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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 
จังหวัดสงขลาต้ังอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึก

ออนไลน์ (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนที่ 4,838,674 ไร่ หรือประมาณ 7,741 ตารางกิโลเมตร ขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป พ้ืนที่
ทางเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขา และที่ราบสูง มี
เทือกเขาบรรทัดกันเขตแดนระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดสตูล และเทือกเขาสันกาลาคีรี ก้ันพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับมาเลเซีย มีป่าและภูเขาสูงค่อยๆ ลาดเทไปทางทะเลสาบสงขลา (ทิศเหนือ) การปกครองแบ่ง
ออกเป็น 16 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอสทิงพระ อําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา อําเภอ
สะบ้าย้อย อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอรัตภูมิ อําเภอสะเดา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอนาหม่อม อําเภอ
ควนเนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอสิงหนคร และอําเภอคลองหอยโข่ง โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 

ด้าน ดังน้ี 
-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห ์และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ อ่าวไทย 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เน่ืองจากจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ ซึ่งเป็นเขตละติจูดตํ่าและอยู่ติดกับทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละ 

ฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อพิจารณาตามลักษณะอากาศของประเทศไทยแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล โดย
ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเร่ิมเริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปร
ภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสงขลา 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.8-31.5 27.9 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 76-84 78.5 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 2.4-5.2 3.4 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 104-180 901.8 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 48.6-545.9 2066.7 
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นที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดสงขลา 

 

รูปที่ 1-1 แผนท่ีแสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อย จังหวัดสงขลา 

สวนวางโครงการที ่4       สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จังหวัดสงขลา  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 4,838,674 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ใน 4 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก (รหัสลุ่มนํ้า 21) ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา (รหัสลุ่มนํ้า 23) ลุ่มนํ้าปัตตานี (รหัสลุ่มนํ้า 24) และลุ่มนํ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก (รหัสลุ่มนํ้า 25)  ดังแสดงในรูปที ่1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,212,982 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 66.40 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 54.45 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสงขลา 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ไม้ยืนต้น 2,634,812 54.45% 

พ้ืนที่ป่า 650,649 13.45% 

พ้ืนที่นา 469,664 9.71% 

พ้ืนที่นํ้า 395,459 8.17% 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 306,672 6.34% 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 159,317 3.29% 

ไม้ผล 105,465 2.18% 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 56,516 1.17% 

พ้ืนที่ลุ่ม 54,004 1.12% 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 3,076 0.06% 

พืชไร่ 1,807 0.04% 

พืชสวน 1,147 0.02% 

พืชนํ้า 87 0.00% 

รวม 4,838,674 100.00 
 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดสงขลา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเน้ือที่ร้อยละ 46.72 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสงขลา 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช่ืน 2,259,496 46.72% 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง 1,124,928 23.26% 

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 894,532 18.49% 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 468,373 9.68% 

กลุ่มชุดดินผสม 44,958 0.93% 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 44,387 0.92% 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 458,780 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
133,799 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,424,230 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สงขลา เมื่อทําการคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสงขลาอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อยละ 15.32 
ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,642,396 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1-4 
ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 1,424,230 
2565 1,475,892 
2570 1,529,428 
2575 1,584,906 
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,642,396 

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

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลา (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 241,701 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 12 
ของประเทศ และลําดับที่1 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 85.37 และภาคเกษตรร้อย
ละ 14.63   โดยมีรายได้เฉลี่ย 26,703 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 458,780ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
133,799 ครัวเรือน หรือร้อยละ 29.16 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดสงขลา 
ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

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

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 525 532 436 
ข้าวนาปรัง 567 562 574 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันสําปะหลัง - - - 
อ้อย - - - 
ยางพารา 270 269 243 
ปาล์มนํ้ามัน 1947 2,228 2,301 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดสงขลาจะประกอบด้วยลุ่มนํ้าหลัก 4 ลุ่มนํ้า  (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ

อุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 26,023.91 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย
พ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา 
ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มนํ้า ทะเลสาบสงขลา และลุ่มนํ้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ  แม่นํ้าที่
สําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่นํ้าปากพนัง แม่นํ้าสายบุรีและ
แม่นํ้าโกลก เป็นต้น 

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เป็นลุ่มนํ้าแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (LAGOON) ขนาดใหญ่ 
เป็นแอ่งรองรับนํ้าจืด (นํ้าฝน นํ้าจืดจากคลอง และนํ้าหลากจากแผ่นดิน) โดยมีนํ้าเค็มจาก ทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน มีพ้ืนที่
ประมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 150 กิโลเมตร และ จากตะวันออกจรดตะวันตก
ประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแผ่นดิน (รวมเกาะ) ประมาณ 7,652.81 ตารางกิโลเมตร และเป็นพ้ืนที่ทะเลสาบประมาณ 

831.54 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด นครศรีธรรมราช (บางส่วนของอําเภอชะอวดและ
อําเภอหัวไทร) จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัดและจังหวัดสงขลา (ยกเว้นพ้ืนที่อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพาและอําเภอ
สะบ้าย้อย) รวม 147 ตําบล 26 อําเภอ 

ลุ่มน้ําปัตตาน ี ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 3,684.21 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ ่ครอบคลุม
เขตจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและบางส่วนของจังหวัดสงขลาและนราธิวาส ลักษณะลุ่มนํ้าเป็น แนวยาววางตัวอยู่ตาม
แนวทิศเหนือ-ใต้  ลุ่มนํ้าปัตตานีมีแม่นํ้าปัตตานีเป็นลํานํ้าหลัก และมีแม่นํ้ายะหาเป็นลํานํ้าสาขา ในช่วงปลายมีคลอง หนอง
จิกแยกออกจากแม่นํ้าปัตตานีและมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย แม่นํ้าปัตตานีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกลา คีร ี ในเขต
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานีพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าเขามีพ้ืนที่ราบเล็กน้อย ทางตอนล่างของลุ่มนํ้าเป็นที่ราบลุ่ม มีความยาวลํานํ้าประมาณ 210 กิโลเมตร 

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งสิ้น 18,841.20 ตร.กม. มีพ้ืนที่ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ ระนอง 
พังงา ภูเก็ต กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรังและสตูล นอกจากน้ี ยังครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุ ราษฎร์ธานี พัทลุง และ
สงขลา อีกเล็กน้อยด้วย  แม่นํ้าสายสําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก คือ แม่นํ้าตรัง เป็นแม่นํ้าสายใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามี
ต้นกําเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ในอําเภอทุ่งสง ไหลผ่านอําเภอต่าง  ๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ จังหวัดตรัง แล้ว
ไหลไปลงทะเลอันดามันที่อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีความยาวรวมประมาณ 75 กิโลเมตร 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดสงขลาคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลัก
ที่สําคัญ 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 77.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 80.81  83.74 และ 89.92 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลากับ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัด
สงขลา เท่ากับ 50.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทานกับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็ม
พ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีนัยสําคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร 
เท่ากับ 2,226.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพิ่มเป็น 2,319.38  , 2,322.73 
และ 2,322.73  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที ่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 69.76 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 73.62 , 77.29 และ 
84.26 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสงขลา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 77.98                80.81                83.74                89.92                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 50.13                50.13                50.13                50.13                
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 898.18              990.74              994.10              994.10              
  - นอกเขตชลประทาน 1,328.64            1,328.64            1,328.64            1,328.64            
  - รวม 2,226.81            2,319.38            2,322.73            2,322.73            

4 อุตสาหกรรม 69.76                73.62                77.29                84.26                
รวม 2,424.68           2,523.94           2,533.89           2,547.05           

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

รักษาระบบนิเวศ
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดสงขลา 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดสงขลามีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 255 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 137.96 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 466,437 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสงขลา 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) -             3 9 12

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             64.74 -              64.74

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             6000 -              6000

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) -             1 7 8

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             -             4.59 4.59

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -             -              -              

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) -             -             78 78

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -             7,950 7,950

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) 0 4 1 5

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 0 10,722 -              10,722

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 1 -             13 14

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 374375 -             19100 393,475

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 1 2 29 32

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             2200 11,090 13,290

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) 1 1 -              2

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             -             -              

8.อ่ืน ๆ

  - จํานวน (แห่ง) -             6 98 104

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             4.57 64.061 68.631

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -             30,000 5,000 35,000

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 3 17 235 255
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -             69.31 68.651 137.961
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 374,375 48,922 43,140 466,437  
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และโครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดสงขลา 

จ.นครศรีธรรมราช 

ประเทศมาเลเซีย 

อ่าวไทย 

จ.พัทลุง 

จ.ยะลา 

จ.ปัตตานี จ.สตูล 

ฝายชะมวง 

อ่างจําไหร 

ระบบกระจายนํ้าคลองพลเอกอาทิตย์ 

โครงการบรรเทาอุทกภัยในเขตอําเภอหาดใหญ่ 

คลองพลเอกอาทิตย์ กําลังเอก 

ปตร.ปากระวะ 

ปตร.ปลักปลิง 

ปตร.คลองจะนะ 

พัฒนาลุ่มนํ้าคลองหลา 

ฝายบ้านละวะ 

ปรับปรุงคลองต่ํา 

ปตร.คลองศาลาหลวง 

ปตร.รัตภูมิ 

แก้มลิงบ้านทุ่งพอ 

ฝายคลองวาด 

อ่างเก็บนํ้าสะเดา 

คันกั้นนํ้ากระแสสินธุ์ 

อ่างเก็บนํ้าพลุพลีควาย 

โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 

งานจัดระบบนํ้าโครงการส่งนํ้า ระโนด – กระแสสินธ์ 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดสงขลา 

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

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
1 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ุ บ้านขาว ระโนด 374,375 2510 2521

2 งานจัดระบบนํ้าโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะ3) บ้านใหม่ ระโนด 2559 2559

3 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ บางกล่ํา หาดใหญ่ พ.ท.รับประโยชน์ 12,500 ไร่ 2531 2543

รวม -         374,375
โครงการชลประทานขนาดกลาง

1 ปรับปรุงคลองตํ่าฝั่งขวาช่วงคลองร.1-คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 2558 2559

2 ฝายคลองวาด ควนลัง หาดใหญ่ 3,442 2514 2518

3 พัฒนาลุ่มนํ้าคลองหอยโข่งและคลองจําไหร(อ่างคลองจําไหร) คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ 6.00 66,04 2526 2528

4 พัฒนาลุ่มนํ้าคลองหลา คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ 21.42 24,601 2528 2540

5 ปตร.ปากระวะ คลองแดน ระโนด 2496 2498

6 ประตูระบายนํ้าคลองศาลาหลวงโครงการบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา ท่าบอน ระโนด 2558 2558

7 ค้ันก้ันนํ้ากระแสสินธ์ุ ระโนด ระโนด 2510 2521

8 ระบบกระจายนํ้าคลองพลเอกอาทิตย์ฯ ระโนด ระโนด 35,000 2558 2560

9 ฝายบ้านระวะ ระวะ ระโนด 2516 2516

10 ฝายชะมวง ท่าชะมวง รัตภูมิ 83,500 2498 2505

11 คลองพลเอกอาทิตย์ กําลังเอก ม่วงงาม สิงหนคร 2527 2549

12 แก้มลิงบ้านทุ่งพร้อมอาคารประกอบ คู จะนะ 0.20 980 2558 2559

13 ปตร.คลองจะนะ บ้านนา จะนะ 10,722 2534 2540

14 ปตร.ปลักปลิง นาทวี นาทวี 23,593 2519 2526

15 โครงการอ่างเก็บนํ้าพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา นาหม่อม นาหม่อม 2.50 2555 2558

16 โครงการจัดหานํ้าให้ราษฎรตําบลรัตภูมิ(ปตร.คลองรัตภูมิ) รัตภูมิ ควนเนียง 12,624 2547 2548

17 อ่างเก็บนํ้าสะเดา สํานักแต้ว สะเดา 56.74 2534 2541

รวม 86.86 194,462

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง
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2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
 2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

จากข้อมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยแล้งของจังหวัดสงขลา โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า 

ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาน้ัน พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอคลองหอยโข่ง 
รัตภูมิ นาหม่อม สะเดา   จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย โดยส่วนมากคือปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ภาคใต้  เน่ืองจากปริมาณฝนในฤดูแล้งที่
ตกน้อยแล้ว  ปริมาณนํ้าต้นทุนที่กักเก็บโดยโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าต่างๆ  ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และ
พบว่าพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระน้ันไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

 2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสงขลา แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้า
และลํานํ้าสาขาต่าง ๆ  และอุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกปัญหาอุทกภัยในลักษณะนํ้า
บ่าล้นตลิ่งและไหลลงสู่พ้ืนที่รับนํ้าด้านล่างประกอบกับสภาพลํานํ้าเดิมต้ืนเขินและมีสิ่งกีดขวางทางนํ้าจึงให้ไม่สามารถ
ระบายนํ้าลงสู่ทะเลได้ ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณลุ่มนํ้าอู่ตะเภา เมื่อฝนตกทําให้นํ้าไหลลงมาสู่คลองอู่ตะเภาและเข้าท่วม
พ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ โดยมีโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2  ช่วยผันปริมาณนํ้าหลากที่ไหลเข้า
ท่วมเขตเศรษฐกิจของอําเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเล โดยในส่วนลักษณะที่สองจะเกิดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระเน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ตลอดแนวชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อมีฝนตก
หนักในพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลาระดับนํ้าในทะเลสาบสงขลาจะสูงจากปริมาณนํ้าท่าปริมาณมากที่ไหลลงสู่
ทะเลสาบ ในช่วงนํ้าทะเลหนุนการไหลออกสู่อ่าวไทยเป็นไปได้ช้า ทําให้ระดับนํ้าในทะเลสาบทรงตัวสูงเป็นเวลานาน 

และไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ริมทะเลสาบที่มีระดับตํ่า เกิดนํ้าท่วมขังนาน 2-3  สัปดาห์โดยมีโครงการที่สําคัญที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ ได้แก่ โครงการคลองระบายนํ้าคลองหนัง เพ่ือช่วยผันนํ้าจากทะเลสาบสงขลาออกสู่อ่าวไทย 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดสงขลา โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากน้อยและ
เสี่ยงปานกลาง โดยพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วมปานกลางจะอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และอําเภอหาดใหญ่ ดังแสดงในรูป
ที่ 2-4 
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รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสงขลาที่มา  (กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556) 
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดสงขลา ที่มา ( GISDA พ.ศ.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 
 ในส่วนของจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมรอบทะเลสาบสงขลา มีพ้ืนที่ประมาณ 307,895 ไร่ พ้ืนที่ประสบ
ปัญหานํ้าท่วมคลองนาทวี มีพ้ืนที่ประมาณ 105,242 ไร่ พ้ืนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมคลองเทพา มีพ้ืนที่ประมาณ 
4,464 ไร่ อยู่ทางตอนล่างของจังหวัด และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา มีพ้ืนที่ประมาณ 646,400 ไร่ ครอบคลุม
อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธ์ุ อําเภอสทิงพระ อําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอควนเนียง อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะเดา ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดสงขลาต้องมีการบูรณาการ
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 พ้ืนนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ท่ีมา : สทนช. (2561) 

จ.นครศรีธรรมราช 

ประเทศมาเลเซีย จ.ยะลา 

จ.สตูล 

จ.พัทลุง อ่าวไทย 

จ.ปัตตานี
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดสงขลาคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลัก
ที่สําคัญ 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 77.98 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 80.81  83.74 และ 89.92 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วมนํ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลากับ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดสงขลา จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าจังหวัด
สงขลา เท่ากับ 50.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทานกับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็ม
พ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นที่ชลประทาน  ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน
ประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีนัยสําคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร 
เท่ากับ 2,226.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพิ่มเป็น 2,319.38  , 2,322.73 
และ 2,322.73  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 และ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที ่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 69.76 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 73.62 , 77.29 และ 
84.26 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสงขลา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 77.98                80.81                83.74                89.92                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 50.13                50.13                50.13                50.13                
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 898.18              990.74              994.10              994.10              
  - นอกเขตชลประทาน 1,328.64            1,328.64            1,328.64            1,328.64            
  - รวม 2,226.81            2,319.38            2,322.73            2,322.73            

4 อุตสาหกรรม 69.76                73.62                77.29                84.26                
รวม 2,424.68           2,523.94           2,533.89           2,547.05           

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) เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าการบริการ 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 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ
สตูล  มีวิสัยทัศน์คือ “คนดีมีปัญญา การค้าก้าวไกล เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมมีสุข สู่การพัฒนาที ่
ย่ังยืน”   และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   เสริมสร้างสังคมคนดี มีปัญญา 
2)   การพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3)   การพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
4)   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล 
5)   เสริมสร้างความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุ่มภาคใต้ชายแดน  
 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา 
 วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา คือ  “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ย่ังยืน” 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 จังหวัดสงขลาได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุผลใน  3 เรื่อง 
ประกอบด้วย จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีระบบ
คมนาคมขนส่งเช่ือมโยงทางบก (รถไฟ ถนน) ทางเรือ (ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 1 และ2) และทางอากาศ (สนามบินนาชาติ
หาดใหญ่)  ประชาชนในจงัหวดัสงขลาเป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ ควบคู่กบัคุณธรรมและ จรยิธรรม และมคีวามเป็นอยู่ที่
ดมีคุีณภาพ  และผลจากการพฒันาโดยใหค้วามสาํคญักบัการแกไ้ขปญัหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ดา้นปริมาณขยะ การใช ้นํา้มนั
เชื้อเพลงิ และการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) พฒันาภาคการเกษตร อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ การท่องเทีย่วและบรกิาร โลจสิตกิสแ์ละโครงสรา้งพื้นฐาน 
2) พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนบนฐานความรูแ้ละพหวุฒันธรรม 
3) อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 
4) เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการท่ีมีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 
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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   
 จังหวัดสงขลา มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
 (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 127 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 10 โครงการ 
โครงการขนาดกลาง 41 โครงการ และขนาดเล็ก 76 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถ
เก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 251.84 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 72,060 ไร่ ใช้วงเงินรวม 
27,195.52 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลาจําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) 3 7 -                10
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 5.00 168.60 -                173.60
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 50,000 -                50,000
  - วงเงิน (ล้านบาท) 8,750.00 5,608.50 -                14,358.50
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 23 18 -                41
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 28.4 43.66 -                72.06
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                19,000 -                19,000
  - วงเงิน (ล้านบาท) 6,643.00 4024.15 -                10,667.15
3. ขนาดเล็ก -                
  - จํานวน (โครงการ) 64 12 -                76
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 5.57 0.61 -                6.18
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2750 310 -                3060
  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,813.87 356 -                2,169.87
รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 90 37 -               127
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 38.97 212.87 -               251.84
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 2,750 69,310 -               72,060
  - วงเงิน (ล้านบาท) 17,206.87 9,988.65 -               27,195.52

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 103 และ 24 
โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลน
นํ้าและนํ้าท่วม 

 
ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลาจําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

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

ขนาดใหญ่ -               -               10 14,358.50 10 14,358.50
ขนาดกลาง 27 6,979.18 14 3,687.97 41 10,667.15
ขนาดเล็ก 76 1,843.50 -               -               76 1,843.50

รวม 103 8,822.68 24 18,046.47 127 26,869.15

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของนํ้า (การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ป ีจังหวัดสงขลา 

จ.นครศรีธรรมราช 

ประเทศมาเลเซีย จ.ยะลา 

จ.สตูล 

จ.พัทลุง อ่าวไทย 

จ.ปัตตานี

โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ ระยะที่ 2

เพ่ิมความจุอ่างสะเดา 

โครงการสถานีสูบน้ําโคกพระ 

เพ่ิมความจุคลองหลา 

อ่างเก็บน้ําคลองผักบุ้ง 

เพ่ิมความจุคลองจําไหร 

บริหารจัดการน้ําคาบสมุทรสทิงพระ

แก้มลิงทุ่งพอ

แก้มลิงเพ็งยา

อ่างเก็บน้ําลําขัน

ระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย

แก้มลิงบ้านควนจง 

แก้มลิงพรุทุ่งดุก 

แก้มลิงบ้านอู่เรือ 

แก้มลิงนาทองสุข แก้มลิงตล่ิงชัน 

คลองระบายนํ้าคลองตง

แก้มลิงสะกอม 

อ่างเก็บน้ําลําแซง 
คลองระบายนํ้าคลองนํ้าน้อย-คลองกํานันแก้มลิงคลองสายเมา

แก้มลิงนํ้าห้วยลาด

แก้มลิงในอ.สทิงพระ อ.สิงหนคร แก้มลิงบางเขียด 

แก้มลิงบ้านชุมพล 

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลคลองกวาง 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลประกอบ 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลสะท้อน 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา 

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

โครงการขนาดใหญ่
1 โครงการระบบระบายนํ้าปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา นาทวี นาทวี - - 2561 2565 1850.00

2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ (ระยะท่ี2) จังหวัดสงขลา บ้านหาร บางกลํ่า พ้ืนท่ีรับประโยชน์ 12,000 ไร่ 5.00 2558 2564 6500.00 กําลังดําเนินงานก่อสร้าง

3 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองลํา สํานักขาม สะเดา 5,000.00 20.52 2564 2567 695.50

4 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหล้าปัง สํานักขาม สะเดา 4,000.00 35.50 2565 2568 845.50

5 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองหลํานุ้ย ปาดังเบซาร์ สะเดา 7,000.00 24.56 2565 2568 765.50

6 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองแก้ว ทุ่งหมอ สะเดา 11,000.00 32.27 2564 2567 915.50 อยู่ระหว่างการศกึษา ปี 2562

7 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคลองหวะ ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่ - - 2564 2565 400.00 อยู่ระหว่างการศกึษา ปี 2562

8 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองวาด ฉลุง หาดใหญ่ 6,000.00 18.50 2566 2570 875.50

9 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองโตนงาช้าง ทุ่งตําเสา หาดใหญ่ 7,000.00 12.03 2565 2568 715.50

10 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองตํ่า ทุ่งตําเสา หาดใหญ่ 10,000.00 25.22 2564 2567 795.50

รวม 50,000.00 173.60 14,358.50

โครงการขนาดกลาง
1 โครงการสถานีสูบนํ้าโคกพระ ตําบลโรง อําเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โรง กระแสสินธ์ุ - - 2560 2563 470.59
2 ระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าโคกพระ โรง กระแสสินธ์ุ - - 2564 2564 300.00
3 คลองระบายนํ้าคลองโรง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการนํ้า โรง กระแสสินธ์ุ - - 2563 2564 268.91

4
คันก้ันนํ้าเกาะใหญ่ ความยาว 3.00 กม. โครงการบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิง
พระ จังหวัดสงขลา เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ - -

2563 2563 65.00

5 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงตลิ่งชัน จังหวัดสงขลา ตลิ่งชัน จะนะ - 3.30 2567 2568 156.00
6 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงสะกอม จังหวัดสงขลา สะกอม จะนะ - 1.83 2567 2568 105.00
7 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ วังใหญ่ เทพา - 1.20 2560 2561 118.40
8 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงพรุกระจูด จังหวัดสงขลา เกาะสะบ้า เทพา - 3.30 2567 2568 130.00
9 พฒันาและเพิม่ศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลคลองกวาง คลองกวาง นาทวี - 2.16 2566 2567 200.00
10 พฒันาและเพิม่ศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลประกอบ ประกอบ นาทวี - 2.16 2566 2567 130.00
11 พฒันาและเพิม่ศักยภาพแหล่งนํ้าตําบลสะท้อน สะท้อน นาทวี - 4.32 2566 2567 130.00
12 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงพรุทุ่งดุก จังหวัดสงขลา ท่าประดู่ นาทวี - 2.88 2566 2568 300.00
13 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ทุ่งขม้ิน นาหม่อม - 2.50 2560 2561 95.65
14 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านควนจง จังหวัดสงขลา นาหม่อม นาหม่อม - 3.60 2566 2569 400.00
15 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงคลองสายเมา จังหวัดสงขลา ท่าช้าง บางกลํ่า - 1.12 2567 2568 100.00
16 อ่างเก็บนํ้าชุมนทัพเรือภาคท่ี 2 ะแต้วและทุ่งห เมือง 3,000 2.16 2566 2567 320.00

17
คลองส่งนํ้าพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการนํ้า
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระโนด ระโนด - -

2561 2564 590.00

18
คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบิหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ

ท่าบอน ระโนด - -
2559 2561 152.80

19 ประตูระบายนํ้าคลองระโนด โครงการบิหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ ระโนด ระโนด - - 2559 2562 97.47

20
คลองระบายนํ้าคลองพงัยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการนํ้า
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พงัยาง ระโนด - -

2561 2563 188.36

หมายเหตุปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -3  แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา (ต่อ) 

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

โครงการขนาดกลาง

21
คลองระบายนํ้าคลองโคกทอง - หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ  โครงการบริหาร
จัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท่าน ระโนด - -

2562 2564 444.49

22 ประตูระบายนํ้าคลองตะเครียะ  โครงการบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ ตะเครียะ ระโนด - - 2562 2562 75.00
23 อ่างเก็บนํ้าลําแซง เขาพระ รัตภูมิ 7,000 8.03 2564 2567 600.00
24 อ่างเก็บนํ้าลําขัน เขาพระ รัตภูมิ 5,000 3.60 2565 2568 600.00
25 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ - 0.60 2560 2561 95.47
26 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ชะแล้ สทิงพระ - 0.00 2562 2563 172.00
27 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านชุมพล จังหวัดสงขลา บ้านชุมพล สทิงพระ - 1.83 2567 2568 170.00

28
สถานีสูบนํ้าพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสงขลา คลองรี สทิงพระ -

2560 2563 311.47

29 โครงการสถานีสูบนํ้าสนามชัย จังหวัดสงขลา สนามชัย สทิงพระ - 2563 2565 983.43
30 คลองระบายนํ้าคลองหนัง โครงการบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ คลองรี สทิงพระ - 2564 2566 370.00
31 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดสงขลา สทิงพระ,สิงหนคร 3.40 2562 2563 386.40
32 อ่างเก็บนํ้าคลองผักบุ้ง สะบ้าย้อย 4,000 9.00 2565 2567 400.00
33 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงเพง็ยา ระยะท่ี 1 จังหวัดสงขลา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย 0.00 2560 2563 436.85
34 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทุ่งพอ จังหวัดสงขลา ทุ่งพอ สะบ้าย้อย 2.40 2565 2566 150.00
35 โครงการระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย - 2564 2565 150.00 อยู่ระหว่างการศกึษา

36 ระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบคลองราไมย์ เปียน สะบ้าย้อย - 2565 2566 160.00 อยู่ระหว่างการศกึษา

37 ระบบระบายนํ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านเพง็ยา โครงการแก้มลิงบ้านเพง็ยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย - 2566 2566 83.15 อยู่ระหว่างการศกึษา

38 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางเขียด บางเขียด สิงหนคร 2.50 2560 2561 139.67 อยู่ระหว่างการศกึษา

39 โครงการแก้มลิงฉลุง จังหวัดสงขลา ฉลุง หาดใหญ่ 2.00 2563 2564 200.00
40 โครงการคลองระบายนํ้าคลองตง จังหวัดสงขลา พะตง หาดใหญ่ - 2563 2565 301.05
41 คลองระบายนํ้าคลองนํ้าน้อย-คลองกํานัน นํ้าน้อย หาดใหญ่ - 2566 2567 120.00

รวม 19,000 63.89 10,667.15

ปีแล้วเสร็จ หมายเหตุท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา 

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

1 ฝายวัดป่ากันตพงษ์ - บางเหร่ียง ควนเนียง สงขลา 0.01 2561 2561 25.00
2 ฝายคลองปลักโหนด - คู จะนะ สงขลา 0.02 2561 2561 27.00
3 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านแม่ทอม - แม่ทอม บางกลํ่า สงขลา 0.00 2561 2561 31.97
4 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโหละยาว โหละยาว ควนรู รัตภูมิ สงขลา 0.00 2561 2561 40.00
5 ฝายคลองนางาม - ปาร์ดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.01 2561 2561 15.00
6 ระบบท่อส่งน้ําบ้านนา - ปาร์ดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.01 2561 2561 9.80
7 ฝายบ้านทับหลวง - คหูา  สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2561 2561 30.00
8 แก้มลิงปลักโตะ๊เหยย - คู จะนะ สงขลา 0.06 2562 2562 19.14
9 อาคารอัดน้ําบ้านปากช่อง (ระยะท่ี 2) ปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.02 2562 2562 20.00
10 ฝายบ้านตรับ ตรับ จะโหนง จะนะ สงขลา 0.02 2562 2562 30.00
11 ฝายคลองกระอาน บ้านกระอาน  ม.4 ท่าม่วง เทพา สงขลา 0.05 2562 2562 30.00
12 ระบบส่งน้ําคลองกระอาน บ้านกระอาน  ม.4 ท่าม่วง เทพา สงขลา 0.05 2562 2562 20.00
13 แก้มลิงย่านยาว - ปากบาง เทพา สงขลา 0.07 2562 2562 80.00
14 ระบบส่งน้ําฝายบ้านคลองหาร  ระยะ 2 บ้านคลองหาร ประกอบ นาทวี สงขลา 0.01 2562 2562 15.00
15 ฝายคลองสนิม ม.4 บ้านทุ่งเปรียง ประกอบ นาทวี สงขลา 0.01 2562 2562 40.00
16 แก้มลิงบ้านโครง ม.2 บ้านโครง ประกอบ นาทวี สงขลา 0.32 2562 2562 40.00
17 แก้มลิงบ้านทุ่งโตนด - นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 0.01 2562 2562 25.00
18 แก้มลิงธรรมเจริญ - นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 0.01 2562 2562 20.00
19 แก้มลิงบ้านยวนยาง ยวนยาง บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา 0.03 2562 2562 30.00
20 แก้มลิงหนองพรุน้ําหัวนอน - ระโนด ระโนด สงขลา - 2562 2562 15.00
21 ฝายคลองลําแซง - เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.05 2562 2562 30.00
22 ฝายเขาพระ - เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.05 2562 2562 30.00
23 ฝายบ้านสอยดาว สอยดาว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.05 2562 2562 30.00
24 ฝายคลองรัตภูมิ สอยดาว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.05 2562 2562 30.00
25 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโหละยาว (ระยะท่ี 2) โหละยาว ควนรู รัตภูมิ สงขลา 0.00 2562 2562 30.00
26 แก้มลิงพุน้ําร้อน - เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.42 2562 2562 9.30
27 ฝายบ้านถํ้าครก บ้านถํ้าครก  ม.2 คหูา สะบ้าย้อย สงขลา 0.04 2562 2562 30.00
28 แก้มลิงหนองลือแบ พร้อมอาคารประกอบ นาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 0.10 2562 2562 24.00
29 แก้มลิงบ้านนาจะแหน - จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 0.41 2562 2562 14.63
30 ฝายบ้านสนีบน บ้านสนีบน ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.01 2562 2562 45.00

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา  (ต่อ)   

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

31 ระบบส่งนํ้าฝายบ้านสะนี - ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.01 2562 2562 40.00
32 ฝายคลองลําทับ ระยะ 1 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2562 2562 20.00
33 แก้มลิงบีงิง บ้านบิงิง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.24 2562 2562 25.00
34 แก้มลิงบูเกะบูโละ - ธารครีิ สะบ้าย้อย สงขลา 0.06 2562 2562 24.03
35 ฝายบ้านปลายโหย - บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2562 2562 40.00
36 ฝายบ้านเก่า บ้านเก่า เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 0.16 2562 2562 40.00
37 ระบบส่งนํ้าฝายบ้านไร่  ระยะ  2 บ้านไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.00 2562 2562 20.00
38 แก้มลิงบ้านไร่ - สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.01 2562 2562 35.00
39 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าคลองวาด - ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา - 2562 2562 30.00
40 แก้มลิงหนองบ้านพรุบัว - กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา - 2563 2563 15.00
41 แก้มลิงพรุบัว  - เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา 1.00 2563 2563 20.00
42 ฝายบ้านทุ่งโพธ์ิ บ้านทุ่งโพธ์ิ  ม.5 ลําไพล เทพา สงขลา 0.04 2563 2563 30.00
43 แก้มลิงคลองยอ คลองยอ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.32 2563 2563 30.00
44 ฝายคลองหมอสุข ม.4 บ้านทุ่งเปรียง ประกอบ นาทวี สงขลา 0.02 2563 2563 40.00
45 แก้มลิงหนองพรุนํ้าหัวนอนช่วง2  - ระโนด ระโนด สงขลา 1.00 2563 2563 30.00
46 ฝายคลองลําทับ บ้านสนี ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2563 2563 80.00
47 ระบบส่งนํ้าฝายแกแดะ ธารครีี ธารครีี สะบ้าย้อย สงขลา 0.10 2563 2563 20.00
48 ฝายบ้านนากัน บ้านนากัน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2563 2563 40.00
49 ฝายประดอยา - บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา - 2563 2563 40.00
50 แก้มลิงบึงแลแบง - สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.03 2563 2563 8.00
51 ฝายบ้านควนเขาวัง บ้านโคกข้ีเหล็ก ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 0.03 2563 2563 18.00
52 ฝายบ้านควนข้ีแรด บ้านควนข้ีแรด พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.01 2563 2563 18.00
53 ฝายคลองโล๊ะมุด พะตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.01 2563 2563 30.00
54 แก้มลิงลิวง บ้านลิวง ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 0.50 2564 2564 40.00
55 ฝายบ้านลําชิง บ้านลําชิง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.01 2564 2564 30.00
56 สถานีสูบน้ําบางกลํ่า บางกลํ่า บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา - 2564 2564 30.00
57 ก่อสร้างท่อส่งน้ําก้างปลา  - ปาร์ดงัเบซา สะเดา สงขลา  - 2564 2564 20.00
58 ระบบท่อส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านแกแดะ - ธารครีี สะบ้าย้อย สงขลา - 2564 2564 3.00
59 ฝายห้วยบอน บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2564 2564 40.00
60 ฝายบ้านควนตานี - สํานักแตว้ สะเดา สงขลา 0.02 2565 2565 30.00

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา  (ต่อ) 

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

61 ระบบท่อส่งน้ํา พร้อมอาคารประกอบ สายท่ี 1 , สายท่ี 2 และสายท่ี 3 ฝายคลองสิกะ - บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา - 2565 2565 10.00
62 สถานีสูบน้ําคลองแห แห่งท่ี 2 คลองแห คลองแห หาดใหญ่ สงขลา  - 2565 2565 40.00
63 สถานีสูบน้ําบ้านคลองหวะ คลองหวะ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา - 2565 2565 12.00
64 ฝายบ้านท่าข่อย บ้านท่าข่อย ปาดงัเบซาร์ หาดใหญ่ สงขลา 0.02 2565 2565 30.00
65 อาคารบังคบัน้ําคลองลําใหญ่ - พังลา สะเดา สงขลา 0.02 2566 2566 25.00
66 ฝายบ้านทุ่งไพล บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.02 2566 2566 40.00
67 ฝายบ้านเกาะยาง - เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.01 2566 2566 30.00
68 ระบบท่อส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบฝายสํานักเอาะ - เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา - 2566 2566 3.00
69 แก้มลิงเมาะลาแต เมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.10 2566 2566 25.00
70 แก้มลิงทุ่งพอ บ้านสนี ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.40 2566 2566 80.00
71 ระบบส่งน้ําบ้านโหนด บ้านโหนด บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.01 2566 2566 25.00
72 ระบบท่อส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบฝายไร่เหนือ - บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา - 2566 2566 3.00
73 อาคารบังคบัน้ําบ้านปลักเด พะตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.02 2566 2566 30.00
74 ฝายบ้านคลองตง พะตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.01 2566 2566 30.00
75 ฝายบ้านควนเนียง พะตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.01 2566 2566 30.00
76 ฝายน้ําล้นคลองตง - พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.01 2566 2566 35.00

ท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ จังหวัด ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ 4,838,674 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 3,212,982  ไร่ หรือประมาณร้อยละ 66.40 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 466,437 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 
14.52 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  
 จังหวัดสงขลา มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 127 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 10 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 41 โครงการ และขนาดเล็ก 76 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้า
ได้เพ่ิมอีก 251.84 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 72,060 ไร่ ใช้วงเงินรวม 27,195.52 ล้าน 
โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 
 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 90 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ โครงการขนาด
กลาง 23 โครงการและขนาดเล็ก 64 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 38.97 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 2,750 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 17,206.87 
ล้านบาท 
 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) 
 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 37 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 7 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 18 โครงการ และขนาดเล็ก 12 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 212.87 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 69,310 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 
9,988.65 ล้านบาท 
 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 
 จังหวัดสงขลายังไม่มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)  
 
ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสงขลา 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
4,838,674 3,212,982 466,437 72,060 538,497

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 
 


