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คํานํา 

การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ 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  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า 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.2570-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 
จังหวัดพัทลุงต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 6 ลิปดา เหนือ 

ถึง 7 องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม เส้นทางสาย
เอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ  ระยะทางประมาณ 

846 กิโลเมตร ความยาวของจังหวัดพัทลุงจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และ ความกว้างจากทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิง
ลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสงขลา 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดตรัง  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีลมมรสุมประจําปีพัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยลมมรสุมน้ีพัดเอาไอนํ้าจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียไปยังบริเวณต่างๆ ของจังหวัด 

ปริมาณฝนตกมากท่ีสุดในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ชนิดน้ี ทําให้บริเวณพ้ืนที่จังหวัด
พัทลุงมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพัทลุง 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 26.7  - 29.1 28.1 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 74 - 83 77 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.15 – 0.15 1.2 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 1,028 – 1,887  1,771.2 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,562.5 – 2,630.3 1,966.4 

 

  

 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                   บทที่ 1 
จังหวัดพัทลุง                                                                                                                                                                         สภาพทั่วไปของพ้ืนที่จังหวัด 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-2 

 
รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดพัทลุง 

ส่วนวางโครงการท่ี 4

ส่วนวางโครงการที่ 4 สํานักบริหารโครงการ
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดพัทลุง  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 2,140,296 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,760,172 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 72.91 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 48.50 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 66.51 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพัทลุง   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ไม้ยืนต้น 1,170,770 48.50 
พ้ืนที่ป่า 406,050 16.82 
พ้ืนที่นํ้า 324,702 13.45 
พ้ืนที่นา 225,725 9.35 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 161,328 6.68 
พ้ืนที่ลุ่ม 50,630 2.09 
ไม้ผล 33,545 1.38 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 21,025 0.87 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 8,517 0.35 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 6,205 0.25 
พืชไร่ 4,234 0.17 
พืชสวน 1,117 0.04 
พืชนํ้า 79 - 

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

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน
ในเขตดินช้ืน มีเน้ือที่ร้อยละ 34.76 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

 

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพัทลุง 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช้ืน 839,082 34.76 
ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 709,957 29.41 
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 478,291 19.81 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 386,598 16.01 

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพัทลุงมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 168,377 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
87,690 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 524,857 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพัทลุง 
เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดพัทลุงมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.88 
ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 571,516 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 524,857 
2565 536,152 
2570 547,690 
2575 559,476 

2580 (อนาคต 20 ปี) 571,516 
 

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

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพัทลุง (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 35,108 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 59 
ของประเทศ และลําดับที่ 12 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 69.75 และภาคเกษตรร้อย
ละ 30.24   โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,509 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพัทลุงมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 168,337 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
87,690 ครัวเรือน หรือร้อยละ 52.09 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง ดัง
แสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 414 430 400 

ข้าวนาปรัง 540 539 535 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันสําปะหลัง - - - 

อ้อย - - - 
ยางพารา 262 264 246 

ปาล์มนํ้ามัน 2,342 2,349 2,446 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดพัทลุงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดย

คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

- คลองป่าพะยอม  มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอป่าพะยอม  อําเภอควนขนุน ไปลง
ทะเลสาบสงขลาที่พรุควนเคร็ง มีความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร 

- คลองท่าแนะ  มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอควนขนุน ไปลงทะเลสาบสงขลาท่ีบ้าน
ปากประเหนือ มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 

- คลองนาท่อม มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอกงหรา อําเภอเมือง อําเภอเขาชัยสนไป
ลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากเพนียด มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร 

- คลองสะพานหยี มีต้นกําหนดจากเทือกเขาบรรทัด  ไหลผ่าอําเภอกงหรา อําเภอเมือง และอําเภอเขา
ชัยสน มีความยาวประมาณ 35 กิเลเมตร 

- คลองท่าเชียด – บางแก้ว มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอตําโหมด อําเภอเขาชัยสน 

ไปลงทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากพล มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร 

- คลองป่าบอน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอป่าบอน อําเภอปากพะยูน ไปลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ้านพระเกิด มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

- คลองพรุพ้อ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ไหลผ่านอําเภอป่าบอน อําเภอปากพะยูน ไปลง
ทะเลสาบสงขลาที่บ้านท่าหยี มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นคลองที่ก้ันเขตแดนระหว่างจังหวัด
พัทลุงกับจังหวัดสงขลาทางด้านทิศใต้ 
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดพัทลุง 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดพัทลุงยังมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภท
ต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 176 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 70.50 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่
ชลประทาน 512,089 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุง 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 3                  1                   4                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 70.50             70.50              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 38,000           38,000             
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) -                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 1 7                  66                 74                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 101,438 225,546          326,984           
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 2                  1                   3                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 61,802           61,802             
5.สถานีสูบนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 24                 24                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 45,815            45,815             
6.ระบบส่งนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 1                  20                 21                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 6,138             23,050            29,188             
7.ระบบระบายนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 2                   2                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,500              2,500              
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 48                 48                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,800              7,800              
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 1                  13                 162                176                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                70.50             -                70.50              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 101,438          331,486          79,165            512,089           
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุง  

อ่างเก็บน้ําป่าพะยอม 

ปตร.ท่าแนะ 

ฝายนาท่อม 

อ่างเก็บน้ําคลองหัวช้าง อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

อ่างเก็บน้ําป่าบอน 

ฝายพญาโฮ้ง 
ฝายหลักสาม 

ฝายควนกุฏิ 

ปตร.ป่าบอน 

ฝายบ้านพร้าว 

พัฒนาลุ่มน้ําคลองพรุพ้อ 
ฝายป่าบอน 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดพัทลุง 

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

1 ฝายนาท่อม นาท่อม เมือง 62,688         2509 2515
2 ปตร.ท่าแนะ เขาย่า ศรีบรรพต 32,028         2530 2539
3 ฝายบ้านพร้าว เกาะเต่า ควนขนุน 40,839         2512 2522
4 อ่างเก็บนํ้าป่าพะยอม ป่าพยอม ควนขนุน 20.50 2531 2535
5 ฝายป่าบอน ทุ่งนารี ป่าบอน 6,799           2512 2514
6 อ่างเก็บนํ้าป่าบอน ทุ่งนารี ป่าบอน 20.00 2537 2543
7 ปตร.ป่าบอน ทุ่งนารี ป่าบอน 29,774         2547 2551
8 ฝายควนกุฎิ ควนขนุน เขาชัยสน 46,193         2512 2515
9 ฝายพญาโฮ้ง ชะรัต กงหรา 22,732         2508 2511
10 ฝายหลักสาม คลองเฉลิม กงหรา         31,295 2526 2528
11 อ่างเก็บนํ้าคลองหัวช้าง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตะโหมด ตะโหมด 30.00         38,000 2548 2555
12 พัฒนาลุ่มย่อยคลองพรุพ้อ โคกทราย,หารเทา ป่าบอน,ปากพะยูน         15,000 2553 2555

 - โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 โคกทราย ป่าบอน 0.00           6,138 2556 2558
รวม 70.50      331,486.30   

โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้างท่ี

 
 

2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดพัทลุง โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 69 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเมือง ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร ์กงหรา เขา
ชัยสน บางแก้ว ตะโหมด ปากพะยูน และป่าบอน ดังแสดงในรูปที ่2-3  
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดพัทลุง 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพัทลุง มีการเกิดอุทกภัยจากการท่ีมีฝนตกหนักจากต้นนํ้าลงมามากจนลํานํ้า
สายหลักไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน พ้ืนที่ที่เกิดนํ้าท่วมเป็นประจําได้แก่ อําเภอเมือง ควนขนุน ป่าพะยอม ศรีบรรพต 

ศรีนครินทร์ กงหรา เขาชัยสน บางแก้ว ตะโหมด ปากพะยูน และป่าบอน สภาพนํ้าท่วมเกิดจากปริมาณนํ้าจํานวน
มากที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดเข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรก่อนจะไหลไหลมาบรรจบกับลํานํ้า
สาขา ทั้ง 8 สาย ได้แก่ คลองป่าพะยอม คลองท่าแนะ คลองนาท่อม คลองสะพายหยี คลองท่าเชียด - บางแก้ว คลอง
พรุพ้อ คลองป่าบอน และคลองลําโลน รวมเป็นลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ไหลลงทะเลหลวงก่อนออกสู่อ่าวไทย  

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดพัทลุง  โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมปานกลาง ประมาณ
ร้อยละ 42 พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมตํ่า ประมาณร้อยละ 24 และพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูง ประมาณร้อยละ 6  โดยความเส่ียง
และความรุนแรงจะอยู่บริเวณปากแม่นํ้าทะเลหลวง  ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดพัทลุง 
ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

           สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม
ปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมรอบทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ 699,711 ไร่ อยู่ทาง
ตอนกลางขึ้นไปตอนบนของจังหวัด ไปตามลุ่มนํ้าทะเลหลวง ครอบคลุมอําเภอบางแก้ว อําเภอเขาชัยสน อําเภอ
เมืองพัทลุงและอําเภอควนขนุน ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบท้ังภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดพัทลุงต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นนํ้า การจัดทํา
แหล่งนํ้าชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดทําแหล่งเก็บ
กักนํ้าทางตอนบนและลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บนํ้าในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการท้ังขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลําดับ
ความสําคัญต่อไป 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ท่ีมา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดพัทลุงครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลักที่
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 28.74 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 29.35  29.99 และ 31.29 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุงกับ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุง  จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า
จังหวัดพัทลุง เท่ากับ 50.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความ
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ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 547.82 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 

633.83  , 637.69 และ 637.69 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
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 3.57 , 3.74 และ 4.08 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพัทลุง 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 28.74                29.35                29.99                31.29                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 50.13                50.13                50.13                50.13                
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 394.82              480.83              484.69              484.69              
  - นอกเขตชลประทาน 153.00              153.00              153.00              153.00              
  - รวม 547.82              633.83              637.69              637.69              

4 อุตสาหกรรม 3.40                 3.57                 3.74                 4.08                 
รวม 630.09             716.89            721.54             723.19             

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รักษาระบบนิเวศ
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 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) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง 
 วิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง คือ “เมืองเกษตรย่ังยืน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

การเกษตรย่ังยืน  หมายถึง ระบบการเกษตรท่ียึดหลักการผลิตที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลต่อสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เก้ือกูลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาอัตราการผลิตให้อยู่ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะส้ันและระยะยาวผลผลิตมี
หลากหลายเพียงพอต่อการดํารงชีวิต ปลอดภัยต่อสุขภาพและพลานามัยของมนุษย์ รวมท้ังก่อให้เกิดการเรียนรู้บน
พ้ืนฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรและนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร 
 
 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความรู้และความ
รับผิดชอบต่อระบบนิเวศ และผู้ที่มาท่องเที่ยวน้ัน จะต้องรู้และไม่ทําลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่น่าสนใจที่จะทําให้การท่องเที่ยวน้ันเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ีรวมไปถึง
รูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE (MEETING 

INCENTIVE CONVENTION AND EXHIBITION) 
 
 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  หมายถึง คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกมิติ (กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม 

สิ่งแวดล้อมฯ) ได้รับการศึกษาตามศักยภาพที่มีอยู่  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคง มีอาชีพ/รายได้เพียงพอต่อการ
ดํารงชีพ มีหลักประกันความม่ันคง มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม มีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. จํานวนพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  ปีละ ๓,๐๐๐ ไร่ 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลผลิตต่อไร่ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับเคร่ืองหมาย ๕ ดาว 
4. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ต่อจํานวนแปลงหรือฟาร์มที่

ได้รับการตรวจ 
5. จํานวนเครือข่ายหรือองค์กรในประเทศและต่างประเทศท่ีเครือข่ายในจังหวัดสามารถเช่ือมโยง

ธุรกิจได้ 
6. ร้อยละของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตพืชพลังงานเฉล่ียต่อไร่  
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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 
- 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   

 จังหวัดพัทลุง มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 45 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 22 โครงการ และขนาด
เล็ก 23 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 63.15 ล้านลูกบาศก์
เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 102,660 ไร่ ใช้วงเงินรวม 8,900.5000 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพัทลุง จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) -                 -                 -                 -                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                 -                 -                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                 -                 -                 
  - วงเงิน (ล้านบาท) -                 -                 -                 -                 
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 19.00              3.00                -                 22.00              
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 55.64              6.48                -                 62.12              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 96,560.00         5,000.00          -                 101,560.00       
  - วงเงิน (ล้านบาท) 6,800.50          2,100.00          -                 8,900.50          
3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 20.00              3.00                -                 23.00              
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.61                0.42                -                 1.03                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 1,100.00          -                 -                 1,100.00          
  - วงเงิน (ล้านบาท) 699.00            150.00            -                 849.00            

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 39.00              6.00               -                 45.00              
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 56.25              6.90               -                 63.15              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 97,660.00        5,000.00          -                 102,660.00       
  - วงเงิน (ล้านบาท) 7,499.50          2,250.00          -                 9,749.50          

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 45 และ 3 โครงการ 

ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ําและนํ้า
ท่วม 

 
ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพัทลุง จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

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

ขนาดใหญ่ -               -               -               -               -               -               
ขนาดกลาง 16 7,602.50 6 1,298.00 22 8,900.50
ขนาดเล็ก 26 604.00 -               245.00 26 849.00

รวม 42 8,206.50 6 1,543.00 48 9,749.50

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
(การสร้างความม่ันคงของนํ้า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
(การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดพัทลุง 

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

1 อ่างเก็บนํ้า โตนแพรทอง กงหรา กงหรา พัทลุง 5,000.00 3.60 2564 2565 170.0000    
2 พัฒนาลุ่มนํ้าย่อยคลองสะพานหยี กงหรา กงหรา พัทลุง 4,000.00 2.88 2564 2565 380.0000    
3 อ่างเก็บนํ้า โล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 7,000.00 5.04 2563 2564 400.0000    

4 พัฒนาลุ่มนํ้าย่อยคลองท่าเชียด - บางแก้ว เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 10,000.00 7.20 2564 2565 500.0000    

5 แก้มลิงทะเลพระและอาคารประกอบ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1,500.00 1.12 2561 2563 450.0000    

6 พัฒนาลุ่มนํ้าย่อยคลองท่าแนะ ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 8,000.00 5.76 2563 2565 650.0000    
7 แก้มลิงพอยน้อย-พอยใหญ่ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 400.00 0.58 2561 2561 110.0000    
8 โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองพังดาน-พังโย แพรกหา ควนขนุน พัทลุง - 2564 2566 600.0000 

9
ขุดลอกคลองเกิดและปรับปรุงคลองป่าบอน             
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง - 2557 2563 780.0000    

10 โครงการประตูระบายนํ้าวังใหม่ วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1,500.00 - 2561 2562 160.0000    

11
โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่า
บอน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 2,000.00 - 2561 2562 160.0000    

12 โครงการประตูระบายนํ้าวังใหม่ จังหวัดพัทลุง วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง - 2563 2563 110.0000 
13 อ่างเก็บนํ้าบ้านเหมืองตะก่ัว อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 5,000.00 10.14 2561 2563 800.0000    
14 พัฒนาแหล่งนํ้าตําบลชัยบุรี ชัยบุรี เมือง พัทลุง 24,000.00 - 2561 2564 550.0000    
15 คลองประ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ลําปํา เมือง พัทลุง 2.88 2564 2566 650.0000 

16 อ่างเก็บนํ้าคลองใหญ่ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
 *ส่งพ้ืนท่ีเดิม
ฝายนาท่อม

15.00 2562 2563 200.0000    

17 อ่างเก็บนํ้า คลองลํา (เขาร้อน) บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 6,000.00 4.32 2564 2565 300.0000    
18 ประตูระบายนํ้าคลองนาท่อม อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 4,850.00 - 2561 2561 80.0000      

19
ประตูระบายนํ้าหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
ประตูระบายนํ้าคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง

อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง - 2561 2562 188.0000 

20 อ่างเก็บนํ้าเขาแก้ว (ตอนบน) ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 5,000.00 3.60 2566 2566 850.0000    
21 ระบบส่งนํ้าคลองลําเบ็ด เมือง พัทลุง 16,710.00 - 2559 2561 312.5000    
22 อ่างเก็บนํ้าพรุพ้อ ป่าบอน พัทลุง 600.00 - 2563 2565 500.0000    

101,560.00 62.12 8,900.50

ปีแล้วเสร็จ

รวม

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพัทลุง 

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

1
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําท่าเหนาะ (โครงการจัดหาน้ําเพ่ือสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ท่ัวไป ตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง)

คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 600 2561 2561 40

2 บรรเทาอุทกภัยเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง - 0.39 2566 2566 90

3 ฝายเหมืองหมํา ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง - 0.019 2564 2564 45

4 ปตร.คลองแม่ตล่ิง ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง - 0.02 2564 2564 60

5 ระบบส่งน้ําคลองห้วยท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง - 0.32 2563 2563 30

6 ระบบระบายนํ้าคลองปากพะเนียด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง - 0.028 2563 2563 50

7 ทรบ.วังโพธ์ิ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง - 0.016 2564 2564 30

8 ฝายลําเพ็ง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง - 0.01 2561 2561 40

9 ฝายห้วยลํามุง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง - 0.014 2567 2567 30

10 ปรับปรุงระบบส่งน้ําท่อส่งน้ําสาย 1 ซ้าย-สาย 1 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพธ์ิ 
้ ่ ่

ปันแต ควนขนุน พัทลุง - 0 2562 2562 23

11 ระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง - 2565 2565 50

12 ฝายบ้านทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง - 0.0144 2562 2562 35

13
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จํานวน 2 เคร่ือง  พร้อม
ระบบท่อส่งน้ําความยาว 5,601 เมตร  พ้ืนท่ีชลประทาน 1,100 ไร่ คลองห้วยกรวด

เกาะเต่า,ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง - - 2563 2563 30

14 ฝายห้วยถาด ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง - 0.016 2565 2565 40

15 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านบ้านควนถบ พร้อมระบบส่งนํ้า พญาขัน เมือง พัทลุง - 0 2561 2561 26

16 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธ์ิเด็ด พร้อมระบบส่งน้ํา ลําปํา เมือง พัทลุง - 0 2561 2561 30

17 ฝายห้วยแพรกยอ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง - 0.015 2565 2565 10

18 ฝายคลองวงศ์ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง - 0.0248 2564 2564 40

19 ฝายห้วยหินขาว บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง - 0.0144 2565 2565 30

20 ระบบส่งน้ําฝายลําสินธ์ุ ลําสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง - 0.017 2566 2566 30

21 เพ่ิมประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ลําสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง - 0.096 2563 2563 25

22 สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านกาะเหลียง พร้อมระบบส่งน้ํา อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 500 2562 2562 20

23 ฝายห้วยไทร ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง - 0.0168 2563 2563 45

รวม 1,100.00 1.03 849.00

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี ก่อสร้าง
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ 2,140,296 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,760,172 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 72.91 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 512,089 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

3.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 45 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 19 โครงการ และขนาดเล็ก 26 

โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 16.42 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 116,560  ไร่ รวมเป็น 628,649 ไร่ ใช้วงเงินรวม 8,809.5000 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 39 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 19 โครงการและขนาดเล็ก 
20 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 56.25 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 97,660 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 7,499.50 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 6 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาดเล็ก 
3 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 6.90 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพ้ืนที่
ชลประทาน 5,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 2,250 ล้านบาท 

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

 จังหวัดพัทลุงยังไม่มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580) 

 
ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพัทลุง 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
2,140,296 1,760,172 512,089 102,660 614,749

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 

 


