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คํานํา 

 การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน      
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณท้ังระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทาง   
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการ
พัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base)        
และพิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการ ต่อไป 
 สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื้องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั้นจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง         
(พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค    
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน     
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 บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะ จัดเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่

ที่สุดของประเทศไทย ต้ังอยู่ทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จากข้อมูลระบบแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่เฉพาะเกาะ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วน
เกาะบริวารมี พ้ืนที่ 5.486 ตารางกิโลเมตร รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 548.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 343,075 ไร่ สภาพภูมิ
ประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้พ้ืนที่ส่วน ใหญ่ประมาณ ร้อยละ 70 

เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 529 เมตร และประมาณร้อย
ละ 30 เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พ้ืนที่ ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็น ดินเลนและป่าชายเลน 

ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายท่ีสวยงามจังหวัดภูเก็ตอยู่ห่างกรุงเทพ 867 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 4 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอถลาง และอําเภอกระทู้ 

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เช่ือมโดยสะพานเทพกระษัตรี 
    และ สะพานศรีสุนทร (ส่วนสะพานสารสิน ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่ง 
    ท่องเที่ยว) 
-    ทิศใต้  ติดต่อ ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปีมี 2 ฤดูประกอบด้วย ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน
พฤศจิกายน ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ต 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสัิยค่ารายปี ค่าเฉล่ียรายปี

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 27.4 - 29.4 28.2

 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์  68.0 - 81.0 76.5

 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.0 - 3.4 2.2

 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 1,500 - 1,690.8 1,509

 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 848.1 - 5,033.2 2,228.20
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดภูเก็ต 

ส่วนวางโครงการที ่4 สํานักบริหารโครงการ
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดภูเก็ต  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 343,075 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลุ่มนํ้าย่อย 

ได้แก่ ลุ่มนํ้าย่อยเกาะภูเก็ต ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 116,231 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 34 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นพืชไร่ ประมาณร้อยละ 0.77 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 22.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต   

ลําดับ ประเภท  พื้นที่ (ไร่)  ร้อยละ 
1 พ้ืนที่ป่า               83,591 24.36 

2 พืชไร่                 2,654 0.77 

3 พ้ืนที่นา                 1,900 0.55 

4 ไม้ยืนต้น              102,403 29.84 

5 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               99,344 28.95 

6 ไม้ผล                 8,595 2.5 

7 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด               21,206 6.18 

8 พ้ืนที่นํ้า               16,134 4.7 

9 ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   595 0.17 

10 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า                 5,149 1.5 

11 พืชสวน                   365 0.1 

12 พ้ืนที่ลุ่ม                   825 0.24 

13 พืชนํ้า                   314 0.09 
 

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

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

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดภูเก็ต 
 

ประเภท พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช้ืน            105,035 30.61

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง            104,989 30.6

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            104,802 30.54

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม              28,247 8.23

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 178,557 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 5,089 
ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 402,007 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต เมื่อทํา
การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดย
ใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ซึ่งมีผลทําให้ใน
อีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 694,815 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 402,007

2565 460,947

2570 528,514

2575 605,986

2580 (อนาคต 20 ปี) 694,815

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

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภูเก็ต (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 191,695 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 18 
ของประเทศ และลําดับที่ 3 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 97.19 และภาคเกษตรร้อย
ละ 28.04  โดยมีรายได้เฉลี่ย 39,594 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 178,557 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
178,557 ครัวเรือน หรือร้อยละ 28.5 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดภูเก็ต    
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ข้าวนาปี  -  -  -

ข้าวนาปรัง  -  -  -

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  -  -  -

มันสําปะหลัง  -  -  -

อ้อย  -  -  -

ยางพารา 187 182 215

ปาล์มนํ้ามัน 2,524 2,352 2,419

พชืเศรษฐกิจ
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)

 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดภูเก็ตต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดย

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่ ลุ่มนํ้าย่อยเกาะภูเก็ต (2506) จังหวัด
ภูเก็ตไม่มีแม่นํ้าสายสําคัญแต่มีลํานํ้า ลําห้วย และคลองขนาดเล็ก รวม 9 สาย คือ 

- คลองบ้านหยีด 
- คลองพม่าลง 
- คลองท่ามะพร้าว 
- คลองบางโรง 
- คลองกะลา  
- คลองท่าเรือ 
- คลองกมลา  
- คลองบางใหญ่ 
- คลองโตนด 
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดภูเก็ต 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 65 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 14.51 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 9,437 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 2 8 10

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 14.51 14.51

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                905                905                

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง)

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)  -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) 15 15

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,090              2,090              

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง)  -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง)  -

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 1 1

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 500                500                

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง)

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)  -

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แห่ง) 39 39

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 5,942              5,942              

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 2 63 65

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 14.51 0 14.51

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) -                -                9,437             9,437               
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต  

อ่างเก็บนํ้าบางเหนียวดํา

อ่างเก็บนํ้าบางวาด

จังหวัดพังงา 

ทะเลอันดามัน 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดภูเก็ต 

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

1 อ่างเก็บนํ้าบางเหนียวดํา ศรีสุนทร ถลาง 7.20 2548 2551

2 อ่างเก็บนํ้าบางวาด กะทู้ กะทู้ 7.31 2520 2526

รวม 14.51        -                

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดภูเก็ต โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 95 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตพบว่าเกิดนํ้าท่วมกระจายตัวเกือบทั้งพ้ืนที่เกาะส่วนใหญ่ แบ่งออกได้
เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

1.) อุทกภัยจากนํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มักจะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ตํ่าบริเวณใกล้ภูเขาต้นนํ้า และบริเวณใกล้ลํานํ้าที่รับนํ้าจากภูเขา เน่ืองจากมีความลาดชัน 

2.) อุทกภัยนํ้าหลากล้นตลิ่ง เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ลุ่มตํ่าในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีอยู่ริมลํานํ้า 

เน่ืองจากปริมาณนํ้าจํานวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ือง และสาเหตุการกีดขวางทางระบายนํ้า ประกอบกับด้าน
ท้ายนํ้าได้รับอิทธิพลนํ้าขึ้นนํ้าลงจากทะเลด้วย 

3.) นํ้าท่วม หรือนํ้าขัง เกิดขึ้นบริเวณชุมชนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากปริมาณนํ้าสะสม
จํานวนมาก ระบบการระบายนํ้าไม่ดีพอ มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายนํ้า  
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัด โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากน้อยและเสี่ยงปานกลาง 

โดยความเสี่ยงปานกลางจะอยู่บริเวณที่มีเทือกเขาในแต่ละอําเภอ ดังแสดงในรูปที ่2-4 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 1 พ้ืนที่ ช่ือช่วยเหลือการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 342,287 ไร่ ครอบคลุม 3 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกระทู้ และอําเภอถลาง ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 

 
 

รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดภูเก็ต 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 

จังหวัดพังงา 

ทะเลอันดามัน 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดภูเก็ตคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลักที่
สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของประชากร
โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 22.01 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 25.24  28.94 และ 38.04 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ตกับ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดภูเก็ตจากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า
จังหวัดภูเก็ต  เท่ากับ 57.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูก
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โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี              

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 52.58 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิม
เป็น 56.97 , 56.97 และ 61.35 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.79 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 3.98 , 4.17 และ 4.55 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดภูเก็ต 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 22.01                25.24                28.94                38.04                

2 รักษาระบบนิเวศ 57.56                57.56                57.56                57.56                

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 10.89                15.28                15.28                19.66                

  - นอกเขตชลประทาน 41.69                41.69                41.69                41.69                

  - รวม 52.58                56.97                56.97                61.35                

4 อุตสาหกรรม 3.79                 3.98                 4.17                 4.55                 

รวม 135.94              143.74              147.63              161.50              

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)

 

 

 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                        บทที่ 4 
จังหวัดภูเก็ต                                                                                                                                                        แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-1 

 
บทท่ี 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
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5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต้ังอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทรอินเดีย ประกอบไปด้วย           

5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบ่ี,ตรัง  มีวิสัยทัศน์คือ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐาน
ความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน ” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 
2)   การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ 

 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
3)   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือนําไปสู่ การพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกระบ่ี คือ “ภูเก็ตเมืองนานาชาติ ต้นแบบจังหวัดที่พัฒนาแล้วของประเทศไทย” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยว และศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก  
 2. การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สมดุลและย่ังยืน 
 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล 
 (Smart City)  
 4. การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมแห่งคุณภาพชีวิตย่ังยืน  
 5. การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 
 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

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

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 
 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทานํ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดภูเก็ต มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาดเล็ก 

2 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 3.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 3,800 ไร่ ใช้วงเงินรวม 790 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) -                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) -                 

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 

2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 2                   2                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2.14                2.14                

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 2,800              2,800              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 700.0000         700.0000         

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 2                           -                 -                 2                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 300                        300                

  - วงเงิน (ล้านบาท) 60.0000                  -                 60.0000           

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 2                           2                   -                 4                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                        2.14               -                 2.14               
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 300                        2,800              -                 3,100              
  - วงเงิน (ล้านบาท) 60.0000                  700.0000         -                 760.0000         

ขนาดโครงการ
แผนการดําเนินการ

 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นจํานวน 5 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  

อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่
สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนนํ้าและนํ้าท่วม 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่  -  -

ขนาดกลาง 2                  700.0000         2                  700.0000         

ขนาดเล็ก 2                  60.0000          2                  60.0000          

รวม 4                  760                4                  760.0000         

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต  
 

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

1 อ่างเก็บนํ้าบ้านอ่าวยนต์ วิชิต เมือง 2,200.00 2.00     2567 2569 400.0000  
2 แก้มลิงบ้านโคกโตนด เชิงทะเล ถลาง 600.00 0.14     2565 2566 300.0000  

รวม 2,800 2.14       700.0000    

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง

 
 
ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต  

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

1 ฝายบ้านป่าครองชีพ เทพกษัตรี ถลาง 250 2563 2563 30

2 ระบบประปาเขาเก็ตหนี กมลา กะทู้ 50 2563 2563 30

รวม 300.00      -            60.0000       

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต 

ทะเลอันดามัน 

จังหวัดพังงา 

โครงการเพ่ิมศักยภาพความจุ  
อ่างเก็บนํ้าบางเหนียวดํา 

แก้มลิงบ้านโคกโตนด 

อ่างเก็บนํ้าบ้านอ่าวยนต์
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่ 343,075 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 116,231 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 34 ของพ้ืนที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 9,437 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 8.12 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ  เป็นโครงการขนาดเล็ก     

2 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 3.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 3,800 ไร่ รวมเป็น 13,237 ไร่ ใช้วงเงินรวม 790.000 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตาม
ระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 4 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 2 โครงการ และโครงการ
ขนาดกลาง 2 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 2.64 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 3,800 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 760.0000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 1 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผน  ระยะ
กลาง 30 ล้านบาท 

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

 จังหวัดภูเก็ตไม่มีโครงการตามแผนในระยะยาว  

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดภูเก็ต 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักกการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาร 20 ปี 

(ไร่) (ไร่) (ไร่)

343,075 116,231 9,437 3,800 13,237

พ้ืนท่ีจังหัวด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสําคัญ 
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