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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      

แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์      
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม 
(FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผน
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของ      
กรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ   จากนั้นจึงท าการทบทวน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง ความซ้ าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ 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 
 จังหวัดก าแพงเพชรต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 8,518 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 5,323,803 ไร่ มี พ้ืนที่การเกษตรประมาณ 5,780 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,612,472 ไร่ ป่าไม้ประมาณ 2,047 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,279,569 ไร่ จังหวัดก าแพงเพชรมี
แม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 105 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัด
ประมาณร้อยละ 18  มีลักษณะเป็นภูเขาและหุบเขา มีที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 30 มีลักษณะภูมิประเทศ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนบนแบบตะพักลุ่มน้ า มีระดับความสูงประมาณ 
43-107 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออก และใต้ของจังหวัด 
 ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด 
 ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ าล าธารต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น คลอง
วังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ าปิง โดยสรุปลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะ
แก่การท านา และการปลูกพืชไร่ 

 จังหวัดก าแพงเพชรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอไทรงาม อ าเภอคลองลาน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอ
ลานกระบือ อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอโกสัมพีนคร โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดตาก ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย 
 ทิศใต ้  ติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดตาก 
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รูปที่ 1-1 บริเวณอาณาเขตติดต่อจังหวัดก าแพงเพชร 

 

จ.ก ำแพงเพชร 

จ.ตำก 

จ.สุโขทัย 

จ.พิษณุโลก 

จ.พิจิตร 

จ.นครสวรรค์ 

-

จ.ตำก 
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รูปที่ 1-2 สภาพภูมิประเทศจังหวัดก าแพงเพชร 
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1.2 สภาพภูมิอากาศ 

 จังหวัดก าแพงเพชรมีสภาพภูมิอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นแล้วในแต่ละปีจะได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งมาจากทะเล
จีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ท าให้พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,322.60 มิลิเมตร  

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

   ตารางท่ี 1-1 สภาพภูมิอากาศหลักท่ีส าคัญของจังหวัดก าแพงเพชร 

ตัวแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 27.5        องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี 76.4        เปอร์เซ็นต์ 
ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี   0.8        กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี   5.2        หน่วย (0-10) 
ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปี 1,349.6        มิลลิเมตร 

ตัวแปรภูมิอากาศ ช่วงพิสัยของ 
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ยต่่าสุด 
รายเดือน 

อุณหภูมิ, องศาเซลเซียส 24.1 - 30.4  37.1 18.8  
ความชื้นสัมพัทธ์, เปอร์เซ็นต์ 66.0 - 85.0  97.0  41.0   
ความเร็วลมเฉลี่ย, กม./ชม. 0.7 - 11  50.0 - 
เมฆปกคลุม, หน่วย (0-10) 2.6 – 7.8  - - 
ปริมาณการระเหยจากถาด, มม. 89.4 –156.6 - - 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,323,803 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ ายม ลุ่ม
น้ าน่าน ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าสะแกกรัง  ดังแสดงในรูปที่ 1-4 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             
มีรายละเอียดสภาพดิน ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

 1.3.1 สภาพดิน 

 สภาพดินที่มีปัญหาในจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกประเภทดินเป็นดินบนพ้ืนที่ลาดเชิงซ้อน 
990,562 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.41 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร ดินตื้น 714,908 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
13.29 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร และดินทราย 12,539 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของพ้ืนที่จังหวัด
ก าแพงเพชร รวมเนื้อที่พ้ืนที่ดินปัญหา 1,718,009 ไร่ คิดเป็น 31.93 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรทั้งหมด 

1.3.2   ทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรดินในจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกกลุ่มดินเป็นดินบนพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ 1,653,182 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.42 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร และดินบนพ้ืนที่ดอน มีเนื้อที่ 2,536,759 ไร่ คิด
เป็นพ้ืนที่ร้อยละ 47.15 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร นอกจากนี้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเพ่ือ
การเกษตรชลประทาน รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-5 

1.3.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 67.15 
ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 27.71 ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร หรือคิดเป็นร้อยละ 
40.83 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-4 และรูปที่ 1-6 

 1.3.4 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ มีเนื้อที่เพาะปลูก 3,142,431 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.41 
ของพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีรายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนี้ 

ประเภทข้าว  เนื้อที่ 1,559,911   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.91 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทอ้อย  เนื้อที่   724,201  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.04 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทมันส าปะหลัง เนื้อที่   722,873  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.00 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทยางพารา  เนื้อที่     58,333  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  1.85 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ประเภทข้าวโพด  เนื้อที่     27,617  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.87 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 

ล าไยและสับปะรด เนื้อที่      9,496  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.30 ของพ้ืนที่เพาะปลูก 
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รูปที่ 1-4 ที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 

ส่านักบริหารโครงการ 
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ตารางท่ี 1-2 จ าแนกกลุ่มทรัพยากรดินที่พบในจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร ่ ร้อยละ 

ดินบนพ้ืนท่ีราบลุม่ 1,653,182 30.73 

ดินบนพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแห้ง 2,536,759 47.15 

ดินบนพื้นที่ลาดชันสูง 990,562 18.41 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 143,263 2.66 

กลุ่มชุดดินผสม 37 6.87E-06 

รวม 5,323,803 100.00 
ที่มา : Agri-Map (2561) 

 
 

ตารางท่ี 1-3  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร (Agri-Map ,2561) 

สัญลักษณ ์ การใช้ที่ดิน 
รวมเนื้อที่ (ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

A0 ไร่นาสวนผสม 1,374 0.02 

A1 นาข้าว 1,475,572 27.71 

A2 พืชไร่ 1,826,268 34.30 

A3 ไม้ยืนต้น 189,197 3.55 

A4 ไม้ผล 100,186 1.88 

A5 พืชสวน 7,998 0.15 

A6 ไร่หมุนเวียน 2,303 0.04 

A7 ปศุสัตว ์ 5,305 0.09 

A8 พื้นที่ลุ่ม 22,359 0.41 

A9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4,269 0.08 

F พื้นที่ป่าไม ้ 1,279,569 24.03 

M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 43,897 0.82 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 273,607 5.13 

W พื้นที่น้ า 91,898 1.72 

รวม 5,323,803 100.00 
ที่มา : Agri-Map (2561) 
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     ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Online) ป ี2561 

 
รูปที่ 1-5 แผนที่ทรัพยากรดินจังหวัดก าแพงเพชร (Agri Map พ.ศ.2561) 
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      ที่มา : ระบบแผนที่เกษตรเพื่อบรหิารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Online) ปี 2561 

 
รูปที่ 1-6 แผนที่ลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

          1.4.1  ประชากร  

  ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 247,080 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น 729,133 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อท าการ
ค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
โดยใช้ ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเจริญเติบโต 
เฉลี่ยร้อยละ 2.33 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็น 746,124 คน 
ดังแสดงในรูปที่ 1-7 

 
 

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

รูปที่ 1-7  จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดก าแพงเพชร 
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  1.4.2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

  เครื่องชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัด
ก าแพงเพชร มีมูลค่าเท่ากับ 107,038 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 24 ของประเทศ และล าดับที่ 2 ของ
ภาคเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 80.70 และภาคเกษตรร้อยละ 19.30  โดยมีรายได้
เฉลี่ย 18,771 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

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

1.4.3  สภาพการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชร มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 247,080 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 93,135 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.69 ของครัวเรือนทั้งหมด ช่วงระยะเวลา 10 ปี สัดส่วนของ
ครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด  

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

ตารางท่ี 1-4  ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

ชนิดการปลูกพืช ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 580 572 598 

ข้าวนาปรัง 615 580 608 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 732 705 717 

มันส าปะหลัง 3,938 3,333 3,536 
อ้อย 11,170 9,560 9,650 

ยางพารา 128 155 166 
ปาล์มน้ ามัน 779 763 738 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

2.1 ล้าน้้าและแหล่งน้้าตามธรรมชาติ 

  พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ ายม ลุ่ม
น้ าน่าน ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าสะแกกรัง โดยลุ่มน้ าในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในเขตลุ่มน้ าปิงเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงจะพิจารณาเฉพาะลุ่มน้ าสาขาหรือลุ่มน้ าย่อยในลุ่มน้ าปิงเท่านั้น (หรือ
เรียก ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง) โดยประกอบด้วยลุ่มน้ าสาขาต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ดังต่อไปนี้ 

  1) ลุ่มน้ าสาขา แม่น้ าปิงส่วนที่ 4 : มีพ้ืนที่ 3,036 ตร.กม. คิดเป็นพ้ืนที่ 1,897,500 ไร่ โดย
ขอบเขตพ้ืนทีค่รอบคลุมพ้ืนที่ใน 4 อ าเภอ ของจังหวัดตาก คือ อ าเภอสามเงา อ าเภอบ้านตาก อ าเภอเมือง 
และอ าเภอวังเจ้า และ 3 อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร คือ อ าเภอเมือง อ าเภอพรานกระต่าย และ
อ าเภอโกสัมพีนคร โดยขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 ที่อยู่ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่
ประมาณ 416 ตร.กม. 

   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 มีล าน้ าแม่น้ าปิงเป็นล าน้ าสายหลัก โดยมีล าน้ าย่อยสาย
หลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ห้วยตาก ห้วยปะแหนะ ห้วยทราย คลองประดาง คลองสบยม เป็นต้น โดยแม่น้ าปิง
ไปบรรจบกับห้วยแม่ท้อที่ต าบลป่ามะม่วงอ าเภอเมือง จังหวัดตาก และไหลไปบรรจบกับคลองวังเจ้า ที่
ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และไหลไปบรรจบคลองแม่ระกาที่ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับสภาพล าน้ าธรรมชาติ ของล าน้ าสาขาบางแห่งตื้นเขิน เช่น ห้วยตากและห้วย
ฉลอม เป็นต้น 

  2) ลุ่มน้ าสาขา คลองวังเจ้า: พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้ามีพ้ืนที่ 640 ตร.กม. คิดเป็นพ้ืนที่
400,000 ไร่ โดยขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 1 อ าเภอ ของจังหวัดตาก คือ อ าเภอวังเจ้า และ 3 
อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร คือ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองลาน และอ าเภอโกสัมพีนคร   

   ลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้า มีล าน้ าคลองวังเจ้า เป็นล าน้ าสายหลัก โดยมีล าน้ าย่อยสาย
หลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คลองแขยง คลองข้าวเจ้า สบขุนหมาก คลองแม่ยะมา เป็นต้น โดยล าน้ าคลองวัง
เจ้าไหลไปรวมกับแม่น้ าปิงในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 ที่ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
ดังนั้นในการศึกษาจึงมิได้คิดปริมาณน้ าท่าในส่วนนี้ เนื่องจากปริมาณน้ าท่าจากลุ่มน้ าสาขาคลองวังเจ้าได้
รวมอยู่ในปริมาณน้ าท่าในแม่น้ าปิง ณ จุดพิจารณา (P.18) ก่อนเข้าจังหวัดก าแพงเพชรแล้ว 

  3) ลุ่มน้ าสาขา คลองแม่ระกา : พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกามีพ้ืนที่ 888 ตร.กม. คิดเป็น
พ้ืนที่ 555,000 ไร่ โดยขอบเขตพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 อ าเภอ ของจังหวัดตาก คือ อ าเภอเมืองตาก 
อ าเภอบ้านตาก และอ าเภอท่าสองยาง และ 2 อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร คือ อ าเภอพรานกระต่าย 
และอ าเภอโกสัมพี  
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   ลุ่มน้ าสาขาคลองแม่ระกา มีล าน้ าคลองแม่ระกา เป็นล าน้ าสายหลัก โดยมีล าน้ าย่อย
สายหลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คลองขะยาง คลองวังน้ าแดง คลองสมอโคน เป็นต้น โดยคลองแม่ระกาไหลไป
รวมกับแม่น้ าปิงในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงส่วนที่ 4 ที่ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

  4) ลุ่มน้ าสาขา คลองสวนหมาก  : พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมากมีพ้ืนที่ 1,078 ตร.กม. 
คิดเป็นพ้ืนที่ 673,650 ไร่ โดยขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร คือ 
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองลาน และอ าเภอโกสัมพี โดยปริมาณน้ าท่าจากคลองสวนหมากจะไหลมาบรรจบ
และไหลลงแม่น้ าปิงที่เหนือ อ.เมืองก าแพงเพชรเพียงเล็กน้อย   

   ลุ่มน้ าสาขาคลองสวนหมาก มีล าน้ าคลองสวนหมาก เป็นล าน้ าสายหลัก โดยมีล า
น้ าย่อยสายหลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คลองไผ่ตัน คลองจ าปา คลองเดอะโคะ คลองผู้ใหญ่เลา คลองบัวน้อย 
คลองไพร  คลองคะยาง เป็นต้น โดยคลองสวนหมากไหลไปรวมกับแม่น้ าปิงในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิง
ตอนล่างที่ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

  5) ลุ่มน้ าสาขา แม่น้ าปิงตอนล่าง : พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงตอนล่างมีพ้ืนที่ 3,222 ตร.
กม. คิดเป็นพ้ืนที่ 2,013,750 ไร่ โดยขอบเขตพ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 5 อ าเภอ ของจังหวัดก าแพงเพชร 
คือ อ าเภอเมือง อ าเภอคลองลาน อ าเภอคลองขลุง อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอขาณุวรลักษบุรี และ 3 
อ าเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบรรพตพิสัย และอ าเภอเก้าเลี้ยว โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ า
สาขาแม่น้ าปิงตอนล่างในเขตจังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ประมาณ 2,977ตร.กม. ซึ่งการพิจารณาใน
การศึกษา ได้แบ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อยดังนี้ 

   (1) ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง (1) พ้ืนที่ 275 ตร.กม. 
   (2) ลุ่มน้ าคลองขลุง พ้ืนที่ 830 ตร.กม. 

(3)  ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง (2) พ้ืนที่ 1,310 ตร.กม. 
   (4) ลุ่มน้ าปิงตอนล่าง (3) พ้ืนที่ 562 ตร.กม. 

   ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าปิงตอนล่าง มีล าน้ าแม่น้ าปิงตอนล่าง เป็นล าน้ าสายหลัก โดยมีล า
น้ าย่อยสายหลักๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ คลองแขยง คลองขลุง คลองวังยาง คลองน้ าเย็น คลองวังวัด เป็นต้น 
โดยมีคลองขลุงไหลมาบรรจบกับแม่น้ าปิงตอนล่าง ที่บ้านท้องคุ้ง อ าเภอคอลงขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
และแม่น้ าปิงไหลไปบรรจบกับแม่น้ าน่านกลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
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รูปที่ 2-1 ล าน้ าและระบบล าน้ า จังหวัดก าแพงเพชร 
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รูปที่ 2-2 ขอบเขตลุ่มน้ าในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีในปัจจุบัน 

 กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการชลประทานได้พัฒนาระบบ
ชลประทานไว้ในเขตจังหวัดก าแพงเพชรตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 

 1) พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าปิง  

  กรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบชลประทานที่ เรียกว่าโครงการชลประทานประเภทรับ
น้ านอง ไว้รวม 4 โครงการ คือ โครงการท่อทองแดง วังบัว วังยาง และหนองขวัญ สามารถส่งน้ าให้กับ
พ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมือง พรานกระต่าย คลองขลุง ขาณุวรลักษบุรี ทรายทองวัฒนา ไทรงาม และอ าเภอบึง
สามัคคี และเขตอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงการชลประทานประเภทรับน้ านองทั้ง      
4 โครงการ อาศัยน้ าต้นทุนจากเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก ระบายลงสู่แม่น้ าปิงและรับเข้าคลองส่งน้ าที่ได้ขุด
มาเชื่อมกับแม่น้ าปิงเพ่ือส่งให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกบริเวณดังกล่าวข้างต้นและปัจจุบันได้มีการปรับปรุงขุด
คลองมาเชื่อมต่อกับคลองชลประทาน จนสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกไปในเขตอ าเภอลานกระบือ   
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดสุโขทัยและพิจิตรได้อีกจ านวนมาก 
  พ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านฝั่งซ้าย หรือฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าปิง โดยอาศัยน้ าต้นทุนจากเข่ือนภูมิพลซึ่งมีความจุถึง 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรและ
แม่น้ าปิง โดยมีฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ าปิง 3 แห่ง ช่วยทดน้ าให้เข้าระบบส่งน้ า ได้แก่ ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ า
ปิง ท่อทองแดง วังบัว และวังยาง ซึ่งโครงการชลประทานประเภทรับน้ านองท้ัง 4 โครงการ ดังนี้ 
  (1) โครงการท่อทองแดง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528 ตั้งอยู่ที่ บ้านท่อทองแดง 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สามารถส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ในเขตต าบลหนองปลิง 
ต าบลสระแก้ว ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ต าบลเขาคีริส ต าบลคุยบ้านโอง ต าบลวังตะแบก 
ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย ต าบลมหาชัย ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม และต าบลจันทิ
มา ต าบลโนนพลวง ต าบลหนองหลวง ต าบลบึงทับแรด ต าบลประชาสุขสันต์และต าบลช่องลม อ าเภอ
ลานกระบือ และยังสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตจังหวัดสุโขทัยได้อีกด้วย  
  นอกจากนี้ยังทดน้ าเพ่ือให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือสูบน้ าผลิต
ประปาให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลนครชุม เทศบาลต าบลปากดง 
เทศบาลพรานกระต่าย ประมาณ 16,000 ครัวเรือน ประชาชนประมาณ 50,000 ราย 
  (2) โครงการวังบัว ตั้งอยู่ที่ บ้านโขมงหัก ต าบลเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถส่งน้ าให้กับพื้นท่ีการเกษตร ในเขตต าบลเทพนคร ต าบลคณฑี ต าบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ าเภอเมือง 
ต าบลหนองคล้า ต าบลมหาชัย ต าบลพานทอง ต าบลหนองทอง ต าบลหนองแม่แตง ต าบลหนองไม้กอง 
อ าเภอไทรงาม ต าบลทุ่งทราย ต าบลถาวรวัฒนา ต าบลทุ่งทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา ต าบลบึงสามัคคี 
อ าเภอบึงสามัคคี นอกจากนี้ยังสามารถส่งน้ าไปช่วยในเขต ต าบลหนองโสน ต าบลเนินปอ ต าบลรังนก 
อ าเภอสามง่าม ต าบลทุ่งใหญ่  ต าบลดงเสือเหลือง ต าบลเนินสว่าง อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรได้
อีกด้วย 
  (3)  โครงการวังยาง ตั้งอยู่ที ่บ้านวังยาง ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร ในเขตต าบลวังยาง ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง ต าบลเทพ
นิมิตร ต าบลระหาร ต าบลวังชะโอน ต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ในเขตต าบล
หนองตางู ต าบลบึงปลาทู ต าบลหนองกรด ต าบลด่านช้าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และ
ปัจจุบันขยายพื้นที่ส่งน้ าไปช่วยเหลือในเขตต าบลโพธิ์ไทรงาม ต าบลห้วยแก้ว ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล 
และต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรอีกด้วย 
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  (4) โครงการหนองขวัญ  ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าขมิ้น ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถ ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ในเขตต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง ต าบลยาง
สูง ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ต าบลตาขีด ต าบลตาสังข์ ต าบลเจริญผล ต าบลด่านช้างอ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
  (5) อ่างเก็บน้ าห้วยป่าบง เป็นโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ตั้งอยู่
ที่ต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร มีความจุ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
แหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนเพ่ือผลิตน้ าประปาให้กับประชาชนในเขตอ าเภอพรานกระต่าย 

 2) พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิง  

  โครงการชลประทานที่กรมชลประทานได้พัฒนาและก่อสร้างไว้ในเขตฝั่งขวาหรือฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าปิง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มีความจุ 38.5 
ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 25,555 ไร่ และโครงการประเภทเก็บกักและทดน้ าในล า
คลองธรรมชาติ ได้แก่ โครงการฝายท่ากระดาน ฝายคลองสวนหมากในล าคลองสวนหมาก โครงการวังไทร 
โครงการหินชะโงก และฝายยางวังไทรในล าคลองขลุง สรุปโครการที่ได้ท าการพัฒนาก่อสร้างระบบ
ชลประทานไว้แล้ว ดังนี้ 
  (1) โครงการฝายท่ากระดาน ตั้งอยู่ที่บ้านหัวฝาย ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร ในเขตต าบลท่าขุนราม ต าบลคลองแม่ลาย และ
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง ได้ประมาณ  30,175 ไร่ 
  (2) โครงการฝายคลองสวนหมาก ตั ้งอยู ่ที ่บ้านโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร ในเขตต าบลโป่งน้ าร้อน ต าบลสักงาม อ าเภอคลอง
ลาน  และต าบลนาบ่อค า  อ าเภอเมือง  ได้ประมาณ  18,200 ไร่ 
  (3) โครงการวังไทร ตั้งอยู่ที่ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร สามารถ
ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร ในเขตต าบลวังไทร  อ าเภอคลองขลุง  ได้ประมาณ  22,000  ไร่ 
  (4) โครงการหินชะโงก ตั ้งอยู ่ที ่บ ้านหินชะโงก ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรได้ ในเขตต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ต าบลหามแห ต าบล
โค้งไผ่ ต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ประมาณ 60,200 ไร่ และเป็นแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนใน
การผลิตน้ าประปาให้กับประชาชนอ าเภอปางศิลาทองอีกด้วย 
  (5) โครงการฝายยางวังไทร ตั ้งอยู ่ที ่บ ้านท่าขึ ้น ต าบลโพธิ ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง 
สามารถส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรในเขตต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง ได้ประมาณ 32,000 ไร่ 
  (6) อ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สอด ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร สามารถส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตรได้ประมาณ 25,555 ไร่ และเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ต้นทุนเพ่ือผลิตน้ าประปาในเขตอ าเภอคลองลานได้ประมาณ 750 ครัวเรือน จ านวน 2,500 คน 

 3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการพัฒนาหนองบึงธรรมชาติ 

  จังหวัดก าแพงเพชรมีโครงการชลประทานขนาดเล็กรวม 298 โครงการ ความจุรวม 17.76 
ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่เพาะชลประทาน 267,970 ไร่ โดยสามารถสรุปรายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 
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 4) สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบัน 

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรในปัจจุบันมีโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่างๆ ที่ด าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 311 แห่ง 
สามารถเก็บกักน้ าไดร้วมทั้งสิ้น 57.66 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทาน 1,976,148 ไร่ รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2-1 

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบันของจังหวัดก าแพงเพชร 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม
1.อา่งเกบ็น้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 2 31 33
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 40 14 54
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 25,555 6,230 31,785
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แห่ง) - - 16 16
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 3 3
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 1,580 1,580
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 40 43
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 81,296 4,600 85,896
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) - 2 6 8
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 82,389 1,750 84,139
5.สถานีสูบน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - - 57 57
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - 108,860 108,860
6.ระบบส่งน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1 2 11 14
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 550,688 190,000 133,950 874,638
7.ระบบระบายน้้า
  - จ้านวน (แห่ง) - 3 126 129
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - 778,250 11,000 789,250
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) - - 11 11
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - - -
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) 1 12 298 311
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 0 40 18 58
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 550,688 1,157,490 267,970 1,976,148
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รูปที ่2-3 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดก าแพงเพชร 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

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

โครงการขนาดใหญ่
1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

ท่อทองแดง
หนองปลิง เมอืง - 550,688 2524 2528

โครงการขนาดกลาง
1 ทรบ.วงับัว เทพนคร คลองขลุง - 443,938 2518 2524
2 ทรบ.วงัยาง วงัยาง คลองขลุง - 231,938 2517 2520
3 ทรบ.หนองขัวญ วงัแขม คลองขลุง - 102,375 2511 2514
4 ปตร.วงัไทร วงัไทร คลองขลุง - 22,184 2526 2527
5 ปตร.หินชะโงก โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง - 60,205 2543 2546
6 ฝายคลองสวนหมาก โป่งน้้าร้อน คลองลาน - 18,208 2536 2540
7 ฝายท่ากระดาน ท่าขุนราม เมอืง - 30,175 2523 2523
8 ฝายยางวงัไทร โพธิ์ทอง คลองขลุง - 32,913 2539 2540
9 อา่งเกบ็น้้าคลองน้้าไหล คลองน้้าไหล คลองลาน 38.50 25,555 2548 2550
10 อา่งเกบ็น้้าห้วยป่าบง หนองบัว พรานกระต่าย 1.40 4,041 2527 2527
11 โครงการพฒันาระบบส่งน้้าใน

พืน้ท่ีรอยต่อจังหวดั
ก้าแพงเพชร จังหวดัพจิิตร 
และจังหวดันครสวรรค์ สัญญา
ระยะท่ี 1

เมอืง,ไทรงาม,   
 บึงสามคัคี,   

ทรายทองวฒันา
,คลองขลุง,

ขาณุวรลักษบุรี

- 100,000 2554 2557

12 ระบบส่งน้้าพร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการพฒันา
ระบบส่งน้้าในพืน้ท่ีรอยต่อ
จังหวดัก้าแพงเพชร จังหวดั
พจิิตร และจังหวดันครสวรรค์ 

เมอืง,ไทรงาม,   
 บึงสามคัคี,   

ทรายทองวฒันา
,คลองขลุง,

ขาณุวรลักษบุรี

- 90,000 2559 2559

รวม 39.90 1,161,531

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง
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       ท่ีมา : โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

 

รูปที ่2-4 พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดก าแพงเพชรในปัจจุบัน 
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2.3 สถานการณ์น้้าของจังหวัด 

สถานการณ์น้ าในพ้ืนที่ของจังหวัดก าแพงเพชรนั้น ประสบปัญหาทั้งในด้านอุทกภัยและภัยแล้ง
เป็นประจ าทุกปี และพ้ืนที่ที่ประสบภัยนั้นมักจะเป็นพ้ืนที่เดิมๆ แบ่งเป็นสถานการณ์จากอุทกภัยและจาก
ภัยแล้ง ดังนี้ 

2.3.1 ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย 

  ปัญหาน้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ ามีปริมาณมาก 
และตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ าไหลบ่ามาตามผิวดินลงสู่ร่องน้ า ล าธาร และแม่น้ า จนมีปริมาณ
มากกว่าปกติ จนไหลบ่าท่วมตลิ่งเข้าไปท่วมพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือชุมชนที่อยู่ริมล าน้ า หรือบางพ้ืนที่มีสภาพ
ค่อนข้างแบนราบ หรือเป็นแอ่งท้องกระทะ แต่ไม่มีระบบการระบายน้ าที่เพียงพอ เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็น
เวลานาน ๆ ในแต่ละครั้ง มักเป็นปัญหาท าให้เกิดน้ าท่วมขังบนพ้ืนที่ท าความเสียหายแก่พ้ืนที่เพาะปลูก
และทรัพย์สินต่าง ๆ  ส าหรับพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปสภาพปัญหาและสาเหตุน้ าท่วมได้ดังนี้ 

  1) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ าปิง  ประกอบไปด้วย ล าคลองธรรมชาติสาย
หลักหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ าปิง เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง โดยต้นน้ าของคลอง
ธรรมชาติดังกล่าวจะเป็นแนวภูเขาสูง มีค่าระดับของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง +500 ถึง +1,900 ม.รทก. และเป็น
พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงถึง 1,300 ถึง 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพ้ืนที่จนเป็นสาเหตุให้เกิดสภาพป่าไหลหลากจากพ้ืนที่ต้นน้ า และไหล
หลากมาตามล าคลองธรรมชาติดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันบริเวณพ้ืนที่ลาดเชิงเขาและ
บริเวณพ้ืนที่ราบตอนล่าง 

  2) ส าหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิง สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ในพ้ืนที่
เป็นที่ราบจากฝั่งซ้ายของแม่น้ าปิง ไปจรดฝั่งขวาของแม่น้ ายมในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตรและ
จังหวัดนครสวรรค์  มีค่าระดับของพ้ืนที่ประมาณ +40 ถึง +60 ม.รทก. เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนรายปี
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางประมาณ 1,000 ถึง 1,100 มิลลิเมตรต่อปี และมีล าคลองธรรมชาติในพ้ืนที่
หลายสายซึ่งมีทิศทางการระบายน้ าไปยังแม่น้ ายมที่อยู่ทางทิศตะวันออก โดยบางส่วนจะอยู่ในเขตพ้ืนที่
ชลประทานโครงการรับน้ านอง 4 โครงการ ได้แก่โครงการท่อทองแดง โครงการวังบัว โครงการวังยาง 
และโครงการหนองขวัญ การบริหารจัดการน้ าจะใช้การเปิด-ปิด ท่อระบายน้ าปากคลองส่งน้ า  ปัญหาน้ า
ท่วมที่เกิดในพ้ืนที่จะเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ และจากการไหลหลากของปริมาณน้ ามาตามล า
น้ าสาขาต่างๆ บริเวณตอนเหนือของจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบกับการที่แม่น้ ายมมีระดับสูง ท าให้การ
ระบายน้ าไปยังแม่น้ ายมเป็นไปได้ช้า และปริมาณน้ าดังกล่าวยังท าให้เกิดผลกระทบกับพ้ืนที่ฝั่งขวาของ
แม่น้ ายมของจังหวัดพิจิตรเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมซ้ าซาก จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่มา : GISDA (2556) 
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 2.3.2 ปัญหาการขาดแคลนน้้าและภัยแล้ง 

  1) พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิงมีพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ อยู่ในพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน โดย
สัดส่วนระหว่างพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรในลุ่มน้ าสาขา คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก และปิง
ตอนล่างมีการพัฒนาเพียง ร้อยละ 9 ร้อยละ 14 ร้อยละ  23 ตามล าดับ ท าให้พ้ืนที่การเกษตรโดยส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในภาวะที่ฝนทิ้งช่วง 

  2) ส าหรับพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกส่วนใหญ่พ้ืนที่การเกษตรถูกพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน 
ได้แก่ โครงการท่อทองแดง โครงการคลองวังบัว โครงการวังยาง และโครงการหนองขวัญ โครงการ
ชลประทานเหล่านี้เป็นโครงการประเภทรับน้ านอง โดยรับน้ าจากแม่น้ าปิงโดยตรงผ่านทางอาคารท่อ
ระบายต่าง ๆ เข้ามาเก็บกักไว้ในระบบคลองชลประทาน ซึ่งมีทั้งส่วนที่ใช้คลองธรรมชาติเดิม และคลอง
ชลประทานที่ขุดใหม่เพ่ิมเติม โครงการชลประทานเหล่านี้เดิมออกแบบส าหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝน
เท่านั้น โดยการเปิดรับน้ าจากแม่น้ าปิงในช่วงฤดูน้ าหลากเข้าเก็บกักไว้ในคลองชลประทานในพ้ืนที่ และส่ง
น้ าไปช่วยพ้ืนที่เพาะปลูกในภาวะที่เกิดฝนทิ้งช่วง โดยปัญหาการขาดแคลนน้ าที่เกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
   (1) โครงการชลประทานส่วนใหญ่ก่อสร้างไว้นานแล้ว โดยในอดีตเขื่อนภูมิพลยั ง
ปล่อยน้ าได้เพียงพอท าให้น้ าไหลเข้าอาคารรับน้ าของแต่ละโครงการได้ ต่อมาลักษณะการระบายน้ าของ
เขื่อนภูมิพลเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ระดับน้ าในแม่น้ าปิงลดต่ าลงไม่สามารถไหลเข้าอาคารรับน้ าของแต่ละ
โครงการได้อย่างพอเพียง ประกอบกับในล าน้ าแม่ปิงมีตะกอนทรายจ านวนมาก ส่งผลให้เกิ ดการ
ตกตะกอนบริเวณหน้าอาคารรับน้ าต่างๆ และบางส่วนถูกพัดพาเข้าไปในคลองส่งน้ าชลประทานท าให้เกิด
ปัญหาการตื้นเขิน จากปัญหาทั้งสองสาเหตุท าให้น้ าไหลเข้าอาคารชลประทานน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ 
   (2) เกษตรกรบริเวณต้นคลองท าการเกษตรมากและบริเวณปลายคลองมีการขยาย
พ้ืนที่ท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ท าให้คลองส่งน้ าชลประทานไม่สามารถส่งน้ าไปให้เกษตรได้เต็มทุกพ้ืนที่ 
   (3) ระบบชลประทานที่ก่อสร้างมานานเกิดช ารุดเสียหายไม่สามารถส่งน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับคลองส่งน้ าบางส่วนตัดผ่านบริเวณดินทราย ท าให้เกิดการรั่วซึมสูงท าให้พ้ืนที่
ปลายคลองรับน้ าได้ไม่ทั่วถึง 

 2.3.3 พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (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 

  ในส่วนของจังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) จ านวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมลุ่มน้ าปิงตอนล่าง 
(ก าแพงเพชร – นครสวรรค์) มีพ้ืนที่ประมาณ 1,850,541 ไร่ อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ไปตามล าน้ า
แม่น้ าปิง ครอบคลุมอ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองลาน 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี และอ าเภอโกสัมพีนคร ดังแสดงในรูปที่ 2-7 
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รูปที ่2-6 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที่ 2-7 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 าทั้งหมดและ  
เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท าให้ทราบสถานการณ์       
ของปัญหาและน าไปประกอบในการพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการ      
ใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ าของจังหวัดก าแพงเพชรครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ 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 จังหวัดก าแพงเพชร 
ปี พ.ศ. 

 
ประชากร 

(คน) 
ความต้องการใช้น ้าอุปโภค-บริโภค  

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 
2560 (ปัจจุบัน) 729,133 39.92 

2565 733,344 40.15 

2570 737,579 40.38 

2580 (อนาคต 20 ปี) 746,124 40.85 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่าในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 39.92 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพ่ิมเป็น 40.15 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี 40.38 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 40.85 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
เพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้ าของลุ่มน้ าหลัก โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดก าแพงเพชรกับพ้ืนที่ลุ่มน้ า  
ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ    
ท้ายน้ าจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งประเมินได้ 2.267 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือคิดเป็น 71.49 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี  

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 จังหวัดก าแพงเพชร 
แผนการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ปัจจุบัน 5 ปี 10 ปี 20 ปี 

พ้ืนที่ชลประทานสะสม (ไร่) 1,974,898 2,062,833 2,062,833 2,155,826 

ใช้น้ าเพาะปลูกฤดูฝน (ล้าน ลบ.ม.) 2,018.34 2,108.21 2,108.21 2,203.21 

พ้ืนที่ชลประทานนาปรัง (ไร่) 394,979 412,566 412,566 431,165 

ใช้น้ าเพาะปลูกฤดูแล้ง (ล้าน ลบ.ม.) 403.66 421.64 421.64 440.65 

รวมความต้องการใช้น ้า(ล้าน ลบ.ม.) 2,422.01 2,529.86 2,529.86 2,643.91 

 ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากส่วนต่างใช้ประโยชน์ที่ดินใน
การเพาะปลูกในจังหวัดก าแพงเพชร กับการพัฒนาพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นพ้ืนที่เขตชลประทานแล้วในปัจจุบัน 

และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้
น้ าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานเท่ากับ 711.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 ผลการประเมินความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ว่า ความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร 

เท่ากับ 3,133.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อป ี และความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 3,241.29 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี  3,241.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  และ 3,355.34 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ในระยะ  

5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท าการประเมินความต้องการน้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก าลังการผลิต (ก าลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้น้ าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยท าการประเมินความต้องการใน
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อนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและ
แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 
33.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจะเพ่ิมเป็น 34.85 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 36.51 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี  และ 39.83 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 จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี 10 ปี 20 ปี
1 อปุโภค-บริโภค 39.92 40.15 40.38 40.85
2 รักษาระบบนิเวศน์ 71.49 71.49 71.49 71.49
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 2,422.01 2,529.86 2,529.86 2,643.91
  - นอกเขตชลประทาน 711.44 711.44 711.44 711.44
  - รวม 3,133.45 3,241.29 3,241.29 3,355.34

4 อตุสาหกรรม 12.09 12.69 13.30 14.50
รวม 3,256.95 3,365.63 3,366.46 3,482.19

ที่ กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ปี)
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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 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า (Water 
Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.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 ยุทธศาสตร์จังหวัดก้าแพงเพชร 

เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดก าแพงเพชรมุ่งสู่การเป็น “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   
 จังหวัดก าแพงเพชร มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)  ที่อยู่ในแผนด าเนินการ จ านวน 66 โครงการ  เป็นโครงการขนาด
กลาง 13 โครงการ และขนาดเล็ก 53 โครงการ  หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บ
กักน้ าได้เพ่ิมอีก 371.29 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 180,929 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

5,851 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามขนาดและระยะ

ด าเนินการ 

 
 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) - - - -
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - - -
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) - - - -
  - วงเงิน (ลา้นบาท) - - - -
2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 2 5 - 7
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - 9.00 - 9.00
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 1,356 - - 1,356
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 355.0000 1,287.8000 - 1,642.8000
3. ขนาดเลก็
  - จ านวน (โครงการ) 35 29 8 72
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 9.98 1.96 - 11.94
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 22,219 5,000 5,000 32,219
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 765.4050 493.8300 107.0000 1,366.2350

รวมทกุขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 37 34 8 79
  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 9.98 1.96 - 11.94
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 22,219 5,000 5,000 32,219
  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,120.4050 493.8300 107.0000 1,721.2350

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว  สามารถจ าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นจ านวน 66 โครงการ ดัง
ตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ า  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้งยุทธศาสตร์ที่ 2 หรือยุทธศาสตร์ที่ 3 หรือสามารถแก้หรือ
บรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ าและน้ าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามยุทธศาสตร์น้ า 

 
 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

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

ขนาดใหญ่ - - - - - -
ขนาดกลาง 7 1,642.8000 - - 7 1,642.8000
ขนาดเล็ก 71 1,306.2350 - - 71 1,306.2350

รวม 78 2,949.0350 - - 78 2,949.0350

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2
(การสรา้งความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3
(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1
โครงการระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าคลองน้้าไหล
 ระยะที ่2

คลองน้้าไหล คลองลาน กา้แพงเพชร 1,356    -       2563 2563
135.0000 

2
โครงการอา่งเกบ็น้้าคลองน้้าขาว            
อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

คลองลานพฒันา คลองลาน กา้แพงเพชร -       -       2563 2565
220.0000 

3 อา่งเกบ็น้้าคลองวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพนีคร กา้แพงเพชร -       -       2564 2566 170.0000 

4 อา่งเกบ็น้้าคลองขลุงล่าง คลองลานพฒันา คลองลาน กา้แพงเพชร -       -       2564 2566 463.0000 

5 อา่งเกบ็น้้าคลองปลาสร้อย ปางตาไว ปางศิลาทอง กา้แพงเพชร -       9.00      2567 2569 365.0000 

6 อา่งเกบ็น้้าเพชรจะขอ (คลองนาสวน) สักงาม คลองลาน กา้แพงเพชร -       -       2567 2568 187.8000 

7 อา่งเกบ็น้้าคลองสวนหมาก โป่งน้้าร้อน คลองลาน กา้แพงเพชร -       -       2568 2570 102.0000 

รวม 1,356       9.00 1,642.8000  

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ปี ก่อสรา้ง



 
 
โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าระดับจังหวัด     บทที่ 4 
จังหวัดก าแพงเพชร                          แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

  ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน  4-6  
 

 
 

รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1
กอ่สร้างอาคารบังคับน้้าคลองปูพ่ระร่วง โครงการส่ง
น้้าและบ้ารุงรักษาท่อทองแดง

ถ้้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย - -             2561 2561 8.0000

2 ฝายคลองดงพร้อมระบบส่งน้้า ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี - 0.19            2561 2561 28.4180
3 ฝายบ้านเพชรเจริญพร้อมระบบส่งน้้า ปางตาไว ปางศิลาทอง - 0.09            2561 2561 14.7370
4 ฝายบ้านมอฝ้ายพร้อมระบบส่งน้้า คลองแมล่าย เมอืง - 0.15            2562 2562 13.7500
5 ฝายคลองกระแชง โกสัมพี โกสัมพนีคร - 0.23            2562 2562 20.0000
6 ฝายแซมมนโตนพร้อมระบบส่งน้้า โป่งน้้าร้อน คลองลาน - 0.14            2564 2564 25.0000
7 ฝายบ้านวังทองพร้อมระบบส่งน้้า วังทอง เมอืง - 0.14            2564 2564 12.0000
8 ฝายบ้านปรางช่างยมพร้อมระบบส่งน้้า วังทอง เมอืง - 0.10            2564 2564 13.0000
9 ฝายบ้านท่าพทุรา โกสัมพี โกสัมพนีคร - 0.69            2564 2564 25.0000
10 ฝายคลองแมร่ะกา(บ้านลานกระทิง) วังควง พรานกระต่าย - 0.25            2565 2565 14.0000
11 ฝายบ้านใหมน่าบ่อค้า นาบ่อค้า เมอืง - -             2565 2565 15.0000
12 ฝายคลองเต่าใต้ นาบ่อค้า เมอืง - -             2564 2564 25.0000
13 ฝายคลองปิน่โต คลองน้้าไหล คลองลาน - -             2565 2565 12.0000
14 อาคารอดัน้้าบ้านแสนตอ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี - -             2565 2565 8.0000
15 ฝายบ้านรวงผ้ึง คลองน้้าไหล คลองลาน - -             2565 2565 12.0000

16
อาคารอดัน้้ากลางคลองห้วยท่ากระบาก พร้อมระบบ
ส่งน้้า

สักงาม คลองลาน 500 -             2565 2565 10.0000

17 ท้านบดินพร้อมอาคารประกอบคลองขัว นาบ่อค้า เมอืง - -             2565 2565 15.0000
18 ฝายมอตรากอย โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี - -             2565 2565 12.0000

19
ระบบส่งน้้าด้วยท่อส่งน้้าจากน้้าตกคลองวังเจ้า - 
หนองแดน

โกสัมพี โกสัมพนีคร - -             2565 2565 15.0000

20 อาคารบังคับน้้ากลางคลองล้าทวน (แห่งท่ี 5) ลานดอกไม้ เมอืง - -             2565 2565 8.0000
21 อาคารอดัน้้าบ้านน้้าดิบมะพร้าว (แห่งท่ี 3) ท่าไม้ พรานกระต่าย - -             2565 2565 8.0000
22 อาคารบังคับน้้าคลองทุ่งสนุ่น ระหาน บึงสามคัคี - 0.08            2566 2566 9.3000
23 ฝายคลองท่าส้ม อา่งทอง เมอืง - -             2566 2566 35.0000
24 อา่งเกบ็น้้าหนองสองห้อง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย - 0.03            2566 2566 25.0000
25 อา่งเกบ็น้้าภูหีบ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย - -             2566 2566 30.0000
26 อา่งเกบ็น้้าห้วยขมิน้ หนองหัววัว พรานกระต่าย - -             2566 2566 30.0000
27 ฝายแมร่ะกาบ้านวังชะโอน ท่าไมแ้ดง พรานกระต่าย - 0.18            2566 2566 15.0000
28 ฝายไร่อดุม คลองน้้าไหล คลองลาน - -             2566 2566 15.0000
29 อาคารบังคับน้้าคลองเรือ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา - -             2566 2566 9.3000
30 อาคารอดัน้้าบ้านน้้าดิบมะพร้าว (แห่งท่ี 2) ท่าไม้ พรานกระต่าย - -             2567 2567 10.3500

31 ฝายคลองวังเจ้าบ้านเนินมะกอกน้อย โกสัมพี โกสัมพนีคร - -             2567 2567 12.0000

32 ฝายบ้านคลองใหญ่ใต้ คลองน้้าไหล คลองลาน - -             2567 2567 12.0000
33 ฝายบ้านมอมะปรางทอง คลองน้้าไหล คลองลาน - 0.18            2567 2567 12.0000
34 ฝายบ้านแมส่อด คลองน้้าไหล คลองลาน - 0.23            2567 2567 12.0000
35 ฝายบ้านหนองปลาไหล คลองน้้าไหล คลองลาน - 0.18            2564 2564 12.0000
36 อา่งเกบ็น้้าห้วยโกรกปลากา้ง ทรงธรรม เมอืง - 0.18            2569 2569 35.0000
37 ฝายน้้าล้นคลองนารี นาบ่อค้า เมอืง - -             2569 2569 12.0000
38 อาคารบังคับน้้าคลองห้วยขั้ว นาบ่อค้า เมอืง - -             2569 2569 8.0000
39 อา่งเกบ็น้้าห้วยกุม่ ทรงธรรม เมอืง - -             2569 2569 35.0000
40 อา่งเกบ็น้้าห้วยโกรกพง ทรงธรรม เมอืง - -             2569 2569 35.0000

ท่ี ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร (ต่อ) 

 
 

 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

41
อาคารบังคับน้้ากลางคลองเจริญ และขุดสระเกบ็น้้า 2
 แห่ง อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ

เทพนิมติร บีงสามคัคี -            - 2569 2569 13.0000

42
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านใหมค่ลอง
เมอืง 2  (ระยะท่ี 2)

โกสัมพี โกสัมพนีคร 900            - 2567 2567 10.0000

43
สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านคลอง
แขยง 2

ท่าพทุธา คลองขลุง -            0.20 2565 2565 25.0000

44 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านแมล่าด แมล่าด คลองขลุง 2,219         0.20 2565 2565 25.0000

45 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านเกาะล้าไย วังบัว คลองขลุง 2,500         0.12 2565 2565 25.0000
46 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านบึงช้าง จันทิมา ลานกระบือ 2,000         0.10 2565 2565 25.0000
47 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านเกาะน้้าโจน ลานดอกไม้ออก เมอืง 3,500         0.11 2565 2565 25.0000
48 แกม้ลิงคลองแขยง ไตรตรึงษ์ เมอืง -            1.10 2565 2565 20.0000
49 แกม้ลิงวังขอนพร้อมอาคารประกอบ ระหาน บึงสามคัคี -            1.20 2565 2565 10.0000
50 แกม้ลิงโนนใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ หนองทอง ไทรงาม -            1.50 2565 2565 10.0000
51 แกม้ลิงคลองใน พร้อมอาคารประกอบ หนองทอง ไทรงาม -            1.20 2565 2565 8.0000
52 แกม้ลิงคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ โป่งน้้าร้อน คลองลาน -            1.10 2567 2567 50.0000
53 ประตูระบายน้้าคลองพร้าว โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง 9,000 - 2563 2563 90.0000
54 ฝายพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพนีคร 2,500         - 2564 2564 80.0000
55 ฝายคลองประดังงาวพร้อมระบบส่งน้้า ถ้้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย -            - 2565 2565 36.5000
56 ฝายบ้านนาใหม ่แห่งท่ี 1 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง -            - 2566 2566 4.5100
57 ฝายบ้านนาใหม ่แห่งท่ี 2 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง -            - 2567 2567 4.5100
58 ฝายบ้านศาลาแดง นาบ่อค้า เมอืง -            - 2568 2568 19.3600
59 ฝายบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อค้า เมอืง -            - 2569 2569 4.5100
60 ฝายบ้านทุ่งเฉลียว ไตรตรึงษ์ เมอืง 1,000         - 2569 2569 9.7900
61 ทรบ.คลองชะนาว หนองหัววัว พรานกระต่าย 600 - 2570 2570 5.5000
62 ฝายบ้านวังน้้าขาว ไตรตรึงษ์ เมอืง 1,000         - 2570 2570 12.6500
63 ฝายบ้านใหมว่งศ์เจริญ คลองน้้าไหล คลองลาน 1,500         - 2570 2570 8.0500
64 ปตร.บ้านคลองขลุง ปางตาไว ปางศิลาทอง 2,000         - 2571 2571 73.0000
65 ฝายบ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง 1,000         - 2572 2572 8.0000
66 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้้าบ้านมอรังงาม โกสัมพี โกสัมพนีคร 1,500 - N.A. N.A. - 
67 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้้าบ้านบึงหล่ม คลองน้้าไหล คลองลาน -            - N.A. N.A. - 
68 โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้้าบ้านไร่อดุม คลองน้้าไหล คลองลาน -            - N.A. N.A. - 
69 อาคารอดัน้้าคลองเตาขนมจีน อา่งทอง เมอืง -            - N.A. N.A. - 
70 ฝายคลองตาค้า สักงาม คลองลาน 500            - N.A. N.A. 26.0000

71
ฝายน้้าล้นพร้อมประตูระบายน้้าคลองใหญ่ (คลองกน้
ส้ม)

หินดาต ปางศิลาทอง -            - N.A. N.A. - 

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดก าแพงเพชร มีพ้ืนที่ 5,323,803 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,612,472 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 68 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 
1,974,898 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 55 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– พ.ศ. 2580)  ที่อยู่ในแผนด าเนินการ จ านวน 79 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 72 โครงการ  หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ าได้เพ่ิมอีก 11.94 
ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 32,219 ไร่ รวมเป็น 2,007,117 ไร่ ใช้วงเงินรวม 
1,721.2350 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะสั้น 37 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการและ
ขนาดเล็ก 35 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ าได้เพ่ิมอีก 9.98 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 22,219 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 1,120.4050 
ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะกลาง 34 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ 
และขนาดเล็ก 29 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ าได้เพ่ิมอีก 1.96 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 493.83000
ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด าเนินการตามแผนระยะยาว 8 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 8 โครงการ หาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส าหรับโครงการในแผนระยะยาว 
107 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดก าแพงเพชร  

 
 

 

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
5,323,803 3,612,472 1,974,898 32,219 2,007,117

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 ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

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

 


