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การจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการ
ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด้าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน (RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุม
ผู้บริหารกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เร่ืองการปรับปรุง
กระบวนการจัดท้าแผนงานและงบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า
ของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และพิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน ้าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็น
ศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท้าเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการน ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/
โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework 
: MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท้า
การทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ต้าแหน่งที่ตั ง ความซ ้าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน ้า อุทกภัย และคุณภาพน ้า เป็นต้น และท้า
การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ้ากัดในการพัฒนา ความ
ต้องการของราษฎร เป็นต้น ก่อนจัดท้าเป็นแผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.
2561 – พ.ศ. 2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 –  พ.ศ. 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 –  พ.ศ. 
2580) เป็นต้นไป 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานเพื่อจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน ( มีนาคม - 
สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับภาค ที่จัดท้าขึ นนี  เป็นเคร่ืองมือส้าหรับหน่วยงานในระดับส้านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนองและสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 
3,750,619 ไร่ หรือประมาณ 6,000.99 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึก
ออนไลน์ (Agri Map Online) สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดประมาณร้อยละ 85.56 มีลักษณะเป็นภูเขา
และหุบเขา ทิวเขาที่ส าคัญได้แก่  ทิวเขาตะนาวศรี จังหวัดชุมพรอยู่ห่างกรุงเทพ  498 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 35 ถนนเพชรเกษม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอท่าแซะ อ าเภอ
ปะทิว อ าเภอหลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอสวี และอ าเภอทุ่งตะโก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดระนอง  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดชุมพรได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเหตุให้มี
เพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เร่ิมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนธันวาคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพร 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 25.6 – 28.2 26.8 
 ความชื้นสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 79 – 86.5 82 
 ความเร็วลมผิวพื้น กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0.90 – 2.1 1.50 
 อัตราการระเหย มิลลิเมตร 822.2 – 1,439.5 1,347.5 
 ปริมาณฝน มิลลิเมตร 1,012.1 – 1,897.5  1,876 
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รูปท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดชุมพร 

ส่วนวางโครงการท่ี 4 ส านกับริหาร
โครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดชุมพร มี เน้ือที่ทั้ งหมดประมาณ  3,750,619  ไร่ อยู่ ในลุ่ม น้ าหลักได้แก่  ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และมีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 5 ลุ่มน้ าย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ าคลองท่าตะเภา ลุ่มน้ า
คลองหลังสวน ลุ่มน้ าคลองละแม  และลุ่มน้ าคลองชุมพร ลุ่มน้ าสวี-ตะโก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 และรูปที่  1-2 มี
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,504,107 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.29 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 59.48 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 88.28 ของพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดชุมพร   
 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ป่า 978,529 26.08 

พืชไร่ 2,409 0.06 

พื้นที่นา 18,858 0.5 

ไม้ยืนต้น 2,231,056 59.48 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 108,813 2.9 

ไม้ผล 271,784 7.24 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 71,018 1.89 

พื้นที่น้ า 30,570 0.81 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 663 0.01 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 32,997 0.87 

พื้นที่ลุ่ม 3,678 0.09 

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม     
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปท่ี 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดชุมพร (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเน้ือที่ร้อยละ 47.46 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  
ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดชุมพร 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินชืน้ 1,780,229 47.46

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูง 1,561,706 41.63

ดินในพ้ืนท่ีราบลุ่ม 292,101 7.78

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 111,288 2.96

ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแห้ง 5,295 0.14  
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชุมพรมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 162,787 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 86,672 
ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 509,650 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดชุมพร เมื่อท า
การค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้
ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดชุมพรมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.91 ซึ่งมีผลท าให้ใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 572,067 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดชุมพร 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 509,650 
2565 524,585 
2570 539,957 
2575 555,780 
2580 (อนาคต 20 ปี) 572,067 

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

 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                              บทท่ี 1 
จังหวัดชุมพร                                                                                                                                                                สภาพท่ัวไปของพื นท่ีจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-6 

 

 

 
รูปท่ี 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดชุมพร (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดชุมพร (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 82,250 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 32 
ของประเทศ และล าดับที่ 6 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 54.97 และภาคเกษตรร้อย
ละ 45.02 โดยมีรายได้เฉลี่ย 28,759 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดชุมพรมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 162,787 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 87,672 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 53.85 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดชุมพร ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 383 365 410 
ข้าวนาปรัง 497 478 491 
ทุเรียน 1,151 1,221 1,172 
กาแฟ 88- 95- 82 
ยางพารา 250 243 241 
ปาล์มน้ ามัน 2,993 2,621 2,925 

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
จังหวัดชุมพรต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ 5 ลุ่มน้้ำ (ตำมกำรแบ่งลุ่มน้้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมกำรอุทก

วิทยำแห่งชำติ) โดยมีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติที่ส้ำคัญแยกตำมลุ่มน้้ำหลักต่ำง ๆ ดังน้ี 

- ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา เป็นแม่น้้ำสำยสั้นๆ มีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงด้ำนทิศตะวันตกในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่ำนอ้ำเภอท่ำแซะ  อ้ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรและออกสู่อ่ำวไทยบริเวณ
ปำกน้้ำชุมพรมีควำมยำวแม่น้้ำสำยหลักและล้ำน้้ำสำขำเท่ำกับ  867 กิโลเมตร มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำย
ป ี1,440 ล้ำนลูกบำศก์เมตร กำรใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ในกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 

-  ลุ่มน ้าคลองชุมพร เกิดจำกเทือกเขำในต้ำบลปำกจ่ัน  อ้ำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไหลไปทำง
ตะวันออกบ้ำนดอนเสมอ แล้วไหลลงสู่ทะเลบริเวณตอนเหนือของอ่ำวสวี ต้ำบลทุ่งคำ อ้ำเภอเมืองชุมพร
มีควำมยำว 50 กิโลเมตร มีน้้ำตลอดทั้งปี  

- ลุ่มน ้าสวี – ตะโก  เกิดจำกเทือกเขำในต้ำบลทุ่งระยะ อ้ำเภอสวี ไหลมำผ่ำนต้ำบลนำโพธิ์ ออกทะเลใน
ต้ำบลวิสัยใต้ อ้ำเภอสวี ยำวประมำณ  30 กิโลเมตร ลุ่มน้้ำย่อย สวี เกิดจำกเทือกเขำในต้ำบลละอุ่น 

อ้ำเภอเมือง จังหวัดระนอง ลุ่มน้้ำย่อยคลองตะโก  เกิดจำกเทือกเขำในอ้ำเภอหลังสวน ควำมยำว
ประมำณ 120 กิโล 

- ลุ่มน ้าคลองหลังสวน มีต้นก้ำเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีแล้วไหลไปผ่ำนต้ำบลปัง
หวำนอ้ำเภอพะโต๊ะ และอ้ำเภอหลังสวนแล้วไหลออกสู่ทะเลที่ต้ำบลปำกน้้ำ อ้ำเภอหลังสวน มีควำม
ของแม่น้้ำหลังสวนและล้ำน้้ำสำขำประมำณ  497กิโลเมตร กำรใช้ประโยชน์ล้ำน้้ำส่วนใหญ่ใช้ใน
กำรเกษตรกรรม ในส่วนของบริเวณต้นน้้ำและท้ำยน้้ำมีกำรใช้ประโยชน์เพื่อกำรประมงและเพำะเลี้ยง
และสัญจรทำงน้้ำ 

- ลุ่มน ้าคลองละแม ต้นก้ำเนิดในอ้ำเภอพะโต๊ะ ไหลไปทำงตะวันออก ลงทะเลในต้ำบลละแม ควำมยำว
ประมำณ 36 กิโลเมตรมีน้้ำตลอดทั้งปี 

  ลุ่มน ้าสาขารอง 
  - ล้ำน้้ำรับร่อเกิดจำกเทือกเขำตะนำวศรี บริเวณชำยแดนไทยกับพม่ำทำงตะวันตกเฉียงเหนือของ
อ้ำเภอปะทิว มีควำมยำวประมำณ 72 กิโลเมตร มีน้้ำตลอดทั้งปี 
  - ล้ำน้้ำท่ำแซะ เกิดจำกเทือกเขำในเขตอ้ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไหลผ่ำนต้ำบลส
ลุย คุริง ท่ำแซะ นำกระดำน อ้ำเภอท่ำแซะ มำพบกับล้ำน้้ำรับร่อเป็นแม่น้้ำท่ำตะเภำ ควำมประมำณ 77 กิโลเมตร 

  - คลองสวีเฒ่ำ เกิดจำกเทือกเขำในต้ำบลทุ่งระยะ อ้ำเภอสวี ไหลทำงตะวันออกผ่ำนต้ำบลนำโพธิ์ 

ผ่ำนต้ำบลปำกแพรก ออกทะเลที่ต้ำบลวิสัยใต้ อ้ำเภอสวี ควำมยำวประมำณ 30 กิโลเมตร 

  - คลองตะโก เกิดจำกเขำในอ้ำเภอหลังสวน ไหลผ่ำนทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร ปำกตะโก มีควำมยำว

ประมำณ 120 กิโลเมตร 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                              บทท่ี 2 
จังหวัดชุมพร                                                                                                                           สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              

2-2 

 

 
รูปท่ี 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดชุมพร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดชุมพร โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำร
แล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั้งสิ้น 280 แห่ง สำมำรถเก็บกักน้้ำได้ 10.09 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่ชลประทำน 

128,001 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2  

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดชุมพร 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.03               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่)

2.แก้มลิง

  - จ้านวน (แห่ง) 7                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 3.14               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 94                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 13,200            

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง)

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่)

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 1                  36                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 2,800             2,750             69,650            

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 12                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 15,750            

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 25                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 6,460              

8.อ่ืน ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) 103                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 6.92               

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 17,391            

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 1                  1                  278                280                

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                -                10.09             10.09              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,800             2,750             122,451          128,001            
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รูปท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดชุมพร  
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดชุมพร 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังมะปรางค์ วังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร 2,750             2558 2560

รวม -           2,750             

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 ภัยแล้งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดผลเสียหำยอย่ำงต่อเน่ือง และมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้นในแง่ควำมถี่ใน
กำรเกิดและปริมำณควำมเสียหำยที่ได้รับ  กำรเตรียมกำรรับมือกับภัยแล้งจึงเป็นแนวทำงที่จะช่วยบรรเทำควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้นได้ กำรจัดกำรปัญหำภัยแล้งมีควำมซับซ้อน เน่ืองจำกต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเป็น
จ้ำนวนมำก กำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งจึงต้องใช้กลยุทธ์ต่ำงๆในลักษณะผสมผสำนกันให้เกิดควำม
เหมำะสมที่สุด ส้ำหรับแต่ละพื้นที่ กล่ำวโดยสรุปคือ มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดท้ำแผนปฏิบัติกำร ที่ชัดเจนซึ่ง
สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในระยะยำวอย่ำงยั่งยืนในลักษณะเชิงบูรณำกำร 
 พื้นที่ของจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่เป็นภูเขำ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และปัจจุบันพื้นที่
ป่ำไม้ลดลง ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง แม้ว่ำในภำพรวมจังหวัดชุมพร จะมีปริมำณฝนตก
ค่อนข้ำงมำก แต่เน่ืองจำกแหล่งเก็บกับน้้ำมีไม่เพียงพอที่จะรองรับควำมต้องกำรใช้น้้ำในช่วงฤดูแล้ง  จึงเป็นเหตุให้มี
พื้นที่ ที่ได้รับควำมเสียหำยเน่ืองจำกกำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภค-บริโภค กำรอุตสำหกรรม และกำร
ท่องเที่ยว อยู่เป็นประจ้ำ และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนำคต 
 จำกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดชุมพร โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพื้นที่ส่วน
ใหญ่ประมำณร้อยละ 95 มีปัญหำภัยแล้งในระดับต้่ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  
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รูปท่ี 2-3 พื นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดชุมพร 

ท่ีมำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 
 ปัญหำอุทกภัยของจังหวัดชุมพรเป็นปัญหำที่ส้ำคัญ  เน่ืองจำกที่ต้ังของจังหวัดชุมพร อยู่ในแนวร่อง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เดือนพฤษภำคม ถึง ตุลำคม) และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือนพฤศจิกำยน ถึง 

มกรำคม) ที่พัดผ่ำนเป็นประจ้ำ นอกจำกน้ันยังมีอิทธิพลจำกลมมรสุมขำจร ประกอบกับสภำพภูมิประเทศเป็นภูเขำ มี
ควำมลำดชันค่อนข้ำงสูง และยังมีสำเหตุนอกเหนือจำกภัยธรรมชำติ เช่น กำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำ กำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม ล้ำน้้ำหลักและล้ำน้้ำสำขำส่วนใหญ่เป็นล้ำน้้ำสำยสั้นๆ  ตัวเมืองชุมพร ต้ังอยู่บริเวณที่รำบลุ่มสองฝั่ง
คลองท่ำตะเภำ ซึ่งคลองท่ำตะเภำน้ีเป็นแม่น้้ำสำยหลักของจังหวัดชุมพร มีควำมลำดชันมำก แหล่งต้นน้้ำอยู่ที่ต้ำบล
นำกระตำม มีล้ำน้้ำสำขำที่ส้ำคัญ 2 สำย คือ คลองท่ำแซะ ต้นน้้ำเกิดจำกเทือกเขำในเขตอ้ำเภอบำงสะพำนน้อย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคลองรับร่อ ต้นน้้ำเกิดจำกเทือกเขำตะนำวศรี เขตแดนไทย-พม่ำ อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัด
ชุมพร ไหลมำรวมกันที่ต้ำบลนำกระตำม อ้ำเภอท่ำแซะ จังหวัดชุมพรเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวันท้ำให้
ปริมำณน้้ำที่เกิดขึ้นจะไหลบ่ำลงมำอย่ำงรวดเร็ว  ไม่ว่ำจะเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้้ำท่ำแซะหรือลุ่มน้้ำรับร่อ  ลุ่มน้้ำใด  

ลุ่มน้้ำหน่ึงก็ตำมปริมำณน้้ำที่ไหลมำผ่ำนแม่น้้ำท่ำตะเภำ มีมำกเกินควำมจุของคลอง (คลองท่ำตะเภำช่วงบริเวณตัวเมือง
ชุมพรสำมำรถรับน้้ำได้เพียง 350 ลบ.ม./วินำที) จึงส่งผลให้น้้ำในคลองท่ำตะเภำ เอ่อล้นตลิ่งเข้ำท่วมพื้นที่กำรเกษตร 

ที่อยู่อำศัย และตัวเมืองชุมพร เกิดสภำวะอุทกภัยน้้ำท่วมตัวเมืองชุมพรประจ้ำทุกปีเน่ืองจำกไม่สำมำรถระบำยน้้ำลง
สู่ทะเลได้ทัน 
 จำกข้อมูลพื้นที่ เสี่ยงภัย น้้ำท่วมซ้้ำซำกของจังหวัดชุมพร โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556   พบว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำกน้อยร้อยละ 

41.9 และมีพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมปำนกลำงร้อยละ 17.49 และมีพื้นที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปท่ี 2-4 พื นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดชุมพร 

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

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

 ในส่วนของจังหวัดชุมพรไม่มีพื้นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base)  
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 

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

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดชุมพรครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3 -1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 27.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่ม
เป็น 28.72, 29.56 และ 30.43 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดชุมพรกับ
พื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดชุมพร จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดชุมพร เท่ากับ 66.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน  กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝน
เพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูกโดยรวม
ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการใช้น ้า
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เพื่อการเกษตร เท่ากับ 1,602.32 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น 1,695.35  , 
1,800.64 และ 1,800.64 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ป ีจากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 11.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 12.38 , 12.97 และ 14.15 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ป,ี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดชุมพร 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 27.90                28.72                29.56                30.43                

2 รักษาระบบนิเวศ 66.48                66.48                66.48                66.48                

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 163.59              256.62              361.91              361.91              

  - นอกเขตชลประทาน 1,438.73            1,438.73            1,438.73            1,438.73            

  - รวม 1,602.32            1,695.35            1,800.64            1,800.64            

4 อุตสาหกรรม 11.79                12.38                12.97                14.15                

รวม 1,708.49           1,802.93           1,909.65           1,911.70           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579” 

โดยมีพันธกิจ ดังนี   

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

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) การพัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3) การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
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5) การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช , 
พัทลุง มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ  มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม”และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก    
2) การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพราะเลี ยงสัตวน ้าเศรษฐกิจและการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มี 

    ความโดดเด่นในพื นที่ 
3) พัฒนารูป แบบการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ 

    การท่องเที่ยว 
4) พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5) การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 

 วิสัยทัศน์จังหวัดชุมพร คือ “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ  

เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
1) การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
2) การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
4) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบ

ประชารัฐ 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และโครงการ
ที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  
 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี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  
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 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

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

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดชุมพร มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 182 โครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 16 

โครงการ และขนาดเล็ก 163 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก 

460.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 209,113 ไร่ ใช้วงเงินรวม  20,526.40 ล้านบาท 

ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) 1 2 3

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 194.00 194.00

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 4,893.00 61,000 65,893.00

  - วงเงิน (ล้านบาท) 660.40 6,565 7,225.40

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 8 8 16.00

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 260 259.70

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 90,700 90,700.00

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,569.60 6,400 7,969.60

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 122 41 163.00

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 6.15 0.23 6.38

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 52,520 52,520.00

  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,076.20 1,255.20 5,331.40

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 131 51 182.00

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 6.15 453.93 460.08

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 57,413 151,700 209,113

  - วงเงิน (ล้านบาท) 6,306.20 14,220.20 20,526.40

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 155 และ 27 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2 อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้า
ท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 3                  7,225.40         

ขนาดกลาง 12                7,535.5000     4                  434.0900        16                7,969.5900     

ขนาดเล็ก 140               2,944.3000     23                2,387.1000     163               5,331.4000     

รวม 155               17,705           27                2,821            182               20,526.3900    

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร  

ต าบล อ าเภอ จงัหวัด พ้ืนท่ี ชป. ความจุ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อ่างเก็บน ้าคลองละแม  พร้อมระบบส่งน ้า ทุง่คาวัด ละแม ชุมพร 7111 43 2565 2568 1800

2 พัฒนาลุ่มน ้าคลองสวี บ้านปากแพรก สวี ชุมพร 0 2565 2567 750

3 อ่างเก็บน ้าคลองน้อย พร้อมระบบส่งน ้า ครน สวี ชุมพร 2000 14.8 2566 2568 600

4 อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยไทร พร้อมระบบส่งน ้า ช่องไมแ้ก้ว ทุง่ตะโก ชุมพร 2800 9 2566 2569 500

5 อ่างเก็บน ้าคลองแย  พร้อมระบบส่งน ้า พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 2500 50 2566 2569 900

6 อ่างเก็บน ้าคลองสวี  พร้อมระบบส่งน ้า นาสัก สวี ชุมพร 23440 32.9 2567 2570 600

7 อ่างเก็บน ้าคลองวิสัย  พร้อมระบบส่งน ้า วิสัยเหนือ สวี ชุมพร 27,693 10 2567 2570 750

8 อ่างเก็บน ้าคลองชุมพร  พร้อมระบบส่งน ้า วังไผ่ เมอืง ชุมพร 25156 100 2567 2570 500

9

ประตูระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบ (โครงการบรรเทา

อุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะโก) ทุง่ตะไคร้ ทุง่ตะโก ชุมพร 0 2560 2563 245.532

10

คลองระบายน ้าคลองโซนพร้อมอาคารประกอบ โครงการ

บรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะโก จังหวัดชุมพร ทุง่ตะไคร้ ทุง่ตะโก ชุมพร 2563 2563 95

11 โครงการพัฒนาลุ่มน ้าคลองละแมตอนล่าง จังหวัดชุมพร ทุง่หลวง , ละแม ละแม ชุมพร 2563 2565 340

12

คลองระบายน ้าคลองตะโกพร้อมอาคารประกอบ 

(โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะโก) ทุง่ตะไคร้ ทุง่ตะโก ชุมพร 2564 2565 161.904

13

คลองระบายน ้าคลองเพราพร้อมอาคารประกอบ (โครงการ

บรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะโก) ทุง่ตะไคร้ ทุง่ตะโก ชุมพร 2564 2565 93.8028

14

คลองระบายน ้าคลองทอนพลาพร้อมอาคารประกอบ 

(โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน ้าคลองตะโก) ทุง่ตะไคร้ ทุง่ตะโก ชุมพร 2564 2565 83.3792

15 เพ่ิมศักยภาพการระบายน ้าบ้านคลองดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 0 2564 2565 250

16

โครงการอ่างเก็บน ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จังหวัด

ชุมพร ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2564 2565 300

รวม 90,700.00  259.7 7969.618

ล าดับ โครงการ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร  
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร (ต่อ) 

 
 
 



โครงการจัดท าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                        บทท่ี 5 
จังหวัดชุมพร                                                                                                                                                                         สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

5-1 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 3,750,619 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,504,107 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.29 ของ
พื้นที่จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 128,001 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

5.11 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 182 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ โครงการขนาดกลาง 16 

โครงการ และขนาดเล็ก 163 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 

460.31 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น  209,113 ไร่ รวมเป็น 337,114 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

20,526.40 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 131 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 8 โครงการและขนาดเล็ก 122 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 6.38 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 57,413 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 6,306.20 
ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 51 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่  2 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 8 โครงการและขนาดเล็ก 41 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 453.93 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 151,700 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
14,222.20 ล้านบาท 

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

 ไม่มีโครงการในแผนระยะยาว 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดชุมพร  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

3,570,619 2,504,107 128,001 209,113 337,114

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเร่ืองของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพื้นที่ด้าเนินการ
อยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ีจ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


