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คำนำ 

การจัดทำแผนแม่หลักการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณท้ัง
ระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน  สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้ง
โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และพิจารณาศักยภาพ
ตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ 

ต่อไป 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MEDIUM TERMS EXPENDITURE FRAMEWORK : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงทำการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ความซ้ำซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และคุณภาพน้ำ เป็นต้น  และทำการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจำกัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทำเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2562) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2563 - 
2567) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2568 เป็นต้นไป) 

ระยะเวลาในการดำเนินงานเพ่ือจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561) 

ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทำขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานในระดับสำนัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัด ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ระหว่างเส้น LATITUDE ที่ 8 องศา 17’ ถึง 

9 องศา 50’ เหนือ และเส้น LONGITUDE ที่ 98 องศา 28’ ถึง 100 องศา 05’ ตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 12,891.4 

ตารางกิโลเมตร หรือ 8,057,125 ไร่ จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  (AGRI MAP 

ONLINE)  มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีเนื้อที่มากที่สุด ในภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
ประมาณร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตามแนวเหนือใต้ของพ้ืนที่จังหวัด  ลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าวก่อให้เกิดลุ่มน้ำน้อยใหญ่รวม 14 ลุ่มน้ำ  ลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ ลุ่มน้ำตาปี พุมดวง ท่าทอง  ท่ากระจาย ไช
ยา ท่าฉางเป็นต้น แม่น้ำลำคลองในจังหวัดทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ด้านทิศตะวันออกทั้งสิ้น  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดชุมพรและอ่าวไทย   
-    ทิศใต้  ติดต่อ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่  
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ กับอ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดพังงาและระนอง  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากทำเลที่ตั้งรวมถึงสภาพภูมิประเทศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย ดังนั้น จึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์
ธานีมีช่วงฤดูฝนยาวนานมาก โดยกินระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัว
แปรภูมิอากาศเป็นช่วงพิสัยรายปี และค่าเฉลี่ยรายปีตามตารางที่ 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 26.5 - 27.1 26.9 

 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 80.3 - 83.2 81.5 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.9 - 2.6 2.2 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 1,412.8 - 1,572.5 1,508.6 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,182.50– 1, 939.45 1,898.87 

 

  

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อย ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

ส่วนวางโครงการท่ี 4 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  8,181,076 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 5,086,782 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 62.12  ของจังหวัด 
ไม้ยืนต้น 4,665,908 ไร่, ไม้ผล 289,447 ไร่, สัตว์น้ำ 86,390 ไร่, นาข้าว 41,822 ไร่, เลี้ยงสัตว์ 1,643 ไร่, พืชสวน 593
ไร่, เกษตรผสมผสาน 979 ไร่ และพืชไร่ 20,26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของพ้ืนที่จังหวัด รายละเอียด แสดงในตารางที่ 
1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ไม้ยืนต้น 4,665,908 57.03 
พ้ืนที่ป่า 2,485,809 30.38 
ไม้ผล 289,447 3.53 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 246,864 3.01 
พ้ืนที่น้ำ 194,286 2.37 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 111,422 1.36 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 86,390 1.05 
พ้ืนที่ลุ่ม 53,887 0.65 
พ้ืนที่นา 41,822 0.51 
พืชไร่ 2,026 0.02 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,643 0.02 
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 979 0.01 
พืชสวน 593 0 
รวม 8,181,076 100 

 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Agri Map พ.ศ.2561) 

 
 



โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาลุ่มนำ้ระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดสุราษฎรธ์านี                                                                                                                                                              สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-5 

1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจำแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จำแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น              4182691                     51.12 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง              2842229                     34.74 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม              873206                     10.67 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด                  177864                      2.17 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง                  105085                      1.28 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 327,954 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
139,334 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 467,288 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 17.52 ซึ่งมีผลทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จำนวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,242,916 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จำนวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 1,057,581 
2565 1,101,148 
2570 1,146,509 
2575 1,193,740 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,242,916 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจำลองทวีกำลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.
2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 200,997 ล้านบาท อยู่ในลำดับ
ที่ 16 ของประเทศ และลำดับที่ 2 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 74.52 และภาค
เกษตรร้อยละ 25.47   โดยมีรายได้เฉลี่ย 38,026 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 327,954 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
139,334 ครัวเรือน หรือร้อยละ 42.48 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี                    380                     438                     382  
ข้าวนาปรัง                    524                     550                     575  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                    682                     601                     708  
มันสำปะหลัง - -  -  
อ้อย - - -  
ยางพารา                    264                     253                     243  
ปาล์มน้ำมัน                    3154                    2765                     541  

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มน้ำ (ตามการแบ่งลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญแยกตามลุ่มน้ำต่าง ๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน้ำตาปี โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 13,454 ตาราง
กิโลเมตร ลุ่มน้ำตาปีมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติในลุ่มน้ำมากเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำใน
กิจกรรม ต่าง ๆ ในพ้ืนที่  ลุ่มน้ำทั้งในสภาพปัจจุบันและสภาพในอนาคตเมื่ อมีการพัฒนาพ้ืนที่
ชลประทานจนเต็มศักยภาพ ของพ้ืนที่ และยังมีปริมาตรความจุเก็บกักมากเพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำ แต่เนื่องจากปริมาตร ความจุ ใช้งานส่วนใหญ่เป็นปริมาตรความจุของเขื่อน
รัชชประภา ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำย่อยคลองพระแสง เป็นลำน้ำสาขา ของแม่น้ำพุมดวง และไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ำตาปีบริเวณอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตอนล่างของ แม่น้ำตาปีจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากความจุใช้งานนี้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำตาปีที่อยู่เหนือ จุดบรรจบขึ้นมาได้ ส่งผลให้ ยังคงเกิด
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่ที่ระบบเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำส่งไปไม่ทั่วถึง แต่สภาพ
ปัญหา ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกชุกในพื้นทีลุ่่มน้ำ 

- ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นพื้นที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่
ราบแคบๆ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น้ำส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกจะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำทางด้านตะวันตกของ
ลุ่มน้ำจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบๆ ลงสู่อ่าว
ไทย ทิวเขาเหล่านี้ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึง
จังหวัดพังงา แล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่ง
อยู่ ท างทิ ศตะวันออกของจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานีพ าดผ่ านมาทางใต้  ผ่ านจั งหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิวเขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็น
แนวขอบเขตของลุ่มน้ำ แม่น้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ได้แก่ คลองท่าแซะ 

คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่น้ำปากพนัง แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโกลก เป็นต้น 
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รูปที ่2-1 ลำน้ำและระบบลำน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาด
เล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 126 แห่ง  สามารถเก็บกักน้ำได้ 185.29 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 166,062 ไร่ รายละเอียดตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 10                 16                 26                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 180.90           0.00               180.90             
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 80,332           4,500              84,832             
2.แก้มลิง
  - จ้านวน (แห่ง) 8                   8                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 3.39               3.39                
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
3.ฝาย
  - จ้านวน (แห่ง) 3                  15                 18                  
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 38,642           2,940              41,582             
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) -                -                 
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 18                 18                  
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 25,520            25,520             
6.ระบบส่งน ้า 12                 12                  
  - จ้านวน (แห่ง) 12                 12                  
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 2,557              2,557              
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 5                   5                    
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
8.อ่ืน ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 52                 52                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                -                 
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 11,571.00        11,571             
รวมทุกประเภท
  - จ านวน (แห่ง) -                13                 126                139                
  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -                180.90           3.39               184.29            
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                118,974          47,088            166,062            
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 

อาคารเก็บน า้บา้นเขาไพรเกศ 

ฝายคลองไชยา 

 

อ่างเก็บน า้บางทรายนวล 

 
ฝายคลองพงัปนุ 

 ฝายคลองเทวดา 

 

ฝายคลองท่าทอง 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ความจุ พ้ืนท่ีชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

1 ฝายคลองท่าทอง ไชยคราม ดอนสัก -           51,122           2530 2541
2 ฝายคลองเทวดา บ้านส้อง เวียงสระ -           50,326           2536 2544
3 ฝายคลองพังปุน (ช่องช้าง) พรุพี นาสาร -           2,825             2526 2526
4 อ่างเก็บน ้าบางทรายนวล คลองชะอุ่น พนม 2.19          3,522             2529 2530
5 ฝายคลองไชยา ป่าเล ไชยา -           39,125           2513 2521
6 อาคารอัดน ้าค่าย514 บ้านเสด็จ เคียนซา -           -                2558 2559
7 อาคารอัดน ้าบ้านเขาไพรเกศ บ้านเสด็จ เคียนซา -           -                2558 2559

รวม 2.19          146,920          

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น้ำของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง 

 จากข้อมลูพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่ำ และมพ้ืีนที่ไม่มีความเสี่ยงภัยแล้งประมาณร้อยละ 10 

บริเวณอำเภอเมือง ส่วนหนึ่งของอำเภอเวียงสระ และอำเภอพระแสง มีบางส่วนโดยเฉพาะพ้ืนที่ ๆ ดังแสดงในรูปที่ 
2-3  
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รูปที ่2-3  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ำท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่
ลุ่มน้ำตอนบนและลำน้ำสาขาต่าง ๆ  และอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจาก
การที่มีฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลักไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  ให้เกิดน้ำ
หลากอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่รับน้ำมีความชันสูง ซ่ึงนอกจากภาวะน้ำหลากฉับพลันแล้วยังมีความเสี่ยงต่อ
เหตุการณ์ดินถล่มอีกด้วย พ้ืนที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง โดยส่วน
ลักษณะที่สองจะเกิดบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ส่วนหนึ่งของอำเภอเวียงสระ และอำเภอพระแสง โดยเฉพาะในเขต
ลุ่มน้ำป่าสัก สภาพน้ำท่วมเกิดจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากตอนบน ไหลล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้ำตาปี เข้าท่วม
พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร โดยปกติจะใช้เวลาท่วมขังประมาณ 5 ถึง 10 วัน เนื่องจากลำน้ำบริเวณดังกล่าว
แคบและคดเค้ียว จะส่งผลทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่งยาวนานยิ่งขึ้น 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซากของจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก
น้อยและเสี่ยงปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำตาปี  ดัง
แสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

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

 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำตาปี มีพ้ืนที่ประมาณ 840,625 ไร่ อยู่ทางตอนกลาง
ของจังหวัด ไปตามลำน้ำแม่น้ำตาปี ครอบคลุม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น้ำ 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เห็นภาพรวมของความต้องการน้ำทั้งหมดและเมื่อนำไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนำไป
ประกอบในการพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งนี้จะได้ประเมินความต้องการใช้น้ำจาก
กิจกรรมหลักที่สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน้ำเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศน์ท้ายน้ำ ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ำเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-
1 โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

3.1 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของประชากร
โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 และ 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 57.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 60.29  62.77 และ 68.05 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 และ 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ำเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์ท้ายน้ำของลุ่มน้ำหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ และแบบจำลองน้ำท่วม
น้ำแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัด
กาญจนบุรีกับพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานี         จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี     เท่ากับ   1,440.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร 
 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพื้นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความ
ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เท่ากับ 2243.77 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรจะเพ่ิม
เป็น 2,267.34  , 2,268.20 และ 4,923.78 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลำดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการประเมินความต้องการน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น้ำของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความ
ต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 33.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 35.17 , 36.84 และ 40.20 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 , 10 และ 20 ปี ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน้ำด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 57.90                60.29                62.77                68.05                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 725.56              725.56              725.56              725.56              
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 203.66              227.23              228.09              2,883.67            
  - นอกเขตชลประทาน 2,040.11            2,040.11            2,040.11            2,040.11            
  - รวม 2,243.77            2,267.34            2,268.20            4,923.78            

4 อุตสาหกรรม 33.50                35.17                36.84                40.20                
รวม 3,060.73           3,088.36           3,093.37           5,757.59           

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวดั 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ำ 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ำ (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”  และมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (EAST COAST SOUTHERN SUB REGION) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ ภาคใต้ฝั่ง
ทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)   พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล) 
2)   การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มี

ความโดดเด่นในพื้นท่ี 
3)   พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการ

ท่องเที่ยว 
4)   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด 
5)   การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและบรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” เพ่ือให้
จังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงหลดพ้นจากความยากจน คนในจังหวัด สุราษฎร์ธานีมีความสุข อยู่ดี
กินดีสังคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริม การผลิตสินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงท่ีมีคุณภาพ  
2) พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่า การท่องเทีย่วทุกมิต ิ
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคทั้งจังหวัด และกลุ่ม จังหวัดโดยใช้พ้ืนฐานดิ

จิทัส 
4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ คุณภาพชีวิตเพ่ือให้ความสมบูรณ์เพื่อสังคมน่าอยู่ 

5) ส่งเสริมการจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฐานเกษตรและท้องเที่ยวมา จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-2580 
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4.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้ 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดำริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

 

4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ำท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 107 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 71 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 35 โครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก  1,634.43 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 1,845,190 ไร่ ใช้วงเงินรวม 44,546.07  ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามขนาดและระยะ
ดำเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จ านวน (โครงการ) 1                         1                         

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.)
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 73,980                  73,980                  

  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,330.00                3,330.00                

2. ขนาดกลาง
  - จ านวน (โครงการ) 5                         17                        49                        71                        

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 2.23                     103.05                  1,524.26                1,630                    

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 4,700                    78,910                  1,676,700               1,760,310               

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,438.60                8,093.56                30,734.91               40,267                  

3. ขนาดเล็ก
  - จ านวน (โครงการ) 26.00                    9.00                     35.00                    

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 3.950                    1                         4.89                     

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,700                    3,200                    10,900                  

  - วงเงิน (ล้านบาท) 894.00                  55.00                    949.00                  

รวมทุกขนาด
  - จ านวน (โครงการ) 32                        26                        49                        107                      

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) 6.18                     104                      1,524                    1,634.43                

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 86,380                  82,110                  1,676,700               1,845,190              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 5,662.60                8,148.56                30,734.91               44,546.07               

ระยะแผน
ขนาดโครงการ

 
 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที ่2 เป็นจำนวน 107  โครงการ ตามลำดับ ดังตารางที ่4-2  
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อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นโครงการที่
สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ท้ังการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกตามยุทธศาสตร์น้ำ 

 

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

ขนาดใหญ่ 1                  3,330            
ขนาดกลาง 71                40,267.0000    71                40,267.0000    
ขนาดเล็ก 35                949.0000        35                949.0000        

รวม 107               44,546           107               44,546.0000    

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
(การจดัการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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     รูปที่ 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

อ่างเก็บน า้ธารประเวศ 

อ่างเก็บคลองแม่น า้ 

อ่างเก็บน า้คลองตาล 

สถานีสูบน า้ดว้ยไฟฟ้าคลองยนั 

อ่างเก็บน า้ปากหมาก 

อ่างเก็บคลองกะเปา 

อ่างเก็บคลองสสุีก 

แกม้ลงิหนองพรา้หาย 

แกม้ลงิทุ่งปากขอ 

อ่างเก็บคลองพงั 

อ่างเก็บน า้บางประ 
อ่างเก็บคลองล าพูน 

อ่างเก็บน า้คลองกงต่อ 

อ่างเก็บคลองท่าทอง 
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ตารางท่ี 4 -2 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการพัฒนาลุ่มน ้าตาปี-พุมดวง 12/ต้าบล อ้าเภอคีรี รัฐนคิม, พุนพิน, ทา่ฉาง 73,980 - 2552 2564 3,330.0000 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อ่างเก็บน ้าธารประเวศ บ้านใต้ เกาะพะงัน 1,240 1.13 2561 2563 492.0000 
2 สถานีสูบน ้าคลองพะแสงพร้อมระบบส่งน ้า พะแสง บ้านตาขุน 42,000 2561 2563 499.3000 
3 อ่างเก็บน ้าคลองสะพานเต่า คลองศก พนม 2562 2563 120.0000 
4 อ่างเก็บน ้าคลองตาล บ้านส้อง เวียงสระ 11,240 10.30 2562 2565 850.0000 
5 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าคลองยัน - บ้านสหกรณ์ พร้อมระบบส่งน ้า ตะกุกใต้ วิภาวดี 19,200 2562 2564 220.0000 
6 อ่างเก็บน ้าคลองแมน่ ้า แมน่ ้า เกาะสมยุ 5,720 5.20 2563 2565 750.0000 
7 อ่างเก็บน ้าคลองลิปะใหญ่ อ่างทอง เกาะสมยุ 1,050 0.95 2563 2565 264.0000 
8 อ่างเก็บน ้าพรุบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมยุ 650 0.59 2563 2564 215.0000 
9 อ่างเก็บน ้าคลองธารประพาส บ้านใต้ เกาะพะงัน 1,440 1.31 2564 2565 862.5100 
10 อ่างเก็บน ้าคลองท่าทอง ปากแพรก ดอนสัก 22,000 20.00 2564 2565 600.0000 
11 ฝายคลองครามพร้อมระบบส่งน ้า ปากแพรก ดอนสัก 2,000 - 2566 2566 120.0000 
12 อ่างเก็บน ้าปากหมาก ปากหมาก ไชยา 30,000 19.00 2566 2566 600.0000 
13 อ่างเก็บน ้าคลองท่าสก มะเร็ต เกาะสมยุ 3,660 3.33 2567 2571 1,568.9700 

14 อ่างเก็บน ้าคลองวัดทะเล (ตอนล่าง) แมน่ ้า เกาะสมยุ 6,600 6.00 2567 2571 1,100.0000 

15 อ่างเก็บน ้าคลองจระเข้ อ่างทอง เกาะสมยุ 3,610 3.28 2567 2571 1,272.9700 

16 อ่างเก็บน ้าอ่าวโตนด เกาะเต่า เกาะพะงัน 250 0.23 2567 2571 513.4200 
17 อ่างเก็บน ้าคลองท่าน ้าโฉ เกาะพะงัน เกาะพะงัน 3,390 3.08 2567 2571 562.5100 
18 อ่างเก็บน ้าคลองในวก เกาะพะงัน เกาะพะงัน 4,470 4.06 2567 2571 325.8100 
19 อ่างเก็บน ้าคลองแมห่าด เกาะพะงัน เกาะพะงัน 2,330 2.12 2567 2571 290.5800 
20 อ่างเก็บน ้าคลองหาดขวด เกาะพะงัน เกาะพะงัน 2,820 2.56 2567 2571 630.1000 
21 อ่างเก็บน ้าคลองท่าจีน บ้านใต้ เกาะพะงัน 4,360 3.96 2567 2571 426.3400 
22 อ่างเก็บน ้าคลองธารประเวช (ตอนล่าง) บ้านใต้ เกาะพะงัน 3,490 3.17 2567 2571 950.2500 
23 อ่างเก็บน ้าคลองธารเสด็จ (ตอนบน) บ้านใต้ เกาะพะงัน 3,920 3.56 2567 2571 723.1200 
24 อ่างเก็บน ้าคลองธารเสด็จ (ตอนล่าง) บ้านใต้ เกาะพะงัน 6,520 5.93 2567 2571 771.1400 
25 อ่างเก็บน ้าคลองบางน ้าเค็ม บ้านใต้ เกาะพะงัน 3,960 3.60 2567 2571 880.9600 
26 อ่างเก็บน ้าคลองท่าละไม มะเร็ต เกาะสมยุ 3,530 3.21 2567 2571 460.0000 
27 อ่างเก็บน ้าคลองบางเหมยีง แมน่ ้า เกาะสมยุ 1,890 1.72 2567 2571 334.1100 
28 อ่างเก็บน ้าคลองวัดทะเล (ตอนบน) แมน่ ้า เกาะสมยุ 5,130 4.66 2567 2571 628.3200 
29 อ่างเก็บน ้าคลองสระเกศ ลิปะน้อย เกาะสมยุ 2,670 2.43 2567 2571 360.0000 
30 อ่างเก็บน ้าคลองกงต่อ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 21,670 19.70 2567 2571 591.0000 
31 อ่างเก็บน ้าคลองกระแดะ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 198,000 180.00 2568 2571 3,600.0000 

32 อ่างเก็บน ้าคลองเสวียด เสวียด ท่าฉาง 41,800 38.00 2567 2571 760.0000 
33 อ่างเก็บน ้าคลองกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 7,700 7.00 2567 2571 350.0000 
34 อ่างเก็บน ้าบ้านพรุเต่ียว พรุเต่ียว เขาพนม 38,830 35.30 2567 2571 706.0000 
35 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายขาว พรุเต่ียว เขาพนม 49,390 44.90 2567 2571 898.0000 
36 อ่างเก็บน ้าคลองกะเปา ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 10,350 9.41 2567 2571 470.5000 
37 อ่างเก็บน ้าคลองกะเปาด้วน กะเปา คีรีรัฐนิคม 7,940 7.22 2567 2571 361.0000 
38 อ่างเก็บน ้าคลองตุย ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 19,310 17.55 2567 2571 526.5000 
39 อ่างเก็บน ้าบางประ เคียนซา เคียนซา 26,400 24.00 2567 2571 720.0000 

โครงการ

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ที่
โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ

ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้างที่ ต าบล อ าเภอ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
40 อ่างเก็บน ้าคลองบางบัต ชัยบุรี ชัยบุรี 3,480 3.16 2567 2571 158.0000 
41 อ่างเก็บน ้าคลองพัง ชัยบุรี ชัยบุรี 20,420 18.56 2567 2571 556.8000 
42 อ่างเก็บน ้าบ้านไร่ยาว คลองน้อย ชัยบุรี 4,390 3.99 2567 2571 199.5000 
43 อ่างเก็บน ้าคลองจิก ปากฉลุย ท่าฉาง 18,850 17.14 2567 2571 514.2000 
44 อ่างเก็บน ้าคลองหมอก คลองศก พนม 27,630 25.12 2567 2571 753.6000 
45 อ่างเก็บน ้าคลองฉวาง ล้าพูน บ้านนาสาร 37,400 34.00 2567 2571 680.0000 
46 อ่างเก็บน ้าคลองล้าพูน ล้าพูน บ้านนาสาร 75,350 68.50 2568 2571 1,370.0000 

47 อ่างเก็บน ้าคลองหนองน้อย ล้าพูน บ้านนาสาร 12,850 11.68 2567 2571 350.4000 
48 อ่างเก็บน ้าคันเบ็ด พรุพี บ้านนาสาร 7,170 6.52 2567 2571 326.0000 
49 อ่างเก็บน ้าคลองบางครก พนม พนม 8,010 7.28 2567 2571 364.0000 
50 อ่างเก็บน ้าคลองบางพานนาค คลองศก พนม 28,680 26.07 2567 2571 782.1000 
51 อ่างเก็บน ้าคลองบางสมาน คลองศก พนม 25,290 22.99 2567 2571 689.7000 
52 อ่างเก็บน ้าคลองพนม 1 คลองศก พนม 35,080 31.89 2567 2571 637.8000 
53 อ่างเก็บน ้าคลองพนม 2 พลูเถ่ือน พนม 336,710 306.10 2568 2571 6,122.0000 

54 อ่างเก็บน ้าคลองพนม 3 พลูเถ่ือน พนม 204,690 186.08 2568 2571 3,721.6000 

55 อ่างเก็บน ้าคลองล้าคล่ี พนม พนม 10,570 9.61 2567 2571 384.4000 
56 อ่างเก็บน ้าคลองศก คลองศก พนม 62,870 57.15 2568 2571 1,143.0000 

57 อ่างเก็บน ้าคลองสองแพรก คลองศก พนม 24,820 22.56 2567 2571 676.8000 
58 อ่างเก็บน ้าคลองเหล็ด ต้นยวน พนม 39,500 35.91 2567 2571 718.2000 
59 อ่างเก็บน ้าบางแสน คลองศก พนม 16,190 14.72 2567 2571 441.6000 
60 อ่างเก็บน ้าบ้านบางโหว่ พลูเถ่ือน พนม 7,830 7.12 2567 2571 284.8000 
61 อ่างเก็บน ้าศรีสุข คลองชะอุ่น พนม 34,950 31.77 2567 2571 635.4000 
62 อ่างเก็บน ้าคลองปาว ตะกุกใต้ วิภาวดี 6,150 5.59 2567 2571 223.6000 
63 อ่างเก็บน ้าคลองมยุ ตะกุกเหนือ วิภาวดี 29,690 26.99 2567 2571 809.7000 
64 อ่างเก็บน ้าคลองเลย ตะกุกเหนือ วิภาวดี 6,000 5.45 2567 2571 261.6000 
65 อ่างเก็บน ้าแหลมเสี ยน 1 ตะกุกเหนือ วิภาวดี 96,510 87.74 2568 2571 1,754.8000 

66 อ่างเก็บน ้าแหลมเสี ยน 2 ตะกุกเหนือ วิภาวดี 99,240 90.22 2568 2571 1,804.4000 

67 อ่างเก็บน ้าแก่งกรุง ตะกุกเหนือ วิภาวดี 345,740 123.00 2568 2571 1,200.0000 

68 อ่างเก็บน ้าแก่งเล่ห์ ตะกุกเหนือ วิภาวดี 6,600 6.00 2567 2571 240.0000 
69 อ่างเก็บน ้าคลองท่าตีน ปากหมาก ไชยา 46,200 42.00 2567 2571 1,253.0000 

70 แก้มลิงหนองพร้าหาย ตะปาน พุนพิน - 2.16 2560 2561 249.5000 
71 แก้มลิงบ้านเกาะยวนพร้อมอาคารประกอบ ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม 1,000 0.61 2561 2562 120.0000 
72 แก้มลิงทุง่ปากขอ  พร้อมอาคารประกอบ ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม 3,000 3.00 2561 2563 200.0000 
73 โครงการพัฒนาลุ่มน ้าตาปี-พุมดวง 12/ต้าบล อ้าเภอคีรี รัฐนคิม, พุนพิน, ทา่ฉาง 73,980 - 2552 2564 3,330.0000 

ปีแล้วเสร็จ
ที่

โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ที่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ
พื นที ่ช.ป. 

(ไร่)
   ความจุ    
(ล้าน ลบ.ม.)

ปี ก่อสร้าง ปี แล้วเสร็จ
วงเงิน   

(ล้านบาท)

1 ฝายคลองคด ขุนทะเล เมอืง 500 0.2 2562 2562 45
2 ฝายคลองตะเคียน1  พร้อมอาคารประกอบ ป่าเว ไชยา - - 2563 2563 30
3 ฝายคลองตะเคียนพร้อมอาคารประกอบ ป่าเว ไชยา - - 2563 2563 35
4 ฝายล้าคลองวัว ท่าเคย ท่าฉาง 600 0.04 2563 2563 27
5 อาคารอัดน ้าบ้านช่องช้างพร้อมระบบส่งน ้า พรุพี บ้านนาสาร 200 0.03 2562 2562 30
6 อ่างเก็บน ้าแอ่งอโศก ชัยบุรี ชัยบุรี - 0.5 2562 2562 60
7 ฝายคลองตะเคียนพร้อมอาคารประกอบ ป่าเว ไชยา - - 2563 2563 35
8 ฝายซอยตลาดอังคารพร้อมระบบท่อส่งน ้า คลองพา ท่าชนะ - - 2563 2563 40
9 ฝายน ้าล้นคลองปากหมาก พร้อมอาคารประกอบ ปากหมาก ไชยา - - 2563 2563 30
10 ระบบส่งน ้าฝายคลองสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 3500 0 2563 2564 53
11 ฝายคลองท่ากระจาย (กปร.) คลองพา ท่าชนะ 0.27 2562 2562 20
12 ฝายคลองหินโฉ ประสงค์ ท่าชนะ   - 0.2 2562 2562 20
13 ฝายบ้านแมท่ะล่าง ประสงค์ ท่าชนะ - 0.2 2562 2562 20
14 ฝายหารทราย(บ้านไสขรบ) พร้อมระบบส่งน ้า อิปัน พระแสง 700 0.05 2566 2566 35
15 ท้านบดินวัดโคกแฝก เคียนซา เคียนซา 0 0.1 2563 2563 20
16 อาคารบังคับน ้าคลองสริงพร้อมระบบส่งน ้า ประสงค์ ท่าชนะ 400 0.04 2563 2563 20
17 ระบบส่งน ้าฝายคลองหินแพง บ้านส้อง เวียงสระ 1500 0 2563 2563 20
18 ฝายบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0 0.01 2563 2563 28
19 อาคารบังคับน ้าบ้านช่องช้างพร้อมระบบส่งน ้า พรุพี บ้านนาสาร 500 0.015 2567 2567 30
20 ฝายบ้านปากด่าน ท่าเรือ บ้านนาเดิม 0 0.04 2565 2565 25
21 ฝายคลองรอก ประสงค์ ท่าชนะ 0 0.02 2563 2563 25
22 ฝายคลองไสกล้วย บ้านตาขุน บ้านตาขุน 0 0.08 2567 2567 25
23 ฝายบ้านคลองฮาย ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0 0.01 2565 2565 20
24 ฝายคลองไสกล้วย บ้านตาขุน บ้านตาขุน 0 0.08 2567 2567 25
25 ฝายคลองครามพร้อมระบบส่งน ้า ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 800 0.03 2567 2567 28
26 ฝายคลองโหน๊ะ ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0 0.01 2566 2566 20
27 ฝายคลองล้าพู ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม 0 0.02 2567 2567 25
28 ฝายควนท่าแร่ ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม 0 0.6 2567 2567 26
29 ฝายบ้านธารอารีพร้อมระบบสูบน ้าด้วยไฟฟ้า บ้านนา บ้านนาเดิม 1200 0.05 2567 2567 36
30 ฝายคลองหินปวน สินปุน พระแสง 0 0.022 2561 2561 20
31 ฝายคลองเครียง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0 0.02 2563 2563 20
32 ฝายคลองกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 0 0.015 2561 2561 20
33 โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า 

(จัดหาแหล่งน ้าสนับสนุนแปลง ส.ป.ก.แปลงนาย
สมโภชน์ รุ่งเชวง) ไทรทอง ชัยบุรี

-
1.28 2564 2564 93

34 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านควนสิน
ชัย (จัดหาแหล่งน ้าสนับสนุนแปลง ส.ป.ก.) ไทรทอง ชัยบุรี

1000
1.02 2561 2561 118

35 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ - 0 2562 2562 20  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีพ้ืนที่ 8,181,076 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 5,086,782 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 62.12   

ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 166,062 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 3.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 107 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 

71 โครงการ และขนาดเล็ก 35 โครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 

1,814.04 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 1,845,190 ไร่ รวมเป็น 2,011,225 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

44,546.07 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดำเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 32 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 5 โครงการและขนาดเล็ก 26 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 6.18 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 86,380 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 5,662.60 
ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 26 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 17 โครงการ และขนาด
เล็ก 9 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 104 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 82,110 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะกลาง 8,148.56 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะยาว 49 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 49 หากก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 1524 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน1,676,700.00 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะยาว 30,734.91 ล้านบาท 

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
8,181,076 5,086,782 166,062 1,845,190 2,011,252

พ้ืนทีจั่งหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สำหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ดำเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดำเนินการได้ โดยควรคำนึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสำคัญ 

 


