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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่บทหลักการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน       

(RID NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณท้ังระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (AREA BASE) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการต่อไป 

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 

และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่าง ๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

- พ.ศ.2570) และแผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 
กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีเน้ือที่
ประมาณ 9,886.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,178,837 ไร่ มีพ้ืนที่มากเป็นลําดับที่ 16 ของประเทศ 
ประมาณร้อยละ 1.98 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ที่ต้ังของจังหวัดต้ังอยู่ประมาณละติจูด ที่ 9 องศาเหนือ      
และลองติจูด 100 องศาตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย 
ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบ่ี 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะของเทือกเขา

นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวของคาบสมุทร เป็นผลให้ ลักษณะของภูมิประเทศ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตต้ังแต่
ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงใต้สุด บริเวณพ้ืนที่ของอําเภอที่อยู่เทือกเขาตอนกลาง ได้แก่ อําเภอสิชล 
อําเภอขนอม อําเภอท่าศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอร่อน
พิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขาน้ีมีภูเขาสูงสุดในจังหวัด คือ
เขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล 

2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก ได้แก่ บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออก
ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยจําแนกได้เป็น 2 ตอน คือ ต้ังแต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลงไปทางใต้ที่มีความกว้าง
จากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ได้แก่ อําเภอปากพนัง 
อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด และอีกบริเวณหน่ึง คือต้ังแต่อําเภอท่าศาลาขึ้นไปทาง
เหนือ อําเภอที่อยู่เหนือเขตพ้ืนที่ราบด้านน้ีคือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล และอําเภอท่าศาลา 

3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และ
เทือกเขาบรรทัด จึงมีลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อําเภอที่อยู่ที่ราบด้านน้ี คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่ง
ใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถ้ําพรรณรา  และอําเภอทุ่งสง สายนํ้าสําคัญ ได้แก่ 
แหล่งต้นนํ้าของแม่นํ้าตาปีไหลผ่าน คือ อําเภอพิปูน อําเภอฉวาง อําเภอทุ่งใหญ่ 
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  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยลุ่มนํ้าหลัก 4 ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
(รหัสลุ่มนํ้า 21) ลุ่มนํ้าตาปี (รหัสลุ่มนํ้า 22) ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (รหัสลุ่มนํ้า 23) และลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (รหัสลุ่มนํ้า 25) โดยประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขาต่างๆ 

 

 

ตารางที่  1-1  แสดงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าสาขาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รหัสลุ่มน้ําสาขา ลุ่มน้ําสาขา 
พ้ืนท่ี 

ตร.กม. ไร่ เปอร์เซ็นต์ 

2105 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 1,065.317 665,823.355 10.78 

2105-i ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 (เกาะ) 0.570 356.070 0.01 

2106 คลองกลาย 674.643 421,651.969 6.83 

2107 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4,519.663 2,824,789.251 45.75 

2202 คลองจันดี 656.869 410,542.815 6.65 

2203 แม่น้ําตาปีตอนบน 1,466.255 916,409.230 14.84 

2204 คลองสินพูน 150.043 93,776.859 1.53 

2206 แม่น้ําตาปีตอนล่าง 63.962 39,976.319 0.65 

2302 ทะเลน้อย 66.126 41,328.816 0.67 

2303 ทะเลหลวง 97.091 60,681.888 0.98 

2509 แม่น้ําตรัง 1,117.527 698,454.130 11.31 

 

1.2  สภาพภูมิอากาศ 

       ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสภาพที่ต้ังใกล้เส้นศูนย์สูตร มีภูเขา

และเป็นคาบสมุทรทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันตก เป็นทะเล
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อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทําให้นครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุ
หมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้สลับกัน ดังน้ี 

1. ลมมรสมุ 
   1.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมน้ีมีทิศทางพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดา

มันเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณชายฝั่งตะวันตก จึงมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
   1.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมน้ีพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ทําให้เกิดฝนตกชุก

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม 
2. พายุหมุนเขตร้อน ส่งผลต่อลักษณะอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พายุหมุน

เขตร้อนเป็นระบบความกดอากาศตํ่า ได้แก่ พายุดีเปรสช่ัน พายุหมุนเขตร้อน และพายไุต้ฝุ่น 
 

       ลักษณะฤดูกาล 
            จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 2 ฤดูกาล คือ 

1. ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน มีอากาศร้อนตลอดฤดูกาล  
2. ฤดูฝน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
    2.1 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้แต่เน่ืองจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชที่สูงชันเป็นแนวก้ันทิศทางลม จึงมฝีนตกไม่มาก 
      2.2  ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช่วงน้ีจึงมีฝนตกหนาแน่น 
 

ตารางที่  1-2  สภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยรายปี
ความเร็วลม นอต 1.1 – 2.9       1.9
อุณหภูมิ  องศาเซลเซียส 25.6 – 28.2       27.0
ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 77.0 – 87.0       81.0
ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย มิลลิเมตร 84.4 – 140.4 (รายเดือน)      1,412.8   
ปริมาณฝน มิลลิเมตร 36.1 – 462.3 (รายเดือน)      1,936.3
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1.3  ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 6,178,837 ไร่ ต้ังอยู่ในเขตลุ่มนํ้าทะเลสาบ
สงขลา ลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

 1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

           จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,053,453 ไร่ หรือประมาณ  ร้อย
ละ 49.42 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน พ้ืนที่ 2,257,525 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 36.54 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ้ืนที่นาข้าว พ้ืนที่ 
414,089 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 13.56 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-2 
 

ตารางที่ 1-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   

ประเภท พื้นที ่(ไร่) ร้อยละ 
ไม้ยืนต้น 3,178,781 51.44
พ้ืนที่ป่า 1,349,418 21.83 
พ้ืนที่นา 414,089 6.70 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 380,696 6.16
ไม้ผล 349,603 5.65 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 191,773 3.10 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 138,941 2.24
พ้ืนที่นํ้า 102,050 1.65 
พ้ืนที่ลุ่ม 41,501 0.67 
พืชไร่ 18,524 0.29
พืชสวน 8,610 0.13 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,821 0.07 
พืชนํ้า 30 0.00

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

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรม
พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็น
ประเภทดินในที่ดอนเขตดินช้ืน มีเน้ือที่ร้อยละ 38.26 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-4 และรูปที่ 1-3  

ตารางที่ 1-4 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช้ืน 2,364,748 38.26 
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 1,682,291 27.22 
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 1,639,647 26.53
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 446,228 7.22 
กลุ่มชุดดินผสม 24,498 0.39 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 21,808 0.35

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 465,461 ครัวเรือน โดยเป็น
ครัวเรือนเกษตร 203,237 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,557,482 คน แนวโน้มจํานวนประชากร
ในอนาคตของจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณ
การจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.63 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) 
จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,660,703 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,557,482 

2565 1,582,670 

2570 1,608,264 

2575 1,634,273 

2580 (อนาคต 20 ปี) 1,660,703 
ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551 - พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 150,515 ล้านบาท 
อยู่ในลําดับที่ 20 ของประเทศ และลําดับที่ 4 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 
74.22 และภาคเกษตรร้อยละ 25.78  โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,239 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 465,461 ครัวเรือน โดยเป็น
ครัวเรือนเกษตร 203,237 ครัวเรือน หรือร้อยละ 43.66 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงในตารางที่ 1-6 

ตารางที่ 1-6 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
ข้าวนาปี 445 447 398 

ข้าวนาปรัง 520 488 512 
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ยางพารา 261 253 245 
ปาล์มน้ํามัน 2,817 2,579 2,749 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติ 

        จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 ลุ่มนํ้า (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ) โดยมีแหล่งนํ้าสําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี  

-  ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (21)  เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมี
ที่ราบแคบๆ ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่นํ้าส่วนใหญ่ในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกจะเป็นแม่นํ้าสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทางด้านตะวันตกของ
ลุ่มนํ้าจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสายต่าง ๆ ไหลผ่านที่ราบแคบ ๆ ลงสู่อ่าว
ไทย ทิวเขาเหล่าน้ี เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มนํ้าทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเน่ืองมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัด
พังงา แล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง 
ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิวเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มนํ้า แม่นํ้าที่
สําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่นํ้า
ปากพนัง แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโกลก เป็นต้น 

-  ลุ่มน้ําตาปี (22) เป็นลุ่มนํ้าทางภาคใต้ของประเทศ มีพ้ืนที่ประมาณ 13,454.51 ตาราง
กิโลเมตร ต้นนํ้าเป็นเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ลํานํ้าหลักแยกจากกัน 2 สาย คือ แม่
นํ้าตาปี ซึ่งประกอบด้วย คลองจันดี คลองสินปุน และคลองอิปันเป็นลํานํ้าสาขา ลํานํ้าอีกสาย
ประกอบด้วย คลองสก คลองพระแสง และคลองพุมดวง ลํานํ้าทั้ง 2 สายไหลมาบรรจบกันที่
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วไหลลงสู่อ่าวไทย ลุ่มนํ้าตาปีครอบคลุมพ้ืนที่เกือบ
ทั้งหมดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี มีอ่าง
เก็บนํ้าที่สําคัญ คือ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนรัชชประภา 

-  ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก (25) มีลักษณะคล้ายคลึงกับลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นพ้ืนที่
ชายฝั่งติดทะเลอันดามัน มีเทือกเขาภูเก็ตพาดผ่าน จากจังหวัดระนองลงมาจนถึงจังหวัดพังงา 
ซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่นํ้าสายต่าง ๆ แม่นํ้าและลํานํ้าทั่วไปมีความยาวไม่มากนักและไหลลงสู่
ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ภูมิประเทศเกิดจาก
แผ่นดินยุบตัวลงไป ชายฝ่ังทะเลเว้าแหว่งมีอ่าวและเกาะต่าง ๆ มากมาย เกาะที่สําคัญ ได้แก่ 
เกาะภูเก็ต เกาตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่ มีป่าชายเลน
ขึ้นอยู่ต้ังแต่จังหวัดพังงาลงไปถึงจังหวัดสตูล แม่นํ้าสายสําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ 
แม่นํ้าตรัง เป็นแม่นํ้าสายใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า มีต้นกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ใน
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อําเภอทุ่งสง ไหลผ่านอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง แล้วไหลไปลง
ทะเลอันดามันที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความยาวรวมประมาณ 175 กิโลเมตร 

 
รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.2   โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีในปัจจุบนั 
           จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปาก
พนังบน โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาปากพนังล่าง และโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครศรีธรรมราช โดย
มีโครงการชลประทานขนาดใหญ ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 

จํานวนทั้งสิ้น 232 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 295.85 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 827,049 ไร ่

รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

1 โครงการอ่างเก็บนํ้าดินแดง เขาพระ พิปูน 60.00 25,573            2532 2546
2 โครงการอ่างเก็บนํ้ากระทูน เขาพระ พิปูน 70.50 14,760            2532 2541
3 โครงการประตูระบายนํ้าทุ่งนาเมืองชัย ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 762                2533 2535
4 โครงการฝายคลองสังข์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 20,360            2524 2528
5 โครงการฝายคลองอ้ายเขียว อินศรี พรหมคิรี 15,466            2519 2521
6 โครงการฝายคลองคูถนน ไทรบุรี ท่าศาลา 20,768            2527 2533
7 โครงการประตูระบายนํ้าท่าจันทร์ ท้องเนียน ขนอม 1,146             2525 2528
8 โครงการฝายคลองท่าทน เทพราช สิชล 37,041            2539 2548
9 โครงการฝายท่าเรือรี ส่ีขีด สิชล 11,870            2493 2497
10  ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าคลอง

บางทองคํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 บ้านเนิน  เชียรใหญ่              5,000 2557 2557

11 ระบบส่งนํ้าฝายคลองบางนํ้าใส ลานสกา ลานสกา 1,400             2558 2559
รวม 130.50     154,146        

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 2                   4                    6                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 130.50            130.50             
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 40,333            1,500              41,833             
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 9                    9                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 5.35                5.35                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 500                500                 
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 5                   107                112                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 105,505          14,150            119,655           
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 2                   1                    3                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 1,908             1,908               
5.สถานีสูบนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 1                   4                    5                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 5,000             21,680            26,680             
6.ระบบส่งนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 1                   14                  15                   
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 1,400             3,990              5,390               
7.ระบบระบายนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) -                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                  
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 3                   79                  82                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 160.00            160.00             
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 588,623 42,460            631,083           
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 3                   11                 218                232                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 160.00            130.50            5.35                295.85             
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 588,623        154,146        84,280           827,049           
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โครงการอ่างเกบ็นํา้ดินแดง 

โครงการอ่างเกบ็นํา้กะทูน 

โครงการ ปตร. ทุ่งนาเมืองชัย 

โครงการฝายคลองสังข์ 

โครงการฝายคลองอ้ายเขียว 

โครงการฝายคลองคูถนน 

โครงการ ปตร. ท่าจันทร์ 

โครงการฝายคลองท่าทน 

โครงการฝายท่าเรือรี 

โครงการสถานีสูบนํา้ด้วยไฟฟ้าคลองบางทองคาํ 

โครงการระบบส่งนํา้ฝายคลองบางนํา้ใส 
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.3   สถานการณ์น้าํของจังหวัด 

2.3.1  สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 
2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า ยกเว้นพ้ืนที่บริเวณลุ่มนํ้าปากพนัง 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ได้แก่ อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ         
และอําเภอชะอวดบางส่วนด้านทิศตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

2.3.2  สถานการณ์ด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยพ้ืนที่
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชและอําเภอใกล้เคียง เน่ืองจากเมื่อเกิดฝนตกหนัก นํ้าจะไหลจากเทือกเขา
นครศรีธรรมราชลงมาจากพ้ืนที่ต้นนํ้าอําเภอลานสกา  และอําเภอพระพรหม ลงมารวมกันทําให้เกิดอุทกภัย
บริเวณอําเภอเมืองเป็นประจําทุกปีเน่ืองจากนํ้าไม่สามารถระบายออกจากพ้ืนที่ได้ทัน และอิทธิพลของนํ้า
ทะเลหนุนสูง อีกลักษณะ คือ อุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มนํ้าปากพนัง ซึ่งเกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง เน่ืองจากมีต้นนํ้า
ทางด้านทิศใต้ของจังหวัด เมื่อเกิดฝนตกหนัก นํ้าจะไหลลงมาผ่านอําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอ   

เชียรใหญ่ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ลงมารวมกันที่อําเภอปากพนัง แต่เกิดปัญหานํ้าทะเลหนุน อีกทั้งพ้ืนที่ยัง
เป็นพ้ืนที่ลุ่มตํ่า ทําให้เกิดนํ้าท่วมซ้ําซากเป็นประจําทุกปี 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วม
ซ้ําซากน้อยและเสี่ยงนํ้าท่วมปานกลาง โดยมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูงบริเวณอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช       

ดังแสดงในรูปที ่2-4 

2.3.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย 
โดยครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จํานวน 2 พ้ืนที่ เน้ือที่ประมาณ 2,000,000 ไร่ ได้แก่ พ้ืนที่อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อยู่
ทางตอนกลางของจังหวัด ครอบคลุมอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอพระหรหม และ
อําเภอท่าศาลา พ้ืนที่อุทกภัยลุ่มนํ้าปากพนัง อยู่ทางทิศตะวันออกฝั่งทะเลอ่าวไทย ครอบคลุมอําเภอปาก
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พนัง อําเภอชะอวด อําเภอหัวไทร อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอร่อนพิบูลย์ ดังแสดง
ในรูปที่ 2-5 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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 รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการ
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหา
และนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
และการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

             ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้า
จากกิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  ความต้องการนํ้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม 
สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 85.27 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 86.65  88.05 และ 90.92 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี 
และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้าํเพื่อรักษาระบบนเิวศท้ายน้ํา 

 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และ
แบบจําลองนํ้าท่วมนํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดย
เปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก
ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่ากับ 1,187.57 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้ง ทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  
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ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,743.30 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 2,915.58  , 3,443.46 และ 3,443.46 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.4 ความต้องการใช้น้าํเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการน้ําเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 
5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 28 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 29.40 , 30.80 และ 33.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 3-1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 85.27                86.65                88.05                90.92                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 1,187.57            1,187.57            1,187.57            1,187.57            
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 1,003.38            1,176.06            1,703.53            1,703.53            
  - นอกเขตชลประทาน 1,739.92            1,739.92            1,739.92            1,739.92            
  - รวม 2,743.30            2,915.98            3,443.46            3,443.46            

4 อุตสาหกรรม 28.00                29.40                30.80                33.60                
รวม 4,044.14           4,219.60          4,749.88          4,755.55           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจงัหวัด 

4.1       ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

            4.1.1    แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของ
การดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

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

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คอื “องค์กรอัจฉริยะ ทีมุ่่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579” 
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสรมิสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based 
Approach) 

2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนใน

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

 4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร , สุราษฎร์ธานี , 
นครศรีธรรมราช , พัทลุง มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์
ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”   

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา    
ไม้ผล) 

2)   การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพ้ืนที่ 

3)   พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ของรูปแบบ
การท่องเที่ยว 

4)   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
5)    การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ข้อจํากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนดตําแหน่ง
และทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่ 
น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมย่ังยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
4) การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ 
และโครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

 4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 
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- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 -   
พ.ศ.2565 

- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - 
พ.ศ.2570 

- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 -  
พ.ศ.2580 

 4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้
ทันที 

- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์

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

 4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนา
โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการ
ที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และ
การป้องกันบรรเทานํ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทาน
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 102 โครงการ  เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ 2 โครงการ ขนาดกลาง 42 โครงการ และขนาดเล็ก 58 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้ 754.12 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 577,115 ไร่ 
ใช้วงเงินรวม 36,151.84 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช จาํแนกตามขนาดและ
ระยะดําเนินการ 

 
          จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 98 
และ 4 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะ
โครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้
หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนนํ้าและนํ้าท่วม 

 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) 2                   2                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 20.10              20.10              

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 13,014            13,014            

  - วงเงิน (ล้านบาท) 11,950.0000     11,950.0000     

2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 7                   35                  42                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 107.12            624.90            732.02            

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 97,400            433,181           530,581           

  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,185.0000       17,780.1000     21,965.1000     

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 50                  7                   57                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2.00                2.00                

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 31,920            1,600              33,520            

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,972.7400       242.0000         2,214.7400       

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 59                  42                  -                 101                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 129.22            624.90            -                 754.12            
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 142,334           434,781           -                 577,115           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 18,107.7400     18,022.1000     -                 36,129.8400     

ขนาดโครงการ
แผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ปี
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ตารางที่ 4-2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

 

ตารางที่ 4-3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ่ระยะ 20 ปี จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ขนาดใหญ่ 1                  2,370            1                  9,580            2                  11,950.0000    

ขนาดกลาง 41                21,665.1000    1                  300.0000        42                21,965.1000    

ขนาดเล็ก 55                2,134.7400     2                  80.0000         57                2,214.7400     

รวม 97                26,170           4                  9,960            101               36,129.8400    

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

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

1
โครงการวังหีบ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ นาหลวงเสน ทุ่งสง 13,014 2562 2566 2,377.6440 

2 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมือง 2561 2566 9,580.0000
3 โครงการประตูระบายนํ้าควนกรด อําเภอทุ่งสง ควนกรด ควนกรด 2564 2567 955.0000

รวม 13,014 -            12,912.6440   

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที่ 4-3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

  

 

 

 

 

 

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

1
โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองสังข์  อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ - 36.575 2561 2565 858.8579 

2 โครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวาง ท่าขนาน เชียรใหญ่ 5,000 - 2562 2564 350.0000 
3 ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่าง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 11,200 2565 2566 500.0000 
4 อ่างเก็บนํ้าคลองหอยโข่ง ช้างกลาง ช้างกลาง - - 2565 2568 850.0000
5 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าหัวไทร แหลม หัวไทร 3,500 - 2566 2568 350.0000
6 อ่างเก็บนํ้าพ่อท่านคล้าย เขาแก้ว ลานสกา 8,000 12.50 2566 2569 750.0000
7 อ่างเก็บนํ้าคลองท่าทน เทพราช สิชล 21,700 17.89 2566 2569 980.0000
8 อ่างเก็บนํ้าคลองเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง 3,400 6.54 2569 2571 460.0000
9 อ่างเก็บนํ้าคลองจัง นาบอน นาบอน 1,300 2.50 2569 2571 400.0000
10 อ่างเก็บนํ้าคลองทางออก ช้างกลาง ช้างกลาง 1,800 3.50 2569 2571 440.0000
11 อ่างเก็บนํ้าคลองนายคล้าย ยางค้อม พิปูน 51.70 2569 2571 850.0000
12 อ่างเก็บนํ้าคลองท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง 3,500 6.80 2569 2571 375.0000
13 อ่างเก็บนํ้าคลองเศลา ละอาย ฉวาง 2,400 4.63 2569 2571 380.0000
14 อ่างเก็บนํ้าคลองวัก ทอนหงส์ พรหมคีรี 20,000 4.55 2569 2571 350.0000
15 อ่างเก็บนํ้าห้วยหร่ัง ควนทอง ขนอม 1,717 2.06 2569 2571 400.0000
16 อ่างเก็บนํ้าคลองลาไม วังอ่าง ชะอวด 600 2.00 2569 2571 850.0000
17 อ่างเก็บนํ้า คลองถํ้าพระ 1 นํ้าตก ทุ่งสง 5,750 6.90 2569 2571 410.0000
18 อ่างเก็บนํ้าคลองงาย กรุงชิง นบพิตํา 12,100 14.52 2569 2571 435.6000
19 อ่างเก็บนํ้าคลองกลาย กรุงชิง นบพิตํา 20,000 60.00 2569 2571 990.0000
20 อ่างเก็บนํ้าคลองโคกยาง ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 10,500 18.00 2569 2571 144.0000
21 อ่างเก็บนํ้าคลองชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี 20,000 4.70 2569 2571 235.0000
22 อ่างเก็บนํ้าคลองนอกท่า ทอนหงส์ พรหมคีรี 8,125 13.00 2569 2571 390.0000
23 อ่างเก็บนํ้าคลองบ้านตาล ท่าง้ิว เมือง 9,000 25.00 2569 2571 750.0000
24 อ่างเก็บนํ้า คลองนํ้าแดง บางขัน บางขัน 16,500 13.90 2569 2571 120.0000
25 อ่างเก็บนํ้าท่าประดู่ บ้านลํานาว บางขัน 3,400 3.34 2569 2571 115.0000
26 โครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าตําบลทรายขาว ทรายขาว หัวไทร - - 2562 2564 400.0000 

รวม 189,492 310.61       13,133.4579   

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด                      
   

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4 - 7    

ตารางที่ 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ฝายคลองท้อน ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ - 0.034 2564 2564 36.0000

2 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าและระบบระบายนํ้าฝายคลองไม้เสียบขยาย เกาะขันธ์ ชะอวด - - 2561 2561 20.0000

3 ฝายห้วยแหยง ท่าประจะ ชะอวด 0 0.4 2565 2565 20

4 ฝายวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง - - 2564 2564 30.8000

5 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนายวิน การะเกด เชียรใหญ่ - - 2561 2561 21.2092

6 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายนํ้าเชียรใหญ่ 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ท่ัวไป) ท้องลําเจียก เชียรใหญ่ 0 - 2561 2561 48.5690

7 ก่อสร้างอาคารบังคับนํ้าและส่วนประกอบพ้ืนท่ี MD 6 และMD 7 ตําบลเสือหึง อําเภอเชียรใหญ่ เสือหึง เชียรใหญ่ 0 0 2563 2563 20

8 ฝายบ้านต้นเลียบ หัวตะพาน ท่าศาลา 0 0.1 2563 2563 32

9 แก้มลิงนิคมสหกรณ์ทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง - 0.18 2561 2561 26.3230

10 ฝายคลองแพรกแดง เขาขาว ทุ่งสง - 0.04 2564 2564 26.0000

11 อ่างเก็บนํ้าบ้านเขาขาว เขาขาว ทุ่งสง 1600 0.2 2567 2567 50

12 อาคารบังคับนํ้ากลางคลองบางใหญ่ นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0 0.24 2563 2563 25

13 ฝายคลองผด (กิจกรรมระบบส่งนํ้า) กรุงชิง นบพิตํา 1500 0 2563 2563 36

14 ฝายคลองผดพร้อมระบบส่งนํ้า กรุงชิง นบพิตํา 400 0.008 2561 2561 36

15 ฝายคลองอ้นพร้อมระบบส่งนํ้า กรุงชิง นบพิตํา 700 0.005 2563 2563 48

16 ฝายคลองกันพร้อมระบบส่งนํ้า นบพิตํา นบพิตํา 800 0.005 2563 2563 36

17 ฝายยอดเหลืองพร้อมระบบส่งนํ้า นาเหรง นบพิตํา 1200 0.02 2561 2561 32

18 ฝายบ้านหน้าคลอง บางขัน บางขัน - 0.08 2563 2563 17.0000

19 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมประตูระบายนํ้าคลองบางไทร 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ท่ัวไป) บ้านใหม่ ปากพนัง 0 - 2561 2561 47.8530

20 ระบบส่งนํ้าฝายสวนหัวโคก ทอนหงส์ พรหมคีรี 900 0 2563 2563 36

21 ฝายคลองนอกท่า บ้านเกาะ พรหมคีรี - 0.04 2563 2563 21.3500

22 ฝายคลองวังวัว พร้อมระบบส่งนํ้าและอาคารประกอบ ช้างซ้าย พระพรหม - - 2565 2565 30.0000

23 ฝายคลองห้วยพระ นาพรุ พระพรหม 0 0.036 2566 2566 20

24 อาคารบังคับนํ้าคลองพรุ นาพรุ พระพรหม 0 0.05 2563 2563 20

25 ก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าและอาคารประกอบ 1R-LMP อ่างเก็บนํ้าคลองกะทูน กะทูน พิปูน 1,200        - 2564 2564 29.1840

26 ปรับปรุงอาคารทางระบายนํ้าล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บนํ้าคลองดินแดง เขาพระ พิปูน - - 2561 2561 36.0000

27 ฝายคลองดินแดงพร้อมระบบส่งนํ้า เขาพระ พิปูน 0 0.008 2566 2567 70

28 ฝายคลองผวนพร้อมระบบส่งนํ้า เขาพระ พิปูน 1000 0.01 2564 2564 72

29 ฝายคลองโสนพร้อมระบบส่งนํ้า เขาพระ พิปูน 500 0.006 2563 2563 45

30
ระบบท่อส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บนํ้าคลองดินแดง  ระบบท่อส่งนํ้าความยาวรวม 1.400 กม. 

อาคารประกอบจํานวน 17 แห่ง เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 400 ไร่

เขาพระ,กะทูน

,พิปูน,ยางค้อม
พิปูน 400          - 2563 2563 50.0000

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด                      
   

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 4 - 8    

ตารางที่ 4-4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดนครศรีธรรมราช  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

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

31 อาคารบังคับนํ้าคลองคอน ท่าง้ิว เมือง 1100 0.06 2561 2561 32

32 ประตูระบายนํ้าคลองไม้เสียบพร้อมสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า ท่าเรือ เมือง - - 2561 2561 45

33 ระบบส่งนํ้าฝายบ้านยางเต้ีย นาทราย เมือง 2920 0 2564 2564 29

34 ฝายคลองวังตะเคียน ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 0 0 2565 2565 26

35 อาคารบังคับนํ้าบ้านสวนทุเรียนพร้อมระบบส่งนํ้า ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 800 0.2 2563 2563 20

36 อ่างเก็บนํ้าคลองวังตะเคียนพร้อมระบบส่งนํ้า ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 400 0.02 2563 2563 28

37 ฝายบ้านหาดทราย ควนพัง ร่อนพิบูลย์ -           0.07 2563 2563 30.0000

38 ฝายนํ้าพรายพร้อมระบบส่งนํ้า ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 800 0.006 2564 2564 30

39 อ่างเก็บนํ้าคลองคูหาสวรรค์พร้อมระบบส่งนํ้า ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 800 0.1 2565 2565 40

40 ฝายคลองโพธ์ิ เสาธง ร่อนพิบูลย์ 0 0 2565 2565 20

41 ฝายบ้านท่าสารบน เสาธง ร่อนพิบูลย์ 0 0.25 2563 2563 35

42 ฝายคลองหยวด กําโลน ลานสกา - - 2563 2563 22

43 ฝายเขาแก้ว เขาแก้ว ลานสกา 0 0.01 2564 2564 40

44 ฝายคลองคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา 1200 0.004 2561 2561 30

45 ฝายคลองศาลขุนพร้อมระบบส่งนํ้า เขาแก้ว ลานสกา 700 0.004 2563 2563 36

46 ระบบส่งนํ้าบ้านเขาแก้ว เขาแก้ว ลานสกา 0 0 2566 2566 40

47 ฝายคลองปริก ท่าดี ลานสกา 0 0.03 2566 2566 20

48 ฝายชะลอนํ้าวัดพัทธเสมาพร้อมอาคารประกอบ ท่าดี ลานสกา - - 2563 2563 35.0000

49 ฝายคลองวังขนานพร้อมระบบส่งนํ้า ลานสกา ลานสกา 2100 0.006 2563 2563 35

50 ฝายคลองวังเข้พร้อมระบบส่งนํ้าและอาคารประกอบ ลานสกา ลานสกา - - 2565 2565 20.0000

51 ฝายห้วยปรางพร้อมระบบส่งนํ้า ลานสกา ลานสกา 1000 0.015 2565 2565 40

52 ฝายคลองท่าควาย เขาน้อย สิชล -           0.05 2565 2565 20.0000

53 ทํานบดินคลองท้องยาง (กิจกรรมระบบส่งนํ้า) ทุ่งใส สิชล 800 0 2562 2562 35

54 ฝายวังสักพร้อมระบบส่งนํ้า เปล่ียน สิชล 300 0.025 2563 2563 25

55 ฝายคลองตีนเป็ด ส่ีขีด สิชล 0 0.03 2564 2564 25

56 ฝายห้วยลึก ส่ีขีด สิชล - 0.03 2567 2567 22

57 ป้องกันตล่ิงคลองระบายนํ้าชะอวด-แพรกเมือง ระยะท่ี 4 หัวไทร หัวไทร - - 2561 2561 28.6379

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 5  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  บทสรุปและข้อเสนอแนะ                      
   

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 5 - 1   

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่ 6,178,837 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,053,453 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 49.42 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 
827,049 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 27 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 102 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ขนาดกลาง 
42 โครงการ และขนาดเล็ก 57 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้ 
754.12 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเป็น 577,115 ไร่ ใช้วงเงินรวม 36,129.84 ล้านบาท 
โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

             มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 59 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ 
โครงการขนาดกลาง 7 โครงการ และโครงการขนาดเล็ก 50 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บ
กักนํ้าได้ 129.22 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 142,334 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับ
โครงการในแผนระยะสั้น 18,107.74 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 42 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 35 โครงการ 
และขนาดเล็ก 7 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้ 624.90 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 434,781 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 18,022.1       
ล้านบาท 

 

ตารางที่ 5-1 ผลสมัฤทธ์ิของแผนหลกัการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
6,178,837 3,053,453 827,049 577,115 1,404,164

พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบัน



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 5  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  บทสรุปและข้อเสนอแนะ                      
   

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 5 - 2   

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเร่ืองของสถานภาพ ความ
พร้อม ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติด
ปัญหาด้านสังคม บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบาง
โครงการที่มีพ้ืนที่ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่าน
กระบวนการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน  การวางแผนเตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความ
สอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นสําคัญ 
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