682 

มันส าปะหลัง 3,100 3,174 3,091 
อ้อย 11,110 8,810 9,350 

ยางพารา 131 134 132 
ปาล์มน้ ามัน 544 578 466 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

  พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าน่าน ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ า
สะแกกรัง  โดยลุ่มน้ ามีแม่น้ าและล าห้วยล าคลองสายต่าง ๆ ซึ่งมีต้นก าเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกของจังหวัด  มีต้นก าเนิดจากที่อ่ืนแล้วไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ าสายใหญ่ที่มี
ประโยชน์และมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าปิง  
และแม่น้ าน่าน นอกนั้นเป็นล าน้ าสายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ าดังกล่าวเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น  แหล่ง
น้ าผิวดินในจังหวัดนครสวรรค์ที่ส าคัญ ๆ จึงได้แก่ 

  (1)  แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ าปิง และแม่น้ าน่านที่บริเวณปากน้ าโพ  
ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ภาคกลางตอนใต้และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยเป็น
แม่น้ าสายส าคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค  
ของบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ ามาเป็นเวลาช้านานแล้ว และยังเป็นแหล่งประมงน้ าจืดที่ส าคัญอีกด้วย 

  (2)  แม่น้ าปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่ที่มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อ าเภอ
บรรพตพิสัย อ าเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณต าบลปากน้ าโพ เป็น
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากร
บริเวณสองฝั่งแม่น้ า 

  (3)  แม่น้ าน่าน  เป็นล าน้ าสายใหญ่ มีต้นก าเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ า จังหวัดน่าน ไหลผ่าน
จังหวัดส าคัญ คือ พิษณุโลก พิจิตร และผ่านทองที่อ าเภอชุมแสง เข้าอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ก่อนมา
บรรจบกับแม่น้ าปิง ที่ต าบลปากน้ าโพ เป็นแหล่งน้ าที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร การคมนาคม การ
อุปโภคบริโภค 

  (4)  แม่น้ ายม ต้นก าเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแม่น้ าน่าน ที่ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง สามารถใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ าได้เป็นอย่างดี 

  (5)  ล าแม่น้ าวงก์ ต้นก าเนิดจากเทือกเขาสูงจังหวัดตาก ไหลผ่านทางอ าเภอลาดยาว ทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ าวังม้าไหลลงสู่แม่น้ าสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี สามารถให้
ประโยชน์ด้านเพาะปลูกได้ดีและอาจมีปริมาตรน้ าเกิดความต้องการในฤดูฝน ซึ่งท าให้เกิดน้ าท่วมได้ 

   (6)  คลองโพธิ์ มีต้นก าเนิดจากเทือเขาสูงในท้องที่กิ่งอ าเภอแม่เปิน ทางด้านทิศตะวันตกของ
จังหวัดนครสวรรค์ และไหลเลียบเขตจังหวัดมารวมกับล าน้ าแม่น้ าวงก์ในอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี เป็นล าน้ าที่มีน้ าไหลผ่านตลอดทั้งป  สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกและการอุปโภค
บริโภค 

  (7)  คลองบางไผ่-บางประมุง แยกจากแม่น้ าปิงที่อ าเภอบรรพตพิสัย ผ่านต าบล ท่าซุดออกแม่น้ า
เจ้าพระยาที่ต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ 
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  (8)  บึงบอระเพ็ด เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีอาณาเขตครอบคลุม 3 อ าเภอ  
ของจังหวัดนครสวรรค์ คือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง และอ าเภอท่าตะโก มีเนื้อที่ประมาณ  
132,737 ไร่ 56 ตารางวา 

  ส าหรับคลองอ่ืน ๆ ที่มีน้ าไหลตลอดป  น้ าจะมีมากเกินไปจนเกิดความเสียหายในฤดูฝนและน้ า
น้อยเกิดไปในฤดูแล้ง จนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ คลองเกรียงไกร และคลองเกษม ในท้องที่
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และอ าเภอชุมแสง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าน่าน คลองบอน คลองท่าตะโก และคลองเจ็ด
ดง ในท้องที่อ าเภอท่าตะโก ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ล าคลองต่าง ๆ เหล่านี้จะให้ประโยชน์
ในด้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ส าคัญในจังหวัดนครสวรรค์ 

  นอกจากล าน้ าสายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีแหล่งน้ าผิวดินในลักษณะ
เป็นบึงและหนองน้ าอีกหลายแห่งในบริเวณที่ราบลุ่มต่ าตอนกลางของจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ บึง
เสนาท แหล่งน้ าดังกล่าวมีคุณประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการอุปโภคบริโภค  
การเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในธรรมชาติที่ส าคัญ 
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รูปที่ 2-1 ล าน้ าและระบบล าน้ า จังหวัดนครสวรรค์ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า ในจังหวัดนครสวรรค์ที่ด าเนินการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีจ านวน
ทั้งหมด 288 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการชลประทาน ขนาดกลางจ านวน 18 โครงการ ขนาดเล็ก
จ านวน 270 โครงการ เป็นพื้นที่ชลประทานรวม 552,381 ไร่ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานขนาดขนาดกลางในจังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

 

 

 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน
(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

โครงการขนาดกลาง
1 ปตร.คลองเกา้เล้ียว เกา้เล้ียว เกา้เล้ียว 0.30 3,000 2495 2495
2 ปตร.คลองกระถิน เจริญผล บรรพตวิสัย 1.00 100,000 2494 2495
3 ปตร.คลองต้ัวเกา ท่าง้ิว บรรพตวิสัย 0.25 2,500 2493 2493
4 ทรบ.คลองตาพาด ตาสังข์ใต้ บรรพตวิสัย 0.20 2,000 2518 2518
5 ปตร.คลองขนมจีน หนองกระโดน เมอืง 0.70 6,000 2518 2520
6 ปตร.คลองห้วยร้ัว หนองเต่า เกา้เล้ียว 2.00 20,000 2514 2516
7 ปตร.คลองจระเข้เผือก ในเขต ชุมแสง 0.50 5,000 2514 2514
8 ทรบ.คลองระนงค์ ในเขต ชุมแสง 1.00 10,000 2513 2513
9 ทรบ.คลองปลากด พนัลาน ชุมแสง 0.50 5,000 2513 2513
10 ฝายห้วยหอม ห้วยหอม ลาดยาว 1.04 8,000 2518 2519
11 อา่งเกบ็น้้าห้วยน้้าลาด ไพศาลี ไพศาลี 1.22 - 2526 2527
12 ปตร.วังสวัสดี หนองกระโดน เมอืง 0.40 8,000 2519 2520
13 อา่งเกบ็น้้าคลองโพธ์ิ แมเ่ปิน แมเ่ปิน 70.00 76,000 2549 2554
14 อา่งเกบ็น้้าห้วยใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี 11.87 10,000 2547 2552
15  งานกอ่สร้างฝายหัวงานและอาคาร

ประกอบโครงการกอ่สร้างฝาย
ชั่วคราวกัน้แมน่้้าปิง (หัวงานท่ี 1)

เขาดิน เกา้เล้ียว - 14,750 2553 2554

16  งานกอ่สร้างฝายชั่วคราวกัน้แมน่้้า
ปิง (หัวงานท่ี 2)

หัวดง เกา้เล้ียว - 13,150 2549 2553

17  โครงการกอ่สร้างฝายชั่วคราวกัน้
แมน่้้าปิง (หัวงานท่ี 3)

เจริญผล บรรพตวิสัย - 29,000 2549 2549

18  โครงการกอ่สร้างฝายชั่วคราวกัน้
แมน่้้าปิง (หัวงานท่ี 4)

บางแกว้ บรรพตวิสัย - 50,000 2552 2553

รวม 90.98 362,400

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปก่ีอสร้าง
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดนครสวรรค์ 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม
1.อา่งเกบ็น้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 38 41
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 83 2 85
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 86,000 - 86,000
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แห่ง) - - 10 10
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 11 11
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 3,000 3,000
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) - 5 65 70
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 114,900 - 114,900
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) - 7 89 96
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 144,500 - 144,500
5.สถานีสูบน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 60 60
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 158,481 158,481
6.ระบบส่งน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 3 3
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 28,500 28,500
7.ระบบระบายน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 1 4
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 17,000 - 17,000
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) - - 4 4
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) - 18 270 288
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - 83 12 95
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) - 362,400 189,981 552,381
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รูปที ่2-2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน 
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2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

สถานการณ์น้ าในพ้ืนที่ของจังหวัดนครสวรรค์นั้น ประสบปัญหาทั้งในด้านอุทกภัยและภัยแล้งเป็น
ประจ าทุกป  และพ้ืนที่ที่ประสบภัยนั้นมักจะเป็นพ้ืนที่เดิมๆ แบ่งเป็นสถานการณ์จากอุทกภัยและจากภัย
แล้ง ดังนี้ 

2.3.1 ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัย 

 ในช่วงฤดูฝนของแต่ละป  จะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ าหรือพายุหมุนเขตร้อน
พัดผ่านพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และภาคเหนือ  ก่อให้เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิง ,วัง,ยม และน่านซึ่ง
เป็นสาขาของแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นต้นแม่น้ าเจ้าพระยา และน้ าจากแม่น้ า
ดังกล่าวที่ไหลมารวมกัน จึงท าให้เกิดน้ าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร  
และสถานที่ราชการในพ้ืนที่อ าเภอลาดยาว บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ชุมแสง เมืองนครสวรรค์ โกรกพระ และ
พยุหะคีรี ท าให้ได้รับความเสียหายอยู่เสมอ 

 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อ าเภอชุมแสง ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มติดล าน้ าท าให้น้ าจาก
แม่น้ าน่านไหลเข้าท่วมขังมีระดับลึกกว่าพ้ืนที่อ่ืนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก เพราะมีสถานที่
ราชการ บ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก  ทั้งยังเป็นแหล่งการค้าและการเศรษฐกิจ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ติดกับล าน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาในส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นของ
แม่น้ า หากปริมาณน้ าในแม่น้ าสาขาหลักของแม่น้ าเจ้าพระยา (ปิง,ยม,น่าน) มีปริมาณมาก จะท าให้แม่น้ า
เจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีในเขตเทศบาลได้ ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมาก 

 หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพ้ืนที่เป็นป่าเขา ทางด้านตะวันตกของจังหวัด หรือฝนที่
เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ า และท าให้เกิดฝนตกหนักบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นระยะเวลานาน (เช่น
อ าเภอแม่วงก์) ท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพ้ืนที่เกษตรกรรมของอ าเภอแม่วงก์ อ าเภอลาดยาว 
กิ่งอ าเภอแม่เปิน และกิ่งอ าเภอชุมตาบง หรือถ้าเกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่เขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางด้าน
ตะวันออกของจังหวัด ก็จะท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพ้ืนที่ของอ าเภอหนองบัว อ าเภอชุมแสง 
อ าเภอไพศาลี อ าเภอท่าตะโก อ าเภอตากฟ้า และอ าเภอตาคลี 

 ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ (อ าเภอแม่วงก์ และกิ่งอ าเภอชุมตาบง) ซึ่งพ้ืนที่บางส่วน
เป็นภูเขาสูงและอยู่ในแนวที่อาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยโคลนถล่มได้ (ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี) หากมี
ฝนตกหนักมีปริมาณน้ าสะสมจ านวนมาก และเกิดน้ าป่าไหลหลากและเกิดโคลนถล่มในพ้ืนที่ดังกล่าวได ้

 พ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจ ามีจ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอชุมแสง อ าเภอเมือง 
อ าเภอโกรกพระ อ าเภอลาดยาว อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอพยุหะคีรี อ าเภอบรรพตพิสัย 

 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย ได้แก่ ขนาดล าน้ าในพ้ืนที่มีลักษณะเล็กไม่สามารถระบายน้ าปริมาณ
มากได้ ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ า ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ปริมาณน้ ามากจากทั้งต้นน้ าได้แก่ 
แม่น้ าปิง และแม่น้ าน่าน และน้ าหลากจากทุ่งต่าง ๆ เมื่อรวมกับปริมาณฝนตกหนักในพ้ืนที่ จึงท าให้ไม่
สามารถระบายน้ าได้ทัน 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่มา : GISDA (2556) 
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 2.3.2 ปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
พ้ืนที่ 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอโกรกพระ อ าเภอหนองบัว อ าเภอตากฟ้า อ าเภอลาดยาว 
อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอไพศาลี อ าเภอชุมแสง อ าเภอท่าตะโก อ าเภอแม่วงก์ และอ าเภอชุมตาบง 

 สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง ได้แก่ ปริมาณน้ าธรรมชาติน้อยกว่าปรกติ การขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรและการอุปโภค-บริโภค และฝนขาดช่วง 

 2.3.3 พื นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเปนนระบบ  Area Base) 

  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า
อย่างเป็นระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง 
ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเค็มรุกล้ า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส าคัญ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

  ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) จ านวน 4 พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

  1) พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมลุ่มน้ ายม-น่านตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 
365,340 ไร่ อยู่ทางตอนบนของจังหวัด ไปตามล าน้ าแม่น้ าปิง ครอบคลุมอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอ
บรรพตพิสัย และอ าเภอเก้าเลี้ยว ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

  2) พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ าปิงตอนล่าง (ก าแพงเพชร-นครสวรรค์) มีพ้ืนที่ประมาณ 
505,822 ไร่ อยู่ทางตะวันตกของจังหวัด ไปตามล าน้ าแม่น้ าสะแกกรัง ครอบคลุมอ าเภอแม่วงก์ และ
อ าเภอลาดยาว ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

  3) พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งสะแกกรังตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 229,736 ไร่ อยู่ทาง
ตะวันตกของจังหวัด ไปตามล าน้ าแม่น้ าสะแกกรัง ครอบคลุมอ าเภอแม่วงก์ อ าเภอชุมตาบง และอ าเภอ
ลาดยาว ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

  4) พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยน้ าท่วมรอบเมืองนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ประมาณ 1,351,585 ไร่ อยู่
ทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามล าน้ าแม่น้ าปิง ครอบคลุมอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง อ าเภอ
โกรกพระ อ าเภอพยุหะคีรี อ าเภอท่าตะโก และอ าเภอตากฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้ าที่ต้องการ
ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้ าทั้งหมดและเมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหา
และน าไปประกอบในการพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ
การบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ าของจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ าจาก
กิจกรรมหลักที่ส าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน้ า ความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

  ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ านวนประชากรกับอัตราการใช้น้ าของ
ประชากรโดยท าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้ม
ของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครสวรรค์ 
ปี พ.ศ. 

 
ประชากร 

(คน) 
ความต้องการใช้น ้าอุปโภค-บริโภค  

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
2560 (ปัจจุบัน) 729,133 58.33 

2565 733,344 58.64 

2570 737,579 58.95 

2580 (อนาคต 20 ปี) 746,124 59.58 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณความต้องการใช้น้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 58.33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพ่ิมเป็น 58.64 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี 58.95 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 59.58 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในระยะ 5 ปี,    
10 ปี และ 20 ปี 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ในล าน้ าสายหลักซ่ึงมีปริมาณน้ าในฤดูแล้งน้อย มักเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพน้ าอยู่เสมอ จ าเป็น
ที่จะต้องมีการควบคุมปริมาณน้ ารักษาระบบนิเวศท้ายน้ าให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  ดังนั้นจึงต้องค านึงถึง
ปริมาณน้ าที่จะปล่อยเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน้ าเอาไว้ด้วย โดยปกติจะพิจารณาจากการระบายน้ า
ลงมาทางท้ายน้ าจะต้องไม่ต่ ากว่าปริมาณต่ าสุดที่เคยเกิดข้ึนในอดีต  
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 ความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ าของลุ่มน้ าหลัก โดยเปรียบเทียบพื้นท่ีของจังหวัดนครสวรรค์กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่
มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์ จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประเมินได้ 1,260 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการ
พัฒนาพ้ืนที่ชลประทานที่ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี กับอัตราการใช้น้ าเพาะปลูกข้าวที่ 1,022 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-2 

ตารางท่ี 3-2 การประเมินอัตราความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์ 
แผนการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ปัจจุบัน 5 ปี 10 ปี 20 ปี 

พ้ืนที่ชลประทานสะสม (ไร่) 552,381 717,551 836,681 836,681 

ใช้น้ าเพาะปลูกฤดูฝน (ล้าน ลบ.ม.)  564.53  733.333  855.08  855.08 

พ้ืนที่ชลประทานนาปรัง (ไร่)  110,476   143,510   167,336   167,336  

ใช้น้ าเพาะปลูกฤดูแล้ง (ล้าน ลบ.ม.)  112.90   146.66   171.01  171.01 

รวมความต้องการใช้น ้า(ล้าน ลบ.ม.)  677.44   880.00   1,026.11   1,026.11  

 ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากส่วนต่างใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การเพาะปลูกในจังหวัดนครสวรรค์ กับการพัฒนาพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นพ้ืนที่เขตชลประทานแล้วในปัจจุบัน 

และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้
น้ าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานเท่ากับ 856.07  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 ผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ว่า ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 

เท่ากับ 1,533.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี และความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 1,736.08 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  1,882.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  และ 1,882.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ในระยะ  

5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม  

 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท าการประเมินความต้องการน้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก าลังการผลิต (ก าลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้น้ าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยท าการประเมินความต้องการใน
อนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและ
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แผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ  
34.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพ่ิมเป็น 36.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 38.08 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี และ 41.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ 

3.5 สรุปความต้องการใช้น ้า 

 จากความต้องการใช้น้ าในด้านต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้น  สามารถสรุปความต้องการใช้น้ าทั้งหมดได้
ดังตารางที่ 3-3 

ตารางท่ี 3 -3 ความต้องการน้ าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ปี 10 ปี 20 ปี
1 อปุโภค-บริโภค 58.33 58.64 58.95 59.58
2 รักษาระบบนิเวศน์ 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 677.44 880.00 1,026.11 1,026.11
  - นอกเขตชลประทาน 856.07 856.07 856.07 856.07
  - รวม 1,533.51 1,736.08 1,882.18 1,882.18

4 อตุสาหกรรม 34.62 36.35 38.08 41.54
รวม 2,886.46 3,091.07 3,239.21 3,243.30

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าด าเนินการโดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า มีระยะเวลาของการด าเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 ถึง 

พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 

โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน

ในการบริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร  มีวิสัยทัศน์คือ “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก” ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือและการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยใน
รูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว พืชไร่ และพืชพลังงาน ประกอบกับ
นโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่เน้นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
การเกษตร มีการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับประเภทของพืชที่ปลูก (Zoning) การ
พัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนแรงงาน
เกษตร รวมทั้งการให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีมูลค่าสูง
และสร้างช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าใหม่ให้กับผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้จ าหน่ายอาหาร ผนวกกับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และกระแสความต้องการ
บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในระดับโลกเพ่ิมสูงขึ้น จังหวัดจึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความตระหนักรับผิดชอบของผู้ผลิต 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์มุ่งสู่การเป็น “แหล่งผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ฐานผลิตพืชพลังงานทดแทน และเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้  

 1) ยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว  
 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมที่เข้มแข็ง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน  

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ  
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
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ที่พึงปรารถนาตามแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) จังหวัดจึงก าหนดเป้าประสงค์รวม
ของการพัฒนาไว้ ดังนี้  

1) ปริมาณผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน    
2) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
3) จ านวนแปลง/ ฟาร์ม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4) สัดส่วนปริมาณพืชพลังงานต่อสินค้าเกษตรทั้งหมดเพ่ิมข้ึน  
5) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
6) ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

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

 ในการจัดท าแผนการด าเนินการระดับจังหวัด  ได้น าโครงการที่มีผลการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ 

และโครงการที่มีศักยภาพในการด าเนินการ มาท าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ซึ่งเป็นแผนด าเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  พ.ศ. 2561-  
พ.ศ. 2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2566- 
พ.ศ. 2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  พ.ศ. 2571- 
พ.ศ. 2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ า และน้ าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ า  โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
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ที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มน้ าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า พ้ืนที่ชลประทาน และ
การป้องกันบรรเทาน้ าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   
 จังหวัดนครสวรรค์ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)  ที่อยู่ในแผนด าเนินการ จ านวน 175 โครงการ  เป็นโครงการขนาด
กลาง 8 โครงการ และขนาดเล็ก 167 โครงการ หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บ
กักน้ าได้เพ่ิมอีก 28.75 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 195,670 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

5,485 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามขนาดและระยะ
ด าเนินการ 

 
 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) 1 - - 1
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - -  - 
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 3,000 - - 3,000
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 718.00 - - 718.0000
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 5 3 - 8
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 8.00 - - 8.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 76,000 - - 76,000
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,385.3390 1,200.0000 - 2,585.3390
3. ขนาดเลก็
  - จ านวน (โครงการ) 52 20 - 72
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 2.00 - - 2.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 17,000 20,000.00 - 37,000
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,094.5000 419.40 - 1,513.9000

รวมทกุขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 58 23 - 81
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 10.00 - - 10.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 96,000 20,000 - 116,000
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,197.8390 1,619.4000 - 4,817.2390

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี 
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว  สามารถจ าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็น
จ านวน 171 โครงการ และ 4 โครงการ ตามล าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลาย
โครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ า  มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง
ยุทธศาสตร์ที ่2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถแก้หรือบรรเทาได้ท้ังการขาดแคลนน้ าและน้ าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์น้ า 

 
ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่-กลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์               (โครงการขนาดใหญ่) 

 
(โครงการขนาดกลาง) 

 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ 1.00 718.00 - - 1.00 718.00

ขนาดกลาง 8.00 2,585.34 - - 8.00 2,585.34

ขนาดเล็ก 62.00 1,292.90 10.00 221.00 72.00 1,513.90

รวม 71.00 4,596.24 10.00 221.00 81.00 4,817.24

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตรท์ี ่2

(การสรา้งความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตรท์ี ่3

(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 โครงการประตูระบายน้้าเขาชนกนั อ้าเภอ

แมว่งก ์จังหวัดนครสวรรค์
แมเ่ลย์ แมว่งก์ 3,000  - 2565 2567 718.0000 

รวม  -  - 718.0000

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
อา่งเกบ็น้้าคลองโพธ์ิ  (ระยะท่ี 1)

ชมุตาบง ชมุตาบง 27,200   -         2557 2562 519.3390  

2
ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าคลองโพธ์ิ (ฝ่ังซ้าย)

ชมุตาบง ชมุตาบง 48,800   -         2560 2563 594.0000  

3
โครงการอา่งเกบ็น้้าคลองโพธ์ิ (ระยะท่ี 1) 
ต้าบลชมุตาบง อา้เภอชมุตาบง จังหวัด
นครสวรรค์

ชมุตาบง ชมุตาบง - -         2563 2563 70.0000   

4
ระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบ  โครงการ
อา่งเกบ็น้้าหว้ยใหญ่ (ไพศาลี) ระยะท่ี 2

ตะคร้อ ไพศาลี -        -         2564 2565 150.0000  

5
เพิม่ศักยภาพการเกบ็กกัอา่งเกบ็น้้าหว้ยใหญ่ 
จังหวัดนครสวรรค์

ตะคร้อ ไพศาลี -        8.00        2564 2564 52.0000   

6 ประตูระบายน้้าคลองเกรียงไกร บางเคียน ชมุแสง -        - 2565 2566 200.0000  

7 ประตูระบายน้้าชมุแสงพร้อมระบบส่งน้้า ท่าไม้ ชมุแสง -        - 2565 2567 800.0000  

8
โครงการพฒันาแหล่งน้้าและบรรเทาอทุกภัย
สนับสนุนสมาคมชาวไร่ออ้ย จ้านวน  14  แหง่

พระนอน เมือง - - 2564 2566 200.0000 

9 โครงการประตูระบายน้้าคลองเกา้เล้ียว เกา้เล้ียว เกา้เล้ียว - - 2565 2567 - 

รวม 76,000 8.00 2,585.3390

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์ 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงฝายชั่วคราวกัน้แม่น้้าปงิ หวังานที่ 4 บางแกว้ บรรพตพสัิย  -  - 2561 2561 50.0000

2
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 13+400 
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 3000  - 2561 2561 4.0000

3
ปรับปรุงอาคารปอ้งกนัการกดัเซาะทา้ย ปตร. คลองหว้ยร้ัว 
ระยะที่ 2

หนองเต่า เกา้เล้ียว -  - 2562 2562 5.0000

4
ปรับปรุงอาคารอดัน้้าคลอง 5R- MC  ที่ กม. 22+204   
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2562 2562 3.5000

5
ปรับปรุงอาคารปอ้งกนัการกดัเซาะทา้ยฝายชั่วคราวแม่น้้าปงิ 
 แหง่ที่ 2

หวัดง เกา้เล้ียว  -  - 2562 2562 10.0000

6 ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายชั่วคราวกัน้แม่น้้าปงิ หวังานที่ 2 หวัดง เกา้เล้ียว  -  - 2562 2562 50.0000

7
ปรับปรุงคลองส่งน้้า 4R-MC โครงการคลองกระถนิ จ้านวน 
1 สาย

หนองกรด บรรพตพสัิย 2000  - 2563 2563 50.0000

8
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 .ที่ กม. 9+930  
โครงการคลองกระถนิ

หนองกรด บรรพตพสัิย 2000  - 2563 2563 4.0000

9
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 14+335 
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2563 2563 4.0000

10 ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายชั่วคราวกัน้แม่น้้าปงิ หวังานที่ 1 มหาโพธ์ิ เกา้เล้ียว  -  - 2564 2564 50.0000

11
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 14+582 
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2564 2564 4.0000

12
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 15+500 
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2564 2564 4.0000

13
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 15+800 
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2565 2565 4.0000

14
ปรับปรุงอาคารอดัน้้า ที่ กม. 21+990  (คลองหว้า)  คลอง 
5R - MC  โครงการคลองกระถนิ 1 แหง่

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2566 2566 6.0000

15
ปรับปรุงอาคารอดัน้้าคลอง 5R- MC  ที่ กม. 23+275  
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2566 2566 2.4000

16 ปรับปรุงระบบส่งน้้าฝายชั่วคราวกัน้แม่น้้าปงิ หวังานที่ 4 บางแกว้ บรรพตพสัิย  -  - 2566 2566 50.0000

17
ปรับปรุงอาคารอดัน้้าคลอง 5R- MC  ที่ กม. 23+852  
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2566 2566 2.5000

18
ปรับปรุงอาคารอดัน้้าคลอง 5R- MC  ที่ กม. 24+546   
โครงการคลองกระถนิ

หนองเต่า เกา้เล้ียว 2000  - 2566 2566 3.5000

19
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 18+600 
โครงการคลองกระถนิ

บางเคียน ชมุแสง 2000  - 2567 2567 4.0000

20
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง MC ชว่งที่ 4 ที่ กม. 19+136 
โครงการคลองกระถนิ

บางเคียน ชมุแสง 2000  - 2567 2567 4.0000

21
ปรับปรุงอาคารบงัคับน้้าคลอง 4R-MC กม.1+945 โครงการ
คลองกระถนิ

หนองกรด บรรพตพสัิย 2000  - 2567 2567 4.0000

22
ปรับปรุงประตูระบายน้้าปากคลองวังแตงโม พร้อมอาคาร
ประกอบ

ฆะมัง ชมุแสง - - 2563 2563 30.0000

23 ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าปากคลอง DR.9 พร้อมอาคารประกอบ ฆะมัง ชมุแสง - - 2563 2563 40.0000

24 ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าปากคลอง DR.10 พร้อมอาคารประกอบ เกยไชย ชมุแสง - - 2563 2563 30.0000

25 ปรับปรุงทอ่ระบายน้้าปากคลอง DR.11 พร้อมอาคารประกอบ เกยไชย ชมุแสง - - 2563 2563 30.0000

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสรจ็ปีก่อสรา้งที่
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26
ปรับปรุงคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝ่ังขวา (ซี.1) กม.163+320 ถงึ
 กม.175+120 พร้อมอาคารประกอบ

ทา่ไม้ ชมุแสง - 2565 2566 80.0000

27
ดาดคอนกรีตคลองส่งน้้าสายซอย PR-145.5L(ซี.98) กม.
19+320 ถงึ กม.27+700 พร้อมอาคารประกอบ

ฆะมัง,พกิลุ ชมุแสง 6000 - 2565 2566 40.0000

28
ปรับปรุงฝายชั่วคราวกัน้แม่น้้าปงิ หวังานที่ 4 ต้าบลบางแกว้ 
อา้เภอบรรพตพสัิย จังหวัดนครสวรรค์

บางแกว้ บรรพตพสัิย  -  - 2561 2561 50.0000

29 ฝายคลองหนองบวั หนองยาว ลาดยาว - 0.03 2562 2562 25.0000

30 อาคารบงัคับน้้าคลองไทร พร้อมระบบส่งน้้า หกูวาง บรรพตพสัิย - 0.03 2562 2562 25.0000

31 ฝายหนองแฟบพร้อมระบบส่งน้้า ระยะ 2 บา้นไร่ ลาดยาว - 0.03 2562 2562 15.0000

32 อาคารบงัคับน้้าคลองซับมะนาว แม่เล่ย์ แม่วงก์ - 0.045 2562 2562 15.0000

33 อาคารบงัคับน้้าคลองรางมะค่าพร้อมระบบส่งน้้า โคกหม้อ ชมุแสง - 0.03 2562 2562 20.0000

34 ทอ่ส่งน้้าล้าเหมืองกลาง เนินขี้เหล็ก ลาดยาว - 0.03 2563 2563 15.0000

35 อาคารบงัคับน้้าหนองสนุนเล็ก ทบักฤช ชมุแสง - 0.03 2563 2563 20.0000

36 อาคารบงัคับน้้าส้าโรงชยัเหนือ ส้าโรงชยั ไพศาลี - 0.03 2563 2563 25.0000

37 ฝายคลองน้้าโจรพร้อมระบบส่งน้้า แม่วงก์ แม่วงก์ - 0.03 2563 2563 25.0000

38 ฝายบา้นราษฎร์พฒันาพร้อมระบบส่งน้้า ลาดทพิรส ตาคลี - 0.03 2563 2563 20.0000

39 อาคารบงัคับน้้าคลองหนองหลุม พร้อมระบบส่งน้้า เกรียงไกร เมือง - 0.03 2564 2564 17.0000

40 อาคารบงัคับน้้าคลองน้้ากลัด พร้อมอาคารประกอบ ทบักฤษใต้ ชมุแสง - 0.03 2564 2564 20.0000

41 อาคารบงัคับน้้าคลองใส้งูพร้อมระบบส่งน้้า วังซ่าน แม่วงก์ - 0.03 2564 2564 20.0000

42 อาคารบงัคับน้้าคลองสายหนองน้้าผ้ึงพร้อมระบบส่งน้้า เนินขี้เหล็ก ลาดยาว - 0.03 2564 2564 20.0000

43 อาคารบงัคับน้้าคลองปลากด-บา้นหนองคล่อพร้อมระบบส่งน้้า พนัลาน ชมุแสง - 0.03 2564 2564 20.0000

44 อาคารบงัคับน้้าบา้นหนิกราว ปางสวรรค์ ชมุตาบง - 0.03 2565 2565 12.0000

45 อาคารบงัคับน้้าบา้นปางสวรรค์ พร้อมระบบส่งน้้า ปางสวรรค์ ชมุตาบง - 0.03 2565 2565 20.0000

46 ฝายบา้นวัดพร้อมระบบส่งน้้า วังซ่าน แม่วงก์ - 0.03 2565 2565 15.0000

47 อาคารน้้าล้าเหมืองลาวพร้อมระบบส่งน้้า เนินขี้เหล็ก ลาดยาว - 0.03 2565 2565 20.0000

48 ฝายต้นแจง พร้อมระบบส่งน้้า หนองยาว ลาดยาว - 0.03 2565 2565 25.0000

49 ฝายคลองกระต๊ัก วังบอ่ หนองบวั - 0.03 2566 2566 25.0000

50 อาคารน้้าบา้นดอนสนวนพร้อมระบบส่งน้้า ทบักฤชใต้ ชมุแสง - 0.03 2566 2566 30.0000

51 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าเทศบาลเมืองชมุแสง  ไผ่สิงห์  ชมุแสง - - 2563 2563 15.0000

52 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นปากคลอง  เกยไชย  ชมุแสง - - 2563 2563 35.0000

53 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบา้นหนองพวาเหนือ  ปางสวรรค์  ชมุตาบง - - 2566 2566 30.0000

54 ระบบระบายน้้าคลองหว้ยตะโกลาด ระยะที่ 2  สายล้าโพง  ทา่ตะโก - - 2561 2561 20.0000

55 ทอ่ระบายน้้าบา้นเขาหน้าผา  ทา่ง้ิว  บรรพตพสัิย - - 2561 2561 13.0000

56 ทอ่ระบายน้้าคลองตาเจ็ก พร้อมอาคารประกอบ  ทา่ง้ิว  บรรพตพสัิย - - 2562 2562 14.0000

57 แกม้ลิงบา้นตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ วังน้้าลัด ไพศาลี - 1 2563 2563 60.0000

58 แกม้ลิงบงึหมันพร้อมอาคารประกอบ  บางเคียน  ชมุแสง - 2564 2564 20.0000

59 แกม้ลิงสระเศรษฐีใต้พร้อมอาคารประกอบ  น้้าทรง  พยุหะคีรี - 0.1 2565 2565 6.0000

60 ขดุลอกสระน้้าสาธารณะบา้นหนองน้้าพุ บา้นไร่ ลาดยาว 0.1056 2565 2565 6.0000

61 ปรับปรุงคลองกระดาน บา้นไร่ ลาดยาว - 2565 2566 40.0000

62 ทอ่ระบายน้้าคลองชะโอน  ทา่ง้ิว  บรรพตพสัิย - - 2565 2565 30.0000

63 ประตูระบายน้้าวัดโบสถพ์ร้อมระบบระบายน้้า  บางแกว้  บรรพตพสัิย - - 2566 2566 15.0000

64 แกม้ลิงบงึเพยีงพร้อมอาคารประกอบ เขาดิน เกา้เล้ียว - - 2566 2566 40.0000

65 แกม้ลิงบงึลาดตาลพร้อมอาคารประกอบ เขาดิน เกา้เล้ียว - - 2566 2566 15.0000

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสรจ็ปีก่อสรา้งที่
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66 แกม้ลิงบงึตาอานพร้อมอาคารประกอบ เขาดิน เกา้เล้ียว - - 2566 2566 5.0000

67 แกม้ลิงบงึสนุ่นพร้อมอาคารประกอบ เขาดิน เกา้เล้ียว - - 2566 2566 3.0000

68
ระบบระบายน้้าคลองหนองคล้อ-คลองแมว 
RR-PCG.3-NW-54/54

 ไผ่สิงห์  ชมุแสง - - 2567 2567 20.0000

69 ฝายบา้นปากดง (แกม้ลิงบา้นปากดง) ทุง่ทอง หนองบวั - - 2564 2564 5.0000

70 ฝายบา้นทรัพย์สวรรค์ 2 ทุง่ทอง หนองบวั - - 2564 2564 13.0000

71 ฝายบา้นทรัพย์ย้อย ทุง่ทอง หนองบวั - - 2564 2564 13.0000

72 แกม้ลิงหนองกระเปา ทุง่ทอง หนองบวั - - 2564 2564 28.0000

รวม 37,000 2.02 1,513.9000

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสรจ็ปีก่อสรา้งที่
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดนครสวรรค์ มีพ้ืนที่ 5,955,813 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,279,704 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 72 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 552,381 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 13 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 

– พ.ศ. 2580)  ที่อยู่ในแผนด าเนินการ จ านวน 81 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาด
กลาง 8 โครงการ และขนาดเล็ก 72 โครงการ  หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกัก
น้ าได้เพ่ิมอีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 116,000 ไร่ รวมเป็น 668,381 ไร่ 
ใช้วงเงินรวม 4,817.2390 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะสั้น 58 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ   
ขนาดกลาง 5 โครงการและขนาดเล็ก 52 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ าได้เพ่ิมอีก 
10 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 96,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส าหรับโครงการในแผน
ระยะสั้น 3,197.8390 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะกลาง 23 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ 
และขนาดเล็ก 20 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 20,000 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณส าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 1,619.4000 ล้านบาท 

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

 ยังไม่มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะยาว  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

 

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
5,955,813 4,279,704 552,381 116,000 668,381

พืน้ทีจ่ังหวัด พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติด
ปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส าหรับบาง
โครงการที่มีพ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี  จ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา  ส ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมี
ความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถด าเนินการได ้โดยควรค านึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นส าคัญ 


