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ค ำน ำ 

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

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่  2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

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

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

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดระนองตั้งอยู่ภาคใต้ตอนบนด้านทิศตะวันตกของประเทศ เป็นจังหวัดเดียวทางฝั่งทะเล อันดามันที่มี
อาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่าหรือเมียนมาร์ จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  
(Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนที่ทั้ งหมด  3,227.518  ตารางกิ โลเมตร  หรือ   2,017,199  ไร่  อยู่ห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ 568 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

5 อ าเภอ 30 ต าบล และ 193 หมู่บ้าน มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ในทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกของจังหวัด จ านวน 62 

เกาะ โดยมีเกาะขนาดใหญ่ที่มีประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เกาะสินไห เกาะพยาม และเกาะ
ช้าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
     อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง อ าเภอบ้านตาขน  
     และก่ิงอ าเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี                            
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า และทะเลอันดามัน 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนเริ่ม

ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดระนอง 

ข้อมูลภูมิอากาศท่ีส าคัญ หนว่ย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่ารายปีเฉล่ีย

อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 30.2 - 25.7 27.9

ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 96.0 - 80.4 89.1

ความเร็วลมผิวพื้น กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.78 - 0.18 1.34

อัตราระเหย มิลลิเมตร 902.0 - 854.4 877.1
 

  

 

 

 

 

 

25.7 – 30.2 

80.4 – 96.0 

0.18 – 2.78 

854.4 – 902.0 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดระนอง 

 

ส่วนวางโครงการที ่4 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดระนอง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,017,199 มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ ากระบุรี ลุ่มน้ า
คลองละอุ่น และลุ่มน้ าภาคใต้ตะวันตกตอนบน  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผน 

ที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 696 ,005 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 34.48 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น 
ประมาณร้อยละ 32.35 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 93.78 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงในตารางที่ 
1-3 และรูปที่ 1-3 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดระนอง   

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า      1,156,273  57.32 
ไม้ยืนต้น        652,681  32.35 
พ้ืนที่น้ า          73,534  3.64 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          52,307  2.59 
ไม้ผล          38,097  1.88 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด          25,008  1.23 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          12,459  0.61 
พ้ืนที่นา           4,771  0.23 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์           1,093  0.05 
พ้ืนที่ลุ่ม             519  0.02 
พืชไร่             424  0.02 
พืชสวน               32  0 

 
   ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดระนอง (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูงมีเนื้อที่ร้อยละ 71.01 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดระนอง 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 1,432,427  71.01 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น 269,044  13.33 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 167,074  8.28 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 148,654  7.36 

   ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระนองมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 78,818 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 24,271 
ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 190,399 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดระนอง เมื่อท า
การค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้
ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดระนองมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.23 ซึ่งมีผลท าให้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมข้ึนเป็น 209,890 คน รายละเอียดแสดงในตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดระนอง 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 190,399 

2565 195,095 
2570 199,904 
2575 204,838 

2580 (อนาคต 20 ปี) 209,890 
   ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ขอ้มูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
   (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดระนอง (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

  ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดระนอง (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 23,250.30 ล้านบาท 
ประกอบด้วย การผลิตภาคการเกษตรมีมูลค่าเท่ากับ 8,794.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 และการผลิต ภาค
นอกเกษตร มีมูลค่าเทา่กับ 14,455.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.2 โดยมีรายได้เฉลี่ย 91,452 บาทต่อคนต่อปี 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดระนองมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 78,818 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 24,271
ครัวเรือน หรือร้อยละ 30.79 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดระนอง ดังแสดง
ในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 330 337 325 
ข้าวนาปรัง - - - 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันส าปะหลัง - - - 
อ้อย - - - 
ยางพารา 233 216 230 
ปาล์มน้ ามัน 3,064 3,013 3,108 

   ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
  แหล่งน้้ำในพ้ืนที่จังหวัดระนอง ส่วนใหญ่เป็นล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ ที่ไหลจำกเทือกเขำตะนำวศรีทำงทิศ

ตะวันออกไปลงทะเลอันดำมันทำงทิศตะวันตก โดยมีล้ำน้้ำต่ำง ๆ ดังนี้ 

- แม่น ้ากระบุรี เป็นแม่น้้ำสำยส้ำคัญก้ันพรมแดนไทย - เมียนมำร์ ต้นน้้ำเกิดจำกเขำน้้ำตุ่นและเขำจอมแห
ทำงทิศเหนือไหลลงทะเลอันดำมันยำวประมำณ 95 กิโลเมตร 

- คลองล้าเลียง ต้นน้้ำเกิดจำกเขำบำงใหญ่และเขำแดนทำงทิศเหนือไหลลงทะเลอันดำมันยำวประมำณ  

20 กิโลเมตร 

- คลองปากจั่น ต้นน้้ำเกิดจำกเขำปลำยคลองบำงนำ ทำงทิศเหนือ ไหลลงสู่แม่น้้ำกระบุรีที่บ้ำนนำน้อย
ยำวประมำณ 20 กิโลเมตร 

- คลองวัน ต้นน้้ำเกิดจำกเขำหินลุทำงเหนือจังหวัดลงสู่แม่น้้ำกระบุรีที่บ้ำนทับหลียำวประมำณ  20 

กิโลเมตร 

- คลองกระบุรี ต้นน้้ำเกิดจำกเขำผักแว่น เขตชุมพร - ระนองไหลลงสู่แม่น้้ำกระบุรีผ่ำนอ้ำเภอกระบุรียำว
ประมำณ 20 กิโลเมตร 

- คลองละอุ่น ต้นน้้ำเกิดจำกเทือกเขำห้วยเลียตและเขำหินด่ำงทำงทิศตะวันออกไหลลงสู่แม่น้้ำกระบุรีที่
บ้ำนเขำฝำชียำวประมำณ 50 กิโลเมตร 

- คลองหาดส้มแป้น ต้นน้้ำเกิดจำกเทือกเขำจอมแหลมและเขำนมสำวไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่บ้ำนเกำะ
กลำงควำมยำวทั้งหมดประมำณ 19 กิโลเมตร 

- คลองกะเปอร์ ต้นน้้ำเกิดจำกเขำยำยหม่อนไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่บ้ำนล้ำพูควำมยำวทั้งหมด
ประมำณ 32 กิโลเมตร 

- คลองก้าพวน ต้นน้้ำเกิดจำกเขำพระหมีไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่บ้ำนก้ำพวนควำมยำวทั้งหมดประมำณ 

19 กิโลเมตร 

- คลองบางริ น ต้นน้้ำเกิดจำกเขำนมสำวไหลลงสู่แม่น้้ำกระบุรีที่บ้ำนบำงริ้นยำวประมำณ 25 กิโลเมตร 

- คลองละออง ต้นน้้ำเกิดจำกเขำนมสำวไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่บ้ำนละอองควำมยำวประมำณ  12 

กิโลเมตร 

- คลองราชกรูด ต้นน้้ำเกิดจำกเขำพ่อตำโชงโดงไหลลงสู่ทะเลอันดำมันที่บ้ำนรำชกรูดควำมยำวประมำณ 

12 กิโลเมตร 
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รูปที ่2-1 ล้ำน้้ำและระบบล้ำน้้ำ จังหวัดระนอง 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดระนองยังไม่มีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่  โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 10 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

พ้ืนที่ชลประทำน 35,950 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2  , 2-3 

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดระนอง 
ประเภท ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก รวม 

1. อ่ำงเก็บน้้ำ     
- จ้ำนวน (แห่ง)  1 2 3 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  10  10 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)  4,000  4,000 

2. แก้มลิง     
- จ้ำนวน (แห่ง)   21 21 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)     

3. ฝำย     
- จ้ำนวน (แห่ง)   71 71 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)   8,100 8,100 

4. ปตร.     
- จ้ำนวน (แห่ง)     
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)     

5. สถำนีสูบน้้ำ     
- จ้ำนวน (แห่ง)   3 3 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)   2,700 2,700 

6. ระบบส่งน้้ำ     
- จ้ำนวน (แห่ง)   21 21 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)   10,650 10,650 

7.ระบบระบำยน้้ำ     
- จ้ำนวน (แห่ง)     
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)     

8. อื่นๆ     
- จ้ำนวน (แห่ง)   40 40 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)   10,500 10,500 

รวมทุกประเภท     
- จ้ำนวน (แห่ง)  1 158 159 
- ควำมจุ (ล้ำน ลบ.ม.)  10  10 
- พื้นที่ชลประทำน (ไร่)  4,000 31,950 35,950 
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รูปที่ 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดระนอง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดพังงา 

จังหวัดชุมพร 

อ่างเก็บน ้าคลองหาดส้มแป้น 
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดระนอง 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ พื นที่ชลประทาน ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 
1 อ่ำงเก็บน้้ำคลองหำดส้มแป้น หำดส้มแป้น เมือง 10 4,000 2550 2553 
 รวม   10 4,000   

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดระนอง โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดระนองประมำณร้อยละ 95 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต่้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดระนอง 

ที่มำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 กำรเกิดน้้ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัดระนอง เกิดจำกน้้ำป่ำไหลหลำกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้้ำหลำกล้นตลิ่งจะเกิดขึ้น
บริเวณที่รำบลุ่มริมล้ำน้้ำช่วงต่อกับชำยฝังงทะเลด้ำนทิศตะวันตก โดยสำเหตุหลักมำจำกสภำพฝนตกชุกกว่ำพ้ืนที่
จังหวัดอ่ืน มีฝนเฉลี่ยรำยปีประมำณ 2,530-4,200 มม.ต่อปี และสภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขำสูง และถนน
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4 มีแนวกีดขวำงทิศทำงกำรไหลของน้้ำตลอดแนว ถ้ำช่วงที่ตัดกับล้ำน้้ำ หรือที่ลุ่มต่้ำมี
ช่องเปิดให้น้้ำไหลผ่ำนไปได้ไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหำน้้ำล้นข้ำมถนน เมื่อมีปริมำณน้้ำมำกเกินกว่ำควำมสำมำรถที่จะ
ระบำยน้้ำได ้เกิดกำรล้นตลิ่ง ไหลหลำกเข้ำสู่เขตชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 จำกข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดระนอง โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่ำพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำกน้อยและเสี่ยง
ปำนกลำง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่ริมสองฝังงล้ำน้้ำ ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน้้ำท่วมซ้้ำซำก จังหวัดระนอง 

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

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ 
(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดยครอบคลุม
ปัญหำน้้ำแล้ง น้้ำท่วม น้้ำเค็มรุกล้้ำ รวมถึงกำรรองรับพ้ืนที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดระนองไม่มีพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 
ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 

จังหวัดชุมพร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดพังงา 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดระนองครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลัก
ที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3 -1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 10.42 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 10.68, 10.94 และ 11.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วม 
น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดระนอง
กับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดระนอง จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดระนอง เท่ากับ 174.45  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 390.87 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 

440.26, 489.66 และ 489.66 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 360.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 385.64, 403.64 และ 447.28 

ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดระนอง 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)
1 อปุโภค-บริโภค 10.42                10.68                10.94                11.49                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 174.45              174.45              174.45              174.45              
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 36.99                86.38                135.78              135.78              
  - นอกเขตชลประทาน 353.88              353.88              353.88              353.88              
  - รวม 390.87              440.26              489.66              489.66              

4 อตุสาหกรรม 360.00              385.64              403.64              447.28              
รวม 935.75              1,011.04           1,078.69           1,122.88           

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่ และตรัง   
มีวิสัยทัศน์คือ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน”  

และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ ในพื นที่ 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง 

วิสัยทัศน์จังหวัดระนอง คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าอยู่ และศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน” 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
1) เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2) เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง เข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เมืองน่าอยู่ 
4) ศูนย์กลางการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา  ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
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4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดระนอง มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 171 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการ และขนาด
เล็ก 159 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 208 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 148,520 ไร่ ใช้วงเงินรวม 13,451.6080 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -             

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -             

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -             

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -             

2. ขนาดกลาง -             

  - จ านวน (โครงการ) 2              10              12              

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -           193.16         193            

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 1,500        137,790       139,290       

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 360.0000    9,683.3870   10,043.3870  

3. ขนาดเลก็ -             

  - จ านวน (โครงการ) 95            64              159            

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 6.87          7.65            15              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 9,230        -             9,230          

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,120.7210 1,287.5000   3,408.2210   

รวมทกุขนาด -             

  - จ านวน (โครงการ) 97            74              -           171            

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 7              201            -           208            

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 10,730       137,790       -           148,520       

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,480.7210 10,970.8870 -           13,451.6080 

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว  สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 154 

และ 17 โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการ
ประเภทอ่างเก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั ง
การขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 
ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

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

ขนาดใหญ่ -                 -                 

ขนาดกลาง 11                  9,140.0000       1                   903.3870         12                  10,043.3870     

ขนาดเลก็ 143                2,935.2210       16                  473.0000         159                3,408.2210       

รวม 154                12,075.2210     17                  1,376.3870       171                13,451.6080     

ขนาดโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่3

รวม(การสร้างความมั่นคงของน้ า (การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 

ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง  

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

ขนาดกลาง 139,290 193 10,043.3870
1 ปรับปรุงคลองน ้ำจืด น ้ำจืด กระบุรี 2563 2563 60
2 ปตร.คลองละอุน่ ละอุน่ 1500 2564 2565 300
3 ระบบระบำยน ้ำคลองหำดส้มแป้น คลองโรงหัด และคลองบำงนอน บำงริ น,บำงนอน เมอืง 9500 2564 2567 903.387
4 อำ่งเกบ็น ้ำคลองเคียนงำม  พร้อมระบบส่งน ้ำ อนัเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ บำงหิน กะเปอร์ 25490 19.96 2564 2568 1220
5 อำ่งเกบ็น ้ำคลองน ้ำจืด พร้อมระบบส่งน ้ำ น ้ำจืด กระบุรี 17000 15 2564 2568 1200
6 อำ่งเกบ็น ้ำทุง่ตำพล พร้อมระบบส่งน ้ำ ทุง่ตำพล ละอุน่ 2700 10 2564 2568 1100
7 อำ่งเกบ็น ้ำคลองละอุน่ พร้อมระบบส่งน ้ำ ละอุน่เหนือ ละอุน่ 6000 33 2565 2568 980
8 อำ่งเกบ็น ้ำคลองกระเปอร์ บ้ำนนำ กระเปอร์ 15000 43 2565 2568 980
9 อำ่งเกบ็น ้ำคลองก้ำพวน ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 11000 7.7 2566 2569 900
10 อำ่งเกบ็น ้ำคลองวัน พร้อมระบบส่งน ้ำ มะมุ กระบุรี 10100 12.5 2566 2569 800
11 อำ่งเกบ็น ้ำคลองจั่น พร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 25000 26 2567 2570 800
12 อำ่งเกบ็น ้ำบำงริ น บำงริ น เมอืง 16000 26 2567 2570 800

รวม 139,290 193 10,043.3870

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง 

 

โครงการเพ่ิมศักยภาพความจ ุ

อ่างเก็บน ้าคลองหาดส้มแป้น 

อ่างเก็บน ้าบางริ น 

อ่างเก็บน ้าคลองกระเปอร์ 

อ่างเก็บน ้าคลองกระบุรี 

อ่างเก็บน ้าคลองจั่น 

อ่างเก็บน ้าคลองวัน 

อ่างเก็บน ้าคลองละอุ่น 

อ่างเก็บน ้าคลองก้าพวน 

อ่างเกบ็น ้าคลองเคียนงาม  พร้อมระบบ
ส่งน ้า อันเนื่องมา จากพระราชด้าร ิ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง  
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)
1 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำบ้ำนน ้ำทุน่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2561 2561 15
2 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนคลองเงิน ปำกจั่น กระบุรี 2561 2561 35
3 ปรับปรุงฝำยคลองบำงไทร (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ มะมุ กระบุรี 0.01 2561 2561 18
4 ปรับปรุงฝำยคลองเทือกดินแดง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.01 2561 2561 10
5 อำคำรบังคับน ้ำห้วยนำยร้อยพร้อมระบบส่งน ้ำ บำงแกว้ ละอุน่ 0.01 2561 2561 20
6 ปรับปรุงฝำยคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 0.02 2562 2562 10
7 ฝำยคลองบ้ำนน ้ำขำวพร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 0.01 2562 2562 25
8 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำคลองบำงหมเีหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ น ้ำจืด กระบุรี 0.02 2562 2562 10
9 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำคลองตุ่น (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2562 2562 10
10 ปรับปรุงคลองล้ำเลียง ล้ำเลียง กระบุรี 2562 2562 35
11 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำห้วยน ้ำทุน่พร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.01 2562 2562 20
12 อำคำรบังคับน ้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 200 0.025 2562 2562 20
13 อำคำรอดัน ้ำบ้ำนห้วยไทรเหนือพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 180 0.04 2562 2562 11.277
14 อำคำรบังคับน ้ำห้วยคอกช้ำงแพรกซ้ำยพร้อมระบบส่งน ้ำ กะเปอร์ กะเปอร์ 1500 0.037 2562 2562 12
15 ระบบระบำยน ้ำคลองบำงนอนพร้อมอำคำรประกอบ บำงนอน,เขำนิเวศน์ เมอืง 2562 2562 115
16 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำขุมเหมอืงบ้ำนคลองของ รำชกรูด เมอืง 2562 2562 33
17 อำคำรบังคับน ้ำห้วยนกงำงน้อยพร้อมระบบส่งน ้ำ รำชกรูด เมอืง 1000 0.049 2562 2562 15
18 เขื่อนป้องกนักำรกดัเซะตล่ิงคลองห้วยหอย ในวงใต้ ละอุน่ 2562 2562 18
19 ฝำยทดน ้ำคลองละอุน่ ในวงเหนือ ละอุน่ 0.01 2562 2562 12
20 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบอำคำรอดัน ้ำบ้ำนหมอล้ำ ในวงเหนือ ละอุน่ 2562 2562 6
21 ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบอำคำรบังคับน ้ำห้วยนำยร้อย บำงแกว้ ละอุน่ 2562 2562 10
22 อำคำรอดัน ้ำห้วยปงพร้อมระบบส่งน ้ำ ละอุน่ใต้ ละอุน่ 0.01 2562 2562 25
23 เขื่อนป้องกนัตล่ิงคลองก้ำพวน ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 2562 2562 25
24 ฝำยบ้ำนภูเขำทองพร้อมระบบส่งน ้ำ ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 250 0.025 2562 2562 20
25 อำคำรบังคับน ้ำห้วยโตนหมี นำคำ สุขส้ำรำญ 0.01 2562 2562 16
26 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองวัน คลองวัน กระบุรี 2563 2563 30
27 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนน ้ำขำวควำมยำว 55.00 เมตร สูง 7.00 เมตร 

ควำมจุ 0.03 ล้ำนลูกบำศกเ์มตรพร้อมระบบส่งน ้ำควำมยำว  6,250 
เมตร พื นทีช่ลประทำน 900 ไร่ (ปชด)

จ.ป.ร. กระบุรี 900 0.03 2563 2563 22.986

28  ฝำยบ้ำนน ้ำตกพร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 0.025 2563 2563 25
29 ฝำยคลองบ้ำนนิคมสร้ำงตนเอง ผัง4 พร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 0.01 2563 2563 25
30 ฝำยห้วยหินใหญ่  พร้อมระบบส่งน ้ำ จปร. กระบุรี 0.025 2563 2563 20
31 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลอง จปร. จปร. กระบุรี 2563 2563 30
32 ฝำยซอยห้วยใหญ่ น ้ำจืด กระบุรี 0.04 2563 2563 28
33 ปรับปรุงฝำยคลองบำงใหญ่ใต้ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ บำงใหญ่ กระบุรี 0.01 2563 2563 20
34 ปรับปรุงฝำยคลองบำงใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ บำงใหญ่ กระบุรี 0.01 2563 2563 20
35 อำคำรบังคับน ้ำคลองบำงไทรพร้อมระบบส่งน ้ำ มะมุ กระบุรี 0.025 2563 2563 25
36 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำบ้ำนห้วยไทรงำมพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.01 2563 2563 20
37 ฝำยบ้ำนห้วยไทร ล้ำเลียง กระบุรี 0.025 2563 2563 20
38 อำคำรบังคับน ้ำห้วยผักกรูดพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.01 2563 2563 20
39 อำคำรอดัน ้ำบ้ำนห้วยไทรเหนือพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.025 2563 2563 11.227
40 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยธำรสะอำดควำมยำว  110.00 เมตร สูง 11.50 เมตร

 ควำมจุ 0.34 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร พร้อมระบบส่งน ้ำควำมยำว   
4,000 เมตร พื นทีช่ลประทำน 400 ไร่

ล้ำเลียง กระบุรี 400 0.34 2563 2563 32.898

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)
41 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนหมอหนันพร้อมระบบส่งน ้ำ กะเปอร์ กะเปอร์ 0.025 2563 2563 35
42 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองบำงปรุ บำงปรุ กะเปอร์ 2563 2563 30
43 ฝำยคลองแพรกซ้ำย  พร้อมระบบส่งน ้ำ บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.025 2563 2563 40
44 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนบำงสีกิ มควำมยำว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร 

ควำมจุ 0.03 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร พร้อมระบบส่งน ้ำควำมยำว 8,000 
เมตร พื นทีช่ลประทำน 2,000 ไร่

ทรำยแดง เมอืง 0.025 2563 2563 28.77

45 ฝำยบ้ำนนกงำงควำมยำว  30.00   เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อม
ระบบส่งน ้ำควำมยำว  7,210   เมตร พื นทีช่ลประทำน 1,500 ไร่

รำชกรูด เมอืง 1500 0.049 2563 2563 46.453

46 อำคำรบังคับน ้ำห้วยนกงำงน้อยพร้อมระบบส่งน ้ำ (ระยะที่2 ) รำชกรูด เมอืง 1000 0.049 2563 2563 6.5
47 ฝำยห้วยหินเพลิง หำดส้มแป้น เมอืง 0.03 2563 2563 20
48 ฝำยคลองน ้ำร่ัวควำมยำว  13.00   เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อม

ระบบส่งน ้ำควำมยำว  3,420   เมตร พื นทีช่ลประทำน 200 ไร่
ในวงใต้ ละอุน่ 0.025 2563 2563 19

49 ฝำยคลองน ้ำตกกลุ่มสกล  พร้อมระบบส่งน ้ำ ในวงเหนือ ละอุน่ 0.04 2563 2563 15.74
50 ฝำยคลองทับมดุ บำงแกว้ ละอุน่ 0.025 2563 2563 20
51 ระบบส่งน ้ำอำคำรอดัน ้ำบ้ำนบำงนำ ควำมยำว 1,640 เมตร พื นที่

ชลประทำน 300 ไร่
บำงพระใต้ ละอุน่ 300 0.98 2563 2563 8

52 ฝำยห้วยยำงงำม บำงพระเหนือ ละอุน่ 0.025 2563 2563 20
53 อำคำรอดัน ้ำห้วยปรำงแพรกซ้ำยควำมยำว 85.00 เมตร สูง 7.00 

เมตร พร้อมระบบส่งน ้ำ ระยะที ่2 ควำมยำว 1,800 เมตร พื นที่
ชลประทำน 200 ไร่

บำงพระเหนือ ละอุน่ 200 0.92 2563 2563 10

54 ระบบส่งน ้ำอำคำรอดัน ้ำบ้ำนบำงแกละ ละอุน่ใต้ ละอุน่ 100 1.11 2563 2563 14
55 อำคำรอดัน ้ำบ้ำนบำงแกละควำมยำว 45.00 เมตร สูง 7.00 เมตร

พร้อมระบบส่งน ้ำ ระยะที ่2 ควำมยำว 4,150 เมตร พื นที่
ชลประทำน 100  ไร่

ละอุน่ใต้ ละอุน่ 100 1.11 2563 2563 14

56 อำคำรบังคับน ้ำห้วยหินกองพร้อมระบบส่งน ้ำ ละอุน่เหนือ ละอุน่ 0.04 2563 2563 26
57 ประตูระบำยน ้ำคลองนำคำสำยใหญ่ นำคำ สุขส้ำรำญ 0.04 2563 2563 30
58 อำคำรบังคับน ้ำโตนหมพีร้อมระบบท่อส่งน ้ำและอำคำรประกอบ นำคำ สุขส้ำรำญ 0.03 2563 2563 19.5
59 ฝำยคลองน ้ำใส  พร้อมระบบส่งน ้ำ ไร่ใน สุขส้ำรำญ  0.025 2563 2563 18
60 แกม้ลิงเหมอืงแร่น ้ำขำว จปร. กระบุรี 0.04 2564 2564 2.8
61 ท้ำนบดินบ้ำนทรำยทองพร้อมอำคำรประกอบ บำงใหญ่ กระบุรี 0.15 2564 2564 20
62 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนบำงสองรำ บำงใหญ่ กระบุรี 0.025 2564 2564 20
63 ปรับปรุงฝำยคลองน ้ำใส (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2564 2564 20
64 ปรับปรุงฝำยห้วยน ้ำหัก (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2564 2564 20
65 ฝำยบ้ำนทุง่ใหญ่ (ปชด) มะมุ กระบุรี 2564 2564
66 ฝำยทดน ้ำคลองแพรกดำด ล้ำเลียง กระบุรี 0.02 2564 2564 12
67 อำคำรบังคับน ้ำคลองห้วยท่อม ล้ำเลียง กระบุรี 0.025 2564 2564 20
68 อำคำรบังคับน ้ำห้วยช่องพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.025 2564 2564 20
69 อำคำรบังคับน ้ำห้วยน ้ำทุน่ ล้ำเลียง กระบุรี 0.025 2564 2564 15.77
70 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำคลองวังยวนพร้อมระบบส่งน ้ำ กะเปอร์ กะเปอร์ 0.01 2564 2564 20
71 อำคำรอดัน ้ำห้วยฝักข้ำวควำมยำว  เมตร สูง 8.00 เมตร ควำมจุ 

0.03 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร พร้อมระบบส่งน ้ำ ควำมยำว 3,000 เมตร 
 พื นทีช่ลประทำน 1,600 ไร่

กะเปอร์ กะเปอร์ 1600 0.05 2564 2564 14

72 ฝำยคลองกะเปอร์  พร้อมระบบส่งน ้ำ เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0.025 2564 2564 25
73 อำคำรบังคับน ้ำคลองลำพร้อมระบบท่อส่งน ้ำและอำคำรประกอบ เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0.025 2564 2564 22
74 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ 2564 2564 30
75 ฝำยบ้ำนตำใหญ่ ปำกน ้ำ เมอืง 0.025 2564 2564 20

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)
76 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนทับเหนือเมตร สูง  3.50 เมตร   พื นที่

ชลประทำน  400 ไร่
ในวงใต้ ละอุน่ 0.025 2564 2564 25

77 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนผำพงิ ในวงเหนือ ละอุน่ 0.025 2564 2564 25
78 อำคำรบังคับน ้ำห้วยสุรินทร์ ควำมยำว  เมตร สูง 8.00 เมตร ควำมจุ

 0.03 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร พร้อมระบบส่งน ้ำ ควำมยำว 3,000 เมตร 
 พื นทีช่ลประทำน 500 ไร่

ในวงเหนือ ละอุน่ 0.025 2564 2564 25

79 ฝำยซอยบำงพรวด บำงแกว้ ละอุน่ 0.025 2564 2564 20
80 อำคำรบังคับน ้ำห้วยมงัคุดควำมยำว  เมตร สูง 8.00 เมตร ควำมจุ 

0.03 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร พร้อมระบบส่งน ้ำ ควำมยำว 2,800 เมตร 
 พื นทีช่ลประทำน 500 ไร่

บำงแกว้ ละอุน่ 0.025 2564 2564 25

81 อำคำรบังคับน ้ำบ้ำนบำงแกน่จันมร์พร้อมอำคำรประกอบ ละอุน่ใต้ ละอุน่ 0.01 2564 2564 30
82 ฝำยห้วยนำใน ละอุน่เหนือ ละอุน่ 0.025 2564 2564 40
83 ฝำยบ้ำนภูเขำทอง ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 0.025 2564 2564 20
84 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองนำคำ นำคำ สุขส้ำรำญ 2564 2564 30
85 แกม้ลิงหนองมะโน จปร. กระบุรี 0.4 2565 2565 1.8
86 อำคำรบังคับน ้ำห้วยตำซกพร้อมระบบส่งน ้ำ น ้ำจืด กระบุรี 0.2 2565 2565 20
87 ปรับปรุงฝำยห้วยหินด้ำ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2565 2565 20
88 ประตูระบำยน ้ำพร้อมสถำนีสูบน ้ำคลองบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ 0.05 2565 2565 50
89 ฝำยบ้ำนสุขสมบูรณ์พร้อมระบบส่งน ้ำ บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.025 2565 2565 30
90 ฝำยคลองหงำวพร้อมอำคำรประกอบ หงำว เมอืง 0.025 2565 2565 30
91 ปรับปรุงฝำยคลองหินเพงิพร้อมระบบส่งน ้ำ หำดส้มแป้น เมอืง 0.01 2565 2565 20
92 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองบำงพระใต้ บำงพระใต้ ละอุน่ 2565 2565 30
93 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำคลองระวิ ระวิ ละอุน่ 2565 2565 30
94 ฝำยบ้ำนภูเขำทอง ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 0.025 2565 2565 20
95 สถำนีสูบน ้ำด้วยไฟฟำ้พร้อมระบบส่งน ้ำบ้ำนไร่ใน นำคำ สุขส้ำรำญ 2565 2565 30
96 ฝำยเทวำพทิักษ์ จ.ป.ร. กระบุรี 0.025 2566 2566 20
97 ฝำยน ้ำล้นบ้ำนหอยกำบ จ.ป.ร. กระบุรี 0.025 2566 2566 20
98 อำ่งเกบ็น ้ำคลองจั่น จ.ป.ร. กระบุรี 0.2 2566 2566 30
99 แกม้ลิงคลองกลำง จปร. กระบุรี 0.3 2566 2566 20
100 แกม้ลิงหนองนิคมผัง 1 จปร. กระบุรี 0.02 2566 2566 20
101 ฝำยน ้ำจืดน้อย น ้ำจืด กระบุรี 0.025 2566 2566 30
102 อำ่งเกบ็น ้ำคลองกระบุรีตอนล่ำง น ้ำจืด กระบุรี 0.2 2566 2566 30
103 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำคลองมดัออก(ปชด.)พร้อมระบบส่งน ้ำ ปำกจั่น กระบุรี 0.01 2566 2566 20
104 อำคำรอดัน ้ำทุง่ใหญ่พร้อมระบบส่งน ้ำ มะมุ กระบุรี 0.2 2566 2566 32
105 อำ่งเกบ็น ้ำคลองวัน มะมุ กระบุรี 0.2 2566 2566 30
106 อำ่งเกบ็น ้ำบ้ำนห้วยไทรงำมพร้อมระบบส่งน ้ำ ล้ำเลียง กระบุรี 0.2 2566 2566 30
107 ฝำยคลองวังยวน กะเปอร์ กะเปอร์ 0.025 2566 2566 30
108 อำคำรอดัน ้ำบ้ำนบำงปรุล่ำง กะเปอร์ กะเปอร์ 0.025 2566 2566 20
109 ฝำยบ้ำนวังกุม่พร้อมระบบส่งน ้ำ บำงหิน กะเปอร์ 0.025 2566 2566 30
110 ฝำยบ้ำนทองหลำงพร้อมระบบส่งน ้ำ บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.025 2566 2566 30
111 อำ่งเกบ็น ้ำคลองกะเปอร์ บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.2 2566 2566 30
112 ฝำยต้นน ้ำอำ่วใหญ่ เกำะพยำม เมอืง 0.025 2566 2566 29
113 ฝำยน ้ำล้นบ้ำนน ้ำตก ทรำยแดง เมอืง 0.025 2566 2566 28
114 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยวังตำย บำงนอน เมอืง 0.2 2566 2566 30
115 อำ่งเกบ็น ้ำคลองบำงริ น บำงริ น เมอืง 0.2 2566 2566 30

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)
116 ฝำยคลองบำงหนำง หงำว เมอืง 0.025 2566 2566 29
117 ฝำยน ้ำล้นคลองหงำวน้อย หงำว เมอืง 0.025 2566 2566 30
118 ฝำยน ้ำล้นดำดหินงำม หำดส้มแป้น เมอืง 0.025 2566 2566 28
119 อำ่งเกบ็น ้ำห้วยบำงพง หำดส้มแป้น เมอืง 0.2 2566 2566 30
120 ห้วยตำคำง ในวงเหนือ ละอุน่ 0.025 2566 2566 20
121 ฝำยห้วยตำตลก บำงแกว้ ละอุน่ 0.025 2566 2566 20
122 ฝำยคลองบำงแรด ละอุน่ใต้ ละอุน่ 0.025 2566 2566 20
123 ฝำยน ้ำล้น พื นทีบ่้ำนคอกช้ำง ละอุน่เหนือ ละอุน่ 0.025 2566 2566 30
124 อำ่งเกบ็น ้ำคลองละอุน่ ละอุน่เหนือ ละอุน่ 0.2 2566 2566 30
125 แกม้ลิงหนองมะโน จปร. กระบุรี 0.4 2567 2567 20
126 เขื่อนป้องกนักำรกดัเซำะตล่ิงคลองน ้ำจืด น ้ำจืด กระบุรี 2567 2567 20
127 อำคำรบังคับน ้ำห้วยตำถึงพร้อมระบบส่งน ้ำ มะมุ กระบุรี 0.025 2567 2567 9
128 ปรับปรุงฝำยคลองบำงนำแพรกขวำ ล้ำเลียง กระบุรี 2567 2567 15
129 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำห้วยเคียน ล้ำเลียง กระบุรี 2567 2567 15
130 ปรับปรุงอำคำรอดัน ้ำห้วยหลุง ล้ำเลียง กระบุรี 2567 2567 15
131 ปรับปรุงฝำยคลองห้วยเสียด กะเปอร์ กะเปอร์ 2567 2567 6
132 ปรับปรุงฝำยห้วยหินขำว กะเปอร์ กะเปอร์ 2567 2567 6
133 อำคำรบังคับน ้ำคอกช้ำงแพรกซ้ำยพร้อมระบบส่งน ้ำ กะเปอร์ กะเปอร์ 0.025 2567 2567 25
134 ฝำยห้วยน ้ำใสพร้อมระบบส่งน ้ำ นำคำ สุขส้ำรำญ 0.025 2567 2567 25
135 ฝำยห้วยอำ้ยแห้งพร้อมระบบส่งน ้ำ นำคำ สุขส้ำรำญ 0.025 2567 2567 25
136 แกม้ลิงหนองน ้ำบ้ำนนิคม จปร. กระบุรี 0.3 2568 2568 3
137 แกม้ลิงห้วยหินใหญ่ จปร. กระบุรี 0.3 2568 2568 10
138 เขื่อนป้องกนัตล่ิงบ้ำนบำงกุง้ น ้ำจืด กระบุรี 0.4 2568 2568 2
139 เขื่อนป้องกนัตล่ิงคลองวัน มะมุ กระบุรี 2568 2568 50
140 ปตร.บ้ำนบำงไทร มะมุ กระบุรี 0.02 2568 2568 2.5
141 แกม้ลิงค่ำยลูกเสือ ล้ำเลียง กระบุรี 0.05 2568 2568 2.5
142 แกม้ลิงห้วยช่อง ล้ำเลียง กระบุรี 0.03 2568 2568 2.5
143 แกม้ลิงบ้ำนช้ำง กะเปอร์ กะเปอร์ 0.4 2568 2568 3
144 ป้องกนักำรกดัเซำะตล่ิงคลองกะเปอร์ กะเปอร์ กะเปอร์ 2568 2568 30
145 แกม้ลิงบ้ำนหล่อไหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0.4 2568 2568 3
146 แกม้ลิงหนองคอกช้ำง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ 0.3 2568 2568 2.5
147 แกม้ลิงหนองตะเคียน บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.4 2568 2568 3
148 แกม้ลิงห้วยเตย บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.3 2568 2568 3
149 เขื่อนป้องกนัตล่ิงห้วยตำพรำหมณ์ บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.5 2568 2568 2.5
150 เขื่อนป้องกนัตล่ิงห้วยทองหลำง บ้ำนนำ กะเปอร์ 0.4 2568 2568 50
151 ประตูระบำยน ้ำพร้อมสถำนีสูบน ้ำคลองบำงนอน บำงนอน เมอืง 0.02 2568 2568 3
152 ปตร.คลองหำดส้มแป้นแพรกขวำ บำงริ น เมอืง 2568 2568 30
153 แกม้ลิงคลองรำชกรูด รำชกรูด เมอืง 0.3 2568 2568 3
154 แกม้ลิงบ้ำนคลองของ รำชกรูด เมอืง 0.3 2568 2568 5
155 ปตร.บ้ำนล่ำง ละอุน่ใต้ ละอุน่ 2568 2568 40
156 อำคำรบังคับน ้ำซอยบำงแรด ละอุน่ใต้ ละอุน่ 2568 2568 20
157 อำคำรบังคับน ้ำห้วยหินกองพร้อมระบบส่งน ้ำ ละอุน่เหนือ ละอุน่ 2568 2568 20
158 ป้องกนักำรกดัเซำะตล่ิงคลองนำคำ นำคำ สุขส้ำรำญ 2568 2568 25
159 ป้องกนัตล่ิงคลองก้ำพวน ก้ำพวน สุขส้ำรำญ 2568 2568 15

รวม 9,230 14.52 3,408.2210

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปีก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่ 2,017,199 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 696,005 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 34.48 ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 35,950 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 5.17 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 171 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 12 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 159 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 208 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมี
พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 148,520 ไร่ รวมเป็น 184,470 ไร่ ใช้วงเงินรวม 13,451.6080 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
ตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 97 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ โครงการ 
ขนาดเล็ก 95 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 7 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 10,730 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,480.7210 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 74 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ โครงการ
ขนาดเล็ก 64 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 201 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 137,790 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 10,970.8870 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดระนอง  

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

2,017,199 696,005 35,950 148,520 184,470

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


