รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้า
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ส้านักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน
ธันวาคม 2561

โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มนาระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

คานา

คำนำ
การจัด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาลุ่ ม น าในระดั บ จังหวัด กลุ่ ม จังหวัด และระดั บ ภาค และการปรับ ปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดาเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID
NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุ มผู้บริหารกรมชลประทาน
เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ ภ ายใต้ หั ว ข้ อ ที่ 2 เรื่ อ งการปรั บ ปรุ งกระบวนการจั ด ท าแผนงานและ
งบประมาณทังระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนาของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนา นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทังโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญ หาเชิงพืนที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตังแต่ระดับลุ่มนาย่อยขึนมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทาเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป
สาหรับแนวทางการดาเนินงานนัน ในขันตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนา ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทังรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบืองต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ จากนันจึงทาการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตาแหน่งที่ตัง ความซาซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึนทังการขาดแคลนนา อุทกภัย และคุณภาพนา เป็นต้น และทาการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจากัดในการพัฒ นา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น ก่อนจัดทาเป็ น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสัน (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566
- พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580)
ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561)
ทังนี กรมชลประทานตังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทาขึนนี เป็นเครื่องมือสาหรับหน่วยงานในระดับสานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด
1.1

สภาพภูมิประเทศ

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มี
พื้นที่ 1,234,405 ไร่ หรือประมาณ 1,975 ตารางกิโลเมตรลักษณะพื้นที่แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มเป็น
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด อยู่บริเวณส่วนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ที่ดินมีความเหมาะสมกับการเกษตรกรรมมี
แม่น้าปัตตานีไหลผ่าน พื้นที่ชายฝั่งทะเล อยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัดมีชายหาดทรายยาว เป็นที่
ราบชายฝั่งกว้างประมาณ 10 – 30 กิโลเมตร และพื้นที่ภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ้าเภอโคกโพธิ์
ทิศตะวันออกของอ้าเภอสายบุรี และทางตอนใต้ของอ้าเภอกะพ้อ โดยมีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
-

1.2

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

ทะเลอ่าวไทย
จังหวัดนราธิวาส และยะลา
ทะเลอ่าวไทย
จังหวัดสงขลา

สภาพภูมิอากาศ

จั งหวัด ปั ต ตานี เนื่ อ งจากได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากมรสุ ม ทั้ งสองฤดู คื อ มรสุ ม ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมทั้งสองชนิดนี้ก่อนที่จะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดได้พัดผ่านทะเลและ มหาสมุทรจึงพาเอาไอน้้า
และความชุ่มชื้นมาด้วยท้าให้มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 85.9 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด
เฉลี่ย 95% ความชื้นสัมพัทธ์ต่้าสุดเฉลี่ย 62 % และเคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่้าที่สุดได้ 28 % ในเดือนมีนาคมตามตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลภูมิอากาศ
หน่วย
อุณหภูมิอากาศ
องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์
เปอร์เซ็นต์
ความเร็วลมผิวพื้น
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อัตราการระเหย
มิลลิเมตร
ปริมาณฝน
มิลลิเมตร

ช่วงพิสัยค่ารายปี
27.2 – 26.9
81.9 - 80.8
3.6 – 2.6
1632.1 – 1489.7
1,012.1 – 1,611.5
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ค่าเฉลี่ยรายปี
26.9
80.8
2.6
1489.7
1938.9

บทที่ 1
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดปัตตานี

ส่วนวางโครงการที่ 4 สานักบริหารโครงการ
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1.3

บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน

จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,234,405 ไร่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 2 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าปัตตานี ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 919,990 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 75 ของจังหวัด ส่วน
ใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 47.47 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 63.70 ของพื้นที่เกษตรกรรม รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2
ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประเภท

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ไม้ยืนต้น

586,000

47.47

พื้นที่นา

225,931

18.30

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง

155,362

12.59

ไม้ผล

95,775

7.76

พื้นที่ป่า

81,261

6.58

พื้นที่น้า

29,016

2.35

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

25,806

2.09

สถานที่เพาะเลีย้ งสัตว์น้า

22,918

1.86

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

12,221

0.99

พื้นที่ลุ่ม

53

0.00

พืชสวน

51

0.00

พืชไร่

12

0.00

ที่มา : Agri Map (2561)
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดปัตตานี (AGRI MAP พ.ศ.2561)
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

1.3.2 ทรัพยากรดิน
จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุ กออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ดอน
มีเนื้อที่ร้อยละ 48.35 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดปัตตานี
ประเภท

พื้นที่ (ไร่)

ร้อยละ

ดินในพื้นที่ดอนในเขตดินชื้น

596,864

48.35

ดินในพื้นที่ลาดชันสูง

398,906

32.31

ดินในพื้นที่ราบลุ่ม

123,742

10.02

พื้นที่เบ็ดเตล็ด

114,850

9.30

กลุ่มชุดดินผสม

42

0.00

ที่มา : Agri Map (2561)

1.4

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

1.4.1 ประชากร
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัด ปัตตานี มี จ้านวนครัวเรือนทั้ งหมด 148,572 ครัวเรือน โดยเป็น ครัวเรือนเกษตร
90,341 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 709,796 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดปัตตานี
เมื่อท้ าการค้านวณอัตราการเจริญ เติบโตของประชากรเพื่ อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัด ปัตตานีมีอัตราการเจริญ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ
24.92 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 886,690 คน รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดปัตตานี
พ.ศ.
ประชากร (คน)
2560 (ปัจจุบัน)
709,796
2565
750,401
2570
793,328
2575
838,711
2580 (อนาคต 20 ปี)
886,690
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดปัตตานี (Agri Map พ.ศ.2561)

โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มนาระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี
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บทที่ 1
สภาพทั่วไปของพืนที่จังหวัด

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้
ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 54,308 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 45
ของประเทศ และล้าดับที่ 9 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 67.43 และภาคเกษตรร้อย
ละ 32.57 โดยมีรายได้เฉลี่ย 19,496 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
1.4.3 สภาพการเกษตร
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปัตตานี มีจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 148,572 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร
90,341 ครัวเรือน หรือร้อยละ 60.80 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดปัตตานี
ดังแสดงในตารางที่ 1-5
ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่
พืชเศรษฐกิจ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ข้าวนาปี

373

367

379

ข้าวนาปรัง

417

422

453

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

-

-

-

มันส้าปะหลัง

-

-

-

อ้อย

-

-

-

ยางพารา

258

256

246

ปาล์มน้้ามัน

1,871

2,202

2,357

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561
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บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้าและการพัฒนาในปัจจุบัน
2.1 ล้าน้าและแหล่งน้าตามธรรมชาติ
จังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 ลุ่มน้้า (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก
วิทยาแห่งชาติ) โดยมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่าง ๆ ดังนี้
ลุ่มน้าปัตตานี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้้ารวม 3,684.21 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่
ครอบคลุมเขตจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดสงขลาและนราธิวาส ลุ่มน้้าปัตตานี มีแม่น้า
ปัตตานีเป็นล้าน้้าหลัก และมีแม่น้ายะหาเป็นล้าน้้าสาขา ในช่วงปลายมีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่น้าปัตตานี
และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย แม่น้าปัตตานีมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสันกลาคีรี ในเขตอ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหล
จากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีพื้นที่
ราบเล็กน้อย ทางตอนล่างของลุ่มน้้าเป็นที่ราบลุ่ม มีความยาวล้าน้้าประมาณ 210 กิโลเมตร
ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่
จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์
ธานี โดยมีลุ่มน้้าตาปี ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ เป็นพื้นที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย
ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบๆ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น้าส่วนใหญ่ในลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นแม่น้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพื้นที่ลุ่มน้้าทางด้านตะวันตกของลุ่มน้้าจะเป็น
เทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้าสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบๆ ลงสู่อ่าวไทย ทิวเขาเหล่านี้ เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต
ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้้าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาว
ลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัด
สตูลแล้วไปจรดกับทิวเขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน้้า แม่น้าที่ส้าคัญในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่
คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่น้าปากพนัง แม่น้าสายบุรี และแม่น้าโกลก เป็นต้น
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บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

รูปที่ 2-1 ล้าน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดปัตตานี
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2.2

บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าที่มีในปัจจุบัน

จังหวัดปัตตานีมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่
ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั้งสิ้น 219 แห่ง สามารถเก็บกักน้้าได้ 4.53 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่
ชลประทาน 589,705 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2
ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี
ประเภท

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

รวม

1.อ่างเก็บน้า
- จ้านวน (แห่ง)

11

11

- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)

1.10

1.10

- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

4,700

4,700

6

6

- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)

3.10

3.10

- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

800

800

36

36

500

500

2.แก้มลิง
- จ้านวน (แห่ง)

3.ฝาย
- จ้านวน (แห่ง)
- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)
4.ปตร.
- จ้านวน (แห่ง)
- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

1

1

3

5

385,622

7,445.00

1,700.00

394,767

11

11

8,700

8,700

5.สถานีสูบน้า
- จ้านวน (แห่ง)
- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)
6.ระบบส่งน้า

-

- จ้านวน (แห่ง)
- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

35

35

9,944

9,944

9

9

7.ระบบระบายน้า
- จ้านวน (แห่ง)
- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

-

-

- จ้านวน (แห่ง)

104

104

- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)

0.33

0.33

- พืนทีช่ ลประทาน (ไร่)

6,000

6,000

215

217

4.53

4.53

32,344

425,411

8.อืน
่ ๆ

รวมทุกประเภท
- จานวน (แห่ง)
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
- พืน
้ ทีช่ ลประทาน (ไร่)

1

1

-

-

385,622

7,445
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อ่าวไทย

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน้้าปัตตานี
พัฒนาพื้นที่พรุแฆอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

จ.สงขลา

จ.นราธิวาส
จ.ยะลา

รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานใหญ่และโครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดปัตตานี
ที่

โครงการ

ตาบล

อาเภอ

ตาเซะ

เมือง

ความจุ

พืน้ ทีช่ ลประทาน

(ล้าน ลบ.ม.)

(ไร่)

ปีกอ่ สร้าง
เริม่

เสร็จ

2511

2533

2536

2543

โครงการชลประทานขนาดใหญ่
1 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาลุม่ น้าปัตตานี
รวม

385,622

-

385,622

โครงการชลประทานขนาดกลาง
1

พัฒนาพืนทีพ่ รุแฆอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปุโละปุโย หนองจิก
รวม

2.3

5.65

7,445

5.65

7,445

สถานการณ์น้าของจังหวัด

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้าและภัยแล้ง
จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดปัตตานี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพื้นที่
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 48 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณอ้าเภอเมือง หนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน ยะรัง มายอ
ยะหริ่ง ปานาเระ สายบุรี และไม้แก่น ดังแสดงในรูปที่ 2-3
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จ.สงขลา

จ.ยะลา
จ.นราธิวาส

รูปที่ 2-3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดปัตตานี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้าท่วมและอุทกภัย
สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี คือ ลักษณะน้้าท่วมขัง ลักษณะของการท่วมขัง จะเกิดขึ้นเป็น
ประจ้าในเหตุการณ์น้าท่วมแต่ละครั้ง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ส้าหรับการ
ท่วมในลักษณะท่วมขังจะเกิดขึ้นในลุ่มน้้าตอนล่างของทุกลุ่มน้้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีชุมชนอยู่
ค่อนข้างมาก โดยน้าจะท่วมขังค่อนข้างนานประมาณ 3-9 วัน โดยพื้นที่มีปัญหารุนแรง ได้แก่ อ.เมือง อ.หนองจิก อ.
โคกโพธิ์ อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.ยะหริ่ง อ.แม่ลาน อ.ทุ่งยางแดง อ.กะพ้อ อ.ไม้แก่น อ.มายอ จ.ปัตตานี
จากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดปัตตานี
โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซากต่้าและเสี่ยง
ปานกลาง และมีพื้นที่เสี่ยงสูง โดยความเสี่ยงสูงจะอยู่ริมแม่น้าปัตตานี ดังแสดงในรูปที่ 2-4

สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุม่ นา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

จ.สงขลา

จ.ยะลา

จ.นราธิวาส

รูปที่ 2-4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จังหวัดปัตตานี
ที่มา : GISDA (2556)
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุม่ นา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

2.3.3

บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base)

ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญ หาทรัพยากรน้้าอย่างเป็ น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสีย หาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพื้นที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในส่วนของจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base)
จ้านวน 1 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วมรอบเมืองปัตตานี มีพื้นที่ประมาณ 152,728 ไร่ พื้นที่ประสบปัญหา
น้้าท่วมลุ่มน้้าแม่น้าสายบุรี มีพื้นที่ประมาณ 101,598 ไร่ อยู่ทางตอนบนและตอนกลางของจังหวัด ครอบคลุม
อ้าเภอหนองจิก อ้าเภอเมืองปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอยะรัง อ้าเภอยะหริ่ง อ้าเภอมายอ อ้าเภอปะนา
เระ อ้าเภอสายบุรี อ้าเภอกะพ้อ และอ้าเภอทุ่งยางแดง ดังแสดงในรูปที่ 2-5

สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุม่ นา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

บทที่ 2
สถานการณ์ด้านทรัพยากรนาและการพัฒนาในปัจจุบัน

รูปที่ 2-5 พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base)
ที่มา : สทนช. (2561)
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มนา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

บทที่ 3
สภาพความต้องการใช้นา

บทที่ 3
ความต้องการใช้น้า
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน้าที่ต้องการส้าหรับ
กิ จ กรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ น ซึ่ งข้ อ มู ล ดั งกล่ าวจะท้ าให้ เห็ น ภาพรวมของความต้ อ งการน้ าทั งหมดและเมื่ อ น้ าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน้าต้นทุน และการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทังมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ในการศึกษาความต้องการใช้น้าของจังหวัดปัตตานีครังนีจะได้ประเมินความต้องการใช้น้าจากกิจกรรมหลัก
ที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้า
ความต้องการน้ าเพื่ อการเกษตร และความต้องการน้ าเพื่ อ อุต สาหกรรม สามารถสรุป ตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี

3.1

ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร
โดยมีรายละเอียดดังนี ความต้องการใช้น้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 54.49 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพิ่มเป็น 38.86 41.08 และ 43.43 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ

3.2

ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้า

ความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์ ท้ายน้าของลุ่มน้าหลัก โดยเปรียบเทียบพืนที่ของจังหวัด ปัตตานีกับพืนที่ลุ่มน้าที่มีพืนที่ครอบคลุม
จังหวัดปัตตานี
จากผลการประเมินความต้องการใช้น้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้าจังหวัดปัตตานี เท่ากับ
695.57 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

3.3

ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร

ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทังในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพืนที่ชลประทาน ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพืนที่ ส่วนฤดูแล้งพืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพืนที่ชลประทาน ความต้องการน้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพืนที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ
ผลการประเมินความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี ความ
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทาแผนหลักการพัฒนาลุ่มนา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

บทที่ 3
สภาพความต้องการใช้นา

ต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 526.28 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น
530.15 , 530.15 และ 530.15 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ

3.4

ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพืนที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ความ
ต้องการใช้น้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 16.45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 16.83 , 17.21 และ 17.98
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ
ตารางที่ 3 -1 ความต้องการน้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดปัตตานี
ที่

กิจกรรม

1

อุปโภค-บริโภค

2

รักษาระบบนิเวศน์

3

การเกษตร

ปัจจุบนั (พ.ศ.2560) 5 ปี (พ.ศ.2565)

10 ปี (พ.ศ.2570)

20 ปี (พ.ศ.2580)

38.86

41.08

43.43

45.92

695.97

695.97

695.97

695.97

- ในเขตชลประทาน

449.74

453.61

453.61

453.61

- นอกเขตชลประทาน

76.54

76.54

76.54

76.54

526.28

530.15

530.15

530.15

16.45

16.83

17.21

17.98

1,277.56

1,284.04

1,286.77

1,290.02

- รวม
4

ความต้องการน้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)

อุตสาหกรรม
รวม

สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
จังหวัดปตตานี

บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด
4.1

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

4.1.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เดิมเรียกวาแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร 12 ป (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2569) ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ใชชื่อวาแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แตยังคงมี 6 ดาน ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย
การจัดการคุณภาพน้ำ
การอนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ
การบริหารจัดการ

4.1.2 ยุทธศาสตรกรมชลประทาน 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
กรมชลประทานมีวิสัยทัศนคือ “องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ำ (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณคาการบริการ ภายในป พ.ศ.2579”
โดยมีพันธกิจ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

พัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ำใหเกิดความสมดุล
บริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม
ดำเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอยางเหมาะสม
เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) การพัฒนาแหลงน้ำและเพิ่มพืน้ ที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุมน้ำ (Basin–based Approach)
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ ตามวัตถุประสงคการใชน้ำ
3) การปองกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4) การสรา งเครื อข า ย และการมี สว นรว ม (Networking and Participation) ของทุ กภาคส ว นในการ
บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
จังหวัดปตตานี

บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

5) การปรับเปลี่ยนสูองคกรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
4.1.3 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบไปดวย 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และ
สตูล มีวิสัยทัศนคือ “คนดีมีปญญา การคากาวไกล เศรษฐกิจมั่นคง สิ่งแวดลอมสมดุล สังคมมีสุข สูการพัฒ นาที่
ยั่งยืน” และมีประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) เสริมสรางสังคมคนดี มีปญญา
2) การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) การพัฒนาอยางเปนธรรม
4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล
5) เสริมสรางความปลอดภัย สงบ และสันติสุขของกลุมภาคใตชายแดน
4.1.4 ยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี
วิสัยทัศนจังหวัดปตตานี คือ “แหลงผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความ
มั่นคงในการดำรงชีวิต” การกำหนดจุดหมายปลายทาง(ENDS) ในการพัฒ นาจังหวัดปตตานีแบบบูรณาการ ที่ให
ความสำคัญกับการนำความ หลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมอง
ตางๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติ ที่ เกี่ยวของกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในเขตพื้ นที่จังหวัด
ปตตานีใหเห็นเปนภาพรวม (HOLISTIC) ของ การพัฒนาที่มุงเนนความสมดุลระหวางความพอเพียงกับความสามารถ
ในการพัฒนาใหกาวทันโลกยุคใหมโดยวางสถานะ (POSITIONING)ของจังหวัดปตตานีใหเปนแหลงผลิตผลการเกษตร
และผลิ ต ภั ณ ฑ ฮ าลาลที่ มี คุณ ภาพบนพื้ น ฐานการดำรงชีวิต ในสั งคม อย างมั่ น คงของประชาชน โดยมี ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร ดังนี้
1)
2)
3)
4)

สงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของกระบวนการผลิตสินคาและบริการสูมาตรฐานสากล
เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปญญาไทย
เสริมสรางระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
จังหวัดปตตานี

4.2

บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580)

ในการจั ดทำแผนการดำเนิ น การระดับ จังหวัด ไดน ำโครงการที่ มี ผ ลการศึก ษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเปนแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้
4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ
การจัดระยะของแผนงาน แบงออกเปน 3 ระยะ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเปนแผนดำเนินการกอสราง ดังนี้
- โครงการตามแผนระยะสั้น เปนโครงการที่มีแผนดำเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
- โครงการตามแผนระยะกลาง เปนโครงการที่มีแผนดำเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570
- โครงการตามแผนระยะยาว เปนโครงการที่มีแผนดำเนินการแลวเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580
4.2.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้
- เปนโครงการที่มีความพรอมดานวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมและสามารถดำเนินการกอสรางไดทันที่
- เปนโครงการพระราชดำริ
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรตาง ๆ
ตอบสนองการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ (Area base)
- เปนโครงการที่สามารถแกไขไดทั้งปญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำทวม
- มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ำ
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ
กรมชลประทานไดจัดทำแผนการพัฒ นาการชลประทานในระดับลุมน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยูเดิม ทั้ง 25
ลุมน้ำหลักทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ พื้นที่ชลประทาน และการปองกันบรรเทาน้ำทวม
และอุทกภัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตาง ๆ ตามที่กลาวแลวขางตน
จังหวัดปตตานี มีโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580) ที่อยูในแผนดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ โดยจังหวัดปตตานียังไมมีโครงการขนาดใหญและ
ขนาดกลาง และมีโครงการขนาดเล็ก 15 โครงการ หากดำเนินการแลวเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได
เพิ่มอีก 0.515 ลานลูกบาศกเมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 2,460 ไร ใชวงเงินรวม 293.291 ลานบาท ดัง
แสดงตามตารางที่ 4-1
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
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บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ตารางที่ 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปตตานี จำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป
ขนาดโครงการ

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว

รวม 20 ป

(2561-2565)

(2566-2570)

(2571-2580)

(2561-2580)

- จํานวน (โครงการ)

-

-

-

-

- ความจุ (ลาน ลบ.ม.)

-

-

-

-

- พื้นที่ชลประทาน (ไร)

-

-

-

-

- วงเงิน (ลานบาท)

-

-

-

-

- จํานวน (โครงการ)

-

-

-

-

- ความจุ (ลาน ลบ.ม.)

-

-

-

-

- พื้นที่ชลประทาน (ไร)

-

-

-

-

- วงเงิน (ลานบาท)

-

-

-

-

15

-

-

15.00

- ความจุ (ลาน ลบ.ม.)

0.515

-

-

0.515

- พื้นที่ชลประทาน (ไร)

2,460.00

-

-

2,460.00

- วงเงิน (ลานบาท)

293.291

-

-

293.291

15

-

-

15.00

- ความจุ (ลาน ลบ.ม.)

0.515

-

-

0.515

- พื้นที่ชลประทาน (ไร)

2,460.00

-

-

2,460.00

- วงเงิน (ลานบาท)

293.291

-

-

293.291

1. ขนาดใหญ

2. ขนาดกลาง

3. ขนาดเล็ก
- จํานวน (โครงการ)

รวมทุกขนาด
- จํานวน (โครงการ)

จากแผนการพัฒนาดังกลาว สามารถจำแนกออกเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตรที่ 2 และยุทธศาสตรที่ 3 เปนจำนวน 10 และ 5 โครงการ
ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-2 อยางไรก็ตาม พบวาโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอางเก็บน้ำ มี
ลักษณะเปนโครงการที่สามารถตอบสนองไดทั้ง 2 ยุทธศาสตร สามารถแกหรือบรรเทาไดทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำ
ทวม
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
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บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ตารางที่ 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ป จังหวัดปตตานี จำแนกตามยุทธศาสตรน้ำ
ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

(การสรางความมั่นคงของน้ํา

(การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย)

รวม

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)
จํานวน (โครงการ)

วงเงิน (ลานบาท)

จํานวน (โครงการ)

วงเงิน (ลานบาท)

จํานวน (โครงการ)

วงเงิน (ลานบาท)

ขนาดใหญ

-

-

-

-

-

-

ขนาดกลาง

-

-

-

-

-

-

ขนาดเล็ก

10

177.291

5

116.000

15

293.291

รวม

10

177.291

5

116.000

15

293.291

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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โครงการจัดทำแผนหลักพัฒนาลุมน้ำ ระดับจังหวัด
จังหวัดปตตานี

บทที่ 4
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด

ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ป จังหวัดปตตานี
ที่

โครงการ

ตําบล

อําเภอ

ควน

ปะนาเระ

พื้นที่ ชป. ความจุ ป กอสราง ปแลวเสร็จ วงเงิน
(ไร) (ลาน ลบ.ม.)
(ลานบาท)
-

-

2561

2561

23.291

หนองจิก

560

-

2562

2562

25.000

บานนอก

ปะนาเระ

1000

-

2562

2562

4.000

ทรายขาว

โคกโพธิ์

350

0.021

2562

2562

20.000

แกมลิงบานกอแล พรอมอาคารประกอบ

ละหาร

สายบุรี

250

0.147

2562

2562

25.000

6

อาคารบังคับน้ําคลองประดู พรอมระบบสงน้ํา

ปากลอ

โคกโพธิ์

-

0.018

2563

2563

20.000

7

ฝายบานยางแดง พรอมระบบสงน้ํา

1/มะกรูด

โคกโพธิ์

-

0.1

2563

2563

18.000

8

คันกั้นน้ําบานเกาะหมอแกง (ระยะที่ 2)

ทากําชํา

หนองจิก

300

-

2563

2563

16.000

9

อาคารบังคับน้ําบานทาขาม พรอมอาคารประกอบ

ทาขาม

ปะนาเระ

-

0.038

2563

2563

15.000

10

แกมลิงบานตุเวาะ พรอมอาคารประกอบ

จะรัง

ยะหริ่ง

-

0.179

2564

2564

20.000

11

อาคารบังคับน้ําคลองจาเราะบือซา พรอมอาคารประกอบ

ดอนทราย

ไมแกน

-

0.002

2564

2564

20.000

12

อาคารบังคับน้ําบานโตะกือโล

ละหาร

สายบุรี

-

0.01

2564

2564

12.000

13

คันกั้นน้ําเค็มบานทาพง พรอมอาคารประกอบ

ตะโละกาโปร

ยะหริ่ง

-

-

2564

2564

25.000

14

คันกั้นน้ําเค็มบานทาพง พรอมอาคารประกอบ

ทากําชํา

หนองจิก

-

-

2564

2564

25.000

คันกั้นน้ําเค็มบานทายามู พรอมอาคารประกอบ

ทากําชํา

หนองจิก

-

-

2565

2565

25.000

1

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานปาลัส

2

คันกั้นน้ําบานเกาะหมอแกง (เพิ่มเติม)

ทากําชํา

3

อาคารบังคับน้ําคลองสาบัน 1 พรอมระบบสงน้ํา (ระยะที่ 2)

4

อาคารบังคับน้ําบานปายาง พรอมระบบสงน้ํา

5

15

รวม

2,460.00

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
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0.515

293.291

โครงการจัดทาแผนหลักพัฒนาลุ่มนา ระดับจังหวัด
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5.1

บทสรุป

จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ 1,234,405 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 919,990 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่
จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 425,411 ไร่ หรือประมาณร้อยละ
46.24 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
จังหวัดปัตตานี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 61 โครงการ ยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาด
กลาง มีโครงการขนาดเล็กขนาดเล็ก 61 โครงการ หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้
เพิ่มอีก 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 3,660 ไร่ ใช้วงเงินรวม 922.66 ล้าน โดยสามารถ
สรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้
1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - 2565)
มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 59 โครงการ ยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดกลาง
มีโครงการขนาดเล็ก 59 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 0.32 ล้านลูกบาศก์เมตร
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 3,660 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 909.66 ล้านบาท
2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565-2570)
มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 2 โครงการ จังหวัดปัตตานียังไม่มโี ครงการขนาดใหญ่และขนาด
กลาง และมีโครงการขนาดเล็ก 2 โครงการ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 13 ล้านบาท
3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)
จังหวัดปัตตานียังไม่มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571-2580)
ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดปัตตานี
พืน้ ทีจ่ ังหวัด

พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีช่ ลประทานปัจจุบัน

พืน้ ทีช่ ลประทานทีเ่ พิม่ ขึน้

รวมพืน้ ทีช่ ลประทานทัง้ หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา

เมือ่ สิน้ แผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี
(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

(ไร่)

1,234,405

919,990

425,411

3,660

429,071

สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

5-1

โครงการจัดทาแผนหลักพัฒนาลุ่มนา ระดับจังหวัด
จังหวัดปัตตานี

5.2

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม
ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม
บางโครงการอาจเข้ า ข่ ายต้ อ งศึ ก ษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม หรื อ การขอใช้ พื้ น ที่ ส้ าหรั บ บางโครงการที่ มี พื้ น ที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ
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