
การบริหารจดัการนํา้ในลุ่มนํา้ยม 

จงัหวดัสุโขทยั 
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พืน้ทีลุ่่มนํา้ 23,616 ตร.กม. หรือ 14.76 ล้านไร่ 

      (4.58 % ของประเทศ)  

ขอบเขตลุ่มนํา้ครอบคลุมพืน้ที ่10 จงัหวดั ได้แก่ 

     พะเยา น่าน ลาํปาง แพร่ ตาก กาํแพงเพชร สุโขทยั 

     พษิณุโลก พจิติร และนครสวรรค์  

การบริหารจดัการลุ่มนํา้ยม แบ่งออกเป็นลุ่มนํา้สาขา  

     11 สาขา ได้แก่ แม่นํา้ยมตอนบน นํา้ควน นํา้ป้ี นํา้งาว 

     แม่นํา้ยมตอนกลาง แม่คาํม ีแม่ต้า แม่สิน แม่มอก  

     แม่รําพนั และแม่นํา้ยมตอนล่าง 

      

 ลาํนํา้ยมสายหลกั มคีวามยาวประมาณ 735 กโิลเมตร 
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 ประชากร 2.42 ล้านคน ภาคการเกษตร 1.41 ล้านคน  



จ.แพร่ 

จ.สุโขทยั 



รูปตัดตามยาวของแม่นํา้ยม 
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สาเหตดุา้นสภาพภมิูประเทศ 

ปรมิาณนํ้าปี 2538 

ความจุของลาํนํ้า 



สภาพน้ําต้นทุน 
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 1,159 มม./ปี 

คดิเป็น  27,394  ล้าน ลบ.ม./ปี 

 ปริมาณเกบ็กักน้ําสูงสุด                               528   ล้าน ลบ.ม.              

ปริมาณน้ําทีนํ่ามาใช้ประโยชน์เฉล่ีย        1,737   ล้าน ลบ.ม.      

ปริมาณน้ําทีไ่หลออกนอกลุ่มน้ํา              3,965   ล้าน ลบ.ม.  

    (ฤดฝูน 3,489 ล้าน ลบ.ม. (88 %) ฤดแูล้ง 476 ล้าน ลบ.ม. (12 %)  



จงัหวดั อาํเภอ 

ท่ีมีพ้ืนท่ีนํ้าทว่ม 

พ้ืนท่ีนํ้า

ทว่ม (ไร)่ 

 อุตรดิตถ ์ รวม 3 อาํเภอ คือ ตรอน, พิชยั, ลบัแล 30,930 

 สุโขทยั 6 อาํเภอ คือ เมือง, กงไกรลาศ, คีรีมาศ, 

ศรีสชันาลยั, ศรีสาํโรง, สวรรคโลก  

259,450 

 พิษณุโลก 6 อาํเภอ คือ เมือง, บางกระทุ่ม,  

บางระกาํ, พรหมพิราม, วงัทอง, วดัโบสถ ์ 

395,850 

 พิจิตร 9 อาํเภอ คือ เมือง, ตะพานหิน,  

บางมลูนาก, บึงนาราง, โพทะเล,  

โพธ์ิประทบัชา้ง, วงัทรายพนู, สากเหล็ก, 
สามง่าม 

472,010 

นครสวรรค ์ 8 อาํเภอ คือ เกา้เล้ียว, โกรกพระ,  

ชุมแสง, ตาคลี, ท่าตะโก, บรรพตพิสยั, 
พยุหะคีรี 

590,570 

รวม 5 จงัหวดั 1,748,810 

  

พื้ นท่ีนํ้าทว่มครั้งท่ี 4 ณ วนัท่ี 24 ตลุาคม 2549 
สาํรวจโดยดาวเทียม RADARSAT-1 

จ.อุตรดิตถ ์

จ.สุโขทยั 

จ.พิษณุโลก 

จ.พิจิตร 

จ.นครสวรรค ์ ปี พ.ศ. 2549 เกิดอุทกภยั รวม 4 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 :  
พฤษภาคม 2549 

ครั้งท่ี 2 : ปลายเดือน  

สิงหาคม 2549 

ครั้งท่ี 3 : ปลายเดือน  

กนัยายน 2549 

แมน้ํ่ายม 

แมน้ํ่าน่าน 

อ.สวรรคโลก 

อ.ศรีสาํโรง 

อ.เมืองสุโขทยั 
อ.พรหมพิราม 

อ.วดัโบสถ ์

อ.บางระกาํ 

อ.เมืองพิษณุโลก 

อ.พิชยั 

อ.กงไกรลาศ 

อ.บางกระทุม่ 

อ.วชิรบารมี 

อ.เมืองพิจติร 

อ.โพธ์ิประทบัชา้ง 

อ.ตะพานหิน 

อ.โพทะเล 

อ.ชุมแสง 

อ.เมืองนครสวรรค ์



สภาพแม่นํา้ยมบริเวณ อ.เมือง 

จ.สุโขทยั  

สภาพแม่นํา้ยมบริเวณ อ.เมือง 

จ.สุโขทยั 

นํา้แล้ง 

นํา้ท่วม 



โครงการบรรเทาอทุกภยัใชส่ิ้งก่อสรา้ง 



เมืองสุโขทยั 

ครีีมาศ 

กงไกรลาศ 

บ้านด่านลานหอย 

ศรีสําโรง 

สวรรคโลก 
ทุ่งเสลีย่ม 

ศรีสัชนาลยั 

ศรีนคร 

จ.แพร่ 

จ.อุตรดิตถ ์

จ.พิษณุโลก 

จ.กาํแพงเพชร 

จ.ลาํปาง 

จ.ตาก 

ประชากร      623,865  คน 

รายได้เฉลีย่   32,000 บาท/คน/ปี 

ผลติภณัฑ์มวลรวม   18,976 ล้านบาท 

(ด้านการเกษตร 25.98%) 

แบ่งการปกครอง ออกเป็น 

            9       อาํเภอ 

          84       ตาํบล 

          77       อบต. 

            2       เทศบาลเมือง 

          11       เทศบาลตาํบล          

แม่นํา้ยมเป็นลาํนํา้สายหลกั   ไหลผ่าน 

จ.สุโขทยั ระยะทางยาว 170 กม. 

  พืน้ทีท่ั้งหมด 4,122,557 ไร่ 

  จงัหวดัสุโขทยั 



ลุ่มนํา้ยม 

พืน้ที ่23,616 ตร.กม. 

จังหวดัสุโขทยั 

พืน้ที ่6,596 ตร.กม.  

ปริมาณนํา้ท่าในลุ่มนํา้ในเขตจงัหวดัสุโขทยั 

1,125.51 118.00 1,007.43 6,596.00 รวม 

1,118.59 

6.92 

117.26 

0.82 

1,001.33 

6.10 

6,576.62 

19.38 

ยม 

น่าน 

ทั้งปี 

(ล้าน ลบ.ม.) 

ฤดูแล้ง 

(ล้าน ลบ.

ม.) 

ฤดูฝน  

(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณนํา้ท่าเฉลีย่  

พืน้ทีรั่บนํา้ 

(ตร.กม.) 

 

ลุ่มนํา้ 



พระราชดาํริพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวในการพฒันาแหล่งนํา้ในจงัหวดัสุโขทยั 

เม่ือวนัที ่12 ธันวาคม 2535 พระราชทานแก่แม่ทพัภาค 3 และผู้ว่าราชการจงัหวดัสุโขทยั 1.แม่นํา้ยม ในฤดูฝนมนํีา้มาก ในฤดูแล้งนํา้เกือบจะไม่ม ีให้หาทางกั้นนํา้เป็นช่วงๆ แล้วผนัเข้า

คลองธรรมชาตทิีม่อียู่เดมิทั้งฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาของแม่นํา้ยม แล้วทาํการขุดลอกให้สามารถ

ส่งนํา้และนําไปเกบ็ไว้ตามหนองบึงธรรมชาตต่ิอไป 

2.หาทางผนัจากแม่นํา้ปิง จงัหวดักาํแพงเพชร เข้ามาตามท่อทองแดงสมยัโบราณ ผ่านอาํเภอ

บ้านด่านลานหอย เข้ามาใช้ในพืน้ทีจ่งัหวดัสุโขทยั 

3.บริเวณเขตตดิต่ออาํเภอเมืองสุโขทยั และอาํเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั มคีลองใหญ่ที่

ไหลมารวมกบัแม่นํา้ยม บริเวณทีม่นํีา้ท่วมกว้างขวางยงัไม่ได้รับประโยชน์เตม็ที ่ให้หาทางกั้น

นํา้ไว้เป็นอ่างเกบ็นํา้ขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

4.ให้พจิารณาสร้างอ่างเกบ็นํา้ในพืน้ทีเ่หนือจงัหวดัสุโขทยั และบริเวณตาํบลแม่มอก อาํเภอ

เถนิ จงัหวดัลาํปาง 

5.ให้เพิม่พืน้ทีป่่าต้นนํา้ของแม่นํา้ยม 



พระราชดาํริพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวในการพฒันาแหล่งนํา้ในจงัหวดัสุโขทยั 

เม่ือวนัที ่23 กนัยายน 2537 พระราชทานผ่าน พล.อ. เทยีนชัย จัน่มุกดา รองสมุหราชองครักษ์ 

ให้กรมชลประทานพจิารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํา้ตามลาํนํา้สาขาต่างๆ ของแม่นํา้

ยมบริเวณด้านเหนืออาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เน่ืองจากขาดแคลนนํา้ใช้ทาํการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎรในบริเวณดงักล่าว 

รวมทั้งให้พจิารณาปรับปรุงหนองหิน หนองพลุง และหนองนํา้อ่ืนๆ ทีม่อียู่ในพืน้ทีใ่ห้

สามารถเกบ็กกันํา้ไว้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์มากขึน้ 



ท่ี โครงการ 

1. ปรับปรุงแม่นํ้ายมสายเก่า (แม่นํ้ายมฝ่ังซา้ย) 

2. ปรับปรุงคลองผนันํ้าแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน 

3. ปรับปรุงขดุลอกแม่นํ้ายม 

4. ปรับปรุงคลองธรรมชาติฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวา 

แม่นํ้ายม ดา้นทา้ยประตูระบายนํ้าแม่นํ้ายม  

(บา้นหาดสะพานจนัทร์) 

5. คลองผนันํ้า คลองระบายนํ้า DR.15.8 

6. คลองชกันํ้าแม่นํ้าน่าน-คลองเมม 

7. คลองผนันํ้า สวรรคโลก-พิชยั 

8. คลองผนันํ้า DR.2.8-แม่นํ้าน่าน 

9. ปรับปรุงคลองชกันํ้าแม่นํ้ายมฝ่ังขวา 

10. คลองผนันํ้า คลองเมม (คลองบางแกว้) 

11. ปรับปรุงคลองชกันํ้า และคลองระบายนํ้า 

ดา้นทา้ย โครงการทุ่งทะเลหลวง (แกม้ลิง)  
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เป็นโครงการท่ีอยูใ่นเขต สชป.3 

โครงการบรรเทาอทุกภยั และแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  

Presenter
Presentation Notes
กรมชลประทานมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ตลอดจนการป้องกันปัญหาต่างๆ



โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลงิ) 
แม่

นํ
า้ย

ม
 

เทศบาลเมืองสุโขทยั 

ความจุเกบ็กกั 32 ล้าน ลบ.ม. 

บรรเทาอุทกภยั 

ลดระดบันํา้ในลาํนํา้ยมบริเวณเขตเทศบาล

เมือง 1.0 – 1.2  ม. 

แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 

แหล่งนํา้ต้นทุนในการผลติประปาในเขต

เทศบาลเมือง และช่วยเหลือพืน้ทีก่ารเกษตร 

ฤดูฝน 6,000 ไร่ ฤดูแล้ง 9,700 ไร่            

450 ครัวเรือน 

ค่าก่อสร้าง    880 ล้านบาท (อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการก่อสร้าง) 



รวมค่า ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ที ่ โครงการ ก่อสร้าง ตั้งแต่เร่ิม ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 

(ล้านบาท) 

ถึงปี 2548 

(มติ ครม.

เดิม) 

ไดรั้บแลว้

(มติ 

ครม.49) 

ขอเพิม่ ผกูพนังบฯ ขอเพิ่ม 

1. ปรับปรุงแม่นํ้ายมสายเก่า  (แม่นํ้ายมฝ่ังซา้ย) 1,492.00 794.50 - - - 697.50 - 

2. ปรับปรุงคลองผนันํ้าแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน 287.71 93.01 - - - 194.70 - 

3. ปรับปรุงขดุลอกแม่นํ้ายม 1,458.43 93.43 - - - 830.00 535.00 

4. ปรับปรุงคลองธรรมชาติฝ่ังซา้ย, ฝ่ังขวาแม่นํ้ายม  

ดา้นทา้ย ปตร.แม่นํ้ายม (บา้นหาดสะพานจนัทร์)  

1,121.54 - - - - 656.14 465.40 

5. คลองผนันํ้า คลองระบายนํ้า DR.15.8 118.38 12.38 3.00 - 12.00 91.00 - 

6. คลองชกันํ้าแม่นํ้ าน่าน-คลองเมม 59.00 - 7.00 - 28.00 24.00 - 

7. คลองผนันํ้า สวรรคโลก-พิชยั 125.06 - 9.81 - 39.25 76.00 - 

8. คลองผนันํ้า DR.2.8-แม่นํ้าน่าน 220.25 8.75 14.00 - 56.00 141.50 - 

9. ปรับปรุงคลองชกันํ้าแม่นํ้ ายมฝ่ังขวา 131.90 21.90 - - - 110.00 - 

10. คลองผนันํ้า คลองเมม (คลองบางแกว้)  530.00 - 20.00 - 80.00 270.00 160.00 

11. ปรับปรุงคลองชกันํ้า และคลองระบายนํ้า 

ดา้นทา้ย โครงการทุ่งทะเลหลวง (แกม้ลิง)  

617.05 - - - - 617.05 - 

รวมทั้งหมด 6,161.32 1,023.97 53.81 - 215.25 3,707.89 1,160.40 

แผนงาน ระยะเรง่ด่วน 



เข่ือนเกบ็กกันํา้ขนาดใหญ่ 

ฝายยางบ้านเกาะวงษ์เกยีรติ์  (พระราชดาํริ ข้อ 1 ปี 2535)          

ต.ทบัผึง้ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทยั 

พืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน 20,000 ไร่ ฤดูแล้ง 20,000 ไร่   

1,500 ครัวเรือน 

บรรเทาอุทกภยั ในเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.สุโขทยั 

(ช่วยผนันํา้เข้าโครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลงิ)) 

ค่าก่อสร้าง   211.88  ล้านบาท แผนงานก่อสร้าง  2550   



แผนงาน ระยะกลาง 

ที ่ โครงการ จังหวดั 
รวมค่าก่อสร้าง งบประมาณ (ลา้นบาท) 

(ลา้นบาท) 2550 2551 2552 2553 

1. ฝายยางบา้นเกาะวงษเ์กียรต์ิ สุโขทยั 210.00 30.00 180.00 - - 

2. ก่อสร้างฝายยางบ้านคลองกระจง สุโขทยั 150.00 100.00 50.00 - - 

3. ปรับปรุงหนองนํ้าธรรมชาติ (แกม้ลิง) รวม 11 แห่ง สุโขทยั 174.00 174.00 - - - 

4 อ่างเกบ็นํ้าหว้ยแม่รําพนั สุโขทยั 330.00 70.30 15.70 130.00 114.00 

5. ปรับปรุงหว้ยแม่รากนอ้ย พร้อมอาคารประกอบ สุโขทยั 400.00 50.00 350.00 - - 

6. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไคร้ สุโขทยั 34.00 34.00 - - - 

7. ประตูระบายนํา้บ้านวงัสะตือ สุโขทยั 350.00 50.00 300.00 - - 

8. อ่างเกบ็นํ้าแม่สาย แพร่ 301.44 - 10.00 120.58 170.86 

9. อ่างเกบ็นํ้าแม่แคม แพร่ 284.44 - 10.00 113.74 160.70 

10. อ่างเกบ็นํ้าแม่แลง แพร่ 200.66 - 10.00 80.26 110.40 

11. ปตร.บา้นวงัอิทก พิษณุโลก 350.00 50.00 200.00 100.00 - 

12. ฝายยางสามง่าม พิจิตร 250.00 40.00 150.00 60.00 - 

13. อ่างเกบ็นํ้านํ้าป้ี พะเยา 599.00 239.60 359.40 - - 

14. อ่างเกบ็นํ้านํ้างิม พะเยา 417.00 166.80 250.20 - - 

15. อ่างเกบ็นํ้าแม่ออ้น 2 ลาํปาง 270.00 108.00 162.00 - - 

16. เข่ือนแก่งเสือเตน้ แพร่ 11,000.00 770.00- 2,200.00 3,190.00 3,190.00 

รวมทั้งหมด 15,320.54 1,882.70 4,247.30 3,794.58 3,745.96 



อ่างฯห้วยแม่กองค่าย 

อ่างฯห้วยแม่รําพนั 

อ่างฯห้วยไร่ 
อ่างฯห้วยทรวง 

พระราชดาํริ ข้อ 3 และ 4 ปี 2535 

และ พระราชดาํริ ปี 2537 



อ่างฯห้วยแม่รากน้อย 

ความจุ 6.50 ล้าน ลบ.ม. อ่างฯห้วยทรวง 

ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. 

อ่างฯห้วยปากคุ 

ความจุ 6.00 ล้าน ลบ.ม. 

อ่างฯห้วยไร่ 

ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. 

แผนทีแ่สดงจุดทีต่ั้งอ่างเกบ็นํา้ขนาดกลางบริเวณลุ่มนํา้ห้วยแม่รากน้อย 

อ่างฯห้วยทรวง  ต.บ้านตกึ อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั                                                                      
สูง 23.5 ม. ความจุเกบ็กกั 8.00 ล้าน ลบ.ม. 

พืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน 4,000 ไร่ ฤดูแล้ง 1,000 ไร่   

190 ครัวเรือน 

บรรเทาอุทกภยั ในเขต ต.บ้านตกึ อ.ศรีสัชนาลยั           

จ.สุโขทยั 

ค่าก่อสร้าง   225.04  ล้านบาท แผนงานก่อสร้าง  2550   

อ่างฯห้วยไร่  ต.บ้านตกึ อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทยั                                                                      
สูง 27.5 ม. ความจุเกบ็กกั 7.33 ล้าน ลบ.ม. 

พืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน 4,500 ไร่ ฤดูแล้ง 1,200 ไร่   

210 ครัวเรือน 

บรรเทาอุทกภยั ในเขต ต.บ้านตกึ อ.ศรีสัชนาลยั           

จ.สุโขทยั 

ค่าก่อสร้าง   158.43  ล้านบาท แผนงานก่อสร้าง  2551   



จงัหวดัสุโขทยั 

อ่างฯแม่มอก (ดาํเนินการแล้วเสร็จ) 

อ่างฯห้วยแม่กองค่าย 

อ่างฯห้วยแม่รําพนั 

อ่างฯห้วยแม่รําพนั  ต.ตลิง่ชัน อ.บ้านด่านลานหอย           

จ.สุโขทยั  

สูง 21.0 ม. ความจุเกบ็กกั 11.40 ล้าน ลบ.ม. 

พืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน 4,000 ไร่ ฤดูแล้ง 1,000 ไร่   

190 ครัวเรือน 

บรรเทาอุทกภยั ในเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.สุโขทยั 

ค่าก่อสร้าง   305.00  ล้านบาท แผนงานก่อสร้าง  2551   

อ่างฯห้วยแม่กองค่าย  ต.ตลิง่ชัน อ.บ้านด่านลานหอย           

จ.สุโขทยั                                                                       

สูง 15.50 ม. ความจุเกบ็กกั 13.00 ล้าน ลบ.ม. 

พืน้ทีช่ลประทาน ฤดูฝน 4,500 ไร่ ฤดูแล้ง 1,500 ไร่   

200 ครัวเรือน 

บรรเทาอุทกภยั ในเขตเทศบาลเมือง อ.เมือง จ.สุโขทยั 

ค่าก่อสร้าง   168.36  ล้านบาท แผนงานก่อสร้าง  2551   



แผนงานแก้ไขปัญหาเร่ืองนํา้ในลุ่ม

นํา้ยม จังหวดัสุโขทยั ระยะที ่ 3 
1.ปรับปรุงคลองตน้คอ้พร้อมอาคารประกอบ 

2.ปรับปรุงขดุลอกแม่นํ้ายม  ระยะท่ี  2 

3.โครงการทุ่งทะเลหลวง (แกม้ลิง)  ระยะท่ี  2 

4.ปรับปรุงคลองชกันํ้าแม่นํ้ายมฝ่ังขวา ระยะท่ี  2 

5.ปรับปรุงคลองระบายนํ้าดา้นทา้ยทะเลหลวงลง

แม่นํ้ายม 

6.ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ายม  ในโครงการ

ปรับปรุงแม่นํ้ายมสายเก่า (แม่นํ้ายมฝ่ังซา้ย) 

7.ก่อสร้างสะพานขา้มแม่นํ้ายม ในโครงการ

ปรับปรุงคลองผนันํ้าแม่นํ้ายม – แม่นํ้าน่าน   

8.ปรับปรุงแม่นํ้ายมสายเก่า (แม่นํ้ายมฝ่ังซา้ย)  

ระยะท่ี  2   

9.ปรับปรุงคลองผนันํ้าแม่นํ้ายม – แม่นํ้าน่าน 

ระยะท่ี  2   

10.ก่อสร้างประตูระบายนํ้าบา้นวงัสะตือ 

11.ปรับปรุงหนองนํ้าธรรมชาติ (แกม้ลิง)   

12.ก่อสร้างฝายยางบา้นเกาะวงษเ์กียรต์ิ   

13.ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเกบ็นํ้าแม่มอกพร้อม

ระบบส่งนํ้า 

14. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไคร้  ,  15. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยแม่

รากนอ้ย  ,  16. อ่างเกบ็นํ้าหว้ยไร่  ,  17. อ่างเกบ็

นํ้าหว้ยปากคุ  

18.ปรับปรุงคลองชกันํ้าแม่นํ้าปิง – แม่นํ้ายม  

ระยะท่ี 2 

19. ปรับปรุงคลองแม่รําพนั 



เข่ือนแก่งเสือเต้น 

โครงการแหลง่เก็บกกันํ้าขนาดใหญ ่



เกบ็กกัได ้ 9.53 ลา้น ลบ.ม. 

08.02 
08.03 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 
08.08 

08.09 

08.10 

08.11 

08.12 

08.12 

แม่น้ําควร 247 ลา้น ลบ.ม. 

น้ําป้ี 135 ลา้น ลบ.ม. 

แม่น้ํางาว 372 ลา้น ลบ.ม. 

น้ําแม่คาํมี 90 ลา้น ลบ.ม. 
น้ําแม่ตา้ 108 ลา้น ลบ.ม. 

น้ําแม่มอก 162 ลา้น ลบ.ม. 

น้ําแม่ราํพนั 100 ลา้น ลบ.ม. 

แม่น้ํายมตอนลา่ง 1,514 ลา้น ลบ.ม. 

แม่น้ํายมตอนบน  509 ลา้น ลบ.ม. 

ปริมาณนํา้ท่าตามธรรมชาต ิ

เฉลีย่รายปีในแต่ละลุ่มนํา้สาขา 

เกบ็กกัได ้ -   ลา้น ลบ.ม. เกบ็กกัได ้ 10.64 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 9.63 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 16.49 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 18.34 ลา้น ลบ.ม. 

แม่น้ํายมตอนกลาง 589 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 138.80 ลา้น ลบ.ม. 

หว้ยแม่สนิ 139 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 7.02 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 145.25 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 0.66 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 34.94 ลา้น ลบ.ม. 



08.02 
08.03 

08.04 

08.05 

08.06 

08.07 
08.08 

08.09 

08.10 

08.11 

08.12 

08.12 

จุดบรรจบแม่น้ํายมตอนบน 

 1,262 ลา้น ลบ.ม.(32%) 

ปริมาณนํา้ท่าตามธรรมชาต ิ

เฉลีย่รายปีในแม่นํา้ยมสายหลกั 

จุดบรรจบแม่น้ํายมตอนกลาง 

 2,049 ลา้น ลบ.ม.(52%) 

จุดบรรจบแม่น้ํายมตอนลา่ง 

 3,965 ลา้น ลบ.ม.(100%) 

เกบ็กกัได ้ 29.80 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 203.73 ลา้น ลบ.ม. 

เกบ็กกัได ้ 391. 30 ลา้น ลบ.ม. 



ตาก

แพร่

น่าน

พะเยา

ลําปาง

พิจิตร

สุโขทัย
พิษณุโลก

กําแพงเพชร

โครงการเข่ือนแก่งเสือเต้น 
ทีต่ั้ง ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ 

พืน้ทีรั่บนํา้ 3,583 ตร.กม.  

(พืน้ทีรั่บนํา้ลุ่มนํา้ยม 23,616 ตร.กม.) 

ความสูงเข่ือน 69 เมตร  ความยาวสันเข่ือน 540 ม. 

ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั 1,175 ล้าน ลบ.ม. 

ค่าก่อสร้าง (รวมค่าดาํเนินการแก้ไขผลกระทบ)                 

11,000 ล้านบาท 

พืน้ทีรั่บประโยชน์ด้านการเกษตร 419,765 ไร่ 

บรรเทาอุทกภยัในเขตเทศบาลเมืองแพร่ และสุโขทยั 

 

เข่ือนแก่งเสือเต้น 



สุโขทยั 

แพร่ 

เข่ือนสิริกติิ์ 

เข่ือนภูมพิล 

เข่ือนแก่งเสือเต้น 

มูลค่าความเสียหายเน่ืองจากอุทกภยัในลุ่มนํา้ยม  

ปี 2538 มูลค่าความเสียหาย 3,432 ล้านบาท 

ปี 2539 มูลค่าความเสียหาย 2,112 ล้าบาท 

ปี 2545 มูลค่าความเสียหาน 1,404 ล้านบาท 

(ข้อมูลจาก กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั) 

พจิิตร 

พษิณุโลก 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

ทีต่ั้ง ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ (จุดทีต่ั้งทีก่รมชลประทานกาํหนด) 

พืน้ทีรั่บนํา้ 3,583 ตร.กม. คดิเป็น 15% ของพืน้ทีรั่บนํา้ลุ่มนํา้ยม 

(พืน้ทีรั่บนํา้ลุ่มนํา้ยม 23,616 ตร.กม. ) 

ความสูงเข่ือน 69 เมตร  ความยาวสันเข่ือน 540 ม. 

ความจุทีร่ะดบัเกบ็กกั 1,175 ล้าน ลบ.ม.                                   

(ปริมาณนํา้ท่าเฉลีย่ 931.7 ล้าน ลบ.ม./ปี) 

ค่าก่อสร้าง (รวมค่าดาํเนินการแก้ไขผลกระทบ) 11,000 ล้านบาท 

  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

บรรเทาอุทกภยั ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองสุโขทยั อ.บางระกาํ            

จ.พษิณุโลก อ.โพทะเล จ.พจิิตร และ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

ช่วยเหลือพืน้ทีใ่นฤดูแล้งเพิม่ขึน้ 419,765 ไร่ 

ผลประโยชน์จากโครงการเป็นมูลค่าทางการเงนิสุทธิประมาณ 1,470 ล้านบาท/ปี 

ผลประโยชน์จากโครงการเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิสุทธิประมาณ 1,575 ล้านบาท/ปี 



ความสามารถในการลดปรมิาณนํ้าหลาก 

ของอา่งเก็บนํ้าขนาดกลาง 

ลุ่มนํา้สาขา 
รอบปีการเกิดซํา้ (ปี) 

5 25 100 

แมนํ่า้ยมตอนบน 13.5% 11.3% 9.7% 

แมนํ่า้ควร 4.8% 4.0% 3.2% 

นํา้ปี ้ 37.9% 36.1% 28.5% 

แมนํ่า้งาว 12.5% 11.1% 9.3% 

แมนํ่า้ยมตอนกลาง 5.3% 5.0% 4.3% 

นํา้แมคํ่ามี 20.2% 17.8% 15.7% 

นํา้แมต้่า 11.7% 10.0% 8.3% 

ห้วยแมส่นิ 21.7% 19.0% 17.7% 

แมนํ่า้มอก 7.4% 7.3% 5.7% 

นํา้แมรํ่าพนั 4.0% 3.8% 3.1% 

แมนํ่า้ยมตอนลา่ง 1.0% 1.0% 0.9% 

เข่ือนสิรกิิติ ์



เปรยีบเทียบความสามารถในการลดปรมิาณนํ้าหลาก 

ของอา่งเก็บนํ้าขนาดกลาง กบัเข่ือนแก่งเสือเตน้ 

ท่ีรอบปีการเกิดซํ้า 25 ปี 

เข่ือนสิรกิิติ ์

จดุพิจารณา อ่างฯขนาดกลาง แก่งเสือเตน้ 

อ.เมืองแพร ่

อ.เมืองสุโขทยั 

13.3 % 

4.4 % 

44.1 % 

6.8 % 

จ.แพร ่

จ.สุโขทยั 

ลดระดบันํ้า 0.50 ม. ลดระดบันํ้า 1.63 ม. 

ลดระดบันํ้า 0.20 ม. ลดระดบันํ้า 0.30 ม. 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

งานก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า

4 11 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าตาผ้าขาว ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย

4 12 ฝายบ้านคลองโบสถ์ คลองโบสถ์ ตาลเตี้ย เมือง สุโขทัย

4 13 ทรบ.คลองท้ายวัง คลองท้ายวัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย

4 14 ทรบ.บ้านป่ากระทุ่ม ป่ากระทุ่ม หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย

4 41 ทรบ.คลองสวน คลองสวน เมืองเก่า เมือง สุโขทัย

4 42 ทรบ.คลองกระติ (บ้านท่ามักกะสัง) ท่ามักกะสัน ราวต้นจันทร์ ศรีสําโรง สุโขทัย

4 43 อาคารบังคับนํ้าคลองขี้อ้าย นา เมืองเก่า เมือง สุโขทัย

4 44 อาคารบังคับนํ้าคลองแดน นาเชิง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

4 45 อ่างเก็บนํ้าโชกขี้เหล็ก เชตุพน เมืองเก่า เมือง สุโขทัย

4 46 อาคารบังคับนํ้าคลองราวพระลํา  จํานวน 3แห่ง 1,2,3 เมืองเก่า เมือง สุโขทัย

4 47 ทรบ.คลองตาเล็ก บางควาย ปากแคว เมือง สุโขทัย

4 48 อาคารบังคับนํ้าคลองเคา พร้อมอาคารประกอบ 4,6 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย

4 49 ฝายคลองแดน มะขามเอน นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

  ส
ชป

.

  ล
ําด

ับท
ี่

แผนงาน / โครงการ

สถานที่ดําเนินการ

หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 



โครงการบรรเทาอทุกภยัไม่ใช้

ส่ิงก่อสรา้ง 

- การบริหารจดัการนํา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี

สมยัใหม่ เช่น ระบบโทรมาตร เป็นต้น 

- การโยกย้าย ราษฎรทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ส่ียง

ภยั 

- การแจ้งเตือนภยันํา้ท่วมพืน้ทีเ่ส่ียง

ภยั 



แนวความคิดอ่ืนๆ 

- ZONING พืน้ทีรั่บนํา้ช่ัวคราว 

บริเวณทีลุ่่มนํา้ท่วมขงัซ้ําซาก โดย

ออกแบบให้สามารถรับนํา้ และระบาย

นํา้ได้อย่างเป็นระบบ และมกีารชดเชย

ค่าเสียโอกาสให้พืน้ทีด่งักล่าว หรือใช้

เป็นพืน้ทีห่าปลา 

- การบรรเทาอุทกภยัโดยอาศัย

ศักยภาพของช้ันนํา้ใต้ดนิ 

(AQUIFER) โดย RECHARGE นํา้

ส่วนเกนิลงไปในช้ันนํา้ใต้ดนิ 



ขอได้รับความขอบคุณ 
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