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คํานํา 

การจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณท้ัง
ระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับ
ลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

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

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

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 ที่ต้ัง จังหวัดสุโขทัยต้ังอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 
440 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) มี
เน้ือที่ประมาณ 6,668.82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,168,011 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของ
จังหวัดประมาณร้อยละ 59  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 39  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสําโรง 
อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีนคร อําเภอทุ่งเสลี่ยม อําเภอคีรีมาศ และอําเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศใต้  จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก จังหวัดตาก และจังหวัดลําปาง  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดสุโขทัยมีภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical savannah Climate) ทําให้มีฝน 

สลับกับช่วงที่แห้งแล้ง แตกต่างกันอย่างชัดเจนในรอบปี แบ่งฤดูกาลได้ 3 ฤดู ดังน้ี ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิัยคา่รายปี ค่าเฉลี่ยรายป ี

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.3 - 30.8 27.7 

 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 68.0 - 84.0 77.2 

 ความเร็วลมผวิพ้ืน นอต 1.30 - 3.20 2.2 

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร - 1,637.30 

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร - 1,363.20 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดสุโขทัย 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดสุโขทัย มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 4,168,011 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตลุ่มนํ้ายม และลุม่นํ้าน่าน ดัง
แสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนา
ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,460,609 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 59.04 
ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ประมาณร้อยละ 33.62 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 56.95 ของพ้ืนที่
เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุโขทัย 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 1,328,161 31.86
พืชไร่ 761,755 18.27
พ้ืนที่นา 1,401,304 33.62
ไม้ยืนต้น 123,470 2.96
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 214,936 5.15
ไม้ผล 171,056 4.1
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 36,335 0.87
พ้ืนที่นํ้า 14 0
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 14,282 0.34
ไร่หมุนเวียน 626 0.01
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 3,289 0.07
พืชสวน 337 0
พ้ืนที่ลุ่ม 11,676 0.28
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 2,061 0.04

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 1 
จังหวัดสุโขทัย  สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 1-4 

 

 
 

รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็น
ประเภทดินในที่ดอนมีเน้ือที่ร้อยละ 29.69 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสุโขทัย 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 1,237,434 29.69 
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 1,231,873 29.55 
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 1,534,669 36.82 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 159,527 3.83 
กลุ่มชุดดินผสม 4,508 0.11 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม   

1.4.1 ประชากร  
  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 205,283 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 91,470 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 599,319 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคต
ของจังหวัดสุโขทัย เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวน
ประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสุโขทัยมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.03 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2580) จํานวนประชากร
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 611,479 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 599,319 

2565 602,336 

2570 605,368 

2575 608,416 

2580 (อนาคต 20 ปี) 611,479 
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 1-6 

 

 

รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดสุโขทัย (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
  ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุโขทัย (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 40,038 ล้านบาท อยู่ใน
ลําดับที่ 56 ของประเทศ และลําดับที่ 10 ของภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
68.80 และภาคเกษตรร้อยละ 31.20   โดยมีรายได้เฉลี่ย 21,227 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุโขทัยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 205,283 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน

เกษตร 91,470 ครัวเรือน หรือร้อยละ 44.56 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน
จังหวัดสุโขทัย ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 557 442 556 

ข้าวนาปรัง 611 574 604 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 606 582 614 

มันสําปะหลัง 3,147 2,338 2,854 

อ้อย 11,190 9,150 9,880 

ยางพารา 126 129 153 

ปาล์มนํ้ามัน 835 1,028 834 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 
 
2.1 ลําน้ําและแหล่งน้าํธรรมชาติ 
 จังหวัดสุโขทัย มีแม่นํ้ายมเป็นแม่นํ้าสายหลักซึ่งมีต้นนํ้าอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา แพร่ ไหลเข้าสู่
จังหวัดสุโขทัย  ผ่านอําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก   ศรีสําโรง  เมืองสุโขทัย กงไกรลาศแล้วไหลเข้าเขต
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก   มีอําเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ายมรวม 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสุโขทัย 
อําเภอคีรีมาศ อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก อําเภอทุ่งเสลี่ยม อําเภอบ้านด่านลาน
หอย อําเภอกงไกรลาศ  และอําเภอศรีนคร นอกจากน้ียังมีลําห้วยที่สําคัญหลายสาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ทางด้านฝั่งขวาของแม่นํ้ายม  ได้แก่  ห้วยท่าแพ  มีต้นนํ้าอยู่ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย  ห้วยแม่มอก มีต้นนํ้า
อยู่ในเขตอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ไหลผ่านอําเภอทุ่งเสลี่ยม และอําเภอสวรรคโลก   นํ้าแม่รําพัน  มีต้นนํ้า
อยู่ในเขตจังหวัดลําปาง ไหลผ่านอําเภอบ้านด่านลานหอย  และอําเภอเมืองสุโขทัย คลองสารบบ และคลอง
สามพวง  มีต้นนํ้าอยู่ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  ไหลผ่านอําเภอคีรีมาศ  และอําเภอเมืองสุโขทัย  และห้วย
แม่ราก  มีต้นนํ้าและไหลอยู่ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ดังแสดงในรูปที่ 2-1 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
จังหวัดสุโขทัยมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ 

ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 195 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 319.92 ล้านลูกบาศก์เมตร 

พ้ืนที่ชลประทาน 463,767 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
2.3 สถานการณ์น้าํของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสุโขทัย โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที ่2-3 พบว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 29 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอทุ่งเสลี่ยม 

อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลางประมาณร้อยละ 70 บริเวณเมืองสุโขทัย 

อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีนคร อําเภอศรีสําโรง อําเภอบ้านด่านลานหอย มีบางส่วนโดยเฉพาะพ้ืนที่ ๆ 

ห่างไกลแหล่งนํ้าที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับสูง ในเขตอําเภอศรีสัชนาลัย ดังแสดงในรูปที ่2-3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 2 
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 2-2 

 

 
รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดสุโขทัย 
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ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสุโขทัย 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 5                10              15               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 100.45         7.04            107.49          
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 78,313         -             78,313          
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 1                14              15               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 32.40          64.25           96.65           
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 13,783         -             13,783          
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 7                43              50               
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 157,736       2,710           160,446        
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 1                1                2                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 13.05          -             13.05           
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 66,000.00     -             66,000          
5.สถานีสูบน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 1                1                2                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 68,625         2,300           70,925          
6.ระบบส่งน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 1                1                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -              
7.ระบบระบายน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 52              52               
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -              
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 2                55              57               
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 96.00          6.73            102.73          
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 46,000         26,500         72,500          
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 1                16              177             194             
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             241.90        78.02          319.92         
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 68,625.00    361,832.43   31,510.00     461,967.43     
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดสุโขทัย  
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดสุโขทัย 

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

1 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาสุโขทัย ในเมือง สวรรคโลก -          68,625.00       2519 2535
รวมโครงการขนาดใหญ่ -          68,625.00       

1 โครงการประตูระบายน้ําบ้านยางซ้าย ยางซ้าย เมือง -          65,125.00       2534 2535
2 โครงการทุ่งทะเลหลวง บ้านกล้วย เมือง 32.40        13,782.96       2549 2551
3 โครงการทรบ.คลองท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ -          24,777.13       2518 2520
4 โครงการฝายยางบ้านกง บ้านกง กงไกรลาศ -          4,690.28         2533 2534
5 โครงการอ่างเก็บน้ําคลองข้างใน คีรีมาศ คีรีมาศ 9.00         18,394.94       2528 2534
6 โครงการอ่างฯแม่กองค่าย ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย 13.00        5,980.50         2551 2554
7 โครงการฝายศรีเชลียง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย -          29,871.53       2498 2502
8 โครงการทรบ.หนองผักลุง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย -          17,272.46       2513 2514
9 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยท่าแพ บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย 58.00        46,341.70       2539 2546
10 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สูง ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย 12.45        7,595.93         2531 2539
11 โครงการฯอ่างห้วยทรวง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 8.00         -               2550 2553
12 ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ ทับผ้ึง ศรีสําโรง -          16,000.00       2552 2554
13 ปรับปรุงคลองสระเกษพร้อมอาคารประกอบ วังน้ําขาว ศรีสําโรง -          2,000.00         2553 2553
14 ปรับปรุงเพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ํา โครงการเพ่ิมความจุ

เก็บกักอ่างเก็บน้ําแม่มอก จังหวัดสุโขทัย
ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม 96.00        44,000.00       2558 2560

15 โครงการปตร.แม่น้ํายม(หาดสะพานจันทร์) ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก 13.05        66,000.00       2547 2550
16 ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยาง

คลองกระจง จังหวัดสุโขทัย
คลองกระจง สวรรคโลก -          -               2558 2559

รวมโครงการขนาดกลาง 241.90      361,832.43     
รวม 241.90      430,457.43     

โครงการขนาดกลาง

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง

โครงการขนาดใหญ่

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 2 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 
 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จะเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณอําเภอศรีสัชนาลัย 

อําเภอศรีนคร อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมือง อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศ สภาพนํ้า
ท่วมเกิดจากปริมาณนํ้าจํานวนมากที่ไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตลิ่งสองฝั่งแม่นํ้ายม เน่ืองจากลํานํ้ายมมี
ลักษณะแคบและต้ืนเขิน ทําให้เกิดนํ้าหลากอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร  

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดสุโขทัย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซาก
น้อย เสี่ยงปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูง โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้ายม  ดังแสดง
ในรูปที่ 2-4 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ (Area Base) 
 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย 
โดยครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและนํ้าท่วมยม-น่านตอนล่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 1,253,396 ไร่ 
และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและนํ้าท่วมยมตอนบน มีพ้ืนที่ประมาณ 7,836 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกและ
ทิศใต้ของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง อําเภอ
เมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอคีรีมาศ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดสุโขทัยต้องมีการบูรณา
การร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นนํ้า 
การจัดทําแหล่งนํ้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย
การจัดทําแหล่งเก็บกักนํ้าทางตอนบนและลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและนํ้า
ท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บนํ้าในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับความสําคัญต่อไป 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
 



 

โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 3 
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 3-1 

 
บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการ

สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหา
และนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ
การบริหารจัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดสุโขทัยครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรม
หลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศน์ท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตาราง
ที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 32.81 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 32.98 , 33.14 และ 33.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 และ 10 ปี และ 

20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้าํเพื่อรักษาระบบนเิวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ .ศ .2555 โดย
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดสุโขทัยกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสุโขทัย จากผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้าจังหวัดสุโขทัย เท่ากับ 1.31 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่ เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน 
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 3-2 

 
  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
ในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,385.82 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 2,703.05  ,  2,755.30 และ 3,095.31 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 
 

3.4 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึง
อัตราการใช้นํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 , 10 

และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 

4.10 , 4.29 และ 4.68 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3-1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุโขทัย 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 32.81                  32.98                 33.14                 33.48                 
2 รักษาระบบนิเวศน์ 1.31                    1.31                  1.31                  1.31                  
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 630.31                 947.53               961.04               1,339.80             
  - นอกเขตชลประทาน 1,755.51              1,755.51             1,755.51             1,755.51             
  - รวม 2,385.82              2,703.05             2,716.55             3,095.31             

4 อุตสาหกรรม 3.90                    4.10                  4.29                  4.68                  
รวม 2,423.85              2,741.43            2,755.30            3,134.78            

ท่ี กิจกรรม
ความตอ้งการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-1 

 
บทท่ี 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจงัหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 
2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2)   บรหิารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบรหิารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , 
สุโขทัย ,อุตรดิตถ์  มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” ”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน   
2)   พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและ

อาเซียน 
3)   พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  อารยธรรม สังคม กีฬาและสุขภาพ 
4)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย 
 1. วิสัยทัศน ์: “มรดกโลกเลศิล้ํา เมืองแห่งอารยธรรมและความสุขอย่างย่ังยืน” 
 2. พันธกิจ : พัฒนาคนและสังคม การเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 3. เป้าประสงค ์: 
 1. สร้างความย่ังยืนในการประกอบอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2. อนุรักษ์วัฒนธรรมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 3. ส่งเสริมสุขภาวะและสร้างสมดุลต่อสภาพแวดล้อม 
 4. ยกระดับคณุภาพชีวิตของคนและสังคม           
 4. ค่านิยมหลกัจังหวัดสุโขทยั : 
 “มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด” 
 5. ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
 1. พัฒนาและส่งเสริม การเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐานสากลเกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2. พัฒนาและส่งเสริม การทอ่งเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างย่ังยืน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคมสขุภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม ให้เข้มแข็งปลอดภัย
และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน  

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 
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4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน  แบ่งออกเป็น  3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

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

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์  

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

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มี
อยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการ
ป้องกันบรรเทานํ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดสุโขทัย มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 105 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ 
ขนาดกลาง 15 โครงการ ขนาดเล็ก 89 โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยง
ระหว่างจังหวัด 1 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 45.34 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 231,800 ไร่ ใช้วงเงินรวม 8,925.3855 ล้านบาท ดัง
แสดงตามตารางที่ 4-1 
  

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 4 
จังหวัดสุโขทัย  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-4 

 

ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) 1                   1                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 35,000            35,000            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,000.0000       1,000.0000       
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 7                   8                   15                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 27.800            4.980              32.780            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 20,200            27,300            47,500            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,247.6668       2,265.0000       3,512.6668       
3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 46                  30                  13                  89                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 8.662              3.900              -                 12.56              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 66,300            35,500            7,500              109,300           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 783.9837         581.7350         172.0000         1,537.7187       

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 53                  39                  13                  105                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 36.46              8.88               -                 45.34              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 86,500            97,800            7,500              191,800           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,031.6505       3,846.7350       172.0000         6,050.3855       

  - จํานวน (โครงการ) 1                   1                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 40,000            40,000            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,875.0000       2,875.0000       

ขนาดโครงการ
แผนงานโครงการ ระยะ 20 ปี

โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนอง

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 88 และ 17 

โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท
อ่างเก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการ
ขาดแคลนนํ้าและนํ้าท่วม 

ตารางที ่4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 1                  1,000.0000     1                  1,000.0000     
ขนาดกลาง 9                    2,368.4303              6                  1,144.2365     15                3,512.6668     
ขนาดเล็ก 79                  1,334.9860              10                202.7327        89                1,537.7187     

รวม 88                  3,703.4163              17                2,346.9692     105               6,050.3855     
โครงการพัฒนาชลประทานท่ีมีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

รวม 1                  2,875.0000     1                  2,875.0000     

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความมั่นคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
 
ตารางที ่4-3 โครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 

จังหวัด รายละเอียด
1 ปรับปรุงคลองผันน้ํายม-น่าน ผันน้ําจากแม่น้ํายมสู่แม่น้ําน่าน 40,000 2,875.0000 พิษณุโลก หัวงาน

สุโขทัย ปรุบปรุง ปตร.

ท่ี ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) วงเงิน(ล้านบาท)
โครงข่ายจังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 4 
จังหวัดสุโขทัย  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-6 

 
รูปที่ 4-1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย 

 
 

 
 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 4 
จังหวัดสุโขทัย  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-7 

 
ตารางที ่4-4 แผนงานโครงการขนาดใหญแ่ละโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ปรับปรุงคลองชักน้ําแม่น้ํายมฝ่ังขวา สวรรคโลก 35,000.00   -              2564 2567 1,000.0000      

รวมโครงการขนาดใหญ่ 35,000.00   -              1,000.0000      

1 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไร่  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 4,500 7.33             2562 2564 300.0000        

2 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่สํา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสุโขทัย

แม่สํา ศรีสัชนาลัย 3,200 4.93             2563 2564 180.0000        

3 อาคารทดน้ําบ้านป่ายาง พร้อมระบบส่งน้ํา หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย 5,000 -              2564 2566 350.0000        

4 ฝายแม่น้ํายมบ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย 5,000 -              2566 2568 370.0000        

5 ฝายแม่น้ํายมบ้านบานช่ืน แม่สํา ศรีสัชนาลัย 5,000 -              2566 2568 370.0000        

6 อ่างเก็บน้ําห้วยปากคุ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 5,000 -              2568 2570 150.0000        

7 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่รากน้อย บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 5,000 -              2568 2570 168.0000        

8 ปรับปรุงห้วยแม่รากน้อย พร้อมอาคารประกอบ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย -             -              2567 2569 400.0000        

9 อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ถันน้อย กลางดง ทุ่งเสล่ียม 2,300 4.98             2565 2566 150.0000        

10 อ่างเก็บน้ําห้วยสะเดา นาขุนไกร ศรีสําโรง 1,300 2.64             2565 2565 46.0000          

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองฝ่ังซ้ายฝ่ัง
ขวาเช่ือมแม่น้ํายม ช่วงอําเภอสวรรคโลก ถึงอําเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย

ทับผ้ึง ศรีสําโรง 1,200 -              2561 2561 132.3000        

12 ทรบ.คลองตาไร่ พร้อมระบบระบายน้ํา ทับผ้ึง ศรีสําโรง 3,000 -              2561 2561 72.8238          

13 ปรับปรุงคลองท่าช้างพร้อมระบบระบายน้ํา ทับผ้ึง ศรีสําโรง 3,000 -              2561 2561 79.3065          

14 แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 2 
โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย

วังทองแดง เมือง 4,000 12.90           2561 2563 437.2365        

15 ปรับปรุงคลองชักน้ําและอาคารประกอบ  โครงการแก้ม
ลิงทะเลหลวง

เมือง,ศรีสําโรง -             -              2566 2568 307.0000        

รวมโครงการขนาดกลาง 47,500 32.780 3,512.6668      

ปีแล้วเสร็จ

โครงการขนาดใหญ่

โครงการขนาดกลาง

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 4 
จังหวัดสุโขทัย  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-8 

 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย  
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
1 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านเกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย 2,000 - 2569 2569 28.0000 
2 ฝายบ้านสะพานยาวพร้อมระบบส่งน้ํา แห่งท่ี ๑ แม่สํา ศรีสัชนาลัย 1,000 0.10 2563 2563 18.5000 
3 ฝายบ้านสันหีบพร้อมระบบส่งน้ํา แม่สํา ศรีสัชนาลัย - - 2565 2565 14.5000 
4 ฝายบ้านท่าด่าน ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย 600 0.03 2564 2564 11.0000 
5 ฝายห้วยแม่ฟอก แม่สิน ศรีสัชนาลัย 500 - 2565 2565 9.3500 
6 ฝายบ้านพงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย 800 0.16 2563 2563 40.0000 
7 อ่างเก็บนํ้าห้วยแม่เทิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย 1,000 0.60 2569 2569 28.7500 
8 อ่างเก็บนํ้าห้วยสัก บ้านตึก ศรีสัชนาลัย 800 0.50 2569 2569 12.0000 
9 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสะพานยาวแห่งท่ี 2 แม่สํา ศรีสัชนาลัย 1,000 - 2564 2564 18.5000 
10 ฝายน้ําล้นบ้านปางตะเคียน แม่สิน ศรีสัชนาลัย - - 2569 2569 - 
11 อ่างเก็บนํ้าพร้อมระบบส่งน้ําห้วยพันเงิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย 4,000 - 2571 2571 50.0000 
12 อ่างเก็บนํ้าพร้อมระบบส่งน้ําห้วยไร่แล้ง แม่สิน ศรีสัชนาลัย 2,000 - 2571 2571 24.0000 
13 โครงการอ่างเก็บน้ําพร้อมระบบส่งนํ้าห้วยระแฮน้ํา แม่สิน ศรีสัชนาลัย - - - - 70.0000 
14 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ํา แม่สิน ศรีสัชนาลัย - - - - - 
15 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านท่าชุม ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม 1,000 1.66 2564 2564 12.1000 
16 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบวกมะเกลือ ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม 1,000 - 2566 2566 12.1700 
17 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านโซกม่วง ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม 800 - 2565 2565 8.6000 
18 อ่างเก็บนํ้าแม่ถัน กลางดง ทุ่งเสล่ียม 700 1.60 2566 2566 43.0000 
19 อ่างเก็บนํ้าเด่นจี้ กลางดง ทุ่งเสล่ียม 1,500 0.80 2567 2567 18.0000 
20 อ่างเก็บนํ้าวังชมพู กลางดง ทุ่งเสล่ียม 1,000 0.40 2568 2568 17.2500 
21 อ่างเก็บนํ้าพร้อมระบบส่งน้ําบวกมะเกลือ ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม - - 2571 2571 - 
22 ฝายคลองหนองหัวช้างพร้อมระบบส่งน้ํา ศรีนคร ศรีนคร - - 2570 2570 8.0000 
23 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านคลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก 1,000 - 2564 2564 32.0000 
24 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านย่านยาว ม.11 ย่านยาว สวรรคโลก 2,200 - 2566 2566 17.0000 
25 ป้องกันตล่ิงปลายคลองหนองปลาหมอ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2562 2562 19.0000 
26 ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.0+070 พร้อมอาคารประกอบ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2563 2563 18.0000 
27 ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.2+080 พร้อมอาคารประกอบ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2563 2563 9.0000 
28 ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.3+460 คลองกระจง สวรรคโลก 3,000 - 2563 2563 5.0000 
29 ปรับปรุงคลองหนองปลาหมอ พร้อมอาคารประกอบ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2563 2563 10.0000 
30 ทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.2+560 ปากน้ํา สวรรคโลก 1,000 0.30 2563 2563 6.0000 
31 ทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.4+500 คลองกระจง สวรรคโลก 1,000 0.30 2563 2563 6.0000 
32 ทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.1+778 ปากน้ํา สวรรคโลก 1,000 0.30 2564 2564 6.0000 
33 ทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.3+775 คลองกระจง สวรรคโลก 1,000 0.30 2564 2564 6.0000 
34 ทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.0+070 ปากน้ํา สวรรคโลก 1,000 0.30 2564 2564 6.0000 
35 อาคารบังคับนํ้า กม.1+965 ของคันก้ันนํ้าอ่างเก็บน้ําหนองปลาหมอ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2564 2564 6.0000 
36 อาคารบังคับนํ้า กม.2+560 ของคันก้ันนํ้าอ่างเก็บน้ําหนองปลาหมอ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2564 2564 6.0000 
37 ทรบ.ปากคลองระบาย DL.1 ย่านยาว สวรรคโลก 1,000 - 2565 2565 8.0000 
38 ทรบ.กลางคลองระบาย DL.1 กม.1+050 ย่านยาว สวรรคโลก 1,000 - 2565 2565 4.0000 
39 อาคารรับน้ําเข้าอ่างเก็บน้ําหนองปลาหมอ ย่านยาว สวรรคโลก 3,000 - 2565 2565 1.0000 
40 ทรบ.กลางคลองระบาย DL.1 กม.1+545 ย่านยาว สวรรคโลก 1,000 - 2565 2565 6.0000 
41 ทรบ.กลางคลองระบาย DL.1 กม.2+300 ย่านยาว สวรรคโลก 1,000 - 2566 2566 5.5000 
42 ทรบ.ปลายคลองระบาย DL.1 กม.3+040 ย่านยาว สวรรคโลก 1,000 - 2566 2566 6.0000 
43 ปรับปรุงทรบ.ปากคลองคลองแห้ง ปากน้ํา สวรรคโลก - - - - - 
44 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านใต้วัด ม.2 วัดเกาะ ศรีสําโรง 1,500 - 2565 2565 29.0000 
45 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า  พร้อมระบบส่งน้ําบ้านนา ม.3 บ้านนา ศรีสําโรง 3,000 - 2567 2567 18.0000 
46 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านคลองหนองโว้ง หมู่ 1 สามเรือน ศรีสําโรง 1,000 - 2568 2568 30.0000 
47 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านท่าช้าง ทับผ้ึง ศรีสําโรง 1,500 - 2569 2569 30.0000 
48 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านวังใหญ่ ม.1 วังใหญ่ ศรีสําโรง 3,000 - 2569 2569 18.0000 
49 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านเกาะวงษ์เกียรต์ิ ทับผ้ึง ศรีสําโรง 1,000 - 2569 2569 18.0000 
50 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านวังทอง ม.5 วังทอง ศรีสําโรง 1,000 - 2569 2569 17.0000 

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

 
 
 



โครงการจัดทําแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด  บทที่ 4 
จังหวัดสุโขทัย  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4-9 

 

ตารางที ่4-5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
51 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านหนองแหน วัดเกาะ ศรีสําโรง 1,500 - 2569 2569 30.0000 
52 อาคารบังคับนํ้าคลองตาใน บ้านไร่ ศรีสําโรง 600 0.75 2564 2564 48.3000 
53 อ่างเก็บนํ้าห้วยสะเดา นาขุนไกร ศรีสําโรง 1,300 2.64 2565 2565 46.0000 
54 อาคารบังคับนํ้าคลองเหนือ พร้อมอาคารประกอบ นาขุนไกร ศรีสําโรง 3,000 - 2567 2567 60.0000 
55 ทรบ.คลองตาโฮ่ พร้อมระบบระบายน้ํา ทับผ้ึง ศรีสําโรง 1,200 0.03 2561 2561 49.4327 
56 ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ํา บ้านนา ศรีสําโรง 1,500 - 2562 2562 79.3000 
57 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 5 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง 1,000 - 2564 2564 13.7500 
58 ฝายคลองด่านแห่งท่ี 3 พร้อมระบบส่งน้ํา วังลึก ศรีสําโรง 1,000 - 2564 2564 8.5000 
59 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นาขุนไกร ศรีสําโรง 1,000 - 2564 2564 9.0000 
60 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 4 พร้อมระบบส่งน้ํา วังลึก ศรีสําโรง 1,000 - 2565 2565 13.7500 
61 ฝายคลองด่านแห่งท่ี 2 พร้อมระบบส่งน้ํา วังลึก ศรีสําโรง 1,000 - 2565 2565 8.5000 
62 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 3 พร้อมระบบส่งน้ํา วังลึก ศรีสําโรง 1,000 - 2565 2565 13.7500 
63 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 2 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง 1,000 - 2566 2566 31.3500 
64 ฝายคลองวงฆ้องแห่งท่ี 1 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง 1,000 - 2566 2566 21.0000 
65 ฝายคลองวงฆ้องแห่งท่ี 2 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง 1,000 - 2566 2566 21.0000 
66 ฝายคลองด่านแห่งท่ี 1 พร้อมระบบส่งน้ํา วังลึก ศรีสําโรง 1,000 - 2570 2570 8.5000 
67 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 1 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง 1,000 - 2570 2570 7.5000 
68 ฝายบ้านหนองฝาดพร้อมระบบส่งน้ํา วัดเกาะ ศรีสําโรง 1,000 - 2570 2570 12.5000 
69 ฝายคลองค่อมแห่งท่ี 1 พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง - - 2570 2570 7.5000 
70 ฝายบ้านสันติพร้อมระบบส่งน้ํา วัดเกาะ ศรีสําโรง 1,500 - - - 14.0000 
71 ปรับปรุงทรบ.คลองทราย เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง - - - - - 
72 ฝายคลองบ้านโปร่ง บ้านสวน เมือง 2,000 - 2563 2563 17.0000 
73 ฝายแม่พันรําพันบ้านหางคลอง บ้านกล้วย เมือง 800 - 2567 2567 9.7900 
74 ประตูระบายนํ้ากลางคลองแม่รําพัน บ้านกล้วย เมือง - - - - - 
75 อาคารบังคับนํ้าคลองหินเสมา วังนํ้าขาว บ้านด่านลานหอย 1,500 0.10 2562 2562 20.0000 
76 ฝายบ้านหนองจิกกรีพร้อมระบบส่งน้ํา หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย 1,500 0.25 2561 2561 19.0180 
77 ฝายแม่รําพันบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ํา ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย 1,000 - 2569 2569 23.9250 
78 โครงการแก้มลิงคลองสระบัวลอย โตนด คีรีมาศ 1,000 0.50 2565 2565 24.0000 
79 โครงการปรับปรุงคลองตุรี ศรีคีรี ถึง บ้านนํ้าพุ คีรีมาศ 1,000 0.13 2565 2565 22.3300 
80 โครงการแก้มลิงบึงสนิท หนองจิก คีรีมาศ 800 0.40 2565 2565 26.5000 
81 ฝายคลองน้ําพุ บ้านนํ้าพุ คีรีมาศ 3,000 0.17 2562 2562 10.5030 
82 ฝายน้ําล้นคลองลําเกลียว(เหมืองพระบาท) นาเชิงคีรี คีรีมาศ 700 0.15 2563 2563 13.8000 
83 ฝายพร้อมระบบส่งน้ําบ้านสุวรรณคีรี ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 1,000 - 2564 2564 7.0000 
84 อ่างเก็บนํ้าบ้านโว้งสระตลุงพร้อมระบบส่งน้ํา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 500 - 2570 2570 22.0000 
85 อาคารบังคับนํ้าคลองตาข่าย กง กงไกรลาศ 3,000 - 2564 2564 18.0000 
86 ท่อระบายนํ้าคลองเสือโจน กกแรต กงไกรลาศ - - - - 4.0000 
87 ท่อระบายนํ้าบ้านวังศรีไพร ดงเดือย กงไกรลาศ - - - - 5.0000 
88 ท่อระบายนํ้าบ้านดอนสําโรง ดงเดือย กงไกรลาศ - - - - 5.0000 
89 ท่อระบายนํ้าบ้านยางพุ่ม ดงเดือย กงไกรลาศ - - - - - 

รวม 109,300.00  12.46         1,537.7187    

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ 4,168,011 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,460,609 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

59.04 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 461,967 ไร ่

หรือประมาณร้อยละ 18.77 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 

– พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 105 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาด
กลาง 15 โครงการ ขนาดเล็ก 89 โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัด 1 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 

45.34 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 231,800 ไร่ รวมเป็น 693,767 ไร่ ใช้วงเงิน
รวม 8,925.3855 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 53 โครงการ เป็นขนาดกลาง 7 โครงการ และขนาดเล็ก 
46 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 34.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน 86,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,031.6505 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 39 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ 
ขนาดกลาง 8 โครงการ ขนาดเล็ก 30 โครงการ และโครงการพัฒนาชลประทานที่มีลักษณะโครงข่าย
เช่ือมโยงระหว่างจังหวัด 1 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 8.88 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 137,800 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะ
กลาง 6,721.7350 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 13 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 13 โครงการ หาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 7,500 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผน
ระยะยาว 172.0000 ล้านบาท  
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ตารางที ่5-1 ผลสมัฤทธ์ิของแผนหลกัการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุโขทัย 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติด
ปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบาง
โครงการที่มีพ้ืนที่ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี   จําเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมี
ความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปล่ียนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นสําคัญ 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือสิ้นแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
4,168,011 2,460,609 461,967 231,800 693,767

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน


