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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 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทาง         

ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนา 

ในระดับจังหวัด 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 ความสอดคล้องกับปัญหา        

ที่เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ       

โดยพิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) แผนงานระยะกลาง         

(พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ. 2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค   
ที่จัดทําขึ้นน้ี เป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทาง    
ในการวางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดตรัง ต้ังอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย  ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 34 ลิปดา

เหนือ ถึง 99 องศา 37 ลิปดาตะวันออก และ ลองติจูดที่ 7 องศา 56 ลิปดาเหนือ ถึง 99 องศา 61 ลิปดาตะวันออก 

ติดกับทะเลอันดามัน แห่งมหาสมุทรอินเดีย จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ 
(Agri Map Online) มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,073,449 ไร่ ใหญ่เป็นลําดับที่ 4   

ของภาคใต้ และลําดับที่ 33 ของประเทศ  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร    

มีพ้ืนที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จํานวน 46 เกาะ ที่สําคัญ
หลายเกาะ เช่น เกาะลิบงเป็นเกาะใหญ่ที่สุด เกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสตูล 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดพัทลุง 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดกระบ่ี 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดตรังจัดเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ที่มีอากาศร้อนช้ืน  อุณหภูมิสูงตลอดปี  มีฝนตกชุก  

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  และลม
มรสุมจากทะเลจีนใต้ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  ของทุกปี ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ชนิดน้ี ทําให้
บริเวณพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 
1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตรัง 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 24.1 -29.7 27.4 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 78.4 – 94.8 88.5 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.59 – 2.15 1.2 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 923.7 -1,088.6 981.4 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 2,151.1 – 2,203.5 2,177.3 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดตรัง 

ส่วนวางโครงการท่ี 4 สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 จังหวัดตรัง  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 2,958,359  ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก และลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 

ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,849,299 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.30 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 62.51 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดตรัง  
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ไม้ยืนต้น          1,849,299 62.51
พ้ืนที่ป่า          761,641 25.74
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          139,159 4.70
พ้ืนที่นํ้า           91,626 3.09
พ้ืนที่นา            32,919 1.11
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด            30,824 1.04
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า            30,083 1.01
ไม้ผล             17,611 0.59
พ้ืนที่ลุ่ม             4,711 0.15
พืชไร่             170 0.00
พืชสวน               161 0.00
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               137 0.00

 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดตรัง (Agri Map พ.ศ.2561) 
 
1.3.2 ทรัพยากรดิน 
            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน
ในเขตดินช้ืน มีเน้ือที่ร้อยละ 57.05 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  
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ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดตรัง 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินช้ืน              1,687,834                     57.05  
ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง              681,924 23.05  
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด              478,291                     14.29  
ดินในพ้ืนที่ราบสูง                 158,701                      5.36  
ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง              7,035                     0.23  

ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตรังมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 192,615 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 80,551 
ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 643,072 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดตรัง เมื่อทําการ
คํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี 
พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดตรังมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.48 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 
20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 710,498 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

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

2560 (ปัจจุบัน) 643,072
2565 659,304
2570 675,945
2575 693,006
2580 (อนาคต 20 ปี) 710,498

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

 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดตรัง (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 67,348 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 40 ของ
ประเทศ และลําดับที่ 7 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 69.08 และภาคเกษตรร้อยละ 
30.91   โดยมีรายได้เฉลี่ย 21,814 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดตรังมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 192,615 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 80,551
ครัวเรือน หรือร้อยละ 41.81 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดตรัง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 
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ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ข้าวนาปี                    377                    386                    413  
ข้าวนาปรัง                    451                    457                    486  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                    -                    -                    -  
มันสําปะหลัง                    -                    -                    -  
อ้อย                    -                    -                    -  
ยางพารา                    259                    258                    245  

ปาล์มนํ้ามัน                   2,866 
                  
2,880  

                  
2,989  

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดตรังต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดย
คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

- แม่น้ําตรัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด  บริเวณเขต  3 จังหวัด  คือ  จังหวัดพัทลุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง และเทือกเขาในจังหวัดกระบ่ีไหลผ่าน อําเภอรัษฎา อําเภอห้วยยอด 

อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมือง และอําเภอกันตัง ไหลลงทะเลอันดามันที่ปากนํ้ากันตัง อําเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลํานํ้าสาขา 49 สาขา ที่สําคัญและอยู่ในจังหวัดตรังมี 6 สาย 

คือ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลําภูรา คลองชี และคลองนางน้อย 

- คลองปะเหลียน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตอําเภอปะเหลียนและอําเภอย่านตาขาว เป็น
ลํานํ้าสายหลักของลุ่มนํ้าปะเหลียน มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยลํานํ้าสาขาย่อย 19 

สาขา และที่สําคัญมี 5 สาขา คือ คลองห้วยแดนหมี คลองบางหลุด คลองลําแคลง คลองลําปลอก และ
คลองลําพิกุล 

- คลองลิพัง มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตอําเภอปะเหลียนเป็นลํานํ้าหลักสายหน่ึงของลุ่มนํ้า
คลองละงู ไหลผ่านตําบลลิพัง ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และไหลลงสู่คลองหญ้าระ 

มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 

- คลองกะลาเสใหญ ่ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดตรังทางตอนเหนือ มีความ
ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

- คลองหลักขัน มีต้นกําเนิดจากบริเวณที่ราบเชิงเทือกเขาบรรทัดเขตอําเภอปะเหลียนมีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร มีลํานํ้าสาขาที่สําคัญ ได้แก่ คลองวังยาว มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร 

- คลองแร ่ มีต้นกําเนิดจากบริเวณที่ราบเชิงเทือกเขาบรรทัดเขตอําเภอปะเหลียน มีความยาวประมาณ 

22 กิโลเมตร 
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รูปที ่2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดตรัง 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดตรังยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 183 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 25.40 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 162,243 ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดตรัง 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 3                    8                     9                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 19.84              -                  19.84                
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 17,900             1,120               19,020              
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 1                    6                     7                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.50                5.40                 6.90                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                 -                  -                   
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 1                    71                   72                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 33,560             16,680             50,240              
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 2                    -                  2                     
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 31,560.00         -                  31,560              
5.สถานีสูบนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 18                   18                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 38,800             38,800              
6.ระบบส่งนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 10                   10                    
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 6,850               6,850                
7.ระบบระบายนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 1                     1                     
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                  -                   
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 1                    63                   64                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 -                  -                   
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 13,593             2,180               15,773              
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) -                8                   177                185                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                21.34             5.40                26.74               
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) -                96,613            65,630            162,243            
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดตรัง 

 

อ่างเก็บน้ําคลองท่างิ้ว 

ฝายคลองนางน้อย 

คันกั้นน้ํานาน่ามเหนือ - ใต้ 

ปตร.คลองปะลาเส 

ปตร.คลองปะเหลียน 

แก้มลิงบ้านหนองยาว 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดตรัง 

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

1 โครงการฝายคลองนางน้อย ละมอ  เมือง -            33,560             2512 2521
2 โครงการคันก้ันนํ้านาท่ามเหนือ-ใต้ นาท่ามใต้  เมือง -            13,593             2492 2495
3 โครงการ ปตร. คลองกะลาเส กะลาเส สิเกา -            14,728             2527 2533
4 โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองท่าง้ิว ท่างิ้ว ห้วยยอด 18.500        17,900             2537 2543
5 โครงการปตร. คลองปะเหลียน ปะเหลียน ปะเหลียน -            16,832             2543 2548
6 แก้มลิงบ้านหนองยาว โคกยา กันตรัง 1.500         -                 
7 อ่างเก็บนํ้าบ้านทุ่งหลวง วังมะปราง วังวิเศษ 0.215         -                 2556 2557
8 อ่างเก็บนํ้าบ้านพรุเตย กะลาเส สิเกา 1.122         500                 2553 2553

รวม 21.34         97,113            

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดตรัง โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 77 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเมือง รัษฎา ห้วยยอด นาโยง ปะเหลียน ย่านตาขาว กันตัง สิ
เกา และวังวิเศษ ดังแสดงในรูปที ่2-3  
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดตรัง 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 

 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 2 
จังหวัดตรัง                                                                                                                                    สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                              
2-7 

2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 
 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดตรัง มีการเกิดอุทกภัยจากการที่มีฝนตกหนักจากต้นนํ้าลงมามากจนลํานํ้า
สายหลักไม่สามารถระบายนํ้าได้ทัน พ้ืนที่ที่เกิดนํ้าท่วมเป็นประจําได้แก่ อําเภอรัษฎา ห้วยยอด นาโยง ปะเหลียน 

ย่านตาขาว กันตัง หาดสําราญ สิเกา และวังวิเศษ สภาพนํ้าท่วมเกิดจากปริมาณนํ้าจํานวนมากที่ไหลมาจากเทือกเขา
บรรทัด ไหลมาบรรจบกับลํานํ้าสาขา รวมเป็นแม่นํ้าตรัง แล้วไหลผ่าน อําเภอรัษฎา อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ 

อําเภอเมือง และอําเภอกันตัง ไหลลงทะเลอันดามันที่ปากนํ้ากันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จึงทําให้เกิดนํ้าเข้าท่วม
พ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร 

 จากข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดตรัง  โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมปานกลาง ประมาณ
ร้อยละ 29 พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมตํ่า ประมาณร้อยละ 28 และพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูง ประมาณร้อยละ 13  โดยความเสี่ยง
และความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งแม่นํ้าตรังและคลองปะเหลียน  ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดตรัง 

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 

 ในส่วนของจังหวัดตรัง มีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมแม่นํ้าตรัง มีพ้ืนที่ประมาณ 101,538 ไร่ อยู่ทางตอนกลางของ
จังหวัด ไปตามลํานํ้าแม่นํ้าตรัง ครอบคลุมอําเภอกันตรัง อําเภอเมืองตรัง อําเภอวังวิเศษและอําเภอห้วยยอด ดัง
แสดงในรูปที่ 2-5 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วมของจังหวัดตรังต้องมีการบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ต้นนํ้า การจัดทําแหล่งนํ้า
ชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการจัดทําแหล่งเก็บกักนํ้า
ทางตอนบนและลํานํ้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งภัยแล้งและนํ้าท่วม ในพ้ืนที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบกระจายนํ้า รวมถึงการเก็บนํ้าในลํานํ้า ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก 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 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดตรังครั้งน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลักที่
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 35.21 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 36.10  37.01 และ 38.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการนํ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายนํ้าของลุ่มนํ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มนํ้า และแบบจําลองนํ้าท่วม   

นํ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดตรังกับ
พ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดตรัง จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 

จังหวัดตรัง เท่ากับ 2,093.44 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรใน           

เขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน      

ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี             

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 901.06 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตร       

จะเพ่ิมเป็น 950.13  , 950.13 และ 950.13ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปีและ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปีและ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี       

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 13.90 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 14.60 , 15.30 และ 

16.68 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปีและ 20 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดตรัง 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 35.21                36.10                37.01                38.90                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 2,093.44            2,093.44            2,093.44            2,093.44            
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 170.84              219.91              219.91              219.91              
  - นอกเขตชลประทาน 730.22              730.22              730.22              730.22              
  - รวม 901.06              950.13              950.13              950.13              

4 อุตสาหกรรม 13.90                14.60                15.30                16.68                
รวม 3,043.61           3,094.27           3,095.88           3,099.15           

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

 

 

 

รักษาระบบนิเวศ
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บทท่ี 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 
4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558ถึง พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

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

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง 
 วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง คือ “ตรัง เมืองแห่งความสุข” การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ การสร้างความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้
ย่ังยืนและการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) ลดความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งนํ้า  ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนาแหล่งนํ้า  และระบบกระจายนํ้า 
3) ป้องกันและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5) สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6) กําหนดเขตและขุดลอกแนวร่องนํ้า  ร่วมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาแนวร่องนํ้า 
7) สร้างระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบ  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ต่อเน่ือง 
8) ส่งเสริมการสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน/อปท.  เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ  โดยใช้หลัก  3R  

(REDUCE  REUSE  RECYCLE) 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศูนย์กําจัดมูลฝอยภายใต้การรวมกลุ่มของ อปท. (CLUSTER) และเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะแบบถูกสุขลักษณะที่มีอยู่เดิม  และการจัดการของเสียอันตราย 
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 
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 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทานํ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดตรัง มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 43 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 

14 โครงการ และขนาดเล็ก 28 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 

38.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 80,600 ไร่ ใช้วงเงินรวม 4,900.6806 ล้านบาท          

ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง จําแนกตามขนาดและระยะดําเนินการ 

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

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) 1                     1                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                  
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 13,000              13,000              
  - วงเงิน (ล้านบาท) 601.0000          601.0000          
2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) 14                   14                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 36.66               36.66               
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 60,500              60,500              
  - วงเงิน (ล้านบาท) 3,438.6806        3,438.6806        
3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 23                   5                     28                   
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.80                 0.08                 1.88                 
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,100               -                  7,100               
  - วงเงิน (ล้านบาท) 676.0000          185.0000          861.0000          

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 38                  5                    -                 43                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 38.46              0.08                -                 38.54              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 80,600             -                 -                 80,600             
  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,715.6806       185.0000         -                 4,900.6806       

ขนาดโครงการ
แผนการพัฒนาชลประทาน ระยะ 20 ปี

 
จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 37 และ 4 โครงการ 
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ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บนํ้า มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนนํ้า
และน้ําท่วม 

 

ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

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

ขนาดใหญ่ 1                   601.0000        1                   601.0000        
ขนาดกลาง 9                   2,333.4306       5                   1,105.2500      14                  3,438.6806      
ขนาดเล็ก 28                  861.0000         28                  861.0000        

รวม 37                  3,194.4306       6                   1,706.2500      43                  4,900.6806      

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
(การสร้างความม่ันคงของน้ํา

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
(การจัดการน้ําท่วมและอุทกภัย)

 
 
ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ ่ระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง 

พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 โครงการระบบระบายนํ้าแม่นํ้าตรัง บางรัก เมือง 13,000.00    - 2559 2562 601.00

รวม - -           601.00          

ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง 

พ้ืนที่ ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อ่างเก็บนํ้าคลองทรายขาว อ่าวตง วังวิเศษ 6,000.00      5.50 2557 2561 578.43

2 อ่างเก็บนํ้าห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไม้ฝาด สิเกา 6,000.00      - 2561 2562 110.00

3 อ่างเก็บนํ้าคลองซา บางดี ห้วยยอด 4,500.00      13.43 2562 2563 315.00

4 พัฒนาลุ่มน้ําย่อยคลองสว่าง โคกยาง กันตัง 7,000.00      5.04 2564 2565 350.00

5 พัฒนาลุ่มน้ําย่อยคลองกะปาง หนองบัว รัษฎา 4,000.00      2.88 2564 2565 400.00

6 แก้มลิงบ้านห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด - 0.27 2560 2561 85.00

7 แก้มลิงวังนกนํ้า เขาวิเศษ วังวิเศษ 1,500.00      2.60 2561 2562 145.00

8 แก้มลิงสถานีอาหารสัตว์และอาคารประกอบ เขาไพร รัษฎา 1,500.00      3.84 2563 2566 -

9 แก้มลิงบ้านท่ามะปรางและอาคารประกอบ ห้วยยอด ห้วยยอด 1,500.00      3.10 2563 2566 350.00

10 คลองระบายน้ําคลองลําเลียง นาข้าวเสีย นาโยง - - 2559 2561 276.25

11 ท่อระบายนํ้าบ้านหนองยาว (ระยะ 2) โคกยาง กันตัง - - 2560 2561 78.00

12 โครงการระบบระบายนํ้าคลองห้วยยอดใต้ ห้วยยอด ห้วยยอด 2,500.00      - 2561 2561 150.00

13 โครงการระบบระบายนํ้าแม่นํ้าตรัง บางรัก เมือง 13,000.00    - 2559 2562 601.00

14 โครงการระบบระบายนํ้าแม่นํ้าตรัง หนองตรุด เมือง -             - 2565 2569 -

รวม 47,500 36.660      3,438.68        

ปแีล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางที ่4 -5 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อาคารอัดน้ําบางเป้าพร้อมระบบท่อส่งน้ํา (ระยะ 1) คลองชีล้อม กันตัง - 0.014 2565 2565 45.00

2 ฝายคลองเมง ไม้ฝาด สิเกา - 0.023 2565 2565 25.00

3 ฝายคลองลําภูรา ลําภูรา ห้วยยอด - 0.015 2565 2565 25.00

4 ฝายนํ้าตกเขาลัดดา ปากแจ่ม ห้วยยอด - 0.011 2565 2565 35.00

5 ฝายบ้านโคกสะท้อนพร้อมระบบส่งนํ้า เกาะลิบง กันตัง - 0.018 2565 2565 35.00

6 ฝายคลองทับยาง กะลาเล สิเกา - 0.017 2566 2566 40.00

7 อาคารอัดน้ําบางเป้าพร้อมระบบท่อส่งน้ํา (ระยะ 2) คลองชีล้อม กันตัง - - 2566 2566 40.00

8 ฝายบ้านบางนา วังมะปราง วังวิเศษ - 0.017 2566 2566 35.00

9 ฝายวัดเขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ - 0.021 2566 2566 40.00

10 ฝายบ้านสองแพรกพร้อมระบบส่งน้ํา ละมอ นาโยง - 0.021 2566 2566 30.00

11 แก้มลิงห้วยทุ่งโค ละมอ นาโยง - 0.240 2562 2562 15.00

12 แก้มลิงหนองหยีหนองหอย เขากอบ ห้วยยอด - 0.030 2562 2562 6.00

รวม - 0.427        371.00          

ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปี ก่อสร้าง
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดตรัง มีพ้ืนที่ 2,958,359 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,849,299 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.30 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 162,243 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

3.6 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 41 โครงการ  เป็นโครงการใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 12 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 28 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 38.54             

ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 46,600 ไร่ รวมเป็น 208,843 ไร่ ใช้วงเงินรวม 5,181.1806 

ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 36 โครงการ เป็นโครงการใหญ่ 1 โครงการ ขนาดกลาง 12 
โครงการและขนาดเล็ก 23 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 38.46 ล้านลูกบาศก์
เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 46,600 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,996.18 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 5 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง - โครงการ และขนาดเล็ก 
5 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 0.08 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน - ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 185.00 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดตรัง 

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด
ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
2,958,359 1,849,299 162,243 46,600 208,843

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 

 


