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คํานํา 

   

  การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน      
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน  (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหาร              
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนงานและงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทาน           
มีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผน  
การพัฒนาในระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่       
(Area base) และพิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง      
แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูลแผนงานโครงการ 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   
และฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหา  
ที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ         
โดยพิจารณาจาก 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) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค 
และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค     
ที่จัดทําขึ้นน้ี เป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทาง     
ในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดกระบ่ีเป็นจังหวัดเล็กๆ ต้ังอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ  814  กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)  มีพ้ืนที่ 3,329,671 ไร่ หรือประมาณ 5327.47 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิ
ประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบ่ี ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับ
สภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชันมีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิ
ประเทศเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพ
พ้ืนที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบและมีภูเขาสูงๆ ตํ่าๆ สลับกันไป  บริเวณด้านตะวันตกมี
ลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ จํานวน 154 
เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สําคัญ ได้แก่ เกาะลันตา     เป็นที่ต้ังของอําเภอเกาะ
ลันตาและเกาะพีพี  ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก   โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดพังงา และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดตรัง และ ทะเลอันดามัน 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดตรัง 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดพังงา และ ทะเลอันดามัน 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดกระบ่ีเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ติดทะเล อุณหภูมิตลอดปีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและมีฝนตกชุก

ในฤดูฝนเพราะอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดียอย่างเต็มที่
ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดเพราะอยู่ไกลจากอิทธิพลของอากาศหนาวพอสมควรและบางครั้งมีฝนตกได้
เน่ืองจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยพาเอาฝนมาตก แต่มีปริมาณน้อยกว่าจังหวัดที่อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของภาคใต้  

ฤดูกาลของจังหวัดกระบ่ีพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังน้ี 
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่วงว่างของฤดู มรสุม จะมีลม

จากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมท่าให้เกิดอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุม

ประเทศไทยและร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะ ๆ ในช่วงเดือนตุลาคมอีก ด้วย จึงท่าให้มีฝนตก
มากตลอดฤดูฝน  
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ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
ลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ท่าให้มีอากาศเย็น ทั่วไป แต่จังหวัดกระบ่ีอยู่ใกล้ทะเลอุณหภูมิ
จะลดลงเล็กน้อย อากาศจึงไม่หนาวเย็นมากนักและตาม ชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป 

โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกระบ่ี 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 32.4 – 22.7 26.9 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 90 - 78 80.6 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 6 - 11 8 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 98.7-162.9 1,495.9 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,012.1 – 1,611.5  2,174.4 

 
ที่มา : ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
 กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดกระบ่ี 

ส่วนวางโครงการท่ี 4 สํานักบริหารโครงการ
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดกระบ่ี มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 3,329,671 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าตาปี และลุ่มนํ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,213,145 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 66.5 ของจังหวัด 
พ้ืนที่ป่า จํานวน 652,471 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 19.6 ตามลําดับ รายละเอียด แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดกระบ่ี 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ไม้ยืนต้น 2,213,145 66.5 

พ้ืนท่ีป่า 652,471 19.6 

พ้ืนท่ีน้ํา 296,123 8.9 

พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 93,549 2.8 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 29,804 0.9 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 25,030 0.8 

ไม้ผล 10,212 0.4 

พ้ืนท่ีนา 8,229 0.2 

พ้ืนท่ีลุ่ม 747 0.0 

พืชไร่ 280 0.0 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 59 0.0 

พืชสวน 22 0.0 

รวม 3,329,671 100
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที ่1-2 แผนท่ีการใช้ที่ดิน จังหวัดกระบี่ (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่า กลุ่มดินเป็นดินในพ้ืนที่ดอนในเขต
ดินช้ืน มีเน้ือที่ 2,107,305 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 63.28 ของจังหวัด และดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง มีเน้ือที่ 529,585 
ไร่  มีเน้ือที่ร้อยละ 15.9 ของจังหวัดแสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดกระบ่ี 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช้ืน 2,107,305 63.28 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 529,585 15.9 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 315,566 9.5 

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 272,541 8.18 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 79,989 2.4 

กลุ่มชุดดินผสม 24,685 0.74 

รวม 3,329,671 100 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบ่ีมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 113,288 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
54,107ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 469,769 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดกระบ่ี 
เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดกระบ่ีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.39 
ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 929,615 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 
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ตารางที ่1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดกระบ่ี 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 469,769
2565 557,177
2570 660,849
2575 929,651
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,019,636

ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกระบ่ี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 87,524 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 29 
ของประเทศ และลําดับที่ 5 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 69.65 และภาคเกษตรร้อย
ละ 30.34  โดยมีรายได้เฉลี่ย 34,053 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดกระบ่ีมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 167,395 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
113,288 ครัวเรือน หรือร้อยละ 67.67 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดกระบ่ี 
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 305  309  322  
ข้าวนาปรัง - - - 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันสําปะหลัง - - - 
อ้อย - - - 
ยางพารา 268  262  250 
ปาล์มนํ้ามัน 3,199  2,772  3,096  
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดกระบ่ี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดกระบ่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มนํ้า (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  

โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

- ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก  เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่ในเขตลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

3,032.77 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 64.34 ของพ้ืนที่จังหวัด และคิดเป็นร้อยละ 16.10 ของพ้ืนที่ใน
ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่พ้ืนที่บริเวณ อําเภอเกาะยาว เขาพนม คลองท่อม ปลายพระยา เมือง
กระบ่ี เหนือคลอง ลําทับ อ่าวลึก และเกาะลันตา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีลักษณะคล้ายคลึงกับลุ่มนํ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดทะเลอันดามัน มีเทือกเขาภูเก็ตพาดผ่านจากจังหวัดระนองลง
มาจนถึงจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่นํ้าสายต่างๆ แม่นํ้าและลํานํ้าทั่วไปมีความยาวไม่มากนักและ
ไหลลงสู่ทะเลอันดามันไปทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลุ่มนํ้าสาขาลุ่มนํ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตกในจังหวัดกระบ่ีได้แก่ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 
3 และแม่นํ้าตรัง 

- ลุ่มน้ําตาปี  เป็นพ้ืนที่ในจังหวัดกระบ่ี 1,680.79 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 35.66 ของพ้ืนที่จังหวัด 

และคิดเป็นร้อยละ 12.49 ของพ้ืนที่ในลุ่มนํ้าตาปี ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่พ้ืนที่บริเวณ อําเภอลําทับ เขา
พนม คลองท่อม ปลายพระยา เมืองกระบ่ี เหนือคลอง ลําทับ และอ่าวลึก ลุ่มนํ้าสาขาตาปีในจังหวัด
กระบ่ีที่สําคัญได้แก่ แม่นํ้าตาปีตอนบน คลองสินพูน คลองสิปัน และคลองสก  
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดกระบ่ี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดกระบ่ียังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 69 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 29.57 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 61,076 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดกระบ่ี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 4 8 12

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 29 29

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 30,067           50                 30,117             

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) 2 6 8

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.57 0.57

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) 3 17 20

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 15,100           1,885              16,985             

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง)

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)  -

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 2 2

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 980                980                

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 1 7 8

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,254             3,870              6,124              

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง)

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่)  -

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แห่ง) 19 19

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 6,870              6,870              

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 0 10 59 69

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0 29.57 0 29.57

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) -                47,421           13,655            61,076             
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดกระบ่ี 

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี อ่างเก็บนํ้าห้วยลึก 

อ่างเก็บนํ้าคลองหยา

อ่างเก็บนํ้าบางกําปรัด 

ฝายคลองปกาไสย

ฝายคลองทรายขาว 

อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าเขียว 

ฝายคลองนํ้าแดง

แก้มลิงหนองนํ้าบางตง 
แก้มลิงบ้านนํ้าซ่า
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดกระบ่ี 

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

1 ฝายคลองปกาไสย เหนือคลอง เมือง  - 5,563             2493 2497

2 อ่างเก็บนํ้าบางกําปรัด สินปุน เขาพนม 16.00        16,909           2529 2533

3 ฝายคลองนํ้าแดง พรุเตียว เขาพนม  - 6,706             2511 2514

4 อ่างเก็บห้วยนํ้าเขียว คลองท่อมใต้ คลองท่อม 7.30          4,220             2531 2536

5 ฝายคลองทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม  - 2,831             2493 2495

6 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยทับไม้เหล่ียม ทุ่งไทรทอง ลําทับ  - 2,254             2558 2559

7 อ่างเก็บนํ้าคลองหยา ปลายพระยา ปลายพระยา 3.20          2,755             2533 2536

8 แก้มลิงบ้านนํ้าซํ่าพร้อมอาคารประกอบ ปลายพระยา ปลายพระยา 0.38           - 2558 2559

9 อ่างเก็บนํ้าห้วยลึก เขาเขน ปลายพระยา 2.50          6,183             2533 2537

10 แก้มลิงหนองนํ้าบางตงพร้อมอาคารประกอบ เขาเขน ปลายพระยา 0.19           - 2558 2559

รวม 29.57        47,421           

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดกระบ่ี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที ่2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 90 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณทุกอําเภอในจังหวัดกระบ่ี แต่ในพ้ืนที่บางส่วนโดยเฉพาะ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งไม่มีความเสี่ยงภัยแล้ง ดังแสดงในรูปที ่2-3  

2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดกระบ่ี แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่ม 

นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าท่วมฉับพลัน และอุทกภัยนํ้าหลากล้นตลิ่ง การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกเกิดขึ้นกับพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบ่ีเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นลุ่มนํ้าย่อยขนาดเล็กๆ ลํานํ้าสายสั้นๆ ความลาดชันของ
ลํานํ้าสูง ลักษณะที่สองเกิดจากนํ้าหลากล้นตลิ่ง เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณท้ายนํ้า ซึ่งลํานํ้าและพ้ืนที่มีลักษณะเป็น
ที่ราบหรือราบลุ่ม ก่อนไหลลงสู่ทะเลที่ลํานํ้าสายหลักติดกับทางหลวงสายประธาน เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

4 (ถนนเพชรเกษม) และเป็นที่ต้ังของชุมชนหนาแน่นทําให้มีสิ่งกีดขวางการระบายนํ้าทั้งในลํานํ้าและพ้ืนที่ริมตลิ่ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดกระบ่ี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากน้อยและเสี่ยง
ปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยความเสี่ยงปานกลางและความรุนแรงจะอยู่บริเวณท่ีมีเทือกเขาในแต่ละ
อําเภอ ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดกระบ่ี 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556)  
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดกระบ่ี 

ท่ีมา : GISDA (2556) 
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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 

 ในส่วนของจังหวัดกระบ่ีไม่มีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base)  
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดกระบ่ีครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลักที่
สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ท้ายนํ้า 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

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

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 25.70 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 30.51 36.18 และ 50.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก  จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วม
นํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดกระบ่ี
กับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดกระบ่ี จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า
จังหวัดกระบ่ีเท่ากับ 617.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

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

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ2,421.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะ
เพ่ิมเป็น 2,450.17, 2,452.01 และ 2,452.01 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

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

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 13.48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 14.16 , 14.83 และ 

16.18 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดกระบ่ี 

 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 25.70                30.51                36.18                50.90                

2 รักษาระบบนิเวศ 617.56              617.56              617.56              617.56              

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 66.15                94.71                96.56                96.56                

  - นอกเขตชลประทาน 2,355.45            2,355.45            2,355.45            2,355.45            

  - รวม 2,421.60            2,450.17            2,452.01            2,452.01            

4 อุตสาหกรรม 13.48                14.16                14.83                16.18                

รวม 3,078.34           3,112.39           3,120.58           3,136.65           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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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 ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทรอินเดีย ประกอบไปด้วย 5 

จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบ่ี, ตรัง  มีวิสัยทัศน์คือ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความ
เข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน ” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 
2)   การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ 

 เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
3)   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือนําไปสู่ การพัฒนาที่ย่ังยืน 
4)   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกระบ่ี คือ “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน  
สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และเพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐาน
ในระดับสากล 

2) ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างครบวงจร ควบคู่กับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก 

3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
4)   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

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 

4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
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- 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   

 จังหวัดกระบ่ี มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี       

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 8 โครงการ         

และขนาดเล็ก 23 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 33.88 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 28,080 ไร่ ใช้วงเงินรวม 2,853.0000  ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกระบ่ี 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) 7                           2                   -                 9                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 27.80                      2.25                30.05              

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 14,300                    -                 14,300            

  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,445,050.0000         800,000.0000    4,245,050.0000  

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 20                         3                   -                 23                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.54                       0.03                0.57                

  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 3,600                      1,700              5,300              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 586.0000                 84.0000           -                 670.0000         

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 27                         5                   -                 32                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 28.34                     2.28               -                 30.62              
  - พืน้ท่ีชลประทาน (ไร่) 17,900                    1,700              -                 19,600            
  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,445,636.0000         800,084.0000   -                 4,245,720.0000 

ขนาดโครงการ
แผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ปี

 
 
 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นจํานวน 31 โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  

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

 

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

ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง 9                  4,245,050.0000 9                  4,245,050.0000 

ขนาดเล็ก 23                670.0000         23                670.0000         

รวม 32                4,245,720.0000 32                4,245,720.0000 

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดกระบ่ี 

โครงการเพ่ิมศักยภาพความจุ  
อ่างเก็บนํ้าคลองหยา 

โครงการเพ่ิมศักยภาพความจุ  
อ่างเก็บนํ้าห้วยนํ้าเขียว 

โครงการเพ่ิมศักยภาพความจุ  
อ่างเก็บนํ้าบางกําปรัด 

อ่างเก็บนํ้าบ้านคลองโขง

ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ  
โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองแห้ง

อ่างเก็บนํ้าคลองปกาไสย

อ่างเก็บนํ้าคลองหิน 

อ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดกระบ่ี 
 

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

1 โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม 5.000 2560 2565 555.0504 

2 โครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองแห้ง กระบ่ีน้อย เมือง 4,300.00 - 2560 2564 510.0000 

3 อ่างเก็บนํ้าคลองปกาไสย เขาพนม เขาพนม 5.30 2564 2566 730.0000             

4 อ่างเก็บนํ้าคลองหิน คลองหิน อ่าวลึก 16.00 2564 2566 600.0000             

5 ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม 10,000.00 - 2564 2566 500.0000             

6 ระบบระบายนํ้าโครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองแห้ง กระบ่ีน้อย เมือง - 2565 2567 300.0000             

7 ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหิน คลองหิน อ่าวลึก 2566 2568 400.0000             

8 อ่างเก็บนํ้าบ้านคลองโขง ศาลาด่าน เกาะลันตา 2.25 2566 2568 400.0000             

9 แก้มลิงหนองทะเลหอย ปลายพระยา ปลายพระยา 1.50 2564 2565 250.0000             

รวม 14,300 30.05 4,245.0504     

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง

 

ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดกระบ่ี 

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

1 ฝายคลองโตบพร้อมระบบส่งน้ํา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 700 0 2566 2566 28

2 ฝายบ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0 0.002 2564 2564 32

3 ฝายคลองโตบ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0 0.002 2565 2565 28

4 ฝายคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0 0.002 2565 2565 28

5 ฝายคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0 0.002 2565 2565 22

6 สถานีสูบน้ําพร้อมระบบส่งน้ําบ้านห้วยบ่อ คลองยาง เกาะลันตา 1500 0 2561 2561 32

7 ฝายบ้านบางนุ้ย สินปุน เขาพนม 0 0 2563 2563 25

8 ฝายบ้านหนองบัว เขาดิน เขาพนม 0 0 2564 2564 20

9 อาคารอัดน้ําห้วยรากไม้พร้อมระบบส่งน้ํา หน้าเขา เขาพนม 700 0.03 2563 2563 25

10 ฝายบ้านบางราโพธ์ิ สินปุน เขาพนม 0 0.15 2563 2563 45

11 อาคารบังคับน้ําคลองบางมุด พรุดินนา คลองท่อม 0 0 2565 2565 28

12 ฝายคลองบางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม 100 0 2564 2564 20

13 ระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบตําบลเขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา 500 0 2563 2563 35

14 อาคารบังคับน้ําหนองจูด คีรีวง ปลายพระยา 0 0 2563 2563 22

15 อาคารอัดน้ําบางสันพร้อมระบบส่งนํ้า ปลายพระยา ปลายพระยา 400 0 2563 2563 36

16 ฝายคลองอิปัน ปลายพระยา ปลายพระยา - 0 2563 2563 50

17 ฝายคลองบางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา - 0 2562 2562 25

18 อาคารบังคับน้ํา กรมทหารราบท่ี2 หนองทะเล เมืองกระบ่ี 1,000 0 2566 2566 26

19 อาคารบังคับน้ําห้วยโตนบ้านไร่คอกพร้อมระบบส่งน้ํา ลําทับ ลําทับ 300 2563 2563 30

20 ฝายคลองห้วยปุพร้อมระบบส่งน้ํา ทุ่งไทรทอง ลําทับ 2562 2562 28

21 ฝายคลองนิน โคกยาง เหนือคลอง 100 0.05 2563 2563 25

22 ฝายคลองอินทนินพร้อมระบบส่งนํ้า โคกยาง เหนือคลอง - 0.4 2563 2563 30

23 ฝายคลองโศกและอาคารประกอบ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก - 0.02 2567 2567 30

รวม 5,300.00   0.66           670.0000     

โครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้างท่ี ตําบล อําเภอ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดกระบ่ี มีพ้ืนที่ 3,329,671 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,213,145 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 66.5 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 61,076 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

29.1 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 –          

พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 25 โครงการ เป็นโครงการขนาด
เล็ก 6 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 33.88 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 28,080 ไร่ รวมเป็น 89,156 ไร่ ใช้วงเงินรวม 2,853.000 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนระยะสั้น 25 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 20 โครงการ และโครงการ
ขนาดกลาง 5 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 29.09 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน 26,380 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,762.91600 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 6 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 3 โครงการ และโครงการ
ขนาดกลาง 3 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 4.79 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงิน
งบประมาณสําหรับโครงการในแผน  ระยะกลาง 174 ล้านบาท 

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

 จังหวัดกระบ่ีไม่มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดกระบ่ี 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักกการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาร 20 ปี 

(ไร่) (ไร่) (ไร่)

3,329,671 2,213,145 61,076 28,080 89,156

พ้ืนท่ีจังหวัด 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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