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ค่าปรับปรุงโครงการ 
ลักษณะงาน 
 เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการชลประทานที่ก่อสร้าง  และใช้งานมาเป็นเวลานาน  มี
ประสิทธิภาพการชลประทานต่่ามาก  การซ่อมแซมเป็นจุดหรือแห่ง ๆ ไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงการได้  ต้องด่าเนินการทั้งระบบหรือทั้งโครงการ  โดยโครงการที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องผ่าน
การศึกษาความเหมาะสมมาแล้ว  และมีความพร้อมของแบบก่อสร้างทุกรายการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 - สภาพอาคารชลประทานเกิดการช่ารุดเสียหายมาก  ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้  
และต้องใช้งบประมาณสูงมาก 
 - มีการใช้งานมานานแล้ว  อายุของโครงการชลประทานไม่น้อยกว่า 30 ปี  และไม่สามารถสนอง
ความต้องการ  ในสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน 
 -  เป็นโครงการชลประทานซึ่งมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพต่่ากว่าก่าหนดไว้เดิม 
 -  เป็นโครงการชลประทานที่มีสภาพการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
 - เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานให้ความร่วมมือในการส่งน้่าและบ่ารุงรักษา   รวมทั้ง
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมชลประทานเป็นอย่างดี 
 -  เป็นโครงการชลประทานที่มีศักยภาพของน้่าต้นทุนสูง 
 
เกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการบรรจุแผนงานประจ าปี 
 -  เป็นงานที่มีภาระผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 -  เป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุเข้าแผนงานปรับปรุงโครงการแล้ว    การด่าเนินงานยังไม่แล้ว
เสร็จตามแผน 
 -  โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนงานใหม่ จะต้องมีผลการศึกษาทั้งโครงการ ที่กรมฯ เห็นชอบแล้ว 
 -  เป็นรายการงานที่บรรจุอยู่ในแผนหลักของผลการศึกษา  ตามล่าดับความส่าคัญ 
 -  เป็นงานที่มีความพร้อมของผลส่ารวจ  แบบก่อสร้าง  ประมาณการ  และไม่มีปัญหาที่ดิน 
 
การตรวจสอบความพร้อมงานปรับปรุงโครงการที่ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2555 
 -  เป็นโครงการที่มีการบรรจุเข้าแผนงานปรับปรุงโครงการแล้ว   การด่าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน 
 -  โครงการที่ขอบรรจุเข้าแผนงานใหม่  ขอผลการศึกษาทั้งโครงการที่กรมฯ เห็นชอบ 
 -  ตรวจสอบชื่อรายการ  โครงการ  สถานที่ตั้ง  และงบประมาณ 
 -  ตรวจสอบรายการงานบรรจุอยู่ในแผนงาน  MTEF  ปี 2555 – 2559 
 -  เป็นรายการที่ผูกพันตามสัญญา ม.23  ของปีที่ผ่านมา 
 -  ประมาณการ ชป.325  รายการค่านวณ  แบบก่อสร้างที่มีความพร้อมและสมบูรณ์ 
 -  มีเอกสารชี้แจง 1 โครงการ 1 แผ่น  1 แผนที่  ของแต่ละรายการงาน 
 
 



รายชื่อโครงการฯ ที่ด าเนินการปรับปรุงโครงการ 
โครงการฯ ที่ด่าเนินการเสร็จแล้ว 

1. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษากระเสียว 
2. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 
3. โครงการชลประทานก่าแพงเพชร (โครงการฯ แม่ปิงตอนล่าง) 
4. โครงการชลประทานสงขลา (ตอนชะมวง) 
5. โครงการระบบเก็บกักน้่าในล่าน้่าธรรมชาติ (โครงการชลประทานอุบลราชธานี) 
6. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช (อ่างฯ คลองกะทูน) 

 

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างด่าเนินการปรับปรุงโครงการ 
1. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
2. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่ลาว 
3. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาห้วยหลวง 
4. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าเสียวใหญ่ 
5. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าปาว (โครงการก่อสร้าง 1 ส่านักพัฒนาแหล่งน้่าขนาดใหญ่) 
6. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนกลาง 
7. โครงการชลประทานปากมูล (โครงการชลประทานอุบลราชธานี) 
8. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคอง 
9. โครงการชลประทานตราด  (อ่างฯ เขาระก่าขยาย) 
10. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะเทียม 
11. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษามหาราช 
12. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
13. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตเหนือ 
14. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
15. โครงการคลองขนานคลองมะชามเฒ่า-อู่ทอง (โครงการก่อสร้าง 1/12) 
16. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษานครศรีธรรมราช 
17. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 
18. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปัตตานี 
19. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาลุ่มน้่าโก-ลก 
20. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาลุ่มน้่าบางนรา 
21. โครงการชลประทานนราธิวาส  (พรุบาเจาะ-ไม้แก่น) 

 

โครงการฯ ใหม่ทีจ่ะขอเริ่มด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลายชุมพล 
2. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนบน 
3. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาบางพลวง 
4. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ 
 
 



โครงการฯ ที่มีผลศึกษาความเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะด่าเนินการในปีต่อ ๆ ไป 
1. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่กวง จ.เชียงใหม่ 
2. โครงการปรับปรุงและจัดการน้่าแบบมีส่วนร่วมล่าน้่ามอกและล่าน้่าสาขา                              

จ.ล่าปาง-จ.สุโขทัย 
3. โครงการปรับปรุงและจัดการน้่าแบบมีส่วนร่วมของราษฎรโครงการชลประทานขอนแก่น 
4. โครงการผันน้่าเติมล่าเชียงไกร จ.นครราชสีมา 
5. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าพระเพลิง จ.นครราชสีมา 
6. โครงการปรับปรุงและจัดการน้่าแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี 
7. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
8. โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบ่ท  (Master Plan) 
ค่าปรับปรุงโครงการ 

1. โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด  จังหวัดเชียงใหม่  ส่านักชลประทานที่  1   
 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ตั้งอยู่ในขอบเขตของลุ่มน้่าปิงตอนบน มีพ้ืนที่
โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ่าเภอสันทราย กับบางส่วนในอ่าเภอแม่ริม และอ่าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
พ้ืนที่โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่โครงการฝายสินธุกิจปรีชาและพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้่าแม่
งัดสมบูรณ์ชล โดยพื้นที่โครงการฝายสินธุกิจปรีชา มีฝายสินธุกิจปรีชาเป็นหัวงาน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
เมื่อ พ.ศ.2479 ส่วนพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้่าแม่งัดสมบูรณ์ชลมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเป็นหัวงาน ก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2528 
 เนื่องจากเป็นโครงการที่ด่าเนินงานมาเป็นเวลานาน จึงขาดเครื่องมืออุปกรณ์และระบบควบคุมท่ี
ทันสมัย ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ เช่น สภาพการเกษตรได้
เปลี่ยนแปลงจากท่ีวางโครงการไว้แต่เดิม นอกจากนี้ยังมีการน่าน้่าไปใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการ
สูบน้่าจากคลองส่งน้่าไปใช้นอกเขตพ้ืนที่โครงการอีกด้วย ท่าให้ระบบชลประทานเดิมไม่อาจสนอง ตอบต่อ
สภาพที่เปลี่ยนไป การปฏิบัติงานส่งน้่ามีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และการจัดสรรน้่าบางครั้งไม่สามารถ
ด่าเนินการได้ทั่วถึงในปริมาณและเวลาที่เกษตรกรผู้ใช้น้่าต้องการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการ
ลดลง นอกจากนี้โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ยังต้องส่งน้่าช่วยเหลือพ้ืนที่ขาดแคลนน้่า
บางส่วนของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่กวง ในฤดูแล้งประจ่าทุกปี จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความ
จ่าเป็นที่จะต้องท่าการปรับปรุงโครงการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส่งน้่าให้สูงขึ้น 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการใช้น้่าที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด  เพ่ือปรับปรุงโครงการ
ส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด  ให้ทันสมัย และสามารถให้บริการที่ดีสนองตอบต่อความต้องการอัน
พึงประสงค์ ของเกษตรกรและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ โดยมีเป้าหมายของการจัดการ
น้่าชลประทานที่ดี    คือ ความเพียงพอ  ความเสมอภาค และความน่าเชื่อถือ  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งหมด ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ่าเภอ ได้แก่ อ่าเภอสันทราย อ่าเภอแม่ริม อ่าเภอ
เมืองเชียงใหม่ อ่าเภอแม่แตง อ่าเภอดอยสะเก็ด และอ่าเภอสันก่าแพง 17 ต่าบล และ 3 เทศบาลต่าบล  
โดยพื้นที่รับประโยชน์ของการปรับปรุงโครงการ  ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝน 
68,283 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้งที่เป็นการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝนซ้่า  ภายในขอบเขต
พ้ืนที่รับประโยชน์ มีครัวเรือนเกษตรประมาณ  9,721 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรในปัจจุบันประมาณ  
34,617 คน   ผลประโยชน์ของโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด  ประเมิน
จากมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์จากการมีและไม่มีโครงการ  ซึ่ง
ผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับการเพาะปลูก        ฤดูฝนเกิดจากการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของพืชชนิด ต่าง 
ๆ โดยพื้นทีเ่พาะปลูกคงเดิม และผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับการเพาะปลูกฤดูแล้งเกิดจากการเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ และการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก    สรุปผลประโยชน์แยกแต่ละเขตพ้ืนที่รับประโยชน์ได้ดังนี้ 



 - พ้ืนที่โครงการฝายสินธุกิจปรีชา     19.86 ล้านบาท/ปี 
 - พ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้่าแม่งัดสมบูรณ์ชล   11.59 ล้านบาท/ปี 
 - พ้ืนที่ 1 ของพ้ืนที่โครงการแม่กวง      5.12 ล้านบาท/ปี 
 - พ้ืนที่ 2 ของพ้ืนที่โครงการแม่กวง      5.19 ล้านบาท/ปี 
 - พ้ืนที่ในแนว  200 ม.  จากคลองส่งน้่าสายใหญ่ของฝายสินธุกิจปรีชา  2.30 ล้านบาท/ปี 
        รวมผลประโยชน์โครงการ   44.06 ล้านบาท/ปี 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 

องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงโดยใช้มาตรการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงระบบชลประทาน ดังนี้ 

การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1.  การพัฒนาการเกษตร เช่น การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชให้เหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

น้่าชลประทาน  และ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้น้่าชลประทานอย่างถูกวิธี 
2.  การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการและองค์กร  ได้แก่ การพัฒนากระบวนการวางแผนและ

การจัดการน้่าชลประทาน โดยการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการจัดท่าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมขีดความ สามารถ
ให้แก่บุคลากรของโครงการและตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้่า การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
กลุ่มผู้ใช้น้่า  ให้ความรู้ด้านการชลประทานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ก่าหนด
มาตรการและสิทธิการใช้น้่าชลประทาน ส่าหรับพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน และ
ส่งเสริมให้มีการใช้น้่าชลประทานอย่างประหยัด 

การปรับปรุงโดยใช้มาตรการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการระบบ

ชลประทาน 
2. การปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดและติดตามผล  ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้่า/วัดอัตราการไหล

ในต่าแหน่งที่ส่าคัญ  และติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการบริหารจัดการน้่าชลประทาน 
3. การปรับปรุงระบบส่งน้่าด้วยมาตรการด้านการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงอาคารบังคับน้่า               

ดาดคอนกรีตบริเวณโค้งต่าง ๆ ของคลองส่งน้่าสายใหญ่ ที่มีการกัดเซาะและพังทลาย และ
เสริมคันคลองฝั่งซ้าย         บางต่าแหน่งเพ่ือกันการกัดเซาะ ปรับปรุงระดับท้องคลองซอย 1 
และ 7 ½ 

4. ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้่าชลประทาน 
5. ปรับปรุงการเสริมสันฝายสินธุกิจปรีชา ซึ่งปัจจุบันใช้การวางเสาไฟฟ้า อันเป็นมาตรการ

ชั่วคราว ให้เป็นการเสริมสันฝายแบบถาวรเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ 
6. ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้่าปิง  บริเวณท้ังฝายสินธุกิจปรีชา  เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารคมนาคม 

ติดต่อภายในพ้ืนที่โครงการให้มีความสะดวกข้ึน 
 
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2546 
 



2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ลาว 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่ลาว   ส่านักชลประทานที่  2   
 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่ลาว  เป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย ตัวฝายกั้นน้่า
แม่ลาวเขตตดิต่อระหว่างบ้านหมู่ที่ 6 ต่าบลดงมะดะ อ่าเภอแม่ลาว และบ้านสันมะแฟน ต่าบลธารทอง 
อ่าเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือส่งน้่าช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกในเขต อ่าเภอพาน อ่าเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย และอ่าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2506 จาก
การวางโครงการครอบคลุมพ้ืนที่โครงการทั้งสิ้น 221,300 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 184,000 ไร่ และเป็น
พ้ืนที่ส่งน้่า 166,000 ไร่ จากสภาพการใช้ ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันเหลือพ้ืนที่ส่งน้่าทั้งสิ้น 
158,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่รับน้่าจากโครงการฯ แม่ลาว 148,343 ไร่   และเป็นพ้ืนที่รับน้่าจากโครงการ
ฝายชัยสมบัติ 9,657 ไร่ ซึ่งซ้อนทับกันอยู่ จากการประชุมปรึกษากับทางโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาแม่
ลาว มีความเห็นว่าให้ตัดพ้ืนที่ของฝายชัยสมบัติออก จึงเหลือพ้ืนที่ส่งน้่าโดยโครงการแม่ลาวในปัจจุบัน 
148,343 ไร่ คลองส่งน้่าในพ้ืนที่ระบบคลองส่งน้่า ประกอบด้วย คลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งซ้าย  1  สาย  
(ความยาว  24.323 กม.)   และคลองซอย/คลองแยกซอย 16 สาย (ความยาว 35.366 กม.) คลองส่งน้่า
สายใหญ่ฝั่งขวา 1 สาย (ความยาว 49.480 กม.) และคลองซอย/คลองแยกซอย 31  สาย (ความยาวรวม 
74.77 กม.)  รวมเป็นความยาวคลองส่งน้่าทั้งสิ้นประมาณ 184 กม. 
 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้่าท่า
การเกษตร  โดยมีปริมาณน้่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท่าให้มีการปลูกพืชฤดูแล้งน้อยมาก  อีกท้ัง
ผลผลิตของพืชต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่่า  ซึ่งปัญหาส่าคัญในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เป็นปัญหาทั้ง
ทางด้านการผลิตและการตลาด  ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาด้านความสมบูรณ์ทรัพยากรดิน  และทรัพยากร
น้่าที่ไม่เพียงพอ  รวมทั้งปัญหาทางด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืช  ราคาผลผลิตตกต่่า  เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวทางการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 ส่วน  คือการปรับปรุงระบบการปลูกพืช
และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้น้่าในพ้ืนที่ให้ดีข้ึน  โดยพบว่าในปัจจุบัน ประสิทธิภาพของ
โครงการฯ อยู่ในช่วง 20 – 38 %  ซึ่งหากมีการปรับปรุงระบบคลองส่งน้่าและการใช้น้่าในพ้ืนที่
ชลประทาน ก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการชลประทานให้สูงขึ้นเป็น 35 – 47 % 

ข้อเท็จจริง 
โครงการฯ แม่ลาว ได้ด่าเนินการตามแผนงานเงินกู้ ASPL และงบประมาณแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน

ปี 2551  ดังนี้. 
1.  ปรับปรุงฝาย  ทรบ.ปากคลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งขวา  และฝั่งซ้าย 
2.  คลองส่งน้่าสายใหญ่ (RMC) ความยาว 49.480 กม. คลองซอยและคลองแยกซอย  โดยคลอง

แยกซอยบางสายมีผลการออกแบบแต่มิได้ก่อสร้าง   เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน  ได้แก่  คลองส่งน้่าสาย  
18L-RMC, 32L-RMC, 34L-RMC, 37L-RMC, 54L-RMC, 64L-RMC  และ 67L-RMC  รวม  7  สาย 

3.  รายงานการศึกษาปรับปรุงโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) ให้ท่าการ เพ่ิมความจุคลอง LMC ช่วง 
กม.0+000 – ปลายคลองที่ กม.24+323 ท่าการยกระดับน้่าในคลอง 0.30 – 1.00 ม. และท่าการดาด
คอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความเร็วและหน้าตัดการไหลของคลองส่งน้่า 



4. จากข้อ 3 มีผลการออกแบบด่าเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด่าเนินการก่อสร้างระยะที่ 1 ความยาวประมาณ 8.200 กม. ในปีงบประมาณ 2551 งบประมาณ 
41,561,200 บาท  ส่าหรับระยะที่ 2  และ 3  อยู่ในแผน MTEF  ของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552  
และ 2553  ตามล่าดับ 

5.  คลองซอยของคลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) จ่านวน 12 สาย  มีผลการสา่รวจภูมิ
ประเทศแล้ว  อยู่ระหว่างด่าเนินการออกแบบ 

ข้อพิจารณา 
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกรณี คลอง LMC   ซึ่งจะต้องมีแผนการด่าเนินการระยะที่ 2   และ  3 

ในปีงบประมาณ 2552  และ 2553   ตามล่าดับ  โดยมีเหตุผลประกอบการน่าเสนอคือ.- 
1.  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทานสอดคล้องตามยุทธศาสตร์กรมฯ 
2.  ระยะเวลาการปรับปรุงระบบชลประทานอาจส่งผลต่อโอกาสทางรายได้ของเกษตรกร 
3.  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ 23.66% และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน 

1.96 (ที่อัตราส่วนลด 12%) 
ข้อเสนอ 
1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบด่าเนินการตามแผน MTEF  ปี 2552 – 2555 
2.  น่าเสนอส่วนปรับปรุงบ่ารุงรักษา    ส่านักอุทกวิทยาและบริหารน้่า   เพ่ือพิจารณาบรรจุใน

แผนงานของกรมฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน    เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้มีน้่าใช้ท่าการเกษตร  
อุปโภค - บริโภค  อุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างเพียงพอ 
 2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการน้่าชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการตลาดในภูมิภาค 
 4.  เพ่ือพัฒนาการจัดตั้งองค์กรการเกษตร 
 
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ปรับปรุงระบบชลประทานของโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  เกษตรกรมีน้่าใช้ท่า
การเกษตรอย่างเพียงพอ  รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบการเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งในด้าน
การปลูกพืช  การส่งน้่า  และการจัดตั้งองค์กรการเกษตร 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 ในการปรับปรุงระบบส่งน้่านั้น  เนื่องจากคลอง RMC, LMC และคลองซอยเดิมที่ก่อสร้างไว้  มี
ความจุคลองน้อยกว่าความต้องการน้่าสูงสุด  และคลองส่งน้่าไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งน้่าทั้งหมด  จึงมีความ
จ่าเป็นต้องปรับปรุงระบบส่งน้่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม  โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. ยกระดับสันฝายขึ้น 0.50 ม. จากปัจจุบัน +427.50 ม.รทก. เพ่ิมเป็น +428.00 ม.รทก. โดย
การติดตั้งฝายยางบนสันฝายเดิม เพ่ือเพ่ิมระดับน้่าในคลอง RMC และคลอง LMC ให้สามารถส่งน้่าแก่
พ้ืนที่ชลประทาน 148,343 ไร่ 



2. เนื่องจากสภาพโครงการโดยทั่วไปของหัวงานฝายแม่ลาว และอาคารประกอบ อยู่ในสภาพดี  
มีความม่ันคงแข็งแรง มีเพียงผิวคอนกรีตของตัวฝายแม่ลาว ที่ถูกกัดกร่อนเป็นหลุมเล็กๆ และความยาว
ของ Stilling Basin ด้านท้ายน้่าไม่เพียงพอส่าหรับปริมาณน้่าหลาก 466.79 ลบ.ม./วินาที จึงจ่าเป็นต้องมี
การปรับปรุงซ่อมแซมผิวคอนกรีตของตัวฝายแม่ลาว 

3. เพ่ิมปริมาณน้่าเข้าสู่ระบบส่งน้่า โดยก่อสร้าง ทรบ.ปากคลองเสริมเข้ากับ ปตร.เดิม โดยอาคาร
รับน้่าปากคลอง RMC และคลอง LMC จะรับปริมาณน้่าได้เท่ากับ 26.317 ลบ.ม./วินาที  และ 8.532 ลบ.
ม./วินาที  ตามล่าดับ 

4.  เพ่ิมความจุคลอง RMC ช่วง กม.0+000 ถึงปลายคลองที่ กม.49+480 ท่าการยกระดับน้่าใน
คลอง 0.30 – 1.00 ม. และท่าการดาดคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความเร็ว และหน้าตัดการไหลของน้่า 

5.  เพ่ิมความจุคลอง LMC ช่วง กม.0+000 ถึงปลายคลองที่ กม.24+323 ท่าการยกระดับน้่าใน
คลอง 0.30 – 1.00 ม. และท่าการดาดคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความเร็ว และหน้าตัดการไหลของน้่า 

6.  ปรับปรุงเพิ่มความจุคลองซอยและคลองแยกซอยเดิม โดยท่าการดาดคอนกรีต คลองดินเดิม
ทั้งหมด หรือการเสริมคอนกรีตด้านข้างคลอง 

7.  ท่าการก่อสร้างคลองซอย จ่านวน 5 สาย และคลองแยกซอยเพ่ิมเติมจ่านวน 13 สาย โดยใช้
ล่าเหมืองราษฎรและทางระบายน้่าธรรมชาติเป็นคลองส่งน้่า เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ส่งน้่าของโครงการ 
ได้แก่ คลองส่งน้่า 3R, 10R, 3L, 17L, 11R, 1L-10R, 2L-10R, 1L-14R, 2L-14R, 4L-14R, 1L-4L, 2R-4L, 
3R-4L, 1R-8L, 2L-8L, 2R-13L, 1L-13L   และ 2L-13L 

8. ท่าการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชลประทานเดิม ได้แก่ ทรบ.ปากคลองแยกซอย และท่อส่ง
น้่าเข้านา โดยท่าการติดตั้งบานระบาย ให้สามารถควบคุมปริมาณน้่าซึ่งจะส่งเข้าแปลงนา 

9.  ท่าการก่อสร้างอาคารชลประทานทดแทนอาคารเดิมซึ่งใช้งานมานาน และอยู่ในสภาพช่ารุด
ทรุดโทรม ได้แก่ อาคารอัดน้่า อาคารน้่าตก รางเท สะพานน้่า ท่อลอดถนน ไซฟอนลอดล่าห้วยธรรมชาติ  
ท่อลอดคลองส่งน้่า 

10.  ท่าการก่อสร้างอาคารชลประทานใหม่เพ่ิมเติม ได้แก่ อาคารอัดน้่า อาคารน้่าตก     ท่อลอด
ถนน  ท่อส่งน้่าเข้านา ให้เพียงพอส่าหรับพ้ืนที่ส่งน้่า 

11. ปรับปรุงคันคลอง 14R-LMC ฝั่งขวา ด้านติดแม่น้่าแม่ลาว ตั้งแต่ถนนพหลโยธินจนถึงฝายชัย
สมบัติ ความยาวรวม 6,618 เมตร โดยท่าการยกระดับคันคลองข้ึนประมาณ 1.50 ม. เพ่ือป้องกันน้่าหลาก
จากล่าน้่าแม่ลาว ในระยะที่ 1 ที่คาบความถี่การเกดิซ่้า 5 ปี 

12. ก่อสร้างรางระบายน้่าข้างคลอง RMC และคลอง LMC เพ่ือระบายน้่าป่าไปลงล่าห้วย
ธรรมชาติ  เพ่ือป้องกันไม่ให้ไหลเข้าคลองส่งน้่า 
 
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 



3. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาห้วยหลวง  บ้านโคกสะอาด  ต่าบลโคกสะอาด  อ่าเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี  ส่านักชลประทานที่  5 

 
เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ิมความจุเก็บกักจาก  118.362  ล้าน ลบม.  เป็น  135.567  ล้าน ลบม.  ซึ่งท่าให้สามารถส่ง
น้่าให้การประปาและอ่ืน ๆ   และส่งน้่าให้แก่พ้ืนที่การเกษตรฤดูแล้ง  สามารถเพ่ิมได้เป็น  30,300  ไร ่ 
และสามารถช่วยเก็บกักปริมาณน้่านองที่เกิดขึ้นในฤดูฝน  เพ่ือลดความเดือดร้อนจากน้่าท่วมพ้ืนที่ตัว
จังหวัดอุดรธานีทางด้านท้ายน้่า 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานในการช่วยเหลือราษฎรให้มีน้่าใช้ท่าการเกษตร  
อุปโภค – บริโภค  อุตสาหกรรม  ฯลฯ  อย่างเพียงพอ  ในพ้ืนที่ในเขตชลประทาน  พร้อมกับ
การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการน้่าชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม โดยเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับตลาดในภูมิภาค 
4. เพ่ือพัฒนาการจัดตั้งองค์กรเกษตรกร 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  เพ่ิมความจุเก็บกัก  จาก  118.362  ล้าน ลบม.  เป็น  135.567  ล้าน ลบม. 
 2.  เพ่ิมพ้ืนที่การเกษตรในฤดูแล้ง  จาก  16,352  ไร่  เป็น  30,300   ไร่ 
 3. ช่วยเก็บกักปริมาณน้่านองที่เกิดขึ้นในฤดูฝน  เพ่ือลดความเดือดร้อนจากน้่าท่วมพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรน้่าให้สูงขึ้น 
 5. สามารถรองรับความต้องการน้่าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  ที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตของ
ประชาชน 
 
แนวทางการปรับปรุง 
 -  งานปรับปรุงตัวเขื่อนและอาคารประกอบ 
 -  งานปรับปรุงคลองสายใหญ่  คลองซอย  และอาคารประกอบ 
 -  งานปรับปรุงระบบระบายน้่า 
 -  งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  อาคารส่านักงาน  และบ้านพัก 
 -  งานปรับปรุงถนนเข้าโครงการ 
 
ผลการศึกษา 
 แล้วเสร็จ  ปี  พ.ศ. 2542 



4. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าเสียวใหญ่ 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าเสียวใหญ่   ส่านักชลประทานที่  6  
 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 เนื่องจากกรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา  ได้ด่าเนินการศึกษาความเหมาะสม  ส่ารวจ
และออกแบบรายงานการจัดท่าแผนการพัฒนาแหล่งน้่าและการจัดการน้่า  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  และเสร็จ
ในปี พ.ศ.2549  ซึ่งงานที่มีความจ่าเป็นต้องด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2551  มี  5 กิจกรรม  คือ 

1. ส่ารวจ – ออกแบบ  เตรียมความพร้อม 
2. งานพัฒนาปรับปรุงฝายและระบบส่งน้่า 
3. งานปรับปรุงแก้มลิงขนาดใหญ่ 
4. งานผันน้่าระหว่างลุ่มน้่า 
5. งานปรับปรุงอ่างเก็บน้่า 

 
วัตถุประสงค์ 
 พ้ืนทีลุ่่มน้่าเสียวใหญ่  มีพ้ืนที่ลุ่มน้่า  4,330 ตร.กม.  อยู่ในเขต  4  จังหวัด  16  อ่าเภอ  และเป็น
พ้ืนที่คาบเกี่ยวกับทุ่งกลาร้องไห้  มีล่าน้่าสายหลักคือ  ล่าน้่าเสียว  ยาว  245  กม.  และมีล่าน้่าสายส่าคัญ
อีกหลายสาย อาทิ  ล่าเตา, ล่าเสียวน้อย, ห้วยยาง, หว้ยน้่าเค็ม, ล่ากุดกู ่  ฯลฯ  แต่มีสภาพความ
แปรปรวนทางอุทกวิทยาเป็นอย่างมาก  ซึ่งจะประสบภัยแล้งและอุทกภัยเป็นประจ่า  จากการวิเคราะห์ 
SWOT  จะพบปัญหาหลัก  5  ประการ  ประกอบด้วย 
 1.  ปัญหาการขาดแคลนน้่า  โดยเฉพาะเพ่ือการเพาะปลูก 
 2.  ปัญหาน้่าท่วม  ในฤดูน้่าหลาก 
 3.  ปัญหาการบริหารจัดการน้่า 
 4.  ปัญหาคุณภาพดิน  มีความสมบูรณ์ต่่า  และเป็นดินเค็ม 
 5.  ปัญหาคุณภาพน้่า  แหล่งน้่าบางแห่งมีความค็มสูง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 สามารถจัดสรรน้่าให้กับพ้ืนที่ชลประทานฤดูฝนได้  113,184  ไร่  และในฤดูแล้ง  23,441  ไร่ 
 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้่าของอ่างเก็บน้่าที่มีอยู่เดิม 
2. การพัฒนาปรับปรุงฝาย  และระบบส่งน้่าตามล่าเสียวใหญ่ 
3. การผันน้่าระหว่างอ่างเก็บน้่า 
4. การผันน้่าจากล่าน้่าสายหลักไปเก็บในอ่างฯ เดิม 
5. การผันน้่าจากล่าน้่าสายหลักไปเก็บไว้ในอ่างฯ ที่สร้างขึ้นใหม่ 
6. การผันน้่าเข้าล่าน้่าสาขา  การพัฒนาล่าน้่าสาขา 



7. การพัฒนาแหล่งน้่าธรรมชาติเป็นแก้มลิง 
 
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 – 2549  (รายละเอียดตามตารางที่แนบ) 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – จบโครงการ 

- ส่ารวจ-ออกแบบ  เตรียมความพร้อม  งบประมาณ  116.265  ล้านบาท 
- งานพัฒนาปรับปรุงฝายและระบบส่งน้่า  1,029.780  ล้านบาท 
- งานปรับปรุงแก้มลิงขนาดใหญ่  690.740  ล้านบาท 
- งานผันน้่าระหว่างลุ่มน้่า  1,930  ล้านบาท 
- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้่า  52.931  ล้านบาท 

รวมงบประมาณ  3,991.765  ล้านบาท 
ผลการศึกษา 

เริ่มท่าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์   
ส่านักชลประทานที่  6 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 เนื่องจากกรมชลประทานได้ก่อสร้างเข่ือนล่าปาวและอาคารประกอบ  เพ่ือเก็บกักน้่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2506  สามารถเก็บกักน้่าได้ในปี พ.ศ. 2510  พร้อมกันนั้นได้ท่าการก่อสร้างระบบส่งน้่าชลประทานและ
ท่าการส่งน้่าในส่วนที่เป็นระบบส่งน้่าก่อสร้างมาเป็นระยะ ๆ ระบบส่งน้่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 
2528  ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เรื่อยมา  จากสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานานดังกล่าว  
อาคารชลประทานต่าง ๆ ของโครงการ  ได้แก่ เขื่อนหัวงาน  ระบบชลประทาน  และอาคารประกอบต่าง 
ๆ ย่อมจะช่ารุดตามสภาพ  ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลบ่ารุงรักษามาโดยตลอดก็ตาม  ประกอบกับสภาพ
ความต้องการใช้น้่า  สภาพสิ่งแวดล้อม  และสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปจากการศึกษาวางโครงการ
ที่ด่าเนินการในปี พ.ศ. 2499  เช่น ความต้องการใช้น้่าส่าหรับการประกอบกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะการปลูกพืชในฤดูแล้งเพิ่มขึ้นมาก  โดยมีพืชหลักท่ีท่าการเพาะปลูกได้แก่  ข้าวนาปรัง  ซึ่งมี
พ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจากเดิม 157,543 ไร่ (ร้อยละ 91.40 ของพ้ืนที่ท่าการเกษตรทั้งหมด) ในฤดูแล้งปี 
2542/2543 เป็น 216,299 ไร่ (ร้อยละ 93.81 ของพ้ืนที่ท่าการเกษตรทั้งหมด)  ในฤดูแล้งปี 2546/2547  
ในขณะเดียวกันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรบางราย  จากการปลูกพืชไป
เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า  (กุ้งก้ามกราม  และปลาประเภทต่าง ๆ) ซึ่งต้องท่าการระบายน้่าทิ้งเพ่ือเปลี่ยน
เอาน้่าใหม่เข้าไปทดแทนเป็นระยะ ๆ ท่าให้การบริหารจัดการน้่ามีความยุ่งยากเพ่ิมมากข้ึน  ไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการใช้น้่าเพ่ือประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่โครงการได้เต็มศักยภาพตาม
ปริมาณน้่าต้นทุนที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้่า 
 สภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
 ในพ้ืนที่ชลประทานของโครงการฯ ซึ่งแบ่งพ้ืนที่ชลประทานออกเป็น 8  ฝ่าย  ประกอบด้วยฝ่าย
ส่งน้่าฯ ที่ 2 – 9  มีพ้ืนที่ชลประทานรวมกันประมาณ 314,000 ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ 4 
อ่าเภอ 30 ต่าบล   237 หมู่บ้าน   จ่านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  26,600 ครัวเรือน  แต่ละครัวเรือน
มีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย  60,728 บาท/ปี  พ้ืนที่ถือคลองเฉลี่ย 13.6 ไร่/ครัวเรือน  และโครงการฯ ได้
ด่าเนินการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้่าไว้แล้วเต็มพ้ืนที่  ประกอบด้วย 
 
  1. กลุ่มผู้ใช้น้่าชลประทาน    1,165   กลุ่ม 
  2. สมาชิกผู้ใช้น้่าชลประทาน  30,372   ราย 
  3. กลุ่มบริหารการใช้น้่าชลประทาน        34 กลุ่ม 
     (เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้น้่าชลประทาน  599  กลุ่ม) 
  4. สหกรณ์ผู้ใช้น้่าชลประทาน           1  สหกรณ์ 
  และในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้น้่าชลประทานได้ท่าการรวมตัวกันเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้่า
ชลประทานเพิ่มข้ึนและกลุ่มบริหารการใช้น้่าชลประทานก็ได้จัดตั้งจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ผู้ใช้น้่า
ชลประทานเพิ่มข้ึนด้วย 



 ระบบชลประทานเดิม 
 ลักษณะระบบชลประทานเดิมของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าปาว  ประกอบด้วย 
 - คลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งขวา  ยาว 91.70 กม. ส่งน้่าให้พื้นที่ชลประทานฝั่งขวาของล่าปาว  และ
พ้ืนที่บางส่วนของฝั่งซ้ายแม่น้่าชี  ท่าการปลูกพืชประจ่าปีได้ประมาณ 232,800 ไร่ 
 -   คลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ยาว  66.90 กม.  ส่งน้่าให้พ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายของล่าปาว  ท่า
การปลูกพืชประจ่าปีได้ประมาณ  81,200  ไร่ 
 -   คลองส่งน้่าสายซอย    และสายแยกซอย  ที่แยกออกจากคลองสายใหญ่ ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้าย  
รวมกันจ่านวน  112  สาย  ความยาวรวม  452.375  กม. 
 -   อาคารบังคับน้่าในคลองส่งน้่า  มีทั้งสิ้น  1,554  แห่ง 
 -  คูส่งน้่าสายหลักและสายแยก  จ่านวน  1,134  สาย  ความยาวรวมทั้งสิ้น  2,300  กม. 
 -   อาคารบังคับน้่าในคูส่งน้่า  มีทั้งสิ้น  10,627  แห่ง 
 -   ระบบการระบายน้่า  ประกอบด้วยคลองระบายน้่าที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน  จ่านวน  
108  น  ความยาวรวมทั้งสิ้น  248  กม.  และอาคารบังคับน้่าในคลองระบายน้่าทั้งสิ้น  40  แห่ง 
 สภาพปัญหาของระบบส่งน้ าในปัจจุบัน 
 1. สภาพผิวคอนกรีตของคลองส่งน้่า  ถูกกัดกร่อนจนมองเห็นหินหรือกรวดโผล่ขึ้นมา  บางช่วงมี
การแตกหักเสียหาย และดินคันคลองพังทลายเลื่อนตัวลงมาทับถมในคลองด้วย  นอกจากนี้ยังมีปัญหา
เรื่องตะกอนจากพ้ืนที่สูงข้างคลองท่ีไหลลงมาทับถมในคลองบริเวณท่ีคลองส่งน้่าตัดผ่านที่สูง 
 2. อาคารบังคับน้่าในคลองส่งน้่า  ไม่สามารถท่างานได้เต็มศักยภาพ  มีความช่ารุดเสียหายมาก  
เช่น  อาคารบังคับน้่ากลางคลองและอาคารล่าเลียงน้่า  เกิดการอุดตันหรือมีขนาดเล็กเกินไปท่าให้เกิด  
Headloss  มากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อระดับน้่าด้วยเหนือน้่า  หรือหากหากระดับน้่าสูงสุดสูงกว่าที่ก่าหนด
ไว้เดิม  ส่วนพ้นน้่าของอาคารที่ก่าหนดไว้อาจไม่เพียงพอ  ท่าให้เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้่าในคลองได้  
ส่วน ทรบ.ปากคลอง  ท่อส่งน้่าเข้านา  อาคารทิ้งน้่าข้างคลอง  และอาคารรับน้่าป่า  จะมีผลต่อการไหล
ของน้่าในคลองไม่มากนัก  แต่จะได้รับผลกระทบจากการที่ระดับน้่าในคลองที่เปลี่ยนแปลงไป  แต่หาก
ระดับน้่าในคลองสูงขึ้นก็จะเป็นผลดีต่ออาคารดังกล่าวเนื่องจากจะสามารถระบายน้่าออกมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถบริหารที่ดี  ตอบสนองต่อความต้องการน้่าของเกษตรกรที่มีสูงขึ้น  มีความพึง
พอใจและเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ  โดยมีเป้าหมายของการจัดการน้่าชลประทานที่ดี  
คือความเพียงพอ  ความเสมอภาค  และความน่าเชื่อถือ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สามารถจัดสรรน้่าให้กับพ้ืนที่ชลประทาน 314,000  ไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของ 4 
อ่าเภอ 30 ต่าบล   237 หมู่บ้าน   จ่านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์  26,600 ครัวเรือน 
 2.  สามารถขยายพ้ืนที่ชลประทานในฤดูแล้งภายในพ้ืนที่โครงการได้เพ่ิมข้ึนอีก 56,600 ไร่  โดย 
เพ่ิมข้ึนจาก  180,000  ไร่  เป็น  236,500 ไร่ 
 3.  ท่าให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น   เป็นผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น  การพัฒนา 
การเกษตร  การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  การพัฒนาชุมชน 
 4.  ช่วยลดปัญหาการว่างงานของเกษตรกร   เช่น เกษตรกรสามารถมีน้่าส่าหรับใช้เพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง 



แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 ผลจากการประเมินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบส่งน้่าของโครงการฯ ล่าปาว  รวมทั้งการ
ประเมินสภาพจากการเดินทางตรวจสอบสภาพคลองส่งน้่าสายใหญ่แล้ว  จึงเสนอแนวทางเบื้องต้นในการ
ปรับปรุงระบบส่งน้่าของโครงการฯ ล่าปาว  ดังนี้ 
 1.  เปลี่ยนค่า ส.ป.ส. ความขรุขระ  (Manning’s n)  ที่ใช้ในการค่านวณออกแบบขนาดคลอง
ดาดคอนกรีตจากเดิม  0.014  ให้มีค่าสูงขึ้น  โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 0.020 – 0.024  และออกแบบ
ปรับปรุงขนาดคลองให้สามารถส่งน้่าได้ตามปริมาณน้่าที่ออกแบบไว้เดิม  ด้วยวิธีการยกระดับน้่าสูงสุดใน
คลองส่งน้่าให้สูงขึ้น  ในกรณีท่ีสภาพคลองส่งน้่าอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  โดยการเสริมขอบดาดคอนกรีต
จากเดิมข้ึนไป  เพ่ือให้มีส่วนพ้นน้่าเพียงพอ 
 2.  ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่วนที่แตกหักเสียหายหรือสภาพผิวคอนกรีตถูกกัดกร่อน ให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมใช้งาน 
 3.  ปรับปรุงระบบระบายน้่าข้างคลอง   โดยท่าทางระบายน้่าข้างคลองในบริเวณที่คลองตัดผ่านที่
สูงเพื่อชักน้่าและตะกอนไปลงตามทางระบายน้่าธรรมชาติ 
 4.  ในกรณีที่มีการรับน้่าเข้าคลอง  จัดท่า  Sand  Trap  ในคลองส่งน้่าบริเวณท้ายอาคารรับ
น้่าป่า  เพื่อเป็นที่รวบรวมตะกอนไว้ส่าหรับขุดลอกออกไปทิ้งเม่ือสิ้นสุดฤดูส่งน้่า 
 5.  ออกแบบ  Side  Channel  Spillway   หรือ  Wasteway  เพ่ิมเติมในบริเวณท่ีเหมาะสม  
เพ่ือระบายน้่าส่วนเกินออกไปจากคลอง  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาน้่าล้นคันคลอง  และมี  Bottom  Drain  
เพ่ือช่วยระบายน้่าในคลองให้แห้งเพ่ือขุดลอกตะกอนในช่วงหลุดส่งน้่า 
 6.  ปรับปรุงอาคารล่าเลียงน้่าและอาคารบังคับน้่าที่ส่งผลกระทบต่อระดับน้่าสูงสุดในคลอง  ให้มี
ความเหมาะสม  เช่น  เพ่ิมสะพานน้่า/เสริมระดับขอบสะพานน้่า  ขยายช่องเปิดอาคารบังคับน้่ากลาง
คลอง  หรือเปลี่ยนท่อลอดคลองธรรมชาติ  (Siphon)  เปน็สะพานน้่า  ท่อลอดถนนเป็นสะพาน  เป็นต้น  
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลด  Headloss  ที่เกิดขึ้น 
 7.  ปรับปรุงถนนบนคันคลองและผิวจราจรราดยางของคลองส่งน้่าบางช่วงหรือบางสาย เพ่ือให้ มี
สภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 
งบประมาณในการด าเนินการ  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – 2554) 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน  โครงการส่งน้่าและบ่ารุง 
รักษาล่าปาว  (เฉพาะงบลงทุน)  รวมทั้งสิ้น  600,324,000  บาท  แยกเป็น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  วงเงิน 238,817,000  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553  วงเงิน 495,355,000  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  วงเงิน 164,585,000  บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  วงเงิน        324,000  บาท  (ค่าปิดงาน) 
 
ผลการศึกษา 

ด่าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 



6. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าชีตอนกลาง 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
  โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนกลาง  จังหวัดร้อยเอ็ดส่านัก
ชลประทานที่ 6 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนกลาง  เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามหนังสือท่ี 
นร 1008.3.2/245 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 และค่าสั่งกรมที่ 103/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 
โดยมีภารกิจความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการน้่าและส่งน้่าให้พ้ืนที่ชลประทาน ประมาณ 100,000 ไร่  
และมีอาคารชลประทาขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (เดิม) ได้ถ่ายโอน
ภารกิจตั้งแต่ปี 2546 จ่านวน 9 แห่ง คือ 

1. เขื่อนระบายน้่าฝายชนบท ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
2. เขื่อนระบายน้่าฝายมหาสารคาม ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
3. เขื่อนระบายน้่าฝายวังยาง ต.ล่าชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
4. เขื่อนระบายน้่าฝายร้อยเอ็ด ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
5. สถานีสูบน้่า P1 ฝายมหาสารคาม พร้อมเครื่องสูบน้่าขนาดใหญ่ ชนิด Vertical Mixed Flow 

จ่านวน 2 เครื่อง และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
6. สถานีสูบน้่า P2 ฝายมหาสารคาม พร้อมเครื่องสูบน้่าขนาดใหญ่ ชนิด Inclined Pump 

จ่านวน 2 เครื่อง และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
7. สถานีสูบน้่าฝายวังยาง พร้อมเครื่องสูบน้่าขนาดใหญ่ ชนิด Vertical Mixed Flow จ่านวน 3 

เครื่อง และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
8. สถานีสูบน้่าฝายร้อยเอ็ด พร้อมเครื่องสูบน้่าขนาดใหญ่ ชนิด Vertical Mixed Flow จ่านวน 

6 เครื่อง และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
9. สถานีสูบน้่าพนมไพร พร้อมเครื่องสูบน้่าขนาดใหญ่ ชนิด Vertical Mixed Flow จ่านวน 5 

เครื่อง และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
จากภารกิจรับผิดชอบดังกล่าว  หัวงานโครงการและเข่ือนระบายน้่า  พร้อมทั้งระบบระบาย 
Radial Gate และระบบชลประทานอ่ืน ๆ ซึ่งได้ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2535 – 2545 มีสภาพช่ารุด 
จ่าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 
วัตถุประสงค์ 
 ปรับปรุงให้หัวงานโครงการและเข่ือนระบายน้่า  ระบบชลประทานอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคง
แข็งแรง  ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และบริหารจัดการน้่าในลุ่มน้่าชี ท่าให้บรรเทา
ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้่าหลาก 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 5,000 ราย  สามารถส่งน้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยเหลือพ้ืนที่การชลประทานได้ประมาณ 100,000 ไร่ 



แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนกลาง  ได้แบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ คือ 

1. แผนงานระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) 
ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนระบายน้่าและอาคารประกอบ  โรงสูบน้่าที่ส่าคัญและมีความจ่าเป็น

เร่งด่วน  จ่านวน 9 รายการ วงเงินประมาณ 61.00 ล้านบาท 
2. แผนงานระยะที่ 2 (ระยะต่อเนื่อง) 

ก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน  เพ่ือความสมบูรณ์ ครอบคลุมในทุกกิจกรรม จ่านวน 49 
รายการ  วงเงินประมาณ 545.30 ล้านบาท 

รวมวงเงินทั้งสิ้น  ประมาณ  606.30 ล้านบาท 
 
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่ตั้งใหม่  ท่าให้มีงานหลายอย่างที่ต้องเร่งด่าเนินการโดยเร่งด่วน  และ
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมีจ่ากัด  ถ้าจัดท่าเป็นแผนระยะยาวรายปีคาดว่าจะต้องใช้เวลา
มากกว่า 5 ปี และหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนจะสามารถด่าเนินการให้แล้วเสร็จได้เร็วขึ้น  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. โครงการชลประทานปากมูล 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการชลประทานปากมูล  จังหวัดอุบลราชธานี   ส่านักชลประทานที่  7 
 
เหตุผลความจ าเป็น 

เขื่อนปากมูลได้รับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ในเดือนพฤศจิกายน 2530 ซ่ึง
การจัดท่าแผนได้ค่านึงถึง  ต้นทุนการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยภาพรวมให้มีต้นทุนต่่าสุด (Least Cost 
Planning) ข้อมูลในปี 2530 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีความต้องการไฟฟ้าจริง 252 เมกะวัตต์ 
(3.7 เท่าของปี 2530) ในขณะที่ภาคดังกล่าวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพียงเขื่อนสิรินธร (36 เมกะวัตต์) เพียง
แหล่งเดียว ซึ่งหากไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าในภาคนี้อีกจะท่าให้เกิดไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับได้ง่าย ซึ่งจะท่าให้
ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความเดือนร้อนและเสียหาย 

โครงการเขื่อนปากมูลได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และก่อสร้าง
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2537 ก่าลังผลิต  136 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้า 280 ล้านหน่วยต่อปี และมี
ต้นทุนโครงการ 6,600 ล้านบาท 

แต่เนื่องจากยังมีภารกิจหลายอย่างเกี่ยวกับโครงการเขื่อนปากมูลที่จะต้องด่าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีโครงการ  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเร่งรัดด่าเนินการจัดท่าคลองชลประทานส่งน้่าเพื่อประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและด่ารงชีวิตได้ตามความจ่าเป็นเหมาะสม ต่อมาคณะ 
รัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่   14  มิถุนายน  2546  อนุมตัิบรรจุโครงการชลประทานปากมูล  ตามกรอบ
แผนงานที่กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนบริเวณสองฝั่งของแม่น้่ามูลตอนล่าง  และสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างเขื่อนปากมูลให้มีน้่าเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดประมาณ 2,800 ราย สามารถส่งน้่าช่วยเหลือการเกษตรได้
ประมาณ  97,900  ไร่ 
 
แนวทางปรับปรุงหลัก 

โครงการชลประทานปากมูล แบ่งแผนการด่าเนินงาน เป็น 3 ระยะ รวมทั้งสิ้น  61  แห่ง  ดังนี้ 
แผนงานระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน)   

ก่อสร้างสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าใหม่ จ่านวน 4 แห่ง  พร้อมระบบคลองชลประทานและอาคาร
ประกอบ พื้นที่ส่งน้่า 12,000 ไร่ 
แผนงานระยะที่ 2 (ปรับปรุงขยายพื้นที่)   

ปรับปรุงสถานีสูบน้่า ระบบคลองชลประทานและอาคารประกอบที่ได้มีการก่อสร้างแล้วเพ่ือให้ใช้
ประโยชน์ได้เตม็ศักยภาพ  จ่านวน 26 แห่ง  พ้ืนที่ส่งน้่า 41,520 ไร่ 



แผนงานระยะที่ 3 (ก่อสร้างเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่)   
ด่าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าใหม่ จ่านวน 31 แห่ง พร้อมระบบคลองชลประทานและ

อาคารประกอบ  พ้ืนที่ส่งน้่า 44,470 ไร่ 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
โครงการชลประทานปากมูลมีจ่านวนสถานีสูบน้่าที่จะต้องด่าเนินการ รวมทั้งสิ้น  61 แห่ง 

งบประมาณ 1,174.0158  ล้านบาท  พ้ืนที่ส่งน้่า 97,900 ไร่  ผลความก้าวหน้าของโครงการถึงปัจจุบัน
สรุปได้ดังนี้ 

1. จ่านวนสถานีสูบน้่าที่ได้รับงบประมาณมาด่าเนินการก่อสร้างแล้ว    รวมทั้งสิ้น 19  แห่ง 
งบประมาณ 199.6658  ล้านบาท  พ้ืนที่ส่งน้่า 30,000 ไร่ มีผลการด่าเนินงานดังนี้ 
     1.1  ก่อสร้างแล้วเสร็จ  จา่นวน 16  แห่ง 
     1.2  อยู่ระหว่างด่าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2550 จ่านวน 3 แห่ง 
2. จ่านวนสถานีสูบน้่าที่เหลือจะต้องด่าเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2551-2554 รวมทั้งสิ้น 42 
แห่ง งบประมาณ  974.3500  ล้านบาท พ้ืนที่ส่งน้่า 67,900 ไร่   ปัจจุบันมีแบบก่อสร้างแล้วทุก
สถานี 
 

ผลการศึกษา 
แล้วเสร็จเมื่อ  ปี พ.ศ. 2546 – 2549 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากงบประมาณมีจ่ากัดในแต่ละปี จึงได้จัดท่าแผนเป็นปีๆไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในส่วนที่

เหลือทั้งหมดในปี 2554 และหากได้รับสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึนจะสามารถด่าเนินการได้แล้วเสร็จเร็ว
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าตะคอง 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

   โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา  ส่านักชลประทานที่ 8  
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคอง  ตั้งอยู่ในเขตของลุ่มน้่าล่าตะคอง  ซึ่งเป็นลุ่มน้่าสาขา
ของแม่น้่ามูล  มีพ้ืนที่โครงการอยู่ในเขตอ่าเภอสีคิ้ว  อ่าเภอสูงเนิน  อ่าเภอขามทะเลสอ  อ่าเภอเมือง  
และอ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  มีการพัฒนาพื้นที่เป็น 4 ระยะ  คือการสร้างประตู
ระบายน้่าอัษฎางค์ เพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในปี พ.ศ 2472  การก่อสร้างเข่ือนระบายน้่า 9 แห่ง  เพ่ือทด
น้่าเพื่อส่งเข้าสู่พ้ืนที่เกษตรกรรม   การก่อสร้างเขื่อนล่าตะคองเพ่ือเก็บกักน้่าต้นทุนและบรรเทาอุทกภัย  
จนถึงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้่าเพิ่มอีก 2 แห่ง  เพ่ือทดน้่าให้พื้นที่เกษตรในช่วง  พ.ศ 2523 ถึง พ.ศ 
2528   เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆของโครงการได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานกว่า 35-45 ปี ท่าให้
อาคารบางส่วนของโครงการอยู่ในสภาพช่ารุดทรุดโทรม  ประกอบกับสภาพความต้องการใช้น้่า  สภาพ
สิ่งแวดล้อมและสภาพเงื่อนไขต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้วางแผนไว้ในการศึกษาวางโครงการ  อาทิ  
ความต้องการใช้น้่า ส่าหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งมีเพ่ิมมากขึ้น  มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการ
เพาะปลูกของเกษตรกรและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานสุทธิ  ความต้องการน้่า อุปโภค บริโภค มีเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 
จากปญัหาดังกล่าว  รวมทั้งปัญหาด้านอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน โครงการจึงมีความจ่าเป็นที่จะต้อง
ท่าการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคองให้เป็นระบบ ทั้งในส่วนของอาคารชลประทาน  
และระบบการบริหารจัดการโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้่าของโครงการให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคอง   เพ่ือปรับปรุงโครงการใน
ทุกๆ ด้าน  เพ่ือให้โครงการมีความทันสมัยและสามารถให้บริการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของทุก
ภาคส่วน  โดยมีเป้าหมายของการจัดการน้่าชลประทานที่ดี และเป็นประโยชน์สูงสุด 
 พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งหมด  ครอบคลุมพ้ืนที่  5  อ่าเภอ  ได้แก่  อ่าเภอสีคิ้ว  อ่าเภอสูงเนิน  
อ่าเภอขามทะเลสอ  อ่าเภอเมือง  และอ่าเภอเฉลิมพระเกียรติ   25  ต่าบล    โดยพื้นที่รับประโยชน์ของ
การปรับปรุงโครงการ  ได้แก่  พ้ืนที่เพาะปลูก  ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝน  16,188  ไร่  และฤดู
แล้ง  100,000  ไร่  มีครัวเรือนเกษตรประมาณ  19,653  ครัวเรือน  คิดเป็นประชากรในปัจจุบัน
ประมาณ  82,000  คน  ผลประโยชน์ของโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาล่าตะคอง
ประเมินจากมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์จากการมีและไม่มีโครงการ
ซึ่งผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับการเพาะปลูกฤดูฝนเกิดจากการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่จากพืชชนิดต่างๆ 
โดยเพิ่มพ้ืนที่เพาะปลูกคงเดิม และผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับการเพาะปลูกฤดูแล้งเกิดจากการเพ่ิม
ผลผลิตต่อไร่ และการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกสรุปผลประโยชน์ในพื้นท่ีเท่ากับ  877  ล้านบาท / ปี 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงโดยใช้มาตรการการ
ก่อสร้างปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 การปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 



1.  ปรับปรุงเขื่อน  อาคารประกอบ  อ่างเก็บน้่า  ได้แก่  งานปรับปรุงอาคารน้่าล้นปกติ / น้่าล้นฉุกเฉิน  
ปรับปรุงอาคารท่อส่งน้่า  งานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนระบายน้่า 
2.  งานปรับปรุงระบบชลประทาน  ได้แก่  งานปรับปรุงคลองดินเป็นคลองดาด  งานปรับปรุงระบบ
ชลประทานสูบน้่าด้วยไฟฟ้า   งานปรับปรุงระบบชลประทานในแปลงนา  ฯลฯ 
3.  งานก่อสร้างระบบบรรเทาอุทกภัย  ได้แก่ งานก่อสร้าง  ปตร. แทนฝายแปดช่อง  งานก่อสร้าง  ปตร. 
แทนฝายลาว ฯลฯ 
4.  งานพัฒนาระบบโทรมาตรและระบบข้อมูลสารสนเทศ  ได้แก่  งานพัฒนาระบบโทรมาตร  งานจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์งานติดตั้งระบบเครือข่ายภายในส่านักงาน  ฝสบ. 
 การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 
1.  การพัฒนาการเกษตร  เช่น การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชให้เหมาะสม  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้่า
ชลประทาน  และส่งเสริมให้เกษตรการมีการใช้น้่าชลประทานอย่างถูกวิธี 
2.  การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการและองค์กร  ได้แก่ การพัฒนากระบวนการการวางแผน และการ
จัดการน้่าชลประทาน  โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์และระบบโทรมาตรมาช่วยในการบริหารจัดการ  จัดท่า
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้แก่บุคลากรของโครงการ และตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้่า  การใช้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้่า  
ให้ความรู้ด้านการชลประทานและ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ก่าหนดมาตรการและประสิทธิภาพ
การใช้น้่าชลประทานส่าหรับพ้ืนที่ การเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
  
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อ เดือน  เมษายน  2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. โครงการชลประทานตราด  (อ่างฯ เขาระก าขยาย) 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

ปรับปรุงระบบส่งน้่า  ระบบระบายน้่าและอาคารประกอบ  อ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย   โครงการ
ชลประทานตราด  จังหวัดตราด  ส่านักชลประทานที่  9 
 
หลักการและเหตุผล 
 อ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย  (ปตร.คลองไม้ชี้)  สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2527  เสร็จในปี  พ.ศ. 2534  
รับน้่าจากอ่างเก็บน้่าเขาระก่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพ่ือความความจุอ่างฯ  โดยในด้านการ
เกษตรกรรมมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อสร้างไว้  17,500  ไร่  เป็นประมาณ  30,000  ไร่  ท่าให้
ต้องประกาศลดการท่านาปรัง  จ่านวน  5,000  ไร่  และที่เหลือชาวสวนผลไม้ได้รับความเดือดร้อนอย่าง
หนักเกือบทุกปี  นอกจากนี้อ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย  ยังเป็นแหล่งน้่าประปา  น้่าอุปโภค-บริโภค  ในเขต
อ่าเภอเมืองและอ่าเภอแหลมงอบ  ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้่าดังกล่าวด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้
ในช่วงฤดูฝนของทุกปี  การระบายน้่าของอ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย  มักประสบปัญหาไม่สามารถระบาย
น้่าได้เต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้่าทะเลหนุน  จึงได้จ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษา
โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้่าเขาระก่าพร้อมระบบส่งน้่า  ซึ่งผลการศึกษา ให้เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้่าจาก  
23.50  ล้าน ลบ.ม. เป็น  47.685  ล้าน ลบ.ม.  และออกแบบปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย  
รวมทั้งระบบส่งน้่า  ระบบระบายน้่า  เพ่ือบรรเทาปัญหาน้่าท่วมและภัยแล้ง  ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านความ
เห็นชอบของ ครม. นอกสถานที่  จังหวัดจันทบุรี 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงโครงการอ่างเก็บน้่าเขาระก่าขยาย  พร้อมระบบส่งน้่า  ระบบระบายน้่า  และ
อาคารประกอบ  เพ่ือให้เก็บกักน้่า  ส่งน้่า  และระบายน้่าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เพ่ือบริหารจัดการลุ่มน้่าเขาระก่าทั้งระบบ  เพ่ือให้ครอบคลุมในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้่า
ท่วม 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน  และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้  12,500  ไร่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ช่วยเหลือพ้ืนที่เกษตรกรรม 30,000 ไร่  และอุปโภค-บริโภคจ่านวน 850 ครัวเรือน 
2. เพ่ือบรรเทาปัญหาน้่าท่วมในเขตอ่าเภอเมืองตราดในช่างฤดูน้่าหลาก 
3. เพ่ือเป็นแหล่งน้่าต้นทุนส่าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของเมืองตราดและพ้ืนที่ข้างเคียง  

แนวทางการปรับปรุงหลัก 
1.     ก่อสร้างอาคาร  ทรบ. ปากคลองส่งน้่าสายใหญ่   
2.  ปรับปรุงคลองส่งน้่าสายใหญ่  คลองส่งน้่าสาย 1 ซ้าย  2 ซ้าย  และ 3 ซ้าย  ให้มี

ประสิทธิภาพในการส่งน้่าและระบายน้่า 
 
 
 



งบประมาณ 
 1.     งบประมาณค่าก่อสร้าง  184,456,000  บาท 
 2.     ระยะเวลาในการด่าเนินการ  3  ปี  (2552 - 2554) 
  ปี 2552    =  37,600,000  บาท   
  ปี 2553    =  77,500,000  บาท   
  ปี 2554    =  69,356,000  บาท   
 
ผลการศึกษา 

ด่าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาโคกกะเทียม 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะเทียม  ส่านักชลประทานที่ 10 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 ลุ่มน้่าเจ้าพระยาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ มีลุ่มน้่าสาขาหลักที่ส่าคัญ 8 ลุ่ม
น้่า ได้แก่ ลุ่มน้่าปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน และลุ่มน้่าเจ้าพระยาสายหลัก พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น
ประมาณ  157,925  ตารางกิโลเมตร  หัวงานระบบส่งน้่าของโครงการเจ้าพระยาใหญ่ คือ  เขื่อน
เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ทดส่งน้่าเข้าสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกกว่า 7 ล้านไร่  ซึ่งโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ส่าคัญโครงการหนึ่งทางฝั่งตะวันออกตอนบน  คือ  โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษา
โคกกะเทียม เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่  ซึ่งก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี  อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของส่านักชลประทานที่ 10  จังหวัดลพบุรี  ท่ีท่าการโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะ
เทียม  ตั้งอยู่ในท้องที่ต่าบลเขาพระงาม อ่าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อาคารหัวงานเป็นประตูระบายน้่า มีชื่อ
เรียกว่า “ปตร.โคกกะเทียม”  อยู่ที่ กม.86+107  ของคลองอนุศาสนนันทน์ (คลองชัยนาท-ป่าสัก)  มี
ขนาดช่องระบายน้่ากว้าง 6.00 ม.  จ่านวน  4  ช่อง  ระบายน้่าได้สูงสุด  157.67  ม.3/วินาที 
 ปริมาณน้่าจากการบริหารจัดการของเขื่อนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์  คือ  น้่าต้นทุนของโครงการฯ 
โคกกะเทียม  โดยเขื่อนเจ้าพระยาจะท่าหน้าที่อัดทดน้่าเข้าคลองอนุศาสนนันทน์ ซึ่งเป็นคลองส่งน้่าสาย
หลักสายใหญ่ฝั่งตะวันออกท่ีส่าคัญสายหนึ่ง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร (ช่วงที่ไหลผ่านโครงการ
ส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะเทียม  มีความยาวประมาณ  37  กม.)  ปากคลองส่งน้่าอยู่ที่ อ่าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ส่วนปลายคลองเชื่อมกับแม่น้่าป่าสักที่บริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6  อ่าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  คลองสายดังกล่าวสามารถรับปริมาณน้่าได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่า
หน้าที่ส่งน้่าให้แก่พ้ืนที่ ชลประทานในเขตโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษามโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม 
และเริงราง เป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  885,000  ไร่  และปริมาณน้่าอีกส่วนหนึ่งจะส่งผ่าน ปตร.เริง
ราง สู่แม่น้่าป่าสัก เ พื่อช่วยส่งน้่าให้พ้ืนที่ชลประทานตอนล่างลงได้อีกด้วย 
 โครงการฯโคกกะเทียม เป็นโครงการชลประทานเดิมที่ได้ด่าเนินการส่งน้่ามาเป็นเวลานาน การ
ปรับปรุงคลองส่งน้่า  อาคารชลประทาน  การติดตั้งมอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย และการปรับปรุงอื่น 
ๆ  ที่ผ่านมา  เป็นการปรับปรุงตามสภาพที่ช่ารุดเสียหายและตามงบประมาณท่ีได้รับ ซึ่งไม่ได้มีการ
เชื่อมโยงทั้งระบบส่งน้่า ประกอบกับระบบส่งน้่ามีระดับพ้ืนที่เพาะปลูกแตกต่างกันมาก มีลักษณะเป็น
คลองดินเป็นภาระอย่างมากต่อการดูแลบ่ารุงรักษา และมีประสิทธิภาพในการส่งน้่าค่อนข้างต่่า ระบบคัน
คูน้่าก็เป็นคูดินซึ่งก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี  มีสภาพช่ารุดทรุดโทรม และอาคารบังคับ
น้่ามีไม่เพียงพอ นอกจากนี้แล้ว พื้นที่ลุ่มต่่าในเขตโครงการฯ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายคลองส่งน้่าและอยู่บริเวณ
ริมคลองระบายน้่า ยังไม่มีระบบคันคูน้่า ท่าให้ยุ่งยากต่อการส่งน้่าและมีประสิทธิภาพในการใช้น้่าต่่า และ
เป็นพื้นที่น้่าท่วมขังด้วย อีกประการที่เป็นอุปสรรคที่ส่าคัญและเป็นปัญหาอย่างมากต่อการส่งน้่า คือ 
ปริมาณน้่าต้นทุนไมส่ม่่าเสมอ เพราะต้องอาศัยแหล่งน้่าต้นทุนร่วมกันหลายโครงการ 
 จากสภาพของโครงการที่ได้ด่าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน  รวมถึงสภาพการใช้ที่ดินที่
เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาต่าง ๆ  ของโครงการดังกล่าวข้างต้น  จึงสมควรด่าเนินการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน  ระบบการจัดการน้่าของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะเทียม  ให้เกิดประสิทธิภาพการ



บริหารจัดการน้่าที่ดีขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ  และบรรเทาแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 
 การปรับปรุงโครงการสงน้่าและบ่ารุงรักษาโคกกะเทียม  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงโครงการแบบบูรณาการให้เป็นโครงการชลประทานที่ทันสมัย (Modernization  
Irrigation  Project )  ทั้งในด้านระบบชลประทานและการบริหารจัดการ สามารถให้บริการที่ดีสนองตอบ
ความต้องการอันพึงประสงค์ของเกษตรกร และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 2. ปรับปรุงระบบชลประทานให้ส่งน้่าและระบายน้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้่าชลประทานของโครงการ 
 4.  เสนอระบบการเกษตรและแผนการปลูกพืชที่เหมาะสม 
 5. ขยายพ้ืนที่ชลประทานบนพ้ืนที่ ฝั่งซ้าย ของคลองอนุศาสนนันทน์ตามศักยภาพของน้่าต้นทุน 
 6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้่าอย่างมีส่วนร่วม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการสามารถเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้เพ่ิมขึ้น - เนื่องจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้่าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบ
เครื่องมือวัดและติดตามผลและโปรแกรมการจัดการน้่า ท่าให้การจัดการน้่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกษตรกรมีความมั่นใจต่อการใช้บริการส่งน้่าของโครงการ  จึงสามารถเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกในพ้ืนที่โครงการ
ได้เพ่ิมข้ึน 
 2.  ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน - เนื่องจากเกษตรกรได้รับน้่าชลประทานตามปริมาณและช่วงเวลาที่
เหมาะสม  และได้รับการส่งเสริมให้ความเข้าใจในการบ่ารุงรักษา และเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหม่  จึงเป็น
การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  ทั้งการเพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 3.  ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่เพิ่มข้ึน  –  เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนหรือผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน จาก
การ 
ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในปัจจุบัน  ไปปลูกพืชไร่  ไม้ผลและพืชผัก  ซึ่งให้ผลตอบแทนสุทธิต่อ
ไร่สูงกว่า  และเป็นการใช้น้่าอย่างมีประโยชน์สูงสุด 
 4.  การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการ เพ่ือส่งผลให้การ
พัฒนาโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 แนวทางในการปรับปรุงโครงการ เสนอข้ึนจากการด่าเนินการภายใต้กระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลโครงการแบบองค์รวม โดยการประสานแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ-
สังคม การเกษตร การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของโครงการ เพ่ือก่าหนดเป็นเป้าหมาย 
และแนวทางในการปรับปรุงโครงการ  กล่าวคือ  “ ภายหลงัจากการปรับปรุงโครงการระบบการส่งน้่าและ
การระบายน้่า จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลการท่างาน
ของระบบจะต้องสะดวกรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น เป็นผลให้เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกพืชได้ตามแผนที่ก่าหนด มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีการใช้ทรัพยากรน้่าได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ” 



 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการให้มีความทันสมัย  สามารถให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
แก่เกษตรกร และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ  ได้ก่าหนดแนวทางการปรับปรุงออกเป็น 2  
ส่วน  คือ 
 1)  แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ  และ 
 2)  แนวทางการปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้่า 
 
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษามหาราช  ส่านักชลประทานที่  10 
 
เหตุผลความจ าเป็น 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษามหาราช  เป็นโครงการหนึ่งของโครงการชลประทานเจ้าพระยา
ใหญ่  เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2509  เป็นโครงการชลประทานประเภทส่งน้่าและระบบระบายน้่า  
(Irrigation  and  Drainage  Project)  มีคลองชัยนาท – อยุธยา  เป็นคลองส่งน้่าสายหลักของโครงการ  
ซึ่งรับน้่าจากแม่น้่าเจ้าพระยาโดยการทดน้่าของเขื่อนเจ้าพระยา  มีปากคลองสายใหญ่แยกออกจากแม่น้่า
เจ้าพระยาที่อ่าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  และปลายคลองอยู่ที่บริเวณต่าบลภูเขาทอง  อ่าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวมความยาวคลอง  120.394  กม. 

เนื่องจากโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษามหาราช  ได้ด่าเนินงานมาเป็นเวลานานกว่า  35  ปี  ท่า
ให้ระบบชลประทานและระบายน้่าของโครงการอยู่ในสภาพช่ารุดทรุดโทรม  แม้ว่าจะได้รับการดูแล
บ่ารุงรักษามาตลอดระยะเวลาด่าเนินงานแล้วก็ตาม  ประกอบกับสภาพแวดล้อมและสภาพเงื่อนไขต่างๆ 
ได้เปลี่ยนแปลงจากท่ีคาดคะเนในระยะการวางโครงการตั้งแต่เดิม  อาทิเช่น  ความต้องการน้่าที่
เปลี่ยนแปลง  เนื่องจากมีการท่านาเพิ่มข้ึน  อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว  ส่งผลกระทบต่อระบบ
ชลประทานเดิมที่ไม่อาจสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้  และท่าให้การปฏิบัติงานส่งน้่ามีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น  จึงส่งผลต่อเนื่องให้ประสิทธิภาพของโครงการลดต่่าลง 

นอกจากความต้องการน้่าที่เปลี่ยนแปลง  ปัญหาการส่งน้่ายังเป็นปัญหาส่าคัญ  เพราะคลอง
ชัยนาท – อยุธยา  ซึ่งเป็นคลองส่งน้่าสายใหญ่ของโครงการฯ มหาราช  มีแนวคลองตัดผ่านล่าน้่า
ธรรมชาติ ได้มีการออกแบบให้รับน้่าได้  50 ลบ.ม./วินาที  ต่อมามีการปรับปรุงคลองและอาคารเป็นระยะ  
ซึ่งยังไม่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ  ท่าให้ไม่สามารถส่งน้่าได้เต็มความจุ  ส่งผลให้การกระจายน้่าเข้าสู่พ้ืนที่
เพาะปลูกไม่ทั่วถึง  ท่าให้มีปัญหาในการควบคุมการส่งน้่าชลประทานและได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกร
ในพ้ืนที่โครงการเป็นประจ่า 

จากปัญหาข้างต้น  กรมชลประทานมีความจ่าเป็นต้องท่าการปรับปรุงระบบจัดการน้่าภายใน
โครงการฯ ทั้งในรูปแบบของอาคารและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้่าให้สูงขึ้น  
รวมทั้งสามารถสนองวัตถุประสงค์ของการใช้น้่า และสามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินสภาพของการส่งน้่าและการระบายน้่าของโครงการในสภาพปัจจุบันและอนาคต 
2. เพ่ือจัดท่าแผนเกษตรที่เหมาะสม 
3. จัดท่าคู่มือการจัดการน้่า 
4. เพ่ือจัดท่าแผนงานและแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมกระจายน้่าให้กับ

พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 
5. เพ่ือจัดท่าแผนงานและแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าของโครงการให้เกิด

ผลกระทบต่อพ้ืนที่ตอนล่างของโครงการน้อยที่สุด 
 



ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้่าให้สูงขึ้น 
2. สามารถสนองวัตุถุประสงค์ของการใช้น้่า 
3. สามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โครงการ 
 

แนวทางปรับปรุงหลัก 
1. การปรับปรุงด้านวิศวกรรม 

- ด้านการก่อสร้าง 
- ด้านการจัดการ 

2.    การปรับปรุงด้านการเกษตร 
 -       ข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินภายหลังการปรับปรุงโครงการ 
 -      ข้อเสนอแนะด้านการเกษตรภายหลังการปรับปรุงโครงการ 
3.    การปรับปรุงด้านองค์กรและการถ่ายโอน 
 -       การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้่า 
 -       การถ่ายโอน 
 -       การจัดเก็บค่าชลประทานหรือค่าบ่ารุงรักษาคลองชลประทาน 
 

ผลการศึกษา 
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร  ต่าบลคลองด่าน  อ่าเภอบางบ่อ  จังหวัด
สมุทรปราการ  ในเขตพ้ืนที่ส่านักชลประทานที่  11   
 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร  ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ตอนล่างสุดของลุ่มน้่าเจ้าพระยาทุ่ง
ฝั่งตะวันออก  โดยมีพ้ืนที่โครงการครอบคลุมบางส่วนของเขตมีนบุรี  เขตลาดกระบัง  เขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร  อ่าเภอเมือง  อ่าเภอบางพลี  อ่าเภอบางบ่อ  อ่าเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  
และอ่าเภอเมือง อ่าเภอบางน้่าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีระบบการชลประทานประกอบด้วย  
คลองระบายน้่าท่าหน้าที่ล่าเลียงน้่าจากพ้ืนที่ตอนบนกระจายลงสู่ตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  
โดยใช้ประตูระบายน้่า  และสถานีสูบน้่าต่างๆ  เป็นอาคารควบคุมระดับน้่าให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่
ก่าหนด  และใช้คันกั้นน้่าเป็นแนวป้องกันปริมาณน้่าให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมบริหารจัดการในแต่ละ
ช่วงเวลา 
 เนื่องจากโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร  เป็นโครงการชลประทานที่ก่อสร้างมาตั้งแต่
ปี  พ.ศ. 2465  และสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน  พ.ศ. 2474  โดยมีชื่อโครงการในช่วงการก่อสร้างคือ  โครงการ
เชียงราก-คลองด่าน  ทั้งนี้  มีจุดประสงค์การก่อสร้าง  เพ่ือการรักษาระดับน้่าในคลองตามบริเวณพ้ืนที่
ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้่าเจ้าพระยา-แม่น้่านครนายก  ตั้งแต่ใต้คลองรังสิต  ลงไปจนถึงชายทะเล  และ
ป้องกันน้่าทะเลมิให้ไหลเข้าพ้ืนที่ภายในโครงการ  ช่วยให้เกษตรกรสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้มาก
ยิ่งขึ้น  ต่อมาเมื่อลักษณะการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปท่าให้พ้ืนที่การเกษตรลดลง  พร้อมกับมีการใช้พ้ืนที่
ท่า อุตสาหกรรม  และกิจการพาณิชย์มากยิ่ งขึ้น   ประกอบกับเกิด อุทกภัยใน พ้ืนที่บ่อยครั้ ง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยวางแนวป้องกันน้่าท่วมใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้่าตามแนวชายทะเล  โดยกรมชลประทานได้ด่าเนินการ
ปรับปรุงระบบชลประทาน  ตามแนวพระราชด่าริ  ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้่า  สถานีสูบน้่าตามแนว
ชายฝั่งทะเล  เพื่อช่วยเร่งระบายน้่าแก้ไขปัญหาน้่าท่วม 
 ด้วยลักษณะงานชลประทานที่ต้องมีการส่งน้่า-การระบายน้่า  ควบคู่กันไปตลอดเวลา  ปัญหา
คุณภาพน้่า  ปัญหาการขาดแคลนน้่า  ปัญหาน้่าทะเลหนุน  ท่าให้งานชลประทานในเขตพ้ืนที่โครงการส่ง
น้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร  ในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อน  ไม่สามารถด่าเนินการบริหารจัดการน้่า  
สนองความต้องการต่อเกษตรกรผู้ใช้น้่าได้ตามความต้องการ  จ่าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงการ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้่าให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้น้่าแบบมีส่วนร่วมดังใน
ปัจจุบัน 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือปรับปรุง  โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาชลหารพิจิตร  ให้มีระบบการบริหารจัดการน้่าที่
ทันสมัย  สามารถสนองตอบความต้องการของเกษตรกรและผู้ใช้น้่าชลประทานได้อย่างเพียงพอ ทันเวลา  มี
ความเสมอภาค  น่าเชื่อถือ  และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ 



 ส่ าหรับ พ้ืนที่ ได้ รั บประโยชน์ ในการปรับปรุ ง โครงการครอบคลุม  3 จั งหวัด  ได้ แก่  
กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ  510,000 ไร่  โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่
การเกษตร  297,590  ไร่   โดยมีผลประโยชน์ทางการเกษตรที่ได้รับ  โดยสรุปดังนี้ 
 1.  การเพาะปลูกพืช  1,132.200 ล้านบาท / ปี 
 2.  การท่าประมงน้่าจืด  2,695.600 ล้านบาท / ปี  
 
แนวทางการปรับปรุงโครงการ 
 แนวทางในการปรับปรุงโครงการ ประกอบด้วย การปรับปรุงการบริหารจัดการ และการปรับปรุง
ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้่า โดยก่าหนดการปรับปรุงเป็น 2 มาตรการคือ มาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 
 1) การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  1.1)  การพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการปรับปรุงโครงการ โดยให้องค์กรที่มีหน้าที่
บริหารจัดการและให้การสนับสนุนการพัฒนาในพ้ืนที่โครงการ  ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  การปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทอ่านาจหน้าที่ของคณะท่างานโดยเฉพาะ
คณะท่างานประจ่าโครงการ ด้วยวิธีการฝึกอบรมด้านวิชาการ ความรู้ทักษะประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่
จ่าเป็นเพ่ือเป็นวิทยากรให้ค่าปรึกษาแนะน่าและด่าเนินการพัฒนาองค์กรผู้ ใช้น้่า รวมทั้งการจัด
ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่อย่างสม่่าเสมอเพ่ือทบทวนการท่างานพร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ 
ทั้งนี้มีแนวทางในการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  และการ
พัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารโครงการ และพนักงานส่งน้่า 
  1.2) การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า โดยสนับสนุนสถาบัน
องค์กรที่มีอยู่ เดิมและจัดตั้งสถาบันองค์กรใหม่เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้่าให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด่าเนินงาน  ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั้น  โดย
จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้่าในระดับต่างๆ อย่างเป็นทางการ  พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  โดยการ
จัดตั้งและสนับสนุนโดย อบต. ที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะท่างานด้าน
ต่างๆและจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่กรรมการและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้่าอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งด่าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มตามบทบาทอ่านาจหน้าที่ที่ได้ก่าหนดไว้ ตลอดจนการจัดท่าคู่มือ
การด่าเนินงานอย่างง่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
  1.3) การพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะ  อบต. และองค์กรผู้ใช้น้่า ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการพัฒนาและการเสริมสร้าง
พลังความเข้มแข็งของโครงสร้างและบทบาทอ่านาจหน้าที่ รวมทั้งกิจกรรมและวิธีด่าเนินงาน การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการที่จ่าเป็น วัสดุ อุปกรณ์ การด่าเนินงานพัฒนาบูรณะซ่อมแซมแหล่งน้่า 
พร้อมทั้งการติดตามนิเทศให้ค่าปรึกษาแนะน่า  และการประเมินผลการด่าเนินการผลิตและกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมทั้งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแก่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิก
กลุ่มผู้ใช้น้่าเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะประสบการณ์ที่จ่าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหาร และ 
การจัดการโครงการ การจัดสรรน้่าและการบ่ารุงรักษา การผลิตทางการเกษตร การตลาดและธุรกิจ 
ปฏิบัติงานรับการส่งเสริมแนะน่าในการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น 



  1.4) การจัดอัตราก าลังบุคลากร  ส่าหรับการปฏิบัติงานส่งน้่าและบ่ารุงรักษา
โดยเฉพาะในต่าแหน่งผู้รักษาอาคารจึงต้องพิจารณาจัดอัตราก่าลังบุคคลากรให้เหมาะสมกับจ่านวนอาคาร
ที่มีอยู่และเพ่ิมอัตราก่าลังเพ่ือรองรับอาคารที่จะก่อสร้างเพ่ิมเติมด้วย 
  1.5) การก าจัดวัชพืชในคลอง   ซึ่งวัชพืชที่ส่าคัญคือ ผักตบชวา พบอยู่หนาแน่นตาม
คลองต่างๆและเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้่าและระบายน้่า สาเหตุที่ไม่สามารถก่าจัดวัชพืชให้หมดไปได้ในเวลาที่
ต้องการเพราะต้องใช้งบประมาณจ่านวนมากและวัชพืชสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีกเมื่อมีน้่าในคลอง ซึ่งปัจจุบัน
การจัดสรรงบประมาณบ่ารุงรักษาไม่เพียงพอ จ่าเป็นต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมส่าหรับงาน
ก่าจัดวัชพืช 
  
          2) การปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
  2.1)  ปรับปรุงสภาพล าน้ าและระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ  โดยการปรับปรุงสภาพ
ล่าคลองให้มีขนาดตามรูปแบบของผลการศึกษา  สามารถรองรับปริมาณน้่าฝนตกในพ้ืนที่และปริมาณน้่าที่
ระบายลงจากพ้ืนที่ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยงการเกิดน้่าท่วมในบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
รวมทั้งก่อสร้างอาคารชลประทาน  คันก้ันน้่าเพิ่มเติม  เพื่อควบคุมอัตราการไหลในคลองสายต่างๆ   
  2.2)  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการติดตั้งระบบโทร
มาตร และระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นระบบ  สามารถแสดงผลได้ตลอดเวลา  และมี
การเชื่อมต่อระบบของกรมชลประทาน  สะดวกต่อการน่าไปใช้ต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
1) โครงการปรับปรุงสภาพล่าน้่าและระบบระบายน้่า  พ้ืนที่ลุ่มน้่าเจ้าพระยาตอนล่างฝั่ง

ตะวันออก เพ่ือผันน้่าลงสู่แม่น้่าบางปะกงและอ่าวไทย  แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  
2549 

2) โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการน้่าอย่างมีสว่นรว่มเชิงบรูณาการ  รงัสิตเหนือ  
รังสิตใต ้และชลหารพิจิตร  แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตเหนือ 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่านักชลประทานที่ 11 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตเหนือ ตั้งอยู่ลุ่มน้่าเจ้าพระยาตอนล่าง มีพ้ืนทื่อยู่ในเขต อ่าเภอ
คลองหลวง อ่าเภอหนองเสือ อ่าเภอบางประอิน อ่าเภอวังน้อง ธัญบุรี และอ่าเภอวิหารแดง พื้นที่โครงการ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่1 พระอินทราชา ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่2 หนอง
เสือ และฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่3 พระธรรมราชา ส่วนพื้นที่โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตเหนือ
เป็นหัวหน้างานก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2465 
เนื่องจากที่เป็นโครงการที่ด่าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน จึงขาดเครื่องมืออุปกรณ์และระบบควบคุมที่
ทันสมัย ประกอบกับสิ่งแวดล้อมและสภาพเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ เช่น สภาพเกษตรกรมีความความต้องการ
น้่าแตกต่างกันในพ้ืนที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการน่าน้่าไปใช้อุปโภคบริโภค และในการใช้น้่าด้าน
อุสาหกรรม ท่าให้ระบบชลประทานเดิมไม่อาจสนองตอบสภาพที่เปลี่ยนไป การปฏิบัติงานส่งน้่ามีความซับ
ซ่อนมายิ่งยิ่งขึ้นด้วย และการจัดสรรน้่าบางครั้งไม่อาจสามารถด่าเนินการได้ทั่วถึงในปริมาณและเวลาใน
เกษตรกรผู้ใช้น้่าต้องการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการลดลงนอกจากนี้ทางโครงการเร่งต้องระบาย
น้่าในช่วงน้่าลากเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคตะวันตอนบนของลุ่มน้่าเจ้าพระยา 
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความจ่าเป็นที่ต้องท่าการปรับปรุงโครงการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้่าให้สูงขึ้นรวมทั้งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการใช้น้่าที่เลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาสิตเหนือ เพ่ือปรับปรุงให้โครงการมี
ศักยภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรและผู้ใช้น้่าที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการให้ได้รับ
ประโยชน์เท่าเทียมกันและเพ่ิมปริมาณให้ได้ตามความต้องการ 
พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งหมด ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 อ่าเภอคลองหลวง อ่าเภอหนองเสือ อ่าเภอบางประอิน 
อ่าเภอวังน้อง ธัญบุรี และอ่าเภอวิหารแดง โดยพื้นที่ท่ีรับประโยชน์ของการปรับปรุงโครงการ ได้แก่ พ้ืนที่
เพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่เพาะปลูกฤดู ฝน 398,000ไร่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้งที่เป็นการ
ใช้พื้นที่เพาสะปลูกฤดูฝนซ้่า ภายในขอบเขตพ้ืนที่รับประโยชน์ มีครัวเรือนเกษตรประมาณ 9,721 
ครัวเรือน คิดเป็นประชากรในปัจจุบันประมาณ 534,617 คน ผลประโยชน์ของโครงการปรับปรุงโครงการ
ส่งและบ่ารุงรักษารังสิตเหนือ ประเมินจากมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์
จากการมีและไม่มีโครงการซึ่งผลประโยชน์จากการมีและมีไม่โครงการซึ่งผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับ
การเพาะปลูก ฤดูฝนเกินจากการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของพืชชนิดต่าง ๆ โดย พื้นที่เพาะปลูกเดิม และ
ผลประโยชน์ของโครงการส่าหรับการเพาะปลูกฤดูแล้งเกิดจากการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก สรุปผลประโยชน์แยกแต่ละเขตพ้ืนที่รับประโยชน์ได้ดังนี้ 
- พ้ืนที่ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาท่ี1 พระอินทราชา                    163,700 ไร่/ปี 
-พ้ืนที่ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่2 หนองเสือ                            137,350 ไร่/ปี 
- พ้ืนที่ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาท่ี3 พระธรรมราชา                    153,150 ไร่/ปี 



 
รวมผลประโยชน์โครงการ 454,200ไร่/ปี 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือการปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างและการปรับปรุงโดยใช้มาตรการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงระบบชลประทาน ดังนี้ 
การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1.  การพัฒนาการเกษตร เช่น การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชให้เหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้่า
ชลประทาน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้น้่าชลประทานอย่างถูกวิธี 
2.  การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการและองค์กรได้แก่ การพัฒนากระบวนการวางแผนและการจัดการ
ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของโครงการและตัวแทนของ
กลุ่มผู้ใช้น้่า การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้่า ให้ความรู้ด้านการชลประทานและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรก่าหนดมาตรการและสิทธิการใช้น้่าชลประทาน ส่าหรับพ้ืนที่ทั้งในและนอก
เขตชลประทานและส่งเสริมให้มีการใช้น้่าชลประทานอย่างประหยัด 
 
การปรับปรุงโดยใช้มาตรการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
1.การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการระบบชลประทาน 
2.การปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดและติดตามผล ติดตามผล ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้่า/วัดอัตราการไหลใน
ต่าแหน่งที่ส่าคัญ ติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการบริหารจัดการน้่าชลประทาน 
3.การปรับปรุงระบบส่งน้่าด้วยมาตรการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับปรุงอาคารบังคับน้่าดาดคอนกรีตบริเวณ
โค้งต่าง ๆ ของคลองส่งน้่าสายใหญ่ ที่มีการกัดเซาะและพังทลาย และเสริมคันบางต่าแหน่งเพ่ือคันการกัด
เซาะ ปรับปรุงระดับท้องคลองซอย ต่าง ๆ  
4.ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้่าชลประทาน 
5.ปรับปรุงคลอบงระพีพัฒน์แยกตกเพ่ือระบายน้่าในส่วนที่รับน้่าจากกลุ่มน้่าเจ้าพระยาตอนบนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6.ก่อสร้างโรงสูบและปรับปรุงคลองเปรมประชากร เพ่ือปรับปรุงการและเพ่ิมประสิทธิภาพภายในพ้ืนที่
โครงการให้มีความสะดวกขึ้น 
 
ผลการศึกษา 
 แล้วเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

งานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  
ส่านักชลประทานที่  11 
 
หลักการและเหตุผล 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตเป็นโครงการชลประทานน้่านอนคลอง  คือ  มี
คลองชลประทานสายต่างๆ  ท่าหน้าที่เก็บกักน้่าไว้ในคลอง  เพ่ือใช้ประโยชน์ส่าหรับกิจกรรมการเกษตร
และการใช้น้่าประเภทอ่ืนๆ  เช่น  อุปโภค – บริโภค  อุตสาหกรรม  เป็นต้น  วัตถุประสงค์โครงการเพ่ือ
เก็บกักน้่าและบรรเทาอุทกภัย  เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกในทุ่งราบของจังหวัดฉะเชิงเทราฝั่งขวาของ
แม่น้่าบางปะกง  มีแหล่งน้่าต้นทุน  2  แหล่ง  คือ  แม่น้่าบางปะกง  และรับน้่าจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่าน
ทาง ปตร.ปลายคลอง  13  ในฤดูแล้ง 
 พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิตมีเนื้อท่ีรวม  532,578  ไร่  อยู่ในท้องที่
อ่าเภอบางน้่าเปรี้ยว  อ่าเภอคลองเขื่อน  อ่าเภอบ้านโพธิ์  อ่าเภอบางปะกง  อ่าเภอเมืองจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และอ่าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  พ้ืนที่โครงการเป็นที่ราบเป็นดินที่มีความเหมาะสม
ส่าหรับนาข้าว  เหมาะสมปานกลาง – ดี – ดีมากประมาณ  272,110  ไร่  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการส่วนใหญ่เป็น  พ้ืนที่การเกษตร  เป็นเนื้อที่  410,908  ไร่  โดยเป็นพื้นที่นาข้าว  
183,332  ไร่  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้่า  173,210  ไร่  และมีพ้ืนที่รกร้างสูงถึงร้อยละ  8.48  โดยมีสาเหตุ
หลัก  คือ  เจ้าของที่ดินรอขายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจากการขยายตัวของเมือง  จาก
การส่ารวจพบว่าผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ  โดยผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย  784  กิโลกรัม/ไร่  และข้าวนาปรัง
ได้ผลผลิตเฉลี่ย  792  กิโลกรัม/ไร่  เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครอง  30  ไร่/ครัวเรือน   เป็นที่ดินท่ากินเอง  13  
ไร่  และที่เช่า  17  ไร่  และใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรประมาณ  27  ไร่ต่อครัวเรือน 
 ปัญหาส่าคัญของโครงการรวม  12  ประเด็น  ได้แก่  ปริมาณน้่าต้นทุนขาดแคลน  ปัญหาการส่ง
น้่า  ปัญหาการระบายน้่า  น้่าทะเลหนุนในช่วงฤดูแล้ง  คลองตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น  ปัญหา
อุทกภัย  ขาดข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  บุคลากรไม่เพียงพอ   การรุกล้่าเขตคลอง  ปัญหาจากสภาภูมิ
ประเทศ  ปัญหาจากการถ่ายโอนอ่านาจในการดูแลรักษาคลอง  และปัญหาน้่าเน่าเสีย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ปรับปรุงโครงการแบบบูรณาการให้เป็นโครงการชลประทานที่ทันสมัย     (Modernization 
Irrigation Project)  ทั้งในด้านระบบชลประทานและการบริหารจัดการ สามารถให้บริการที่ดีสนองความ
ต้องการอันพึงประสงค์ของเกษตรกร  และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

2.  ปรับปรุงระบบชลประทานให้ส่งน้่าและระบายน้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้่าชลประทานของโครงการ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้่าอย่างมีส่วนร่วม 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. จัดสรรน้่าเพ่ือการใช้น้่าด้านการอุปโภค-บริโภค  และการอุตสาหกรรม  จ่านวน  109  ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อปี 



2. จัดสรรน้่าให้พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังฤดูฝนและฤดูแล้งประมาณ  294,000  
ไร่  ใช้น้่าประมาณ  279  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

3. จัดสรรน้่าให้พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้่า  ประกอบด้วยบ่อเลี้ยงปลาประมาณ  65,500  ไร่  และบ่อ
เลี้ยงกุ้งประมาณ  47,000  ไร่  ใช้น้่าประมาณ  175  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 
 แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 การก่าหนดแนวทางการปรับปรุงออกเป็น 2 ส่วน คือ แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
และแนวทางการปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้่า  ซึ่งจะต้องด่าเนินการพร้อมกัน  
สรุปได้ดังนี้ 

1. การปรับปรุงการบริหารจัดการ    เป็นการปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยการ 
แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทั้งในส่วนของโครงการฯ และเกษตรกรผู้ใช้น้่า ประกอบด้วย 

- การเพ่ิมศักยภาพของโครงการฯในการบริหารจัดการ   พัฒนาระบบฐานข้อมูลส่าหรับการ
บริหารจัดการ  รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโครงการ  ด่าเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ  และให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทาน การจัดสรรน้่า  และการใช้น้่าอย่างถูกต้อง 

-  การประยุกต์ใช้ระบบตรวจวัดและติดตามปริมาณน้่าแบบ Real Time  เพ่ือบริหารจัดการน้่า
อย่างมีประสิทธิภาพ  ติดตามผลการส่งน้่า  สร้างความเชื่อม่ันให้แก่เกษตรกร  และใช้ระบบควบคุม
อัตโนมัติส่าหรับอาคารส่าคัญ เพ่ือลดก่าลังคนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้่า 

- พัฒนาองค์กรผู้ใช้น้่า  และเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในการจัดการน้่าแบบมีส่วนร่วม  
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รณรงค์ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้านเกษตรกรรม  ให้สอดคล้องกับปริมาณน้่า
ต้นทุน 

2. การปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้่าเป็นการปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่ง         
ก่อสร้าง  เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานและเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้่าชลประทาน ประกอบ 
ด้วยมาตรการหลักดังนี้  

-  การติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการบริหารจัดการน้่าส่าหรับโครงการ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระยะการเปิด - ปิดประตูน้่า  พร้อมทั้งใช้ข้อมูลระดับน้่าจากโครงการโทร

มาตรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณน้่าที่ไหลผ่าน ปตร. เข้าพ้ืนที่
โครงการซึ่งจะท่าให้สามารถส่งน้่าตามแผนงานที่ก่าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

- ปรับปรุงขุดลอกคลองส่งน้่าสายต่างๆ  ให้มีขนาดและความลึกที่เหมาะสมกับการส่งน้่าและการ
ระบายน้่าให้ได้ปริมาณเพียงพอและในระยะเวลาที่ต้องการ 

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้่าส่าคัญเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการบริหารจัดการน้่าในพ้ืนที่  ติดตั้งสถานีสูบ
น้่าและอาคารบังคับน้่ากลางคลองสายส่าคัญถ้าจ่าเป็น  เพ่ือเป็นการควบคุมระดับน้่าและปริมาณน้่าต้นทุน
ให้พอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกร 

-  ปรับปรุงอาคารบังคับน้่าเดิมบางอาคารให้สามารถใช้งานได้ดี 
-  จัดระบบการเกษตรในพ้ืนที่ย่อยต่างๆ อย่างเหมาะสมกับปริมาณน้่าต้นทุน 

 
ผลการศึกษา 

ด่าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2550 



15. โครงการปรับปรุงคลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จังหวัดชัยนาท 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

 โครงการปรับปรุงคลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง   ต่าบลมะขามเฒ่า  อ่าเภอวัดสิงห์     
จังหวัดชัยนาท 

เหตุผลและความจ าเป็น 
 คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง  (คลองม.-อ.)  เป็นคลองขุด  ก่อสร้างตั้งแต่ปี  พ.ศ.2500  มีความ
ยาวประมาณ 104.552  กิโลเมตร  ส่งน้่าให้แก่พ้ืนที่บางส่วนของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลเทพ            
ท่าโบสถ์และพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาดอนเจดีย์  ตามล่าดับ  มีพ้ืนที่ชลประทานรวม  
290,247  ไร่  จากการด่าเนินการที่ผ่านมา  พบว่าปัญหาที่ส่าคัญคือ  ปริมาณน้่าที่ส่งมักไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้  โดยเฉพาะปลายคลองในเขตพ้ืนที่โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาดอนเจดีย์  ซึ่งมีพ้ืนที่
ชลประทานประมาณ  148,189  ไร่  เนื่องมาจากมีพ้ืนที่ฝั่งขวาของคลองม.-อ.  เดิมเป็นพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน  ช่วงโครงการฯท่าโบสถ์จ่านวน  22,100  ไร่  ฝั่งขวาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ่านวน      
44,486  ไร่  และฝั่งขวาในเขตโครงการสูบน้่าทุ่งวัดสิงห์จ่านวน  8,085 ไร่  สูบน้่าจากคลองม.-อ.ไปใช้ 
ประกอบกับเกษตรกรอยู่ทางฝั่งขวาของคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทานขอให้
ขยายพ้ืนที่ชลประทานฝั่งขวาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการน้่าของ
โครงการต่างๆ  ที่รับจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง  โดยเกิดปัญหา การกระจายน้่าไม่ทั่วถึงปลายคลอง  
รวมทั้งในฤดูฝนพ้ืนที่โครงการประสบกับสภาพปัญหาน้่าท่วมเนื่องจากตัวคลองม .-อ.มีแนวขวางทิศ
ทางการระบายน้่า   อาคารระบายน้่าตามแนวคลองมีขนาดไม่เหมาะสม  ท่าให้เกิดปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่ฝั่ง
ขวาของคลองม.-อ.  และพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายในบริเวณท่ีลุ่มต่่า 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความจ่าเป็นที่จะต้องท่าการปรับปรุงคลอง
ขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง เพ่ือให้มีการจัดการน้่าที่ดีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ดังกล่าว และลดภาระใน
คลองส่งน้่าสายหลัก (มะขามเฒ่า-อู่ทอง) เพ่ือให้สามารถส่งน้่าให้แก่โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาต่างๆ    
ที่รับน้่ามาจากคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีความ
เหมาะสมกับระบบการบริหารจัดการน้่าของเขื่อนเจ้าพระยาในภาพรวม 
 
วัตถุประสงค ์
 การปรับปรุงคลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้่า
ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์ และช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก 148,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 29 ต่าบล     
7 อ่าเภอ ในเขต 2 จังหวัด  ได้แก่ อ่าเภอวัดสิงห์ และอ่าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท,  อ่าเภอเดิมบางนาง
บวช อ่าเภอดอนเจดีย์  อ่าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ่าเภอสามชุก  และอ่าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
นอกจากนี้ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้่าของราษฎร โดยเฉพาะปลายคลองในเขตพ้ืนที่โครงการส่งน้่า
และบ่ารุงรักษาดอนเจดีย์ แก้ปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่ฝั่งขวาของคลองม.-อ.  และพ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายใน
บริเวณที่ลุ่มต่่า   และปรับปรุงในการบริหารจัดการน้่าของโครงการส่งน้่าที่รับน้่าจากคลองมะขามเฒ่าอู่
ทอง  
แนวทางการปรับปรุงหลัก  
  การก่อสร้างคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว โดยการปรับปรุงบ่อยืมดินฝั่งซ้ายของคลอง ม.-อ. 
ให้เป็นคลองส่งยาว 47.255 กม. ส่งน้่าให้พ้ืนที่ชลประทานฝั่งซ้ายในเขตโครงการฯ พลเทพและท่าโบสถ์ 



ช่วง กม.0+300 ถึง กม.47+255 ถึง ห้วยกระเสียว พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 108,357 ไร่ เป็นพ้ืนที่ 
ชลประทาน 98,022 ไร่ องค์ประกอบที่จะท่าการก่อสร้างปรับปรุงประกอบด้วย  

1) ก่อสร้าง ปตร.ปากคลองที่กม.0+300  ขนาดบาน 4 เมตร  จ่านวน 1 ช่อง  ระดับธรณี
บาน +13.45  ม.รทก. 

2)  ก่อสร้างคลอง ม.-ก. เป็นคลองดาดคอนกรีตความยาวคลอง 47.255 กม. ความจุสูงสุดที่
ปากคลองเท่ากับ 12.74 ลบ.ม./วินาที  ความจุคลองท่ีปลายคลองเท่ากับ 4.127 ลบ.ม./วินาที  ปลาย
คลองทิ้งน้่าลงสู่ห้วยกระเสียว 

3) ก่อสร้างสถานีสูบน้่าปากคลอง ม.-ก. อัตราการสูบรวม 3 ลบ.ม./วินาที สูบน้่าจากคลอง
มะขามเฒ่าเข้าท่อส่งน้่าและปล่อยลงสู่คลอง ม.-ก.บริเวณท้าย ปตร.ปากคลอง กม.0+300 

4)  รื้อถอน ทรบ.ปากคลองซอยเดิม 7 แห่งตั้งแต่ 1 ซ ถึง 6 ซ แล้วก่อสร้างใหม่บนคันคลอง    
ฝั่งซ้ายของคลอง ม.-ก. 

5)  รื้อถอนท่อส่งน้่าเข้าบนคันคลอง ม.-อ. ฝั่งซ้ายเดิมจ่านวน 74 แห่ง และก่อสร้างท่อส่งน้่า
เข้านาบนคันคลองฝั่งซ้ายของคลองม.-ก. จ่านวน 74 แห่ง 

6) ปรับปรุงฝายทิ้งน้่าบนคันคลอง ม.-อ. ฝั่งซ้ายเดิมจ่านวน 3 แห่ง และก่อสร้างฝายทิ้งน้่าใน
คลอง ม.-ก. ใหม่จ่านวน 3 แห่ง 

7) ปรับปรุงท่อไซฟอนระบายน้่าลอดคลอง ม.-อ.เดิม ให้ระบายน้่าลอดคลอง ม.-อ.และคลอง 
ม.-ก.  จ่านวน 12  แห่ง 

8)  ก่อสร้างอาคารอัดน้่ากลางคลองจ่านวน 4 แห่ง และอาคาร ทรบ.ปลายคลอง 1 แห่ง 
9) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.-ก.ใหม่จ่านวน  28  แห่ง 

ผลการศึกษา 
 แล้วเสร็จเมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



16. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครศรีธรรมราช 
(           รายการที่มีความพร้อม และอยู่ในแผนแม่บทเดิม ป ี 2552) 

 

ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  สำนักชลประทานที่ 17 

 
เหตุผลความจ าเป็น  
 ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่ 1  (ตอนเสาธง)  และฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่ 2  (ตอนท่าดี)  
มีปัญหาส่าคัญที่ท่าให้ระบบส่งน้่าของโครงการไม่ได้ผล  คือ  สภาพน้่าท่วมและระบบชลประทานไม่
สามารถส่งน้่าให้พื้นที่เพาะปลูกได้ 
 
วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทานต่าง ๆ ให้สามารถส่งและกระจายน้่าให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกได้
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ประสิทธิภาพของโครงการสูงขึ้นทั้งฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษาที่ 1 และ 2 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 1.  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 1  (ตอนเสาธง) 
   -  คลอง LMC  สภาพทั่วไปสามารถส่งน้่าเข้าพ้ืนที่ชลประทานได้  แต่ขาดระบบกระจายน้่า 
และอาคารส่งน้่า (FTO) อยู่ในต่าแหน่งที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถส่งน้่าให้พ้ืนที่เพาะปลูกได้  แนวทาง
ปรับปรุง  พิจารณาเพ่ิมเติมอาคารชลประทาน ท่าคันกั้นน้่าเป็นช่วง ๆ  เพ่ือลดปริมาณน้่าที่ล้นตลิ่ง  ซึ่ง
สร้างความเสียหายให้แก่  อาคารชลประทาน  และพ้ืนที่ท่าการเกษตรและปรับปรุงถนนบนคันคลอง
รวมทั้งอาคารชลประทานที่มีปัญหา 
   -  คลอง  1L - LMC  พิจารณายกระดับก้นคลอง  และท่าระบบกระจายน้่าเพิ่มเติม 
   -  คลอง  1L - 1L - LMC  สภาพเป็นคลองจมตลอดสาย  ไม่สามารถส่งน้่าให้พ้ืนที่
ชลประทานได้พิจารณาปรับปรุงให้ยกระดับก้นคลอง และปรับปรุงอาคารชลประทานในคลอง 
   -  คลอง  1R - 1L - LMC  มีบางส่วนเป็นคลองจม  และขาดระบบกระจายน้่าพิจารณาให้
ยกระดับคลองส่งน้่าและเพ่ิมเติมระบบกระจายน้่า 
   -  คลอง  2L - 1L - LMC  พิจารณาให้ยกระดับคลองส่งน้่า  เนื่องจากไม่สามารถส่งน้่าเข้า
พ้ืนที่เพาะปลูกได้เลย 
   -  คลอง  2L - LMC  สามารถส่งน้่าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกได้ แต่ควรเพ่ิมเติมระบบกระจายน้่า 
   -  คลอง  1R - LMC  สามารถส่งน้่าได้แต่ควรเพิ่มระบบกระจายน้่า  และปรับปรุงอาคารรับ
น้่า – ทิ้งน้่า 
   -  คลอง  1R - 1R - LMC  ไม่สามารถส่งน้่าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกได้เลย  ควรพิจารณา
ยกระดับบ่อพักน้่าหรือใส่อาคารอัดน้่า 
 



 2.  ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ 2 (ตอนท่าดี) 
   -  คลอง LMC  สามารถส่งน้่าให้พ้ืนที่การเกษตรได้  ปัญหาหลักคือมีน้่าหลากจากคลอง
บ้านตาลท่าความเสียหาย  กับอาคารชลประทาน  แนวทางปรับปรุงเสนอให้วางท่อลอดคลองส่งน้่าเพ่ิม
และคลองปรับปรุงถนนบนคันคลองรวมทั้งขุดร่องระบายน้่าข้างคลอง (Side drain) 
   -  คลอง  1R - LMC  สภาพคลองอยู่ต่่ากว่าพ้ืนที่การเกษตร ได้รับผลกระทบจากน้่าหลาก
จากคลองท่าดี  โดยเฉพาะบริเวณที่คลองตัดผ่านทางหลวง  แนวทางปรับปรุงเสนอให้ยกระดับก้นคลอง
วางท่อระบบกระจายน้่าเป็นลักษณะ  U-Shape  และปรับปรุงอาคารรับน้่า-ทิ้งน้่า 
   -  คลอง  2R - LMC  คลองส่งน้่าบางส่วนอยู่ต่่ากว่าพ้ืนที่การเกษตร  แนวทางปรับปรุง
เสนอให้เพ่ิมเติม/ปรับปรุงอาคารชลประทาน  และระบบกระจายน้่าเข้าพ้ืนที่ 
   -  คลอง  3R - LMC  สามารถส่งน้่าเข้าพ้ืนที่เพาะปลุกได้พิจารณาให้เพ่ิมเติมระบบกระจาย
น้่า  และปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารชลประทาน 
   -  คลอง  4R - LMC  สามารถส่งน้่าได้  เพ่ิมท่อลดคลองส่งน้่า  และเพ่ิมอาคารอัดน้่าเข้า
คลอง 1L - 4R - LMC   
 
ผลการศึกษา 
  กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท่าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดเพ่ือปรับปรุงโครงการชลประทาน 5 โครงการ  ซึ่งโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษา
นครศรีธรรมราช  เป็น 1 ใน 5 โครงการนั้น  สรุปผลการศึกษาเมื่อเดือนมิถุนายน 2542  ประกอบด้วย   
ด้านสภาพทั่วไปและปัญหา   การเกษตรในพ้ืนที่โครงการ   ความเหมาะสมต่อการลงทุน   การศึกษาด้าน
ดินและการใช้ดิน   การศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา   แนวทางพัฒนาโครงการ  การ
ปรับปรุงระบบชลประทาน   แนวทางปรับปรุงองค์กรผู้ใช้น้่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา  ส่านักชลประทานที่  16 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์   (คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ) ตั้งอยู่
ที่  หมู่ที่ 1  ต่าบลบ้านขาว  อ่าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดกลาง  
4 โครงการ คอื โครงการสูบน้่าทุ่งระโนด , โครงการกระแสสินธุ์ , โครงการประตูระบายน้่าปากระวะ และ
โครงการฝายระวะ  พร้อมทั้งคลองธรรมชาติอีก 2 สาย คือ คลองพลเอกอาทิตย์  ก่าลังเอก  และคลอง
สทิงหม้อ  มีพ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้น  217,650  ไร่  ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่  อ่าเภอระโนด , อ่าเภอกระแส
สินธุ์ , อ่าเภอสทิงพระ และ อ่าเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  และพ้ืนที่บางส่วนของอ่าเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยลักษณะโครงการดังนี้  
 1.  โครงการสูบน้่าทุ่งระโนด  ประกอบด้วย เครื่องสูบน้่า ขนาด 36 นิ้ว  จ่านวน  10  เครื่อง  
อัตราการสูบ  2.20  ลบ.ม./วนิาที/เครื่อง   คลองส่งน้่า จ่านวน  10  สาย  ความยาว  51.180  กิโลเมตร  
อาคารชลประทาน  จ่านวน  188  แห่ง  คลองระบายน้่า  จ่านวน  10  สาย  ความยาว  98.800  
กิโลเมตร 
 2.  โครงการกระแสสินธุ์   ประกอบด้วย  คันก้ันน้่า  ความยาว  21.430  กิโลเมตร  อาคาร
ประกอบ  17  แห่ง    อาคารชลประทาน  จ่านวน 63  แห่ง  คลองระบายน้่า  จ่านวน  9  สาย  ความ
ยาว  25.000  กิโลเมตร 
              3.   โครงการประตูระบายน้่าปากระวะ  ประกอบด้วย ประตูระบายน้่าขนาด 4 - 6.00*4.30 
เมตร อาคารชลประทาน  จ่านวน  1  แห่ง   
              4.  โครงการฝายระวะ ประกอบด้วย  ประตูระบายน้่าขนาด 2- 3.00*2.80 เมตร อาคาร
ชลประทาน  จ่านวน  1  แห่ง   
 5.  คลองพลเอกอาทิตย์  ก่าลังเอก  ความยาว  54.176  กิโลเมตร  และคลองสทิงหม้อ  ความ
ยาว  15.000  กิโลเมตร  อาคารประกอบ  67  แห่ง   

แหล่งน้่าหลักท่ีใช้ในพ้ืนที่โครงการ คือ ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งจะเป็นน้่าจืด  
แต่มีปัญหาบางปีน้่าเค็มจากทะเลสาบตอนล่างรุกล้่าขึ้นถึงทะเลหลวงและเข้าถึงในคลองสาขา   
นอกจากนั้นแหล่งน้่าตามคลองสาขาต่าง ๆ  ก็สามารถเก็บกักน้่าจืดไว้ใช้ได้อีกส่วนหนึ่ง  เช่น   คลองระ
โนด , คลองกก , คลองไผ่ , คลองตะเครียะ , คลองศาลาธรรม์ , คลองบ้านใหม่ , คลองแม่ใหญ่ , คลอง
แดน , คลองหัววัง-ผักกูด , คลองปากพนัง , คลองพลเอกอาทิตย์ ก่าลังเอก ,  คลองเฉียงพง , คลองกาห
ล่า , คลองยมราช , คลองเกาะใหญ่ , คลองเชิงแส , คลองโรง , คลองมหาการ , คลองพังยาง , คลอง
โตนดรอบ , คลองห้วยลาดและคลองสายยู เป็นต้น  ด้วยสภาพอาคารชลประทาน โดยเฉพาะโครงการสูบ
น้่าทุ่งระโนดได้ก่อสร้างใช้งานมานานประมาณ  40  ปี  (เริ่มก่อสร้างปี  พ.ศ. 2510)  อาคารจึงช่ารุด
เสียหายโดยเฉพาะคลองส่งน้่าช่ารุดเสียหายมาก  จึงต้องปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้่า  โดยเฉพาะ
คลองส่งน้่าสายใหญ่  ตลอดจนต้องก่อสร้างคลองส่งน้่าสายซอยเพ่ิมเติมตามความต้องการของราษฎรใน
พ้ืนที่     ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถส่งน้่าได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการด้วย ทั้งนี้บางปีจะมีปัญหา
น้่าเค็มรุกล้่าถึงหน้าสถานีสูบน้่าทุ่งระโนด  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนบนของทะเลหลวง  ท่าให้ขาดแคลนน้่าจืด



เป็นอย่างมากในพ้ืนที่โครงการ  จึงได้มีแผนงานตามโครงการแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่ม
น้่าทะเลสาบสงขลาซึ่งให้ความส่าคัญจัดสรรงบประมาณโครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบ
คาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและคุณภาพน้่าในทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวางแผนการใช้
น้่าอย่างถูกต้องและประหยัดน้่าจืด  แต่ก็ไม่สามารถควบคุมการรุกล้่าของน้่าเค็มได้  ดังนั้น  จึงจ่าเป็นที่
ต้องเก็บกักน้่าไว้ในคลองต่าง ๆ  พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้่า อาคารท่อลอดถนนกลางคลอง และอาคาร
ประกอบต่างๆในพ้ืนที่ทั้ง 4 โครงการ รวมทั้งตามแนวคลองพลเอกอาทิตย์  ก่าลังเอก และคลองสทิงหม้อ  
งานปรับปรุงก่อสร้างดังกล่าว  นอกจากสามารถเก็บกักน้่าจืดและป้องกันน้่าเค็มรุกล้่าแล้ว  อาคารดังกล่าว
ยังช่วยระบายน้่าในช่วงฤดูฝนเพ่ือบรรเทาอุทกภัยได้อีกด้วย 
 ปัญหาอีกประการหนึ่งในเขตพ้ืนที่โครงการ  จากกรณีน้่าเค็มและน้่าเสียจากพ้ืนที่นากุ้งบริเวณริม
ฝั่งอ่าวไทย  ที่ก่าหนดพ้ืนที่การใช้น้่าจืด-น้่าเค็ม  มีเขตแบ่งและอาคารควบคุมการใช้น้่าที่ชัดเจนขึ้น ท่าให้
การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งการใช้น้่า  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีผลกระทบกับพ้ืนที่ใช้น้่าจืดโดยเฉพาะนาข้าว 
และน้่าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน  ดังนั้นโครงการจึงด่าเนินการจัดให้มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรในท้องที่  เพ่ือแก้ไขปัญหาพื้นที่การใช้น้่าจืด-น้่าเค็มให้ชัดเจน 
ตลอดจนแนวทางการจัดหาน้่าและเก็บกักเพ่ือการอุปโภค-บริโภค พร้อมพิจารณาก่อสร้างอาคารควบคุม
น้่าในคลองธรรมชาติที่เก่ียวข้อง (เช่น คลองระโนดและคลองสาขาต่างๆ)ในระยะต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 การปรับปรุงโครงการ  (ทั้งโครงการ)  ของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์   
(คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งน้่า   การแพร่กระจ่ายน้่าถึงแปลงนาเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว
เพียงพอและประหยัดน้่า  ลดการรั่วซึม  การระเหยของน้่า   

2. เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้่าจืดไว้ใช้ในหน้าแล้ง  ซึ่งจะได้จากน้่าฝนที่ตกและน้่าเหลือใช้จากระบบ
ส่งน้่า จะได้เก็บกักไว้ในคลองสายต่าง ๆ โดยการปิดประตูระบายน้่าก่อนที่น้่าจะไหลลงสู่ทะเลสาบ   

3. เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  ตลอดจนเป็นทางข้ามคลองเพ่ือการสัญจรและขนส่งผลผลิต
ในท้องที่  

4.  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่   เพิ่มพูนผลผลิตของราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการให้ดีขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งน้่า  ช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรประมาณ  217,650  ไร่   
 2.  เก็บกักน้่าไว้ใช้หน้าแล้ง  และช่วยระบายน้่าในหน้าฝน  บรรเทาอุทกภัย  ช่วยเหลือพ้ืนที่
การเกษตร  รวมประมาณ  50,000  ไร่ 
 3.  ช่วยเหลือด้านอุปโภค-บริโภค  ประมาณ  2,000  ครัวเรือน 
 4.  ประโยชน์ในการสัญจรไปมา  และขนส่งผลผลิตสู่ตลาด  ประมาณ  2,500  ครัวเรือน 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 แนวทางการปรับปรุงหลัก  ด้วยสภาพโครงการแบ่งตามอายุการใช้งานจะแยกเป็น  2  สภาพ  
คือ  โครงการที่ก่อสร้างมานาน  และโครงการที่ก่อสร้างใหม่ที่ก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์  โครงการที่ก่อสร้าง
มานานจะมีลักษณะเป็นระบบส่งน้่า  คือ  ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้่าที่ช่ารุดเสียหาย  และก่อสร้าง
คลองส่งน้่าเพ่ิมเติม  ส่วนโครงการก่อสร้างใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์  จะเน้นที่ปรับปรุงก่อสร้างท่อระบายน้่า  



ท่อลอดถนนกลางคลอง  และทางข้ามคลองที่ยังไม่ได้ก่อสร้างและก่อสร้างไม่สมบูรณ์ หรือปรับปรุงอาคาร
เดิม (ที่ไม่ใช่กรมชลประทานก่อสร้างไว้) ให้สมบูรณ์สามารถเก็บกัก , ระบายน้่า , ป้องกันน้่าเค็ม  
ตลอดจนการสัญจรไปมาได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาปรับปรุงทั้งโครงการ  ของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์    (คาบ
สมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา) แล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2546  ภายใต้โครงการเงินกู้เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
ภาคเกษตร  (ASPL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปัตตานี 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการปรับปรุงระบบจัดการน้่าปัตตานี  โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปัตตานี   จังหวัด
ปัตตานี   ส่านักชลประทานที่  17 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปัตตานี  เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่  เป็นแผนพัฒนาลุ่ม
น้่าปัตตานี  แต่เนื่องจากได้มีการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นเวลานาน  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการได้
เสื่อมสภาพลงไป  ทั้งท่ีเป็นตามอายุการใช้งาน  และเป็นผลกระทบจากปัญหาน้่าท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบูรณะให้คืนสู่สภาพเดิม  เนื่องจากงบประมาณส่าหรับบ่ารุงรักษาโครงการที่
ได้รับแต่ละปีไม่เพียงพอส่าหรับการบ่ารุงรักษาสภาพของส่วนประกอบให้เหมาะ สม ส่าหรับใช้งาน  เป็น
ผลให้การใช้งานในปัจจุบันไม่สามารถท่าได้เต็มตามศักยภาพของโครงการ  ดังนั้นเพื่อให้โครงการสามารถ
ใช้ประโยชน์สูงสุด  กรมชลประทานจึงได้วางแผนปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้มีน้่าท่าการเกษตร  
อุปโภค-บริโภค  อุตสาหกรรม  ฯลฯ  อย่างพอเพียง  พร้อมกับให้ป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยแก่พ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบรอบ ๆ โครงการให้สามารถแก้ปัญหา
ที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ 

2.   เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการน้่าชลประทานให้มีประสิทธิภาพ 
3.   เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม  โดยเน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับการตลาดใน

ภูมิภาค 
4.   เพ่ือพัฒนาการจัดตั้งองค์กรเกษตรกร  องค์กรผู้ใช้น้่า  และวิธีการส่งเสริมการใช้น้่าอย่าง

เป็นระบบสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของพ้ืนที่โครงการฯ 
5.   เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลระดับต่าง ๆ ของโครงการ  ทั้งทางด้านวิชาการและวิศวกรรมของ

โครงการ  ให้สามารถน่ามาวิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการน้่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือศึกษาและก่าหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการน้่า  การจัดสรร
น้่า  ทั้งในระดับกลุ่ม  ระดับโครงการฯ  ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุงโครงการที่ประเมินค่าเป็นเงินได้  ประกอบด้วย 
- ผลประโยชน์ด้านชลประทาน ซึ่งประเมินจากราคา         รวม   338.34  ล้านบาท/ปี 
  ที่ฟาร์มของปี 2553  ณ ราคาคงที่ปี 2545 
- ผลประโยชน์ด้านการบรรเทาอุทกภัย (ราคาปี 2553) รวม   104.52  ล้านบาท/ปี 
- ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินที่ต้องใช้ในการปรับปรุงโครงการ รวม     -6.87   ล้านบาท/ปี 
       รวม   435.99  ล้านบาท/ปี 



นอกจากผลประโยชน์ที่ประเมินมูลค่าเป็นเงินได้ดังกล่าวแล้ว  การลงทุนปรับปรุงโครงการยัง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ (Intangible  Benefits)  เช่น  การจ้าง
งาน  การประมง  การคมนาคม  การท่องเที่ยวและนันทนาการ  เป็นต้น 

 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 แนวทางในการปรับปรุงหลักจ่าแนกเป็นการปรับปรุงระบบส่งน้่าชลประทาน  ระบบระบายน้่า  
และป้องกันน้่าท่วม  และการปรับปรุงบริเวณหัวงานซึ่งมีการวางแผนปรับปรุงแต่ละระบบดังนี้ 
1.  การปรับปรุงระบบส่งน้่าชลประทาน 
 1.1  การตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงระบบส่งน้่าให้พอเพียงส่าหรับแผนพัฒนาเกษตรกรรม 
 1.2  การวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบส่งน้่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 -   การปรับปรุงอาคารควบคุมบังคับน้่าหลักท่ีมีบานระบายขนาดใหญ่ 
 -   การปรับปรุงคลองส่งน้่าสายใหญ่และสายซอย 
 -   การปรับปรุงระบบส่งน้่าให้พ้ืนที่นอกโครงการที่อยู่ติดกับคลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
 -   การปรับปรุงแก้ไขปัญหาคลองส่งน้่าสายกลางที่ไม่มีระบบส่งน้่าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก 
 -   การปรับปรุงแก้ไขปัญหาอาคารรับน้่าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมีระดับธรณีสูงเกินไป 
 -   การก่อสร้างคลองระบายน้่าสายซอย 
 -   การปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบส่งน้่าอ่ืน ๆ 
2.  การปรับปรุงระบบระบายน้่าและป้องกันน้่าท่วม 
 -   ปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่ราษฎรบริเวณท้ายน้่าจากอาคารระบายน้่าล้นฉุกเฉิน 
 -   ปัญหาน้่าท่วมบริเวณแม่น้่าปัตตานีสายเก่าถึงคลองตุยง 
 -   ปัญหาน้่าท่วมบริเวณหัวงาน 
 -   ปัญหาการระบายน้่าพ้ืนที่ชลประทานฝั่งขวา 
 -   ปัญหาการระบายน้่าหลากจากพ้ืนที่นอกโครงการผ่านคลองส่งน้่าสายใหญ่ 
 -   ปัญหาน้่าท่วมบริเวณคันกั้นน้่าฝั่งขวาระยะที่ 1  และระยะที่ 2  บริเวณตัวเมืองยะลา 
 -   ปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูก  5,000 ไร่  ในฤดูแล้ง 
 -   ปัญหาการระบายน้่าท้าย ปตร. บริเวณชายทะเล 
 -   ปัญหาการเปิด-ปิดบาน ปตร. ขนาดใหญ่บริเวณชายทะเล 
3.  การปรับปรุงบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้่า 
 -   การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการสัญจรข้ามแม่น้่าปัตตานีผ่านตัวเขื่อนทดน้่า 
 -   การปรับปรุงระบบควบคุมการปิด-เปิด ปตร.ชายทะเลขนาดใหญ่ให้มีความสะดวก  ปลอดภัย 
และทันสมัย 

-  การปรับปรุงอุปกรณ์วัดระดับน้่าและโทรมาตรที่ช่ารุดเนื่องจากฟ้าผ่า 
-  การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโครงการและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าออกโครงการ 

 -   การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน 
 -   การปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการใช้พ้ืนที่อ่างเก็บน้่า 
 
ผลการศึกษา 

แล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.2546 



19. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าโก-ลก 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส   ส่านักชลประทานที่  17 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 เนื่องจากโครงการได้ก่อสร้าง ปตร.กลางคลองมูโนะ  เมื่อปี พ.ศ. 2544  สามารถผันน้่าจากคลอง
ปาเสมัสมาเติมให้คลองมูโนะ  เพ่ือส่งน้่าให้กับพ้ืนที่การเกษตรและเพ่ือชะล้างดินเปรี้ยว  จึงเห็นควร
ปรับปรุงระบบส่งน้่าโคกกูแว  และในช่วงฤดูฝนท่าให้มีปริมาณน้่าท่วมขังในพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย
เป็นระยะเวลานาน      เห็นควรก่อสร้างอาคารระบายน้่าและสถานีสูบน้่าและปรับปรุงเสริมคันคลองเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 

สามารถส่งน้่าให้พ้ืนที่เพาะปลูกบ้านโคกอิฐ  บ้านโคกใน  จ่านวน  5,650  ไร่  543  ครัวเรือน  
ในเขตพ้ืนที่  ต.พร่อน  ต.บางขุนทอง  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  รวมทั้งช่วยระบายน้่าช่วยเหลือราษฎรที่ท่า
การเกษตรไม่ให้ได้รับความเสียหายและเพ่ือแก้ปัญหาน้่าท่วมพื้นท่ีการเกษตร  ไม้ผลและท่ีอยู่อาศัยของ
เกษตรกรได้แบบยั่งยืน 
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

- ให้เกษตรกรบ้านโคกอิฐ โคกใน มีพ้ืนที่เพาะปลูก 5,650 ไร่   543 ครัวเรือน  ได้รับน้่าอย่าง
เพียงพอ 

-  จ่านวนพื้นที่ท่าการเกษตรบ้านปะดังยอ    บ้านโฆษิต    บ้านโคกกลาง    จ่านวน    7,000   
ไร่  650  ครัวเรือน 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 -   ก่อสร้าง  ทรบ.  ปากคลอง 
  -  ขยายคลองดาดคอนกรีต  ความยาว  2.050  ม. 
 -  ก่อสร้างท่อลอดคลองส่งน้่า 
 -  ก่อสร้าง  ทรบ. ปลายคลอง 
 -  ก่อสร้างสถานีสูบน้่าและอาคารประกอบ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้่าด้วยระบบ 
                 ไฟฟ้า อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าของโครงการ 
 -  ก่อสร้างอาคารระบายน้่าขนาด 2.00 x 2.00 ม. ที่บริเวณกม.10+500     ของคันคลองระบาย
น้่า มูโนะ (ฝั่งซ้าย) อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้่าของโครงการ 
 -  ท่าการเสริมคันคลองมูโนะสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1.00  เมตร ผิวจราจร กว้าง 4.00  เมตร
ความยาว  2.385  กม. 
 -  ก่อสร้าง Gabions และ Mattress ที่บริเวณก้นคลองและลาดตลิ่งความยาว  100  เมตรเพ่ือ
ป้องกันแรงกระแทกจากน้่าในช่วงฤดูน้่าหลาก 
 



ผลการศึกษา 
แล้วเสร็จเมื่อเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.2534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าบางนรา 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาลุ่มน้่าบางนรา   จังหวัดนราธิวาส   ส่านักชลประทานที่  17 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 เมื่อปี พ.ศ.2530  รัฐบาลญี่ปุ่น  ได้ด่าเนินการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการด่าเนินการ
ก่อสร้างประตูระบายน้่าบางนราตอนบนและตอนล่างเพ่ือมอบให้แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ในส่วนของรัฐบาลไทย  จะต้องด่าเนินการก่อสร้างระบบส่งน้่าชลประทาน  ประกอบด้วย 

- ระบบส่งน้่าชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงของโลก จ่านวน 3 แห่ง (ยังไม่ได้ด่าเนินการ 
2 แห่ง) 

- สถานีสูบน้่าด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบส่งน้่า จ่านวน 14 สถานี  (ยังไม่ได้
ด่าเนินการ  9 สถานี) 

- สถานีสูบน้่าขนาดเล็กด้วยน้่ามัน พร้อมระบบส่งน้่า  67 สถานี  (ยังไม่ได้ด่าเนินการ 
32  สถานี) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้่าจืดต้นทุนไว้แก่พ้ืนที่การเกษตร และเพ่ืออุปโภค-บริโภค ของราษฎรใน
พ้ืนที่ 

2. เพ่ือปรับปรุงและขยายระบบชลประทานให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพของพ้ืนที่โครงการ 
3. เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรในเขตพ้ืนที่โครงการให้ดีขึ้น 

 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สามารถเก็บกักน้่าจืดในแม่น้่าบางนรา  และตามล่าน้่าสาขา  ได้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ คือ 
ส่าหรับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75,000 ไร่  มีน้่าจืดเพ่ือการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่โครงการตลอดปี และ
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาน้่าจืดและกุ้ง 

2.  ควบคุมระดับน้่าใต้ดินให้อยู่ในระดับเหมาะสม   เพ่ือช่วยบรรเทามิให้เกิดกรดที่บริเวณใกล้ผิว
ดิน 

3.  ท่าให้เกษตรกรได้มีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่โครงการตลอดปี  โดยท่านาปรังและนาปี  
พืชผัก ผลไม้ เพ่ือการอุปโภค-บริโภคและจ่าหน่าย  เป็นการกระจายรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 ก่อสร้างระบบชลประทาน  เพ่ือการขยายเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  ตามความพร้อมของราษฎรใน
ที่ดิน  ตามศักยภาพของแหล่งสภาพพ้ืนที่และชุมชน 
 1.  ท่าให้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการโดยรวมมีมูลค่าสูงขึ้น  โดยเฉพาะส่วนมี
การปรับปรุงมีอัตราค่าตอบแทนของเศรษฐกิจเท่ากับ 12.8 % 



 2.  ช่วยให้ครัวเรือนของเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา พบว่าใน
อนาคตจะสูงขึ้น 
 
ผลการศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2543 กรมชลประทานได้ด่าเนินการจ้างเหมาให้มีการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้่าอัน
เนื่องมาจากพระราชด่าริในเขตจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 
13.6 % ต่อปี  ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะด่าเนินการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. โครงการชลประทานนราธิวาส (โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น) 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 

งานปรับปรุงระบบระบายน้่าโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ โครงการ
ชลประทานนราธิวาส   จังหวดันราธิวาส   ส่านักชลประทานที่  17 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้่าป่าที่ไหลลงสู่พรุและเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่นา บริเวณของพรุได้รับความ
เสียหาย  โดยให้กรมชลประทานพิจารณาขุดลอกคลองธรรมชาติและขุดคลองระบายน้่าพร้อมอาคาร
บังคับน้่า  เพ่ือระบายน้่าในฤดูฝนและเก็บกักน้่าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  กรมชลประทานด่าเนินการพิจารณา
วางโครงการและก่อสร้างแล้วเสร็จครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525  และด่าเนินการก่อสร้างเพ่ิมเติมมาจนถึง
ปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2540  กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด่าเนินการศึกษา  เพ่ือจัดท่า
แผนหลักความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการพัฒนาแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2542  ปัจจุบันนิคมสหกรณ์บาเจาะ  ได้จัดสรรพื้นที่พรุพัฒนาในเขตโครงการฯ  ให้เกษตรกรเข้าท่า
ประโยชน์  และส่งเสริมการปลูกปาล์มน้่ามัน  แต่ประสบปัญหาน้่าท่วมขังพ้ืนที่ในฤดูน้่าหลากและขาด
แคลนในฤดูแล้ง  เนื่องจากอาคารบังคับน้่ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการฯ   และไม่มีแหล่งน้่าต้นทุน
พร้อมทั้งระบบกระจายน้่าในพ้ืนที่  ประกอบกับบริเวณด้านท้าย ปตร.  ไม้แก่น  มีการส่งเสริมการเลี้ยง
ปลาในกระชัง  ท่าให้การระบายน้่าในช่วงฤดูน้่าหลากท่าได้ล่าช้า  เนื่องจากต้องแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทราบก่อนด่าเนินการระบายน้่า  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากการระบายน้่าดังกล่าวโครงการชลประทานนราธิวาส  พิจารณาแล้วเห็นสมควรเร่งด่าเนินการ
ปรับปรุงระบบระบายน้่าโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น  อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงระบบระบายน้่าโครางการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น  อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ  แก้ไข
ปัญหาน้่าท่วมพ้ืนที่การเกษตรและป้องกันปัญหาปลาในกระชังตาย เนื่องจากการระบายน้่าในฤดูน้่าหลาก  
พร้อมทั้งเก็บกักน้่าไว้ใช้ส่าหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง  พ้ืนที่โครงการฯ  จ่านวน 94,000 ไร่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เพ่ือปรับปรุงระบบระบายน้่า และจัดหาแหล่งน้่าต้นทุนช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตรของสมาชิกนิคม
สหกรณ์บาเจาะ 94,000 ไร่  
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 1. โครงการขุดคลองระบายน้่าสายที่ 4  ประกอบด้วยงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

-  ขุดคลองระบายน้่าพรุบาเจาะสายที่ 4   ความยาว          13.343  กม. 
-  ท่อระบายน้่าปลายคลอง  พร้อมทางระบายน้่าฉุกเฉิน จ่านวน                    1  แห่ง 
-  สะพานรถยนต์ จ่านวน                    3  แห่ง 
-  อาคารรับน้่าป่า จ่านวน                    6  แห่ง 



 2. โครงการผันน้่าจากแม่น้่ายะกัง  ประกอบด้วยงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-  ปรับปรุงคลองน้่าด่า (ผันน้่าจากคลองยะกัง)   ความยาว            4.400  กม. 
-  ปรับปรุงสะพานรถยนต์ จ่านวน                    2  แห่ง 
-  สถานีสูบน้่า จ่านวน                    1  แห่ง 
-  ระบบส่งน้่าพร้อมอาคารประกอบ ความยาว          5.000  กม. 

 3. โครงการขุดคลองระบายน้่าเปรี้ยวสาย 1  ประกอบด้วยงานดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
-  ขุดคลองระบายน้่าเปรี้ยว   ความยาว            5.285  กม. 
-  ประตูระบายน้่า จ่านวน                    1  แหง่ 
-  สะพานรถยนต์ จ่านวน                    4  แห่ง 
-  อาคารรับน้่าป่า จ่านวน                    4  แห่ง 
-  Farm  Bridge จ่านวน                    1  แห่ง 
 

ผลการศึกษา 
แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบ่ท  (Master Plan) 
ค่าปรับปรุงโครงการ 

2. โครงการฯ ใหม่ที่จะขอเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลายชุมพล จ.พิษณุโลก  ส่านักชลประทานที่  3 
 
เหตุผลความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลายชุมพล  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน 
พิษณุโลก  มีพ้ืนที่ชลประทาน 218,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัด
พิจิตร การส่งน้่าโครงการจะรับน้่าจากเขื่อนนเรศวรเข้าคลองส่งน้่าสายหลักเพียงสายเดียว  ร่วมกับ
โครงการฯ ดงเศรษฐี และโครงการฯ ท่าบัวที่อยู่ตอนล่าง  ก่อนกระจายน้่าเข้าพ้ืนที่คลองซอยสายต่างๆ  
จากข้อจ่ากัดด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่โครงการฯ  ท่าให้คลองสายหลักสายซอยในแต่ละแห่งมีความยาว
ค่อนข้างมาก  กอปรกับสภาพคลองส่วนใหญ่เป็นคลองดิน  ท่าให้การส่งน้่าให้แก่พ้ืนที่โครงการเป็นไป
อย่างไม่เต็มตามศักยภาพที่ได้ออกแบบไว้  ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร  เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้่าบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง  ช่วงฤดูฝน หรือ ฤดูน้่าหลาก ด้านลุ่มน้่ายมจะเกิดปัญหาน้่าเออ
ท่วมขังพ้ืนทีในเขตโครงการตามแนวคันกั้นน้่า คลองระบายน้่า DR.15.8 และ DR.2.8   ไม่สามารถระบาย
น้่าออกได้เนื่องจากต้องรับน้่าที่หลากมาจากสุโขทัย   ผันน้่าจาก แม่น้่ายม ลง  แม่น้่าน่าน ผ่านคลอง
ระบายน้่า DR.15.8 และ DR.2.8  เพ่ือช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อ่าเภอบาง
ระก่า  ด้านลุ่มน้่าน่านบางช่วงเวลาในฤดูน้่าหลาก พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก อาจจะ
เกิดน้่าเออล้นตลิ่งเข้าท่วมตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกจ่าเป็นต้องพิจารณาใช้คลองส่งน้่าสายใหญ่ เป็น
คลองผันน้่ามิให้เกิดผลกระทบกับตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงค์ 
 โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลายชุมพล  จังหวัดพิษณุโลก  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบส่งน้่าและระบายน้่า  โดยปรับปรุงคลองส่งน้่าจากคลองดินเป็นคลองดาดคอนกรีต  
ขยายความจุคลองพร้อมดาดคอนกรีต  ปรับปรุงอาคารต่างๆ  ให้มีขนาดเพียงพอกับปริมาณน้่าที่ต้องการ  
ร วมทั้งปรับปรุงระบบ ระบายน้่า และคันกั้นน้่า เป็นการแก้ไขปัญหาน้่าท่วมซ้่าซาก เพ่ือประโยชนใน
การผลิตและการอุปโภคบริโภค  และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
ลักษณะโครงการ 
            โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบชลประทาน และ อาคารประกอบ การด่าเนินงานประกอบด้วย 
 1. ระบบส่งน้่า  
        -  คลองส่งน้่าสายซอยและสายแยกซอย จ่านวน  38  สาย ความยาว  255.86  กม. 
  
 2. ระบบระบายน้่าและบรรเทาอุทกภัย  
        -  คลองระบายน้่า จ่านวน 30 สาย  ความยาว 185.81 กม. 
        -  คันก้ันน้่า จ่านวน 2 สาย ความยาว 177.16 กม. 
        -  สถานีสูบน้่า จ่านวน 15 แห่ง 
 
 



 3. อาคารส่าคัญ  
        -  ประตูปากคลองส่งน้่าสายใหญ่ฝั่งขวา (เดิม) ส่วนป้องกันสวะ ประกอบด้วย อุปกรณ์ยก
สวะและทุ่นกันสวะ 
        -  อาคารทิ้งน้่า จ่านวน 2 แห่ง  อัตราการไหล 49.50  ลบ.ม./วินาที  จ่านวนประตูน้่า 3        
บาน  ความกว้างบาน 3 ม. 
 
เป้าหมาย 
 สามารถส่งน้่าให้เกษตรกรได้รับน้่าอย่างท่ัวถึงเหมาะสม เพียงพอ ในช่วงฤดูการเพาะปลูก  
สามารถบรรเทา ปัญหาอุทกภัยน้่าท่วมขังภายในและภายนอกเขตโครงการในช่วงฤดูน้่าหลาก 
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 - จากการปรับปรุงคลองส่งน้่าและอาคารประกอบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสามารถ 
สนับสนุนพื้นที่ชลประทานในเขตโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพลายชุมพล ประมาณ 249,881  ไร่  พ้ืนที่
โครงการประมาณ  273,000  ไร่  ของพ้ืนที่บางส่วนในเขตจังหวัดพิษณุโลก  และ  จังหวัดพิจิตร 
 - แก้ไขบรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านแม่น้่าน่าน เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจตัวเมืองจังหวัด
พิษณุโลก  โดยการผันน้่าเลี่ยงผ่านตัวเมืองพิษณุโลก ผ่านทางคลองส่งน้่าสายใหญ่  ไปทิ้งท่ีอาคารทิ้งน้่า  
กม. 56+151  และ  กม.63+240  สามารถระบายน้่าสูงสุดได้แห่งละประมาณ  50  ลบ.ม./วินาที 
 - แก้ไขบรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านแม่น้่ายม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้่าออกจาก
พ้ืนที่ในเขตโครงการ และป้องกันน้่าจากภายนอกโครงการ ไหลย้อนกลับเข้าพ้ืนที่โครงการโดยปรับปรุงคัน
กั้นน้่า  อาคารท่อระบายปลายคลอง   และ  สถานีสูบน้่า  
 
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ 
 (ข้อมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสม  สิงหาคม  2550)(อัตราคิดลด  12  %) 
 (ราคาโครงการฯปี 2550     วงเงิน     3,042.15    ล้านบาท) 

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)   -79.18 ล้านบาท 
- อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (B/C  Ratio) 0.98 
- อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR)  10.16 % 

 
ผลการศึกษา 
 -  ศึกษาความเหมาะสม  แล้วเสร็จ  สิงหาคม  2550 
 -  ออกแบบรายละเอียด  แล้วเสร็จ   กรกฎาคม  2554 
 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าชีตอนบน 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาลุ่มน้่าชีตอนบน  114  ม.2 ต.โคกเพชรพัฒนา  อ.บ่าเหน็จณรงค ์ 
จ.ชัยภูมิ  ส่านักชลประทานที่ 6 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนบน  ตั้งอยู่ในเขตของลุ่มน้่าชีตอนบน มีพ้ืนที่
ครอบคลุม 2จังหวัดคือ 7อ่าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ และ 2 อ่าเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันยังไม่มี
โครงการพัฒนาลุ่มน้่าขนาดใหญ่ มีเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดกลางและขนาดเล็ก และสูนน้่าด้วย
ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 582 โครงการ มีพ้ืนที่ชลประทานรวม 532,517 ไร่ จากพ้ืนที่เกษตรกรรมในลุ่มน้่าชี
ตอนบน 5,043,231 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.55 นอกนั้นต้องอาศัยน้่าฝนเป็นหลักในการเพราะปลูก 
 เนื่องจากเป็นโครงการที่เปิดโครงการใหม่ จึงมีความจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดใหญ่
และขนาดกลางเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ เพราะแนวโน้มความต้องการน้่าเพ่ิม
มากขึ้นในอนาคต ทั้งในช่วงฤดูฝนกรณีที่ฝนทิ้งช่วง และในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณน้่าธรรมชาติค่อนข้าง
น้อย ผลประโยชน์อีกประการหนึ่งของการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดใหญ่และขนาดกลางคือการบรรเทาปัญหา
น้่าท่วมและคุณภาพน้่า 
 
วัตถุประสงค์ 
 เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในการด่าเนินการก่อสร้างเข่ือนชีบน จึงได้มีการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้่าขนาดกลางได้แก่อ่างเก็บน้่าล่าคันฉูและก่อสร้างฝายยางในล่าน้่าชี จ่านวน 3 แห่ง คือ ฝายบุตามี 
ฝายกะฮาด และฝายแก้งสนามนาง เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในระยะเร่งด่วน 
 เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้่าและน้่าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้่าชีตอนบนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากโครงการที่ไดด่าเนินการก่อสร้างหัวงานไปแล้วบางส่วน ให้สามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมชลประทานจึงได้ท่าการศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มน้่าชีตอนบน
เพ่ือปรับปรุงชลประทานและระบบระบายน้่า ให้มีความส่าพันธ์สอดคล้อง ต่อเนื่องเต็มสภาพในอนาคต 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 3 ของกรมชลประทาน คือ การปรับปรุงเพ่ิมเติมประสิทธิภาพพ้ืนที่
ชลประทานเดิมให้สูงขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ การพัฒนาระบบป้องกันภัยจากน้่า จึงได้คัดเลือกที่
ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ่ากัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จ่ากัด 
ด่าเนินการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาลุ่มน้่าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ ในปี 2552 แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ในปี 2554 พร้อมได้รายงานผลการศึกษาโครงการทั้งหมด รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 แนวทางการปรับปรุงจากผลการศึกษาโครงการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาพัฒนาลุ่ม
น้่าชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทที่ปรึกษาดังนี้ 
 1) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี แรก ควรด่าเนินการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้่าพระอาจารย์จื่อ (ล่ากระ
จวน)โครงการอ่างเก็บน้่าโปร่งขุนเพชร โครงการอ่างเก็บน้่าล่าเจียง โครงการอ่างเก็บน้่าชีบนและยางนาดี 
และโครงการอ่างเกบ็น้่าชัยเจริญ 
 2) ในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ควรด่าเนินการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้่าล่าสะพง (อันเนื่องมาจาก
พระราชด่าริ) โครงการอ่างเก็บน้่าบ้านโหล่น โครงการอ่างเก็บน้่าล่าชีลอง โครงการอ่างเก็บน้่าห้วยสาม
หมอ และโครงการอ่างเก็บน้่าวังตาลาด 



 3) ปรับปรุงและก่อสร้าง ปตร.ในแม่น้่าชีตอนบน ตามค่าร้องขอจากราษฎรท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ปตร.บ้านหนองค ูปตร.บ้านหนองแหน ปตร.บุตาม ีปตร.บ้านไร่ล่าชี ปตร.กะฮาด และ ปตร.แก้งสนามนาง   
 4) ศึกษาและพัฒนาระบบโทรมาตรในลุ่มน้่าชีตอนบน เพ่ือการบริหารจัดการควบคุมอาคารบังคับ
น้่าต่าง ไ รวมทั้งพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้่าท่วมในลุ่มน้่าชีตอนบน 
 5) ด่าเนินการประชาส่าพันต่อเนื่องให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการมีความเข้าใจถึงผลประโยชน์
และผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ และให้ประชาชนสนับสนุนการด่าเนินงานของโครงการ 
 6) ในด้านการชดเชยทรัพย์สิน ต้องรีบด่าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการก่าหนดค่าชดเชยที่ดินและ
ทรัพย์สิน และจัดตั้งคณะประชาสัมพันธ์และประสานงานโครงการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ เข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งคณะกรรมการการ
ก่าหนดค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน และร่วมส่ารวจพื้นที่ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน 
 7) ด่าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบ ตาม
แผนงาน ทั้งในช่วงก่อสร้างและด่าเนินการ 
 8) ด่าเนินงานส่งน้่าและบ่ารุงรักษา ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน้่าชีตอนบน 
 
ผลการศึกษา 
 แล้วเสร็จ เมื่อ เดือน มกราคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางพลวง 
 
ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ส่านักชลประทานที่ 9 
 
เหตุผลและความจ าป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการประเภทรับน้่านองและ
เก็บกักน้่าไว้ในคลองธรรมชาติส่าหรับการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค รวมทั้งป้องกันน้่าท่วมและ
ระบายน้่าทิ้งเมื่อปริมาณน้่าเกินความต้องการ โดยมีการใช้ถนนและคันกั้นน้่าเป็นแนวป้องกันน้่าจากแม่น้่า
ปราจีนบุรีและบางปะกง และใช้อาคารชลประทานตามคันกั้นน้่าควบคุมปริมาณน้่าในโครงการ โครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานในปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบันมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 760 ตาราง
กิโลเมตร (497,973 ไร่) พ้ืนที่ชลประทาน 434,700 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 จังหวัด คือปราจีนบุรี และ
ฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส่าหรับการเกษตรกรรม ซึ่งประกอบด้วย ท่านา เลี้ยงกุ้ง
กุลาด่าเลี้ยงปลาน้่าจืด และสวนผลไม้ เป็นต้น โดยน้่าต้นทุนของโครงการได้มาจากแม่น้่าปราจีนบุรีและ
บางปะกง และน้่าที่เก็บกักไว้ในคลองช่วงฤดูน้่าหลาก จากสภาพภูมิประเทศของโครงการที่เป็นพื้นที่ราบ
ลุ่มน้่าท่วมถึง และได้รับอิทธิพลจากการหนุนของน้่าทะเลจึงท่าให้เกิดปัญหาเรื่องน้่าที่ส่าคัญ 2 ประการ 
คือ ช่วงฤดูแล้งในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม น้่าเค็มจะรุกเข้าพ้ืนที่ตามแม่น้่าบางปะกงขึ้นไปจนถึง
แม่น้่าปราจีนบุรี บริเวณอ่าเภอ เมืองปราจีนบุรี ท่าให้อาคารชลประทานที่รับน้่าจากแม่น้่าต้องทยอยปิด
ตาม การรุกของน้่าเค็ม จึงเกิดการขาดแคลนน้่าจืดที่จะส่งเข้าพ้ืนที่โครงการ และในช่วงฤดูฝนแม่น้่า
ปราจีนบุรีมีปริมาณน้่ามาก จึงท่าให้เกิดน้่าเอ่อล้นตลิ่งผ่านท่อระบายน้่าบริเวณคันกั้นน้่าของโครงการเข้า
ท่วมพื้นท่ีเพาะปลูกภายในโครงการ ประกอบกับเมื่อสภาพฝนตกหนักในพ้ืนที่ การระบายน้่าออกจากพ้ืนที่
ท่าได้ล่าช้าเนื่องจากน้่าทะเลหนุนและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมีคันปิดล้อมโดยรอบ โดยพื้นที่ตอนบน
ตั้งแต่อ่าเภอศรีมหาโพธิ อ่าเภอ ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จนถึงอ่าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จะเป็นที่สูงและลาดเทลงมาสู่อ่าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอ่าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นบริเวณท่ีต่่าของโครงการ และน้่าจะไหลมารวมกันบริเวณนี้ ท่าให้เกิดน้่าท่วมขังในพื้นที่จนพื้นที่
การเกษตรเสียหายเป็นจ่านวนมาก เช่น ในปีพ.ศ. 2533 2538 และ 2549 เกิดน้่าท่วมขังอยู่ในพื้นที่
โครงการนานประมาณ 1-2 เดือน ระดับน้่าสูง 0.50 ถึง 1.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างถนนปิดกั้น
แนวทางการไหลของน้่า แบ่งพ้ืนที่โครงการ ออกเป็นช่วงๆ ท่าให้เกิดการเอ่อของน้่าและขังในพ้ืนที่แต่ละ
ส่วนเป็นเวลานาน  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกและบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษาบาง
พลวงซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้่าปราจีนบุรีและแม่น้่าบางปะกงจ่านวน 497,973 ไร่ ในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี และ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงโดยมาตรการก่อสร้างเพ่ือ
ปรับปรุงระบบชลประทานและการปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างดังนี้ 



การปรับปรุงโดยมาตรการก่อสร้าง 
(1) การปรับปรุงอาคารระบายน้่าตามแนวทางหลวงหมายเลข 3069 และ 3070 เพ่ือลดปริมาณน้่า
หลากจากแม่น้่าปราจีนบุรีเข้าพ้ืนที่โครงการ 
(2) การปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้่าแม่น้่าปราจีนบุรี  
(3) การปรับปรุงอาคารระบายน้่าตามแนวทางหลวงหมายเลข 3347 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ระบายน้่าในพ้ืนที่โครงการ 
(4) การก่อสร้างปรับปรุงอาคารระบายน้่าปลายคลอง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการระบายน้่าออก
จากพ้ืนที่โครงการ 
(5) การปรับปรุงขุดลอกคลองธรรมชาติสายหลัก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการระบายน้่าหลากและ
เพ่ิมปริมารณน้่าเก็บกักในล่าน้่าเพื่อการใช้น้่าในฤดูแล้ง 
(6) การก่อสร้างอาคารยกระดับและเก็บกักน้่ากลางคลองเพ่ือยกระดับและเก็บกักน้่าไว้ในช่วงฝนทิ้ง
ช่วงและฤดูแล้ง 
(7) การปรับปรุงคลองธรรมชาติและก่อสร้างอาคารบังคับน้่าในพ้ืนที่ ฝสบ.คบ.ที่ 4 
(8) การพัฒนา ปตร.บ้านวังชันเพ่ือเก็บกักน้่าและยกระดับน้่าในแม่น้่าปราจีนบุรี 
(9) ก่อสร้างสถานีสูบน้่าศรีมหาโพธิ 
(10) สถานีสูบน้่าในคลองท่าลาด 
(11) ปรับปรุงอาคารรับน้่าเข้าพ้ืนที่โครงการ 
 
การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
(1) การปรับปรุงด้านระบบโทรมาตรและการเตือนภัย 
(2) แนวทางการปรับปรุงด้านดินและการใช้ดิน 
(3) แนวทางการปรับปรุงด้านการเกษตร 
(4) แนวทางการปรับปรุงด้านประมงและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้่า 
(5) การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) 
(6) แนวทางการปรับปรุงองค์กรณ์ผู้ใช้น้่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้ 
 

ชื่อโครงการและท่ีตั้ง 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต่าบลประชาธิปัตย์ อ่าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี อยู่ในพิกัดท่ี 47PPR 752456 ตามแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:25,000 ระวางที ่
5136IV-NW มีขอบเขตโครงการฯ  อยู่ที่เส้นรุ้งที่ 13o 49’ 11” เหนือถึง 14o 07’ 12” เหนือ และเส้นแวง
ที่ 100o 35’ 58” ตะวันออกถึง 101o 08’ 54” ตะวันออก ที่ตั้งโครงการฯ  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 
 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 โครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 อ่าเภอ/เขต คือ เขตสายไหม เขตหลัก
สี่ เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  อ่าเภอธัญบุรี   อ่าเภอเมือง
ปทุมธานี อ่าเภอล่าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ่าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ่าเภอบางน้่าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีจ่านวน 265,039 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นพื้นที่ฝ่ายส่งน้่าและบ่ารุงรักษา 5 ฝ่าย 
 เนื่องจากโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ เป็นโครงการที่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว 
ปัจจุบันสภาพการใช้งานจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม สภาพการเกษตร ตลอดจนโครงสร้างต่างๆ ของอาคาร คลองส่งน้่าและคลองระบายน้่า
อยู่ในสภาพทรุดโทรม ซึ่งท่าให้ประสิทธิภาพของโครงการลดลงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการน้่าทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง จากปัญหาดังกล่าวจึงจ่าเป็นที่จะต้อง
ท่าการปรับปรุงโครงการ  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้่าทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ เพ่ือปรับปรุงโครงการส่งน้่า
และบ่ารุงรักษารังสิตใต้ ให้ทันสมัย และสามารถให้บริการที่ดีสนองต่อความต้องการอันพึงประสงค์ ของ
เกษตรกรและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ โดยมีเป้าหมายของการจัดการน้่าที่ดี คือ ความ
พอเพียง ความเสมอภาค และความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ที่ได้รับ 
 พ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งหมดครอบคลุมพ้ืนที่ 10 อ่าเภอ/เขต คือ เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตคลอง
สามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร  อ่าเภอธัญบุรี   อ่าเภอเมืองปทุมธานี อ่าเภอ
ล่าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ่าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ่าเภอบางน้่าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มีจ่านวน 265,039 ครัวเรือน โดยพื้นที่รับประโยชน์ของการปรับปรุงโครงการ ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่
นาข้าว พ้ืนที่สวนผลไม้  พ้ืนที่นาหญ้า บ่อปลาบ่อกุ้ง ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผลประโยชน์ของการ
ปรับปรุงโครงการส่งน้่าและบ่ารุงรักษารังสิตใต้ประเมินจากมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในฤดูฝน
และฤดูแล้ง 
 
แนวทางการปรับปรุงหลัก 
 องค์ประกอบของการปรับปรุงโครงการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงโดยใช้มาตรการก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงระบบชลประทาน ดังนี้ 



 การปรับปรุงโดยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 
 1. พัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการปรับปรุงโครงการ 
 2. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้่า  
 3. พัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การจัดอัตราก่าลังบุคลากร 
 5. ก่าจัดวัชพืชในคลอง 
 การปรับปรุงโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย 
 1. ก่อสร้างสถานีสูบน้่าปลายคลอง 23 
 2. ปรับปรุงคันกั้นน้่าสมบูรณ์ – บางขนาก 
 3. ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองซอยที่ 16 กม.25 + 950 
 
ผลการศึกษา 
 แล้วเสร็จเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


