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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่  2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม  (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

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

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 
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บทที ่1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีพื้นที่ 
1,870,754 ไร่ หรือประมาณ 2,993 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้พื้นที่ทาง
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคัญ ๆ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นที่ค่อยๆ ลาดเอียง
ลงสู่ทะเลด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ าเค็มขึ้น
ถึง มีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีล าน้ าสายสั้นๆ ไหลผ่านซึ่งเกิด
จากภูเขาโดยรอบ พื้นที่ทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิว
เขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย นอกจากนั้นยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ส าคัญได้แก่ เขาจีน 

เขาบารังเขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง โดยมีอาณาเขตติดตอ่ทั้ง 4 ด้าน ดังนี ้

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดตรัง 
-    ทิศใต ้  ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดสงชลา 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ทะเลอันดามัน  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต ้จากมหาสมุทรอินเดยี ลักษณะภูมอิากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤด ูได้แก ่ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 

ถึงเดือนธันวาคม  ฤดูร้อนช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปโีดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปร
ภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 
ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสตูล 

 

ตัวแปรภูมิอากาศ ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยรายป ี

อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) 26.7 (ต.ค.) - 28.4 (มี.ค.) 27.50 
ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 69.0 (ก.พ.) - 85.0 (ก.ย.-ต.ค.) 79.00 
เมฆปกคลุม (0-10) 4.8 (ม.ค.) - 8.1 (ก.ย.) 6.90 
ความเร็วลม (น๊อต) 1.2 (พ.ค.) - 4.9 (ม.ค.) 2.30 
ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย 

(มิลลิเมตร) 
108.3 (พ.ย.) - 182.6 (มี.ค.) 1,667.80 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดสตูล 

ส่วนวางโครงการที่ 4 ส านักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดนิและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,870,754 ไร่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 2  ลุ่มคือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

(รหัสลุ่มน้ า 23) และลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (รหัสลุ่มน้ า 25) โดยตั้งอยู่ในลุ่มน้ าสาขาต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มี
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี ้

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 811,338 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 43 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 39 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดงใน
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสตูล   
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พื้นที่ป่า          804,099  42.98 
ไม้ยืนต้น          738,656  39.48 
พื้นที่น้ า 142,196 7.60 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 65,197 3.49 
พื้นที่นา 53,083 2.84 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 35,297 1.89 
ไม้ผล 19,478 1.04 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 10,024 0.54 
พื้นที่ลุ่ม 1,772 0.09 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 831 0.04 
พืชสวน 121 0.01 

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

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 45.78 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที ่1-3 จ าแนกกลุ่มดนิที่พบในจังหวัดสตูล 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง            700,076  37.42 
ดินในพื้นดอนในเขตดินชื้น            614,271  32.84 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด            438,139  23.42 
ดินในพื้นที่ราบลุ่ม            114,238  6.11 
ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินแหง้               3,106  0.17 
กลุ่มชุดดินผสม                  924  0.05 

ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสตูลมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 77,679 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 44,750 
ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 319,700 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดสตูล เมื่อท าการ
ค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสตูลมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.74 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 
20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 401,982 คน รายละเอียดแสดงในตารางที ่1-4 

ตารางที ่1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสตูล 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบนั) 319,700 
2565 338,539 
2570 358,488 
2575 379,612 
2580 (อนาคต 20 ปี) 401,982 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดสตูล (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 34,938 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 60 ของ
ประเทศ และล าดับที่ 13 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 58.07 และภาคเกษตรร้อยละ 
41.93   โดยมีรายได้เฉลี่ย 22,614 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสตูลมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 77,679 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 44,750 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 57.61 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดสตูล ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร ่

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี 390 390 415 

ข้าวนาปรัง 433 380 439 

ยางพารา 259 253 244 

ปาล์มน้ ามัน 2,067 2,419 2,540 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที ่2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดสตูล มีแหล่งน ้ำผิวดินที่ส้ำคัญ คือ 

- คลองละงู ควำมยำวประมำณ 73.44 กิโลเมตร ต้นน ้ำอยู่บริเวณเทือกเขำด้ำนใต้ของจังหวัดตรังและ
สงขลำ ไหลมำทำงด้ำนเหนือของจังหวัดตำมแนวเส้นแบ่งเขตอ้ำเภอละงูและอ้ำเภอควนกำหลงควำมยำวประมำณ  

47 กิโลเมตร ไหลมำบรรจบกับคลองปำกบำรำ 

-  คลองม้าบัง ต้นน ้ำมีอยู่บริเวณเทือกเขำระหว่ำงอ้ำเภอควนกำหลงและอ้ำเภอควนโดน 

-  คลองการะเกต ควำมยำวประมำณ 44.58 กิโลเมตร ต้นน ้ำอยู่บริเวณเขำสำมยอด ดอนสีเดน ไหลผ่ำน
อ้ำเภอควนกำหลงเข้ำสู่อ้ำเภอท่ำแพ และไหลออกสู่ทะเลบริเวณปำกอ่ำวเกำะแดง 

-  คลองล้าโลนน้อย ควำมยำวประมำณ 15.17 กิโลเมตร มีต้นน ้ำอยู่บริเวณเขำเขียว เขำไคร 
เขำโต๊ะไหลผ่ำนเขตอ้ำเภอควนกำหลง มำบรรจบกับคลองละงูที่บ้ำนตำแหลม เป็นคลองที่มีสำยน ้ำไหลตลอด 
ทั งป ี

-  คลองท่าจีน ควำมยำวประมำณ 33.96 กิโลเมตร ต้นน ้ำเกิดบริเวณเทือกเขำติดกับประเทศ 
มำเลเซีย เขตอ้ำเภอเมืองสตูล คลองสำยนี อยู่ทำงทิศตะวันออกของอ้ำเภอเมือง ไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่ำว 
ท่ำจีน 
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รูปที ่2-1 ล้ำน ำ้และระบบล้ำน ้ำ จังหวัดสตูล 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดสตูลยังไม่มีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีโครงกำรชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั งสิ น 149 แห่ง  สำมำรถเก็บกักน ้ำได้ 3.46 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

พื นที่ชลประทำน 64,447 ไร ่รำยละเอียดตำมตำรำงที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
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ตารางที ่2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสตูล 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม

1.อา่งเกบ็น ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 16                 16                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 1,500              1,500              

2.แกม้ลิง

  - จ้านวน (แห่ง) 2                   2                    

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.16               1.16                

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) 2                  33                 35                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 37,570           600                38,170             

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) 1                  1                    

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 2,793.00         2,793              

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 7                   7                    

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 15,750            15,750             

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 27                 27                  

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 8,840              8,840              

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -                 

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

8.อืน่ ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) 76                 76                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 2.30               2.30                

  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

รวมทกุประเภท

  - จ านวน (แหง่) -                3                  161                164                

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -                -                3.46               3.46                

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                40,363           26,690            67,053            
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รูปที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ในปัจจุบัน จังหวัดสตูล 
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ตารางที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดสตูล 

 
2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1  สถานการณ์ดา้นการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสตูล โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที ่ 2-3 พบว่ำพื นที่ส่วน
ใหญ่ประมำณร้อยละ 69 มีปญัหำภัยแล้งในระดับต่้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-3  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน

(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริม่ เสร็จ

1 ฝายดุสน ควนโดน ควนโดน 38,461           2501 2507

3 ฝายท่าแพร ควนโดน ควนโดน 14,600           2551 2551

2 ปตร.บาโรย ปากน ้า ละงู 5,000             2518 2521

รวม -           58,061           

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปก่ีอสร้าง
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รูปที ่2-3 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดสตูล 

ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน (2556) 

อ.ทุ่งหว้า 

อ.มะนัง 

อ.ละงู 

อ.ท่าแพ 

อ.ควนกาหลง 

อ.ควนโดน 

อ.เมือง 

จ.ตรัง 

จ.พัทลงุ 

 
 
จ.สงขลา 
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2.3.2 สถานการณ์ดา้นน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภำพกำรเกิดอุทกภัยในจังหวัดสตูล สำเหตุหลักเกิดจำกปริมำณฝนที่ตกหนัก และอิทธพิลน ้ำขึ น-น ้ำลง ของ
ทะเลอันดำมัน อีกทั งปัญหำกำรบุกรุก และสิ่งก่อสร้ำงขวำงทำงน ้ำ โดยสำมำรถแยกลักษณะกำรเกิดอุทกภัยเป็น 2 

ลักษณะ ได้แก่ น ้ำท่วมฉับพลนัและน ้ำท่วมขงัล้นตลิ่งบริเวณพื นทีอ่้ำเภอทุ่งหว้ำ อ้ำเภอละง ูอ้ำเภอมะนัง อ้ำเภอท่ำแพ 

ควนกำหลง ควนโดน และอ้ำเภอเมือง 

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกของจังหวัดสตูล โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA)  พ.ศ.2556   พบว่ำพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำกต่้ำและปำน
กลำง ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปที ่2-4 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่มำ : GISDA (2556) 

อ.ทุ่งหว้า 

อ.มะนัง 

อ.ละงู 

อ.ท่าแพ 

อ.ควนกาหลง 

อ.ควนโดน 

อ.เมือง 

จ.ตรัง 

จ.พัทลงุ 

 
 
จ.สงขลา 
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บทที ่3 
ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดสตูลครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่
ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 17.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป ีและจะ
เพิ่มเป็น 18.54 , 19.63 และ 22.01 ล้านลกูบาศกเ์มตร/ป ีในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดสตูลกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัด
สตูล        จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้าจังหวัดสตูล     เท่ากับ   2,093.74  

ล้านลูกบาศกเ์มตร/ป ี

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปจัจุบัน และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปไดด้ังนี  ความ
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ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 2,719.47 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป ี  และความตอ้งการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพ่ิม
เป็น 2,848.77 , 2,848.77 , 2,848.77 ล้านลูกบาศก์เมตร/ป ี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกา้ลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 3.42 ล้านลูกบาศกเ์มตร/ป ี และจะเพิ่มเป็น 3.59 , 3.76 และ 4.10 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ป ี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสตูล 

 
 

 

 

 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)

1 อปุโภค-บริโภค 17.50                18.54                19.63                22.01                

2 รักษาระบบนิเวศน์ 2,093.74            2,093.74            2,093.74            2,093.74            

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 74.17                203.46              203.46              203.46              

  - นอกเขตชลประทาน 2,645.31            2,645.31            2,645.31            2,645.31            

  - รวม 2,719.47            2,848.77            2,848.77            2,848.77            

4 อตุสาหกรรม 3.42                 3.59                 3.76                 4.10                 

รวม 4,834.14           4,964.63           4,965.90           4,968.62           

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที ่4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน า้ เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก ่

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอทุกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบรหิารจดัการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คอื “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน า้ (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน า้และเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน า้ให้เกิดความสมดุล 
2)   บรหิารจัดการน า้อย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอนัเกิดจากน า้ตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน า้ และการบรหิารจัดการน า้ 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน า้และเพิ่มพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน า้ (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน า้อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น า้ 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน า้ 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน า้ชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส , ปัตตานี , ยะลา , สงชลา ,สตูล  มี
วิสัยทัศน์คือ “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเช่ือมโยงสู่อาเซี่ยน” ”  และมีประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี  

1)   พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการตลาด   
2)   ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ 
3)   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุข
ยั่งยืน ประตูสู่อาเซี่ยน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี  

1) การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปรรูปการบริการและการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้า
การเกษตรประมงและภูมิปัญญา 

3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคม การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด
และเชื่อมโยงสู่อาเซียน  

4) การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าร ิ
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง  
- ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที ่(AREA BASE) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดสตูล มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 40 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาด
เล็ก 36 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก  41.71 ล้านลูกบาศก์
เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพ่ิมขึ น 112,345 ไร ่ใช้วงเงินรวม 2,870 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 
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ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 
 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 37 และ 3 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้า
ท่วม 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -                 

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -                 

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -                 

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -                 

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 6                   6                   

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 40.34              40.34              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 109,454           109,454           

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,000.0000       2,000.0000       

3. ขนาดเลก็

  - จ านวน (โครงการ) 28                  6                   34                  

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 1.33                0.04                1.37                

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 2,900              2,900              

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 695.0000         175.0000         870.0000         

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 34                  6                   -                 40                  

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 41.67              0.04               -                 41.71              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 112,354           -                 -                 112,354           

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,695.0000       175.0000         -                 2,870.0000       

ขนาดโครงการ

ระยะสัน้ (2561-2565)แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพฒันาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 

 
 
 
 
 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 3                  1,480.0000     3                  520.0000        6                  2,000.0000     

ขนาดเลก็ 34                870.0000        34                870.0000        

รวม 37                2,350            3                  520               40                2,870.0000     

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2

(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3

(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อา่งเกบ็น ้าคลองชา้ง ทุง่นุ้ย ควนกาหลง 32,600.00 31.70         2562 2564 360.0000       

2 พฒันาและเพิม่ศักยภาพลุ่มน ้าสาคร สาคร ทา่แพ 4,000.00 2.88          2564 2565 200.0000       

3 อา่งเกบ็น ้าล้าโลน อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ ละงู 68,754.00 5.76          2564 2565 920.0000       

4 โครงการระบบระบายน ้าพร้อมอาคาร

ประกอบบา้นปลักแรด

สาคร ทา่แพ 3,000.00 - 2561 2562 110.0000       

5 โครงการระบบระบายน ้าพร้อมอาคาร

ประกอบบา้นราไว

ขอนคลาน ทุง่หว้า 1,100.00 - 2561 2562 110.0000       

6 คลองระบายน ้าคลองละงู-คลองน ้าเค็ม ละงู ละงู - 2561 2564 300.0000       

รวม 109,454 40.34         2,000.0000     

ปีแล้วเสรจ็ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสรา้ง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล 

 
 
 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1 อาคารบงัคับน ้าบา้นทุ่งบหุลัง ทุ่งบหุลัง ทุ่งหว้า  - 0.011 2561 2561 30

2 ระบบทอ่ส่งน ้าธาราสวรรค์ ควนกาหลง ควนกาหลง   - 0.4608 2562 2562 26

3 อาคารบงัคับน ้าบา้นผังปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ปาล์มพฒันา มะนัง  - 0.035 2562 2562 22

4 อาคารอดัน ้าคลองโต๊ะมายอ บา้นควน เมือง - 0.035 2562 2562 10

5 ฝายน ้าตกสายใจพร้อมระบบส่งน ้า ควนกาหลง ควนกาหลง - 0.045 2562 2562 25

6 อาคารอดัน ้าบา้นทุ่งนางแกว้ น ้าผุด ละงู - 0.035 2563 2563 18

7 ปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายน ้าตกเขาเขต ปยูู เมือง - - 2563 2563 40

8 ฝายหว้ยลิเกพร้อมระบบส่งน ้าระยะที่ 1 ควนกาหลง ควนกาหลง - 0.05 2563 2563 60

9 อาคารอดัน ้าคลองกาแนะพร้อมระบบส่งน ้า บา้นควน เมือง  - 0.05 2563 2563 35

10 อาคารบงัคับน ้าพร้อมระบบส่งน ้าบา้นวังตง นาทอน ทุ่งหว้า  - 0.15 2564 2564 40

11 ฝายหว้ยลิเกพร้อมระบบส่งน ้าระยะที่ 2 ควนกาหลง ควนกาหลง - 0.035 2564 2564 40

12 ฝายคลองละงู ปาล์มพฒันา มะนัง  - 0.019 2564 2564 40

13 อาคารอดัน ้าวัดหว้ยเขต น ้าผุด ละงู - 0.018 2565 2565 20

14 ฝายหนานสุขสินพร้อมระบบส่งน ้า ปาล์มพฒันา มะนัง - 0.012 2565 2565 40

15 ฝายย่าบลพร้อมระบบส่งน ้า ปาล์มพฒันา มะนัง - 0.014 2566 2566 40

16 ระบบส่งน ้าต้าบลปาล์มพฒันา ปาล์มพฒันา มะนัง - 0.011 2566 2566 35

17 ฝายคลองหลงหนา อใุดเจริญ ควนกาหลง - 0.011 2566 2566 30

18 ฝายหว้ยไม้แกน่ อใุดเจริญ ควนกาหลง - 0.011 2566 2566 30

19 อาคารอดัน ้าส้านักสงฆ์พลับพลาชยัพร้อมระบบส่งน ้า เกตรี เมือง  - 0.052 2562 2562 24

20 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้าบา้นปนัจอร์ ควนโดน ควนโดน 800 - 2562 2562 20

21 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นปลักมาลัยพร้อมระบบทอ่ส่งน ้า กา้แพง ละงู 800 - 2562 2562 20

22 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นควนบอ่ทอง ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 500 - 2563 2563 20

23 สถานนีสูบน ้าด้วยไฟฟา้บา้นคลองดาหล้า ทา่แพ ทา่แพ 800 - 2564 2564 20

24 แกม้ลิงศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน ้าจืดสตูล ละงู ละงู - 0.32 2562 2562 40

25 ปรับปรุงแกม้ลิงบา้นตันหยงกลิง เกาะสาหร่าย ควนกาหลง - - 2563 2563 15

26 ปรับปรุง ทรบ.หว้ยลุง ควนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 20

27 ปตร.ปลายคลองระบายสายใหญ่ ฝายคลองทา่แพร บา้นควน เมือง - - 2563 2563 10

28 ทรบ.กลางคองระบายสายใหญ่ ฝายคลองทา่แพร กม. 7+800 ควนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 10

29 ทรบ.กลางคองระบายสายใหญ่ ฝายคลองทา่แพร กม. 8+900 ควนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 10

30 ทรบ.กลางคองระบายสายใหญ่ ฝายคลองทา่แพร กม. 11+200 ควนโพธ์ิ เมือง - - 2563 2563 10

31 ทรบ.กลางคองระบายสายใหญ่ ฝายคลองทา่แพร กม. 14+100 ควนโดน ควนโดน - - 2563 2563 10

32 สถานีสูบน ้า ทรบ.หว้ยลุง ควนโพธ์ิ เมือง - - 2565 2565 20

33 สถานีสูบน ้า ทรบ.เกตรี เกตรี เมือง - - 2566 2566 20

34 สถานีสูบน ้า ทรบ.วังพะเนียด เกตรี เมือง - - 2567 2567 20

รวม 2,900.00   1.37           870.0000     

โครงการ ปีแลว้เสร็จปี ก่อสร้าง
ที่

ต าบล อ าเภอ
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดสตูล มีพื้นที่ 1,870,754 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 811,338 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 43 ของพื้นที่
จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 64,447 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 7.94 

ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 40 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาดเล็ก 34 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 41.71 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 112,354 ไร่ รวมเป็น 176,801 ไร่ ใช้วงเงินรวม 2,870 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตาม
ระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 34 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการและขนาดเล็ก 
28 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 41.67 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน 112,354 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,695 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 6 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 6 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 0.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะ
กลาง 175 ล้านบาท 

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

 ไม่มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว   

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสตูล  

พื้นที่จังหวัด  

(ไร่) 

พื้นที่เกษตรกรรม 

(ไร่) 
พื้นที่ชลประทาน

ปัจจุบัน  

(ไร่) 

พื้นที่ชลประทานที่
เพิ่มขึ้นตามแผน

หลักการพัฒนาการ
ชลประทาน 20 ปี 

(ไร่) 

รวมพื้นที่
ชลประทานทั้งหมด
เมื่อสิ้นแผน 20 ปี 

1,870,754 811,338 64,447 112,354 176,801 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นที่ส้าหรับบางโครงการที่มีพื้นที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาต ิเป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


