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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี  2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับ
จังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นท่ี (AREA BASE) และพิจารณา
ศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูลแผนงาน
โครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน 

และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ต าแหน่งท่ีตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาท่ี
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

- พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดแพร่ ต้ังอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 6,486.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,053,835 

ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ล้อมรอบพื้นท่ีราบคล้ายก้นกะทะรูปร่างลักษณะยาวรี
ขนานไปตามล้าน้้า ซึ่งใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยและท้าการเกษตรกรรม มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวง
แผ่นดินประมาณ 547 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

8 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองแพร่ อ้าเภอร้องกวาง อ้าเภอลอง อ้าเภอสูงเม่น         อ้าเภอเด่นชัย อ้าเภอสอง อ้าเภอวัง
ช้ิน และอ้าเภอหนองม่วงไข่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดล้าปาง จังหวัดพะเยา และ จังหวัดน่าน  
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดอุตรดิตถ ์
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดน่าน และ จังหวัดอุตรดิตถ ์
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดล้าปาง 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดแพร่ มีลักษณะพื้นท่ีของจังหวัดท่ีเป็นแอ่งกระทะและมีภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงท้าให้สภาพอากาศ
แตกต่างกันมาก อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ฤดูฝน
เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัว
แปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 
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ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดแพร่ 
ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิเฉล่ียรายปี 26.4        องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉล่ียรายปี 76.0        เปอร์เซ็นต์ 
ความเร็วลมเฉล่ียรายปี   1.0        นอต 
เมฆปกคลุมเฉล่ียรายป ี   5.8        หน่วย (0-10) 
ปริมาณการระเหยจากถาดเฉล่ียรายปี 1,542.9        มิลลิเมตร 

ตัวแปรภูมิอากาศ ช่วงพิสัยของ 
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ยต่่าสุด 
รายเดือน 

อุณหภูม,ิ องศาเซลเซียส 22.1 (ธ.ค.) – 29.9 (เม.ย.) 37.5 (เม.ย.) 16.1 (ม.ค.) 
ความช้ืนสัมพัทธ์, เปอร์เซ็นต์ 63.0 (มี.ค.) - 85.0 (ก.ย.) 95.0 (ก.ย.-ธ.ค.) 38.0  (มี.ค.) 
ความเร็วลมเฉล่ีย, น๊อต 0.5 (ม.ค.) – 1.6 (เม.ย.) 47.0 (ส.ค.) - 
เมฆปกคลุม, หน่วย (0-10) 3.5 (ม.ค.) – 8.2 (ก.ค.-ส.ค.) - - 
ปริมาณการระเหยจากถาด, มม. 92.2 (ธ.ค.) –186.8 (เม.ย.) - - 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดแพร่ 

ส่วนวางโครงการที่ 1 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 จังหวัดแพร่  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 4,053,835 ไร่ มีพื้นท่ีต้ังอยู่ใน 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้ายม และลุ่มน้้า
น่าน ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้้ายม ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,234,769 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 11 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางท่ี 
1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดแพร่   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื้นท่ีป่า          2,585,285  63.77 
พืชไร่          452,929  11.17 
พื้นท่ีนา          378,642  9.34 
ไม้ยืนต้น            307,104  7.57 
พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง            143,016  3.52 
ไม้ผล            68,054  1.67 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด            44,966  1.10 
พื้นท่ีน้้า             43,050  1.06 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์             4,221  0.10 
ไร่หมุนเวียน             22,439  0.55 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้้า               511  0.01 
พืชสวน               432  0.01 
พื้นท่ีลุ่ม               2,238  0.05 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม               948  0.02 
 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดแพร่ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในท่ีลาด
ชันสูง มีเนื้อที่ร้อยละ 51.35 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางที ่1-3 จ้าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดแพร่ 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง              2,081,752                      51.35  
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง              1,531,950                      37.79  
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม              320,788                      7.91  
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด                 118,813                       2.93  
กลุ่มชุดดินผสม                    533                       0.01  
ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดแพร่มีจ้านวนครัวเรือนท้ังหมด 218,144 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 70,205 
ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 447,564 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดแพร่ เมื่อท้าการ
ค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดแพร่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 1.10 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 
20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 452,521คน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1-4 

ตารางที ่1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 447,564 
2565 448,798 
2570 450,036 
2575 451,277 
2580 (อนาคต 20 ปี) 452,521 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดแพร่ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดแพร่ (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 27,524 ล้านบาท อยู่ในล้าดับท่ี 65 ของ
ประเทศ และล้าดับท่ี 14 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 82.11 และภาคเกษตรร้อย
ละ 17.89 โดยมีรายได้เฉล่ีย 19,850 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดแพร่มีจ้านวนครัวเรือนท้ังหมด 147,939 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 70,205 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 47.45 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดแพร่ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1-5 

ตารางที ่1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาป ี 544 541 555 
ข้าวนาปรัง 600 544 592 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 606 592 628 
มันส้าปะหลัง 2,977 2,929 2,916 
อ้อย 11,322 8,919 9,851 
ยางพารา 131 137 141 
ปาล์มน้้ามัน 445 291 244 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

 จังหวัดแพร่ มีแม่น ้ำยมเป็นแม่น ้ำสำยหลักท่ีไหลผ่ำนจังหวัดแพร่  มีระยะทำงยำวประมำณ  280 กม.
ประชำชนส่วนใหญ่อำศัยน ้ำจำกแม่น ้ำยมในกำรท้ำเกษตรกรรม และกิจกำรอื่นๆ โดยเฉพำะพื นท่ีรำบบริเวณสองฝ่ัง
แม่น ้ำ พื นท่ีเกษตรกรรมท่ีอำศัยน ้ำจำกแม่น ้ำยมส่วนใหญ่อยู่ในเขตควำมรับผิดชอบของ  โครงกำรส่งน ้ำและ
บ้ำรุงรักษำแม่ยม ซึ่งมีฝำยทดน ้ำขนำดใหญ่  คือ ฝำยแม่ยม ทดน ้ำเข้ำสู่คลองฝ่ังซ้ำย และฝ่ังขวำ ครอบคลุมพื นท่ี 

อ้ำเภอสอง อ้ำเภอหนองม่วงไข่ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสูงเม่น และอ้ำเภอเด่นชัย  

 นอกเหนือจำกแม่น ้ำยมแล้ว ยังมีล้ำน ้ำสำขำท่ีส้ำคัญของแม่น ้ำยมอีกหลำยสำย  อันประกอบด้วย 

ฝั่งขวาของแม่น ้ายม  
 1. น ้ำแม่ปุง มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 42 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ในเขตจังหวัดพะเยำ จังหวัดล้ำปำง 
และจังหวัดแพร่ ประมำณ 232 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอสอง เหนือฝำยแม่ยม จึง
ถือได้ว่ำเป็นแหล่งน ้ำต้นทุนท่ีส้ำคัญของฝำยแม่ยม 
 2. น ้ำงำว มีต้นก้ำเนิดอยู่ท่ีจังหวัดล้ำปำง มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 45 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำประมำณ 
1,800 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอสอง เหนือฝำยแม่ยม จึงถือได้ว่ำเป็นแหล่งน ้ำ
ต้นทุนท่ีส้ำคัญของฝำยแม่ยม  
 3. น ้ำแม่ต้ำ มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 67 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 521 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอลอง น ้ำแม่ต้ำ ถือว่ำเป็นแม่น ้ำสำยหลักท่ี
หล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอลอง รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ ของคนในพื นท่ี 
 4. น ้ำแม่ลำน มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 33 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 159 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอลอง น ้ำแม่ลำน เป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญอีก
สำยหนึ่งท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอลอง รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค ของคนในพื นท่ี 
 5. น ้ำแม่พุง มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 23 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 91 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอวังชิ น น ้ำแม่พุง เป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อ
เลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอวังชิ น 
 6. น ้ำแม่สรอย มีพื นท่ีลุ่มน ้ำส่วนใหญ่อยู่ภำยในจังหวัดแพร่ และเล็กน้อยในจังหวัดล้ำปำง มีควำมยำว
ของล้ำน ้ำประมำณ 37 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำประมำณ 274 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอ
วังชิ น น ้ำแม่สรอย ถือว่ำเป็นแม่น ้ำสำยหลักท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอวังชิ น รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำร
อุปโภค-บริโภค ของคนในพื นท่ีสองฝ่ังน ้ำ 
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 ทั งนี ยังมีล้ำน ้ำสำขำท่ีส้ำคัญของฝ่ังขวำอีกมำกมำย อำทิเช่น ห้วยแม่ต ้ำ ห้วยจันทร์ ห้วยเป๊ำะ ห้วยโป่ง 
ห้วยหม้ำย ห้วยกำน ห้วยแม่แฮต ห้วยขี เบี ย ห้วยผำค้ำ ห้วยขมิ น ห้วยร่องผำ ห้วยแม่โฮม ห้วยแม่สำง ห้วยปู่เจ้ำ 
ห้วยแม่กำง ห้วยแม่แปง ห้วยแม่จอก ห้วยแม่ลอง ห้วยแม่แขม ห้วยแม่ป๊ำก ห้วยแม่เกิ ง ห้วยสลก เป็นต้น 
 
ฝั่งซ้ายของแม่น ้ายม 
 1. น ้ำแม่สะก๋ึน มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 35 กม.   มีพื นท่ี
ลุ่มน ้ำ ประมำณ 127 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอสอง เหนือฝำยแม่ยม ถือได้ว่ำเป็นแหล่งน ้ำต้นทุนท่ี
ส้ำคัญสำยหนึ่งของฝำยแม่ยม 
 2. น ้ำแม่สอง มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 60 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 380 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอสอง และเป็นแหล่งน ้ำต้นทุนของ อ่างเก็บน ้าแม่สอง ซึ่งเป็น
อ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง มีพื นท่ีโครงกำรครอบคลุมพื นท่ีกว่ำ 50,000 ไร่ เป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ี
กำรเกษตรในเขตอ้ำเภอสอง และอ้ำเภอร้องกวำง(บำงส่วน) รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ 
ของคนในพื นท่ีอ้ำเภอสอง 
 3. น ้ำแม่ยำง มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 36 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 190 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอหนองม่วงไข่ น ้ำแม่ยำง ถือว่ำเป็นแม่น ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยง
พื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอร้องกวำง และอ้ำเภอหนองม่วงไข่ รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกิจกรรม
อื่นๆ ของคนในพื นท่ี 
 4. น ้ำแม่ค้ำมี มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 106 กม.    มีพื นท่ี
ลุ่มน ้ำประมำณ 442 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขต จังหวัดแพร่ บริเวณอ้ำเภอหนองม่วงไข่ และเป็นแหล่งน ้ำ
ต้นทุนของ ฝายห้วยบาตร ซึ่งเป็นฝำยขนำดกลำง มีพื นท่ีโครงกำรครอบคลุมพื นท่ีประมำณ 3,500 ไร่  น ้ำแม่ค้ำมี 
เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอร้องกวำง และอ้ำเภอหนองม่วงไข่(บำงส่วน) รวมถึงน ้ำท่ี
ใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ ของคนในพื นท่ีสองฝ่ังน ้ำ 
 5. น ้ำแม่หล่ำย มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 46.5 กม. มีพื นท่ี
ลุ่มน ้ำประมำณ  358  ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอเมืองแพร่ และเป็นแหล่งน ้ำต้นทุนของ อ่างเก็บน ้าแม่
ถาง  อ่างเก็บน ้าแม่ค้าปอง ซึ่งเป็นอ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง มีพื นท่ีโครงกำรครอบคลุมพื นท่ี 15,000 ไร่ น ้ำแม่หล่ำย 
เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขตอ้ำเภอร้องกวำงตอนล่ำง และอ้ำเภอเมืองตอนบน รวมถึงน ้ำท่ีใช้
ในกำรอุปโภค-บริโภค และด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของคนในพื นท่ีสองฝ่ังน ้ำ 
 6. น ้ำแม่แคม มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 34 กม.    มีพื นท่ีลุ่ม
น ้ำประมำณ 111 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอเมือง เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขต
อ้ำเภอเมือง รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในพื นท่ีสองฝ่ังน ้ำ และในช่วงฤดูน ้ำ
หลำก หำกมีปริมำณน ้ำมำกจะส่งผลกระทบท้ำให้เกิดน ้ำท่วมในเขตชุมชน( บริเวณฝ่ังตะวันออกของเทศบำลเมือง
แพร่ )  
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 7. น ้ำแม่สำย มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 53 กม.     มีพื นท่ี
ลุ่มน ้ำประมำณ 356 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอสูงเม่น เป็นแหล่งน ้ำต้นทุนของ       ฝายท่าช้าง ซึ่งเป็น
ฝำยขนำดกลำง มีพื นท่ีโครงกำรครอบคลุมพื นท่ีประมำณ 4,500 ไร่ เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรใน
เขตอ้ำเภอเมือง และอ้ำเภอสูงเม่น รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในพื นท่ีสองฝ่ังน ้ำ  
 8. น ้ำแม่มำน มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 33 กม. มีพื นท่ีลุ่มน ้ำ
ประมำณ 167 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอสูงเม่น เป็นแหล่งน ้ำต้นทุนของ          อ่างเก็บน ้าแม่มาน ซึ่ง
เป็นอ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง มีพื นท่ีโครงกำรครอบคลุมพื นท่ีประมำณ 15,000 ไร่  เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ี
กำรเกษตรในเขตอ้ำเภอสูงเม่น และอ้ำเภอเด่นชัย รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค  ในพื นท่ีอ้ำเภอสูงเม่น 
 9. น ้ำแม่พวก มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 35 กม.    มีพื นท่ีลุ่ม
น ้ำประมำณ 248 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอเด่นชัย เป็นน ้ำสำยส้ำคัญท่ีหล่อเลี ยงพื นท่ีกำรเกษตรในเขต
อ้ำเภอเด่นชัย รวมถึงน ้ำท่ีใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่นๆ ในเขตพื นท่ีอ้ำเภอเด่นชัย 
 10. น ้ำแม่แปง มีพื นท่ีลุ่มน ้ำอยู่ภำยในเขตจังหวัดแพร่ มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 26 กม.   มีพื นท่ี
ลุ่มน ้ำประมำณ 93 ตร.กม. ไหลลงสู่แม่น ้ำยมในเขตอ้ำเภอวังชิ น เกษตรกรสองฝ่ังน ้ำอำศัยน ้ำแม่แปงในกำรท้ำ
กำรเกษตร และเลี ยงสัตว์ รวมทั งใช้ในกำรอุปโภค-บริโภค 
 ทั งนี ยังมีล้ำน ้ำสำขำท่ีส้ำคัญของฝ่ังซ้ำยอีกมำกมำย อำทิเช่น ห้วยผำลำด ห้วยแม่เต้น น ้ำแม่ปุ ๊  น ้ำแม่ใส 
ห้วยป้อม ห้วยร่องฟอง ห้วยแม่จ๊ัวะ ห้วยปำนปกกะโล้ง น ้ำแม่ปำนหลวง ห้วยแม่สิธิ เป็นต้น ทั งนี ยังมีล้ำน ้ำสำขำท่ี
ส้ำคัญท่ีมีพื นท่ีลุ่มน ้ำ และพื นท่ีกำรเกษตรอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ แต่น ้ำท่ำไหลออกสู่จังหวัดข้ำงเคียง คือ น ้ำแม่สิน มี
พื นท่ีลุ่มน ้ำในเขตจังหวัดแพร่ ประมำณ 371 ตร.กม. ช่วยเหลือพื นท่ีสองฝ่ังในเขตอ้ำเภอวังชิ น และห้วยน ้ำรี มีพื นท่ี
รับน ้ำในเขตจังหวัดแพร่ ประมำณ 52 ตร.กม. ( แหล่งน ้ำต้นทุนของเข่ือนสิริกิติ์ ) 
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รูปที่ 2-1 ล้ำน ้ำและระบบล้ำน ้ำ จังหวัดแพร่ 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 จังหวัดแพร่มีกำรพัฒนำโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ โครงกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ   

ท่ีด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2561 จ้ำนวนทั งสิ น 224 แห่ง สำมำรถเก็บกักน ้ำได้ 184.99 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นท่ี
ชลประทำน 358,713 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2-1 , ตำรำงท่ี 2-2 และรูปท่ี 2-2   

ตารางที ่2-1 โครงกำรชลประทำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดแพร่  

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - 5 70 75

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 132.43 52.56 184.99

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - 57,367 64,845 122,212

2.แก้มลิง

  - จ้านวน (แห่ง) - - - -

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 1 3 94 98

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 196,000 17,171 9,180 222,351

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) - - - -

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - - 44 44

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 8,950 8,950

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - - 5 5

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 5,200 5,200

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) - - 1 1

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

8.อ่ืน ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) - - 1 1

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 1 8 215 224

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - 132.43 52.56 184.99

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 196,000 74,538 88,175 358,713  
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รูปที่ 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดแพร่  
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ตารางที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดแพร่ 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 ฝายท่าช้าง ป่าแดง เมือง - 3346.42 2519 2520

2 อ่างเก็บน ้าแม่สาย ป่าแดง เมือง 10.50 - 2552 2558

3 ฝายห้วยบาตร ร่องเข็ม ร้องกวาง - 3646.69 2525 2525

4 โครงการอ่างเก็บน ้าแม่ค้าปอง น ้าเลา ร้องกวาง 6.76 5300.24 2533 2535

5 อ่างเก็บน ้าแม่ถ่าง บ้านเวียง ร้องกวาง 30.62 21227.77 2530 2538

6 ฝายทุ่งไผ่ เตาปูน สอง - 10178.40 2518 2519

7 อ่างเก็บน ้าแม่สอง เตาปูน สอง 65.80 19337.87 2543 2547

8 อ่างเก็บน ้าแม่มาน หัวฝาย สูงเม่น 18.75 11501.07 2527 2530

รวม 132.43 74538.46

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

    จำกข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยแล้งของจังหวัดแพร่ โดยกรมพัฒนำท่ีดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปท่ี 2-3 พบว่ำพื นท่ี
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 72 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต้่ำ มีปัญหำภัยแล้งระดับปำนกลำงประมำณร้อยละ 26 และมี
บำงส่วนท่ีเป็นพื นท่ีเส่ียงภัยแล้งระดับสูง ในเขต อ.เมืองแพร่ และ อ.หนองม่วงไข่ ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 
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รูปที่ 2-3 พื นท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดแพร่ 

ที่มา : กรมพฒันาที่ดนิ (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

     สภำพกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดแพร่ มักเกิดขึ นเป็นประจ้ำ เนื่องจำกในช่วงฤดูฝนแต่ละปี เริ่มจำกเดือน
พฤษภำคมและสิ นสุดในเดือนตุลำคม จะมีพำยุพัดผ่ำนพื นท่ีจังหวัดพะเยำ จังหวัดล้ำปำงและจังหวัดแพร่ มักเกิดฝน
ตกหนักท้ำให้ปริมำณน ้ำในแม่น ้ำยมมีปริมำณสูงขึ น ตั งแต่เดือนสิงหำคมไปจนถึงเดือนกันยำยน ประกอบกับพื นท่ี
บริเวณต้นน ้ำของล้ำน ้ำยมไม่มีเขื่อนกักเก็บน ้ำ นอกจำกนี ยังมีปริมำณน ้ำจำกแม่น ้ำงำวจังหวัดล้ำปำงและล้ำห้วย
สำขำของแม่น ้ำยมไหลลงมำรวมกับแม่น ้ำยมท้ำให้ปริมำณน ้ำยมเอ่อล้นตล่ิง อันเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดอุทกภัย
ในพื นท่ีจังหวัดแพร่ และจำกสภำพพื นท่ีลุ่มของจังหวัดแพร่ท่ีขนำนตำมแนวแม่น ้ำยม ถูกขนำบด้วยทิวเขำผีปันน ้ำ
ตะวันออก และทิวเขำผีปันน ้ำกลำง ซึ่งเป็นทิวเขำท่ีวำงตัวเป็นแนวเหนือ – ใต้ ตำมเขตแบ่งจังหวัดทำงทิศตะวันตก 

เกิดเป็นแอ่งท่ีรำบลุ่มของจังหวัดแพร่ 2 แอ่งใหญ่ๆ ท่ีต่อเนื่องกัน ได้แก่พื นท่ีในส่วนของอ้ำเภอสอง อ้ำเภอร้องกวำง 

อ้ำเภอเด่นชัย อ้ำเภอหนองม่วงไข่ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสูงเม่น และเป็นพื นท่ีลุ่มผืนใหญ่ของจังหวัดแพร่ และอีกแห่ง
อยู่ทำงตอนล่ำงของจังหวัดแพร่ ครอบคลุมพื นท่ีในอ้ำเภอวังชิ นและอ้ำเภอลอง จำกสภำพภูมิประเทศท่ีมีแนวเขำ
ขนำนพื นท่ีลุ่ม ท้ำให้เกิดอุทกภัยในลักษณะน ้ำป่ำไหลหลำก ซึ่งเป็นอีกสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดแพร่ 

     จำกข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกของจังหวัดแพร่  โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่ำพื นท่ีครึ่งจังหวัดมีพื นท่ีเส่ียงน ้ำท่วมระดับต้่ำประมำณร้อยละ 38 

และมีพื นท่ีเส่ียงระดับปำนกลำงประมำณร้อยละ 11 ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2-4 พื นท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำก จังหวัดแพร่ 

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

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื นท่ีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื นท่ี โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปัญหำน ้ำแล้ง น ้ำท่วม น ้ำเค็มรุกล ้ำ รวมถึงกำรรองรับพื นท่ีส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดแพร่มีพื นท่ีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 
จ้ำนวน 1 พื นท่ี ได้แก่พื นท่ีเส่ียงภัยแล้งและน ้ำท่วมลุ่มน ้ำยม มี อยู่ทำงตอนกลำงของจังหวัด ไปตำมล้ำน ้ำยม 
ครอบคลุมอ้ำเภอสอง อ้ำเภอเมืองแพร่ อ้ำเภอร้องกวำง อ้ำเภอสูงเม่น อ้ำเภอหนองม่วงไข่ อ้ำเภอลอง อ้ำเภอเด่นชัย 
และอ้ำเภอวังชิ น ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื นท่ีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : 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 ้าของจังหวัดแพร่ครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักท่ี
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

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

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 24.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพิ่มเป็น 24.57  24.64 และ 24.78 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี , 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 นท่ีของจังหวัด
กาญจนบุรีกับพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี  จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดกาญจนบุรี เท่ากับ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นท่ีชลประทาน ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
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โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการ
ใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 831.02 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น 996.66  

, 1,035.45 และ 1,079.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง  ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต  5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 2.72 , 2.85 และ 3.11 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดแพร่ 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 24.50 24.57 24.64 24.78

2 รักษาระบบนิเวศ 10.00 10.00 10.00 10.00

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 399.79 565.43 604.21 648.56

  - นอกเขตชลประทาน 431.23 431.23 431.23 431.23

  - รวม 831.02 996.66 1035.45 1079.79

4 อุตสาหกรรม 2.60 2.72 2.85 3.11

รวม 868.13 1033.95 1072.94 1117.68

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.2558 - 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 ป ี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2580”  
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

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 และ น่าน          

มีวิสัยทัศน์คือ “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาสินค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับต่างประเทศ   
2)   การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม 
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

3)   พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ 

สุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
4)   ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ 

 วิ สัยทัศน์ จังหวัดแพร่  คือ  “เมืองเศรษฐกิ จมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ ง  ประชาชนมี คุณภาพ ชีวิต ท่ี ดี                   

และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์” จังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของพื นท่ี ให้มีความมั่งค่ัง รวมทั งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการป้องกันเชิง
สังคมเพื่อให้ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี และการป้องกัน ปราบปราม เพื่อรักษา อนุรักษ์ และ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ฟื้นคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
2) การพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
3) การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) การเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย การอนุรักษ์และฟิ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 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-พ.ศ.2565 
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- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการท่ีมีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการท่ีมีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.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   

 จังหวัดแพร่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 114 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ เป็นโครงการ
ขนาดกลาง 28 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 85 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถ
เก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก  39.89 ล้านลูกบาศก์เมตร  และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 268,200 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

8,248.5734 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่ จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) 1 - - 1

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - - - -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 224,000 - - 224,000

  - วงเงิน (ล้านบาท) 588.2794 - - 588.2794

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 1 10 17 28

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 8.55 17.00 - 25.55

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

  - วงเงิน (ล้านบาท) 493.4300 3,327.0000 1,975.0000 5,795.4300

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 18 32 35 85

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) - - 14.34 14.34

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,500 12,300 24,400 44,200

  - วงเงิน (ล้านบาท) 481.7560 755.1680 627.9400 1,864.8640

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 20 42 52 114

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 8.55 17.00 14.34 39.89

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 231,500 12,300 24,400 268,200

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,563.4654 4,082.1680 2,602.9400 8,248.5734

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นจ้านวน 114 โครงการ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็
ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถ
ตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

 

ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่ จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

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

ขนาดใหญ่ 1 588.2794 - - 2 588.2794

ขนาดกลาง 28 5795.4300 - - 28 5795.4300

ขนาดเล็ก 85 1864.8640 - - 85 1864.8640

รวม 114 8248.5734 - - 114 8248.5734

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

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

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม บ้านหนุน สอง 224,000 - 2562 2564 588.2794

รวม 224,000      0.00 588.2794

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่  
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการอ่างเก็บน ้าแม่แคม  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สวนเข่ือน เมือง - 8.55 2562 2564 493.4300

2 อ่างเก็บน ้าแม่สะก๋ึน 2 สะเอียบ สอง - - 2564 2566 210.0000

3 อ่างเก็บน ้าแม่ค้ามี ห้วยโรง ร้องกวาง - 17.00 2564 2566 450.0000

4 อ่างเก็บน ้าแม่แลง  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เวียงต้า ลอง - - 2564 2566 300.0000

5 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่พวก (ข่วงบุก) ห้วยไร่ เด่นชัย - - 2564 2566 190.0000

6 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ก๋อน ช่อแฮ เมือง - - 2564 2566 250.0000

7 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่เต้น นาพูน วังชิ น - - 2565 2567 365.0000

8 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่สูงตอนบน ไทรย้อย เด่นชัย - - 2565 2567 550.0000

9 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ต้่า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านกลาง สอง - - 2567 2569 780.0000

10 อ่างเก็บน ้าแม่ค้าปองตอนบน น ้าเลา ร้องกวาง - - 2568 2568 101.0000

11 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่กระต่อม ป่าสัก วังชิ น - - 2568 2568 131.0000

12 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่เต๊ิกหลวง บ้านเวียง ร้องกวาง - - 2568 N.A. 121.0000

13 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ต๊ิด ป่าสัก วังชิ น - - 2568 N.A. 97.0000

14 อ่างเก็บน ้าแม่เต๊ิก บ้านเวียง ร้องกวาง - - 2568 N.A. 110.0000

15 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ใสสอง เตาปูน สอง - - 2568 N.A. 93.0000

16 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่จอก ทุง่แล้ง ลอง - - 2568 N.A. 133.0000

17 อ่างเก็บน ้าแม่สองตอนบน เตาปูน สอง - - 2568 N.A. 101.0000

18 อ่างเก็บน ้าห้วยหินแหลก นาพูน วังชิ น - - 2570 N.A. 108.0000

19 อ่างเก็บน ้าห้วยหม้าย ห้วยหม้าย สอง - - 2569 N.A. 180.0000

20 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่กระทิงตอนล่าง ไผ่โทน ร้องกวาง - - 2569 N.A. 93.0000

21 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่สวก ต้าผามอก ลอง - - 2569 N.A. 145.0000

22 อ่างเก็บน ้าแม่สรอย ป่าสัก วังชิ น - - 2569 N.A. 120.0000

23 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่สูงตอนล่าง นาพูน วังชิ น - - 2569 N.A. 101.0000

24 อ่างเก็บน ้าแม่ต้า ต้าผามอก ลอง - - 2570 N.A. 95.0000

25 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่เต้นตอนล่าง สะเอียบ สอง - - 2570 N.A. 150.0000

26 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่แปง นาพูน วังชิ น - - 2570 N.A. 100.0000

27 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ออนพร้อมระบบส่งน ้า ป่าสัก วังชิ น - - 2570 N.A. 95.0000

28 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่พุง แม่พุง วังชิ น - - 2570 N.A. 133.0000

รวม 0 25.55 5,795.4300

ที่
โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที ่4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่   
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแม่สาย  (ไซฟ่อนแม่สาย) บ้านกาศ เมือง -        -         2562 2562 18.0000

2 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแม่ยุ้น ปงป่าหวาย เด่นชัย 2,000     -         2563 2563 14.0000

3 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย 1,500     -         2564 2564 17.0000

4 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสวนหลวง ปงป่าหวาย เด่นชัย 4,000     -         2565 2565 17.0000

5 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านผาสุก เวียงทอง สูงเม่น 2,500     -         2566 2566 39.6180

6 อ่างเก็บน ้าห้วยขอนแกนพร้อมระบบส่งน ้า แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง -        -         2566 2566 58.0000

7 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพระหลวง พระหลวง สูงเม่น 1,500     -         2567 2567 20.0000

8 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแม่ลานพัฒนา ห้วยอ้อ ลอง 1,200     -         2568 2568 20.0000

9 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้นหนุน (ดอยผี) ห้วยหม้าย สอง 4,800     -         2569 2569 20.0000

10 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากปง ปากกาง ลอง 1,200     -         2570 2570 20.0000

11 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหาดล่ี สบสาย สูงเม่น 2,000     -         2571 2571 13.0000

12 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแม่หล่าย  (ไซฟ่อนแม่หล่าย) แม่หล่าย เมือง 1,000     -         2572 2572 17.0000

13 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยม้า(ศรีวิชัย) ห้วยม้า เมือง 1,500     -         2573 2573 17.0000

14 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังมอญ วังหงษ์ เมือง 1,200     -         2574 2574 17.0000

15 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านศรีสิทธ์ิ ห้วยม้า เมือง 1,000     -         2575 2575 17.0000

16 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าวังขี ควาย ห้วยอ้อ ลอง 500       -         2576 2576 17.0000

17 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้นหนุน (2) ห้วยหม้าย สอง 1,200     -         2577 2577 17.0000

18 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้าหนักธรรม ต้าหนักธรรม หนองม่วงไข่ 500       -         2578 2578 17.0000

19 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหัวฝาย เวียงต้า ลอง 300       -         2579 2579 17.0000

20 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังต้นเกลือ ปากกาง ลอง 500       -         2580 2580 17.0000

21 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังน ้าเย็น แม่ปาน ลอง 1,200     -         2580 2580 17.0000

22 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปงเจริญ แม่ค้ามี หนองม่วงไข่ 500       -         2580 2580 17.0000

23 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนกว้าง นาพูน วังชิ น 1,500     -         2580 2580 17.0000

24 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านน ้าดิบ เวียงต้า ลอง 2,500     -         2580 2580 17.0000

25 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังลึก นาพูน วังชิ น 1,500     -         2580 2580 17.0000

26 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าสัก ป่าสัก วังชิ น 1,500     -         2580 2580 20.0000

27 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแม่หล่าย(ปง) ห้วยม้า เมือง 1,000     -         2580 2580 17.0000

28 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านศรีภูมิ แม่ค้ามี เมือง 1,000     -         2580 2580 17.0000

29 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปางไฮ แม่พุง วังชิ น 1,500     -         2580 2580 17.0000

30 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปงป่าหวาย2 ปงป่าหวาย เด่นชัย 1,000     -         2580 2580 17.0000

31 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโตนใต้ สูงเม่น สูงเม่น 1,000     -         2580 2580 17.0000

32 ฝายแม่ยางหลวงพร้อมระบบส่งน ้า ร้องกวาง ร้องกวาง -        0.196       2561 2561 22.2660

33 ฝายห้วยไพรหลวง ไทรย้อย เด่นชัย -        0.200       2562 2562 12.1100

34 ฝายกลางพร้อมระบบส่งน ้า สรอย วังชิ น -        0.742       2563 2563 15.0000

35 ฝายห้วยสลกพร้อมระบบส่งน ้า วังชิ น วังชิ น -        -         2563 2563 6.5000

36 ฝายห้วยปุ๊พร้อมระบบส่งน ้า สะเอียบ สอง -        0.521       2564 2564 15.0000

37 ฝายแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ น -        -         2565 2565 16.0000

38 ฝายห้วยร่องเอียนพร้อมระบบส่งน ้า แม่ยม เมือง -        0.220       2564 2564 15.0000

39 ฝายบ้านทุง่ใต้และบ้านท่าวะ สะเอียบ สอง -        -         2564 2564 15.0000

40 อ่างเก็บน ้าห้วยหินสาก สรอย วังชิ น -        0.200       2564 2564 11.5000

ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้างที่
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ตารางที ่4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่  (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

41 ฝายห้วยผางู เวียงต้า ลอง -        -         2564 2564 18.6300

42 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าร้อน-ห้วยหก ไทรย้อย เด่นชัย -        -         2565 2565 35.0000

43 อ่างเก็บน ้าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ป่าแดง เมือง -        -         2565 2565 35.0000

44 อ่างเก็บน ้าห้วยรากไม้ วังหงษ์ เมือง -        0.520       2565 2565 28.7500

45 อ่างเก็บน ้าห้วยเตาปูน น ้าเลา ร้องกวาง -        -         2566 2566 35.0000

46 ฝายห้วยมะปรางหวาน ไทรย้อย เด่นชัย -        -         2566 2566 11.5000

47 อ่างเก็บน ้าห้วยจ้าข่าอ้อง แดนชุมพล สอง -        -         2566 2566 6.9000

48 อ่างเก็บน ้าห้วยไพรหลวง ไทรย้อย เด่นชัย -        0.348       2566 2566 17.2500

49 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ผ้า เวียงต้า ลอง -        0.400       2566 2566 20.7000

50 อ่างเก็บน ้าบ้านท่าวะ พร้อมระบบส่งน ้า สะเอียบ สอง -        -         2567 2567 30.0000

51 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ปรุง เวียงต้า ลอง -        0.400       2567 2567 18.4000

52 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่แปงทราย รอ วังชิ น -        -         2567 2567 20.0000

53 อ่างเก็บน ้าห้วยหก แม่ลานนา ลอง -        -         2567 2567 30.0000

54 อ่างเก็บน ้าแม่ปาด แม่ลานนา ลอง -        -         2568 2568 30.0000

55 อ่างเก็บน ้าห้วยผาคัน รอ ลอง -        -         2568 2568 20.0000

56 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ปลาบ รอ ลอง -        -         2568 2568 20.0000

57 อ่างเก็บน ้าห้วยเหี ย สรอย วังชิ น -        -         2568 2568 20.0000

58 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าไร่ สะเอียบ สอง -        -         2569 2569 20.0000

59 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง พร้อมระบบส่งน ้า สะเอียบ สอง -        0.050       2569 2569 20.0000

60 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ปุ๊ สะเอียบ สอง -        0.050       2569 2569 20.0000

61 อ่างเก็บน ้าห้วยริน สะเอียบ สอง -        -         2569 2569 20.0000

62 อ่างเก็บน ้าห้วยเกียน สะเอียบ สอง 400        -         2569 2569 34.0000

63 อ่างเก็บน ้าห้วยโก่งไกร สะเอียบ สอง 500        -         2570 2570 35.0000

64 อ่างเก็บน ้าป่าเป๋ย สะเอียบ สอง 200        -         2570 2570 -           

65 ฝายห้วยมะหิน ห้วยไร่ เด่นชัย -        0.240       2570 2570 15.0000

66 อ่างเก็บน ้าแม่แจมพร้อมระบบส่งน ้า เวียงต้า ลอง -        0.960       2570 2570 30.0000

67 อ่างเก็บน ้าแม่ปานริมพร้อมระบบส่งน ้า แม่ปาน ลอง -        0.600       2570 2570 28.8000

68 อ่างเก็บน ้าห้วยผาต้อน สะเอียบ สอง -        -         2570 2570 20.0000

69 อ่างเก็บน ้าห้วยม่วง สะเอียบ สอง -        -         2570 2570 20.0000

70 อ่างเก็บน ้าห้วยไม้พร้อมระบบส่งน ้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ นาพูน วังชิ น -        -         2570 2570 35.0000

71 อ่างเก็บน ้าห้วยหม้าย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ห้วยหม้าย สอง -        6.365       2563 2563 120.0000

72 ฝายต้นม่วงพร้อมระบบส่งน ้า บ่อเหล็กลอง ลอง -        -         2571 2571 17.0000

73 ฝายห้วยหินอ้าย สะเอียบ สอง -        -         2571 2571 15.0000

74 ฝายห้วยไฮ สะเอียบ สอง -        -         2571 2571 15.0000

75 อ่างเก็บน ้าแม่แขมพร้อมระบบส่งน ้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ป่าสัก วังชิ น -        0.230       2571 2571 25.0000

76 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ออนพร้อมระบบส่งน ้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ป่าสัก วังชิ น -        -         2571 2571 30.0000

77 อ่างเก็บน ้าห้วยบวบ วังธง เมือง -        0.200       2571 2571 25.4150

78 อ่างเก็บน ้าห้วยผาก๊ัด เตาปูน สอง -        -         2572 2572 34.5000

79 อ่างเก็บน ้าห้วยร่องบ้า แม่จ๊ัวะ เด่นชัย -        0.200       2572 2572 11.5000

80 อ่างเก็บน ้าห้วยวังขอน แม่พุง วังชิ น -        0.200       2572 2572 16.2150

ปีแล้วเสร็จ
ที่

โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่  (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

81 อ่างเก็บน ้าห้วยเก๋วน สวนเข่ือน เมือง -        0.300       2572 2572 18.4000

82 อ่างเก็บน ้าห้วยหลวง แม่ทราย ร้องกวาง -        1.200       2572 2572 20.7000

83 อ่างเก็บน ้าห้วยเอียบ สะเอียบ สอง -        -         2572 2572 20.0000

84 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน ้าห้วยเลา วังธง เมือง -        -         N.A. N.A. -           

85 ฝายแม่ยางตาลพร้อมระบบส่งน ้า แม่ยางตาล ร้องกวาง 500 -         N.A. N.A. 23.2100

รวม 44,200 14.34 1,814.8640

ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ

 
 
***หมายเหต*ุ** 

1. โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพฝายแม่ยม อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง 

2. อ่างเก็บน า้แม่แคม อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้ง 

3. อ่างเกบ้น า้แม่ค าม ีเตรียมประกระราคาจา้งก่อสรา้งปี 2564 
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดแพร่ มีพื้นท่ี 4,053,835 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,234,769 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ี
จังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 320,959 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 25.9 

ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 114 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 28 โครงการ 

และขนาดเล็ก 85 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 39.89 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 268,200 ไร่ รวมเป็น 589,159 ไร่ ใช้วงเงินรวม  8,248.5734 ล้าน
บาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 20 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 1 
โครงการและขนาดเล็ก 18 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 231,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 1,563.4654 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 42 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และขนาด
เล็ก 32 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 17.00 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 12,300 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 4,082.1680 ล้านบาท 

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

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะยาว 52 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 17 โครงการ ขยนาดเล็ก 
35 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 14.38 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 24,400 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะยาว 2,602.9400 ล้านบาท 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดแพร่  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

4,053,835 1,234,769 320,959 268,200 589,159

พ้ืนทีจั่งหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

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