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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 

จังหวัดยะลา จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online)       
มีพ้ืนที่ 2,794,915  ไร่ หรือประมาณ 4,471 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาและหุบเขา ต้ังแต่ตอนกลาง
จนถึงใต้สุดของจังหวัด มีที่ราบบางส่วนทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณที่ราบแม่นํ้าปัตตานี และบริเวณที่
แม่นํ้าสายบุรีไหลผ่าน  พ้ืนที่โดยทั่วไปอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ระดับปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง 

100-200 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และสวนยางพารา จังหวัดนราธิวาสอยู่ห่างกรุงเทพ 1,084 

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 41และ 43 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองยะลา 

อําเภอเบตง อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต อําเภอยะหา อําเภอรามัน อําเภอกาบัง และอําเภอกรงปีนัง  โดยม ี

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดสงขลา และปัตตานี  
-    ทิศใต้  ติดต่อ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย 
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห ์ประเทศมาเลเซีย  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เน่ืองจากพ้ืนที่อยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มี 2 ฤดู ฤดูร้อนเริ่มในเดือน

กุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตาม
ตารางที ่1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดยะลา 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 25.6 – 29.7 27.8 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 76.6 – 94.8 85.9 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 0.88 – 2.55 1.62 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 854.4 – 1,229.4 964.3 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 594.3 – 1,348.5  1,942.8 
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รูปที่ 1-1 แผนท่ีแสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มน้ําหลักและลุ่มน้ําย่อย จังหวัดยะลา 
 

ส่วนวางโครงการท่ี 4        สํานักบริหารโครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
จังหวัดยะลา  มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  2,794,915 ไร่ มีพ้ืนที่ ต้ังอยู่ใน 2 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าภาคใต้            

ฝั่งตะวันออก และลุ่มนํ้าปัตตานี ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าปัตตานี ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,561,028 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 56 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 47 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด แสดง
ในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดยะลา 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 

 
 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
ไม้ยืนต้น 1,306,538 46.740
พ้ืนท่ีป่า 1,052,213 37.640
ไม้ผล 188,186 6.730
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 87,727 3.130
พ้ืนท่ีนา 66,304 2.370
พ้ืนท่ีนํ้า 51,683 1.840
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 37,931 1.350
พ้ืนท่ีลุ่ม 3,947 0.140
สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 334 0.009
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 52 0.002
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ที่ดิน จังหวัดยะลา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 
            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูงทั้งหมด มีเน้ือที่ร้อยละ 68.07 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางที ่1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยะลามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 122,009 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 60,237 
ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 527,295 คน แนวโน้มจํานวนประชากรในอนาคตของจังหวัดยะลา เมื่อทํา
การคํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดย
ใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดยะลามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.81 ซึ่งมีผลทําให้
ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 663,441 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดยะลา 
 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 

 

ประเภท พ้ืนท่ี (ไร่) ร้อยละ
ดินในพ้ืนท่ีลาดชันสูงท้ังหมด 1,902,512 68.07
ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินช้ืนท้ังหมด 677,567 24.24
พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดท้ังหมด 108,406 3.87
ดินในพ้ืนท่ีราบลุ่มท้ังหมด 97,468 3.48
ดินในพ้ืนท่ีดอนในเขตดินแห้งท้ังหมด 8,962 0.32

พ.ศ. ประชากร (คน)
2560 (ปัจจุบัน) 527,295
2565 558,458
2570 591,463
2575 626,419
2580 (อนาคต 20 ปี) 663,441
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดยะลา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  
 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยะลา (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 43,941 ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ 51 
ของประเทศ และลําดับที่ 10 ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 67.10 และภาคเกษตร 
ร้อยละ 32.90   โดยมีรายได้เฉลี่ย 18,018 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดยะลามีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 122,009 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 60,237 
ครัวเรือน หรือร้อยละ 49.37 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดยะลา ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
 

ข้าวนาปี 354 354 326
ข้าวนาปรัง 579 - 570
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - -
มันสําปะหลัง - - -
อ้อย - - -
ยางพารา 248 247 243
ปาล์มนํ้ามัน 1,196 1,560 1,657

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560พืชเศรษฐกิจ
ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)
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บทท่ี 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 

จังหวัดยะลาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ 2 ลุ่มนํ้า (ตามการแบ่งลุ่มนํ้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก
วิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญแยกตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ ดังน้ี 

- ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 26,023.91 ตร.กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด 

ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 

ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มนํ้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ เป็นพ้ืนที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่ง
ทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบๆ ต้ังแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่นํ้าส่วนใหญ่ในลุ่มนํ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นแม่นํ้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทางด้านตะวันตกของ
ลุ่มนํ้าจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสายต่างๆ ไหลผ่านที่ราบแคบๆ ลงสู่อ่าวไทย ทิวเขา
เหล่าน้ี เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มนํ้าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่
ต่อเน่ืองมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบนออกไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิว
เขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มนํ้า แม่นํ้าที่สําคัญในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลอง
ท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่นํ้าปากพนัง แม่นํ้าสายบุรี และแม่นํ้าโกลก เป็นต้น 

- ลุ่มน้ําปัตตานี ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวม 3,684.21 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ครอบคลุมเขตจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี และบางส่วนของจังหวัดสงขลาและนราธิวาส                  

มีแม่นํ้าปัตตานีเป็นลํานํ้าหลัก และมีแม่นํ้ายะหาเป็นลํานํ้าสาขา ในช่วงปลายมีคลองหนองจิกแยกออก
จากแม่นํ้าปัตตานี และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย แม่นํ้าปัตตานีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกลาคีรี ใน
เขตอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงทะเลอ่าวไทยท่ีอําเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีพ้ืนที่ราบเล็กน้อย ทางตอนล่างของลุ่มนํ้าเป็นที่ราบลุ่ม         

มีความยาวลํานํ้าประมาณ 210 กิโลเมตร 
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รูปที ่2-1 ลําน้ําและระบบลําน้ํา จังหวัดยะลา 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบัน 
 จังหวัดยะลา มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดําเนินการแล้ว
ถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 261 แห่ง  สามารถเก็บกักนํ้าได้ 1,409.10 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 37,547 

ไร่ รายละเอียดตามตารางที ่2-1 , 2-2 และรูปที ่2-2   
ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดยะลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 1 1                    13                   15                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1,404.00          1.14                -                  1,405.14           
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) -                 -                 5,200               5,200                
2.แก้มลิง
  - จํานวน (แห่ง) 4                     4                     
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 3.38                 3.38                 
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) -                  -                   
3.ฝาย
  - จํานวน (แห่ง) 134                 134                  
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 3,380               3,380                
4.ปตร.
  - จํานวน (แห่ง) 1                     1                     
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 250.00             250                  
5.สถานีสูบนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 7                     7                     
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 7,600               7,600                
6.ระบบส่งน้ํา
  - จํานวน (แห่ง) 35                   35                    
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 6,500               6,500                
7.ระบบระบายนํ้า
  - จํานวน (แห่ง) 2                     2                     
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) -                  -                   
8.อ่ืน ๆ
  - จํานวน (แห่ง) 63                   63                    
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.576               0.58                 
  - พ้ืนที่ชลประทาน (ไร่) 14,617             14,617              
รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 1                   1                   259                261                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1,404.00         1.14               3.96                1,409.10           
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                -                37,547            37,547             
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รูปที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง ในปัจจุบัน จังหวัดยะลา  

เข่ือนบางลาง (กฟผ.) 

ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ  
โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านไบ้ พรด. 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

จ.นราธิวาส 

จ.ปัตตานี 

จ.สงขลา 
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ ่กลาง ในจังหวัดยะลา 

 

 

 
 
 
 
2.3 สถานการณ์น้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 
 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดยะลา โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 92 มีปัญหาภัยแล้งในระดับตํ่า บริเวณอําเภอเมืองยะลา ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง 

บันนังสตา ธารโต เบตง ดังแสดงในรูปที ่2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

โครงการขนาดใหญ่
1 เขื่อนบางลาง (กฟผ.) บันนังสตา บันนังสตา 1,404.00     -                 2519 2524

รวมโครงการขนาดใหญ่ 1,404.00    -                
โครงการขนาดกลาง

1 ทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านไบ้ พรด. บุดี  เมือง 1.14           -                 2557 2558
รวมโครงการขนาดกลาง 1.14          -                

รวม 1,405.14    -                

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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รูปที่ 2-3 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดยะลา (กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน้ําท่วมและอุทกภัย 
 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดยะลา สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มนํ้า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่           

1.อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตอนบนและลํานํ้าสาขาต่างๆ เกิดจากการท่ีมีฝนตกหนักและนํ้าป่าไหลหลาก
จากต้นนํ้าลงมามากจนลํานํ้าสายหลักไม่สามารถระบายนํ้าได้ทันประกอบกับมีสิ่งกีดขวางจากเส้นทางคมนาคม
ขวางทางนํ้าและมีอาคารระบายนํ้าไม่เพียงพอ พ้ืนที่เกิดนํ้าท่วมเป็นประจําได้แก่ อําเภอยะหา ธารโตและอําเภอเมือง
ยะลา 2.อุทกภัยที่เกิดในพ้ืนที่ราบลุ่ม เกิดบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม และแม่นํ้าสายหลักต้ืนเขินมีความสามารถ
ระบายนํ้าไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถระบายนํ้าลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ้ืนที่เกิดนํ้าท่วมเป็นประจําได้แก่ อําเภอ
เมืองยะลา 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดยะลา โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด มีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมปานกลาง ประมาณ
ร้อยละ 17 และมีพ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมตํ่า ประมาณร้อยละ 12 ของพื้นที่ โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่บริเวณ
ตอนบนของจังหวัดและริมสองฝั่งแม่ปัตตานี  ดังแสดงในรูปที ่2-4 
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รูปที ่2-4 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมซํ้าซาก จังหวัดยะลา (GISDA 2556) 
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2.3.3  แนวทางการแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นระบบ (AREA BASE) 
 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดยะลามีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
จํานวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ประสบปัญหานํ้าท่วมลุ่มนํ้าแม่นํ้าสายบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 138,680 ไร่ ตอนกลางของลุ่ม
นํ้าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มอยู่ในเขตอําเภอรามัน จังหวัดยะลา อยู่บริเวณลํานํ้าแม่นํ้าสายบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ (Area Base) 
ที่มา : สทนช. (2561) 

จ.สงขลา 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

จ.นราธิวาส 

จ.ปัตตานี 



โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 3 
จังหวัดยะลา                                                                                                                                                                                       ความต้องการใช้น้ํา 

สํานักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                   
3-1 

 
บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการสําหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและนําไป
ประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดยะลาคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้าจากกิจกรรมหลักที่
สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของประชากร
โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 28.87 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพ่ิมเป็น 30.58  32.38 และ 36.32 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 โดยเปรียบเทียบพ้ืนที่ของจังหวัดยะลา
กับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัดยะลา จากผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า
จังหวัดยะลา เท่ากับ 1,659.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  

3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรใน           

เขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน      

ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ชลประทาน  ความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี             

ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 887.88 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะ  

เพ่ิมเป็น 918.66  , 920.57 และ 920.57 ล้านลูกบาศก์เมตร/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 3.97 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 4.17 , 4.37 และ 4.76  

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

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดยะลา 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 28.87                 30.58                 32.38                 36.32                 
2 รักษาระบบนิเวศ 1,659.23             1,659.23             1,659.23             1,659.23             
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 44.87                 75.65                 77.56                 77.56                 
  - นอกเขตชลประทาน 843.01               843.01               843.01               843.01               
  - รวม 887.88               918.66               920.57               920.57               

4 อุตสาหกรรม 3.97                   4.17                   4.37                   4.76                   
รวม 2,579.95            2,612.63            2,616.55            2,620.88            

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวดั 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ใช้ชื่อว่าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
3)    การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน้ำ 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ำ (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

1)   พัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1)  การพัฒนาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา 

 วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในเมืองน่าอยู่ สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชื่อมั่นศรัทธาในการทำงานของภาครัฐ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก 
2) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4) เสริมสร้างยะลาสันติสุข 

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

 ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด  ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.2.1 ระยะของแผนดำเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 

- 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 มีแนวทางดังนี้ 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดำริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ำท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   
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 จังหวัดยะลา มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 118 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 8 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 110 โครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก  65.51            

ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 35,705 ไร่ ใช้วงเงินรวม 6,026.3140 ล้านบาท ดังแสดงตาม
ตารางที ่4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา จำแนกตามขนาดและระยะดำเนินการ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

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

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -              -              -              -              

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

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) -              -              -              -              

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 3                5                -              8                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 24.59           14.45           -              39.04           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 13,000         14,800         -              27,800         

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,177.9958    1,425.3582    -              3,603.3540    

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 98               12               -              110             

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 15.65           10.82           -              26.47           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 7,005           900             -              7,905           

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,049.8100    373.1500      -              2,422.9600    

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 101             17               -              118             

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 40.24           25.27           -              65.51           

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 20,005         15,700         -              35,705         

  - วงเงิน (ล้านบาท) 4,227.8058    1,798.5082    -              6,026.3140    

ขนาดโครงการ

ระยะส้ัน (2561-2565)
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจำนวน 79 และ 39 โครงการ 

ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ  มี
ลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำ
ท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา จำแนกตามยุทธศาสตร์น้ำ 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ -                 -                 -            -            -            -            

ขนาดกลาง 6                   3,363.3540       2               240.0000     8               3,603.3540   

ขนาดเล็ก 73                  1,521.3300       37             901.6300     110            2,422.9600   

รวม 79                  4,884.6840       39             1,141.630    118            6,026.3140   

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา 

จ.ปัตตาน ี

จ.สงขลา 

ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซีย 

จ.นราธิวาส 
พัฒนาแหล่งน้ำอำเภอธารโต 

อ่างเก็บน้ำคลองยะรม 

อ่างเก็บน้ำห้วยกาไป ๊

อ่างเก็บน้ำคลองเบตง 

บรรเทาปญัหาอุทกภัยและปญัหาภัยแล้งอำเภอยะหา 

อ่างเก็บน้ำลำพะยา 

แก้มลิงบ้านลำพะยา 

ประตูระบายนำ้บา้นจืองา 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 อ่างเก็บน ้าคลองเบตง เบตง เบตง 6,000.00 13.15 2564 2564 1,168.0000 

2 โครงการอ่างเก็บน ้าคลองยะรม จังหวัดยะรม ยะรม เบตง 2,800.00 8.34 2560 2564 759.9958 

3 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านล้าพะยา จังหวัดยะลา ล้าพะยา เมือง 1,500.00 3.10 2564 2565 250.0000 

4 อ่างเก็บน ้าห้วยกาไป๊ เบตง เบตง 700.00 - 2566 2567 200.0000 

5 ประตูระบายน ้าบ้านจืองา เปาะเส้ง เมือง 3,000.00 - 2565 2566 120.0000 

6 โครงการอ่างเก็บน ้าล้าพะยา อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดยะลา ล้าพะยา เมือง 8,100.00 13.00 2563 2567 690.3582 

7 บรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอ้าเภอยะหา ยะหา 3,000.00 - 2566 2567 120.0000 

8 พัฒนาแหล่งน ้าอ้าเภอธารโต บ้านแหร ธารโต - 1.45 2565 2568 295.0000 

รวม 25,100.00 39.04      3,603.3540  

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 หินทิ งช่องลัดท้ายเข่ือนปัตตานี โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา 1 รายการ ตาเซะ เมือง 0 0 2561 2561 12

2 แก้มลิงบรรเทาน ้าท่วมพื นท่ีต้าบลพร่อน ระยะท่ี 2 พร่อน เมือง 0 0.75 2561 2561 24.85

3 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านยุโป ยุโป เมือง 2200 0 2561 2561 21.645

4 แก้มลิงบ้านยือนัง กาบัง กาบัง 0 0.092 2561 2561 7.5

5 แก้มลิงบ้านคลองน ้าใส บาละ กาบัง 0 0.064 2561 2561 7

6 แก้มลิงพรุบ้านโหนด บาละ กาบัง 0 0.052 2561 2561 8

7 คันกั นน ้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ราษฎร์ บ้านแหร ธารโต 0 0 2561 2561 15

8 ฝายบ้านบาตูปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน ้า บาเจาะ บันนังสตา 150 0 2561 2561 22.421

9 ปรับปรุงคลองระบายน ้าเลียบคันกั นน ้าฝ่ังขวา กม.0+000 - 3+800 โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี จังหวัดยะลา 1 รายการ เมาะมาวี ยะรัง 0 0 2561 2561 30

10 แก้มลิงบ้านกือเต ยะหา ยะหา 0 0.0768 2561 2561 9

11 แก้มลิงบ้านเกาะ ท่าธง รามัน 0 0.25 2561 2561 25.75

12 แก้มลิงบ้านเรือน ท่าธง รามัน 0 0.2 2561 2561 23.41

13 ระบบระบายน ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านจะรังตาดง ท่าธง รามัน 0 0 2561 2561 8

14 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากาซาแม วังพญา รามัน 500 0 2562 2561 14.25

15 ฝายบ้านใต้ต่ง พร้อมระบบส่งน ้า ธารน ้าทิพย์ เบตง 0 0.01 2562 2562 16

16 ฝายน ้าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อัยเยอร์เวง เบตง 0 0.013 2562 2562 25

17 ฝายบ้านคลองชรินทร์ พร้อมระบบส่งน ้า อัยเยอร์เวง เบตง 0 0.01 2562 2562 16.5

18 อาคารบังคับน ้าบ้าน กม.24 พร้อมระบบส่งน ้า อัยเยอร์เวง เบตง 0 0.026 2562 2562 25

19 แก้มลิงต้าบลบันนังสาเรง (แก้มลิงบันนังรายอ) บันนังสาเรง เมือง 1000 0.162 2562 2562 21.034

20 ฝายบ้านคลองควาย  พร้อมระบบส่งน ้า ตล่ิงชัน บันนังสตา 0 0.011 2562 2562 19

21 ฝายบ้านทับช้าง  พร้อมระบบส่งน ้า ตล่ิงชัน บันนังสตา 0 0.012 2562 2562 20

22 พนังกั นน ้าบ้านทรายแก้ว ระยะท่ี 2 ตล่ิงชัน บันนังสตา 0 0 2562 2562 24.65

23 อาคารบังคับน ้าบ้านทรายแก้ว พร้อมระบบส่งน ้า ตล่ิงชัน บันนังสตา 0 0.02 2562 2562 20

24 ฝายบ้านคอลอบางลางพร้อมระบบส่งน ้า บาเจาะ บันนังสตา 90 0 2562 2562 22.5

25 ฝายบ้านกือมิ  พร้อมระบบส่งน ้า บาโร๊ะ ยะหา 0 0.018 2562 2562 20

26 แก้มลิงบึงแฆ เกะรอ รามัน 0 0.36 2562 2562 40

27 แก้มลิงบึงกาแบ เกะรอ รามัน 0 0.58 2562 2562 50

28 แก้มลิงบือแนกูเว เกะรอ รามัน 0 0.074 2562 2562 20

29 ฝายคลองบันได พร้อมระบบส่งน ้า จะกว๊ะ รามัน 0 0.031 2562 2562 25

30 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านจ้าปูน ท่าธง รามัน 0 0 2562 2562 12.25

31 คันกั นน ้าบ้านละแอ - ซะแตเซ็ง บาลอ รามัน 0 0 2562 2562 25.5

32 คันกั นน ้าชุมชนวังพญา วังพญา รามัน 0 0 2562 2562 20

33 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเจาะลีมัส อาซ่อง รามัน 530 0 2562 2562 16.25

34 ฝายบ้านจาเราะปะไตพร้อมระบบส่งน ้า ตาเนาะแมเราะ เบตง 90 0 2563 2563 22

35 ฝายบ้านสวนใน อัยเยอร์เวง เบตง 0 0.011 2563 2563 17

36 แก้มลิงบ้านยุโป ยุโป เมือง 0 0.025 2563 2563 18.65

37 พนังกั นน ้าบ้านทุ่งเหรียงพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2563 2563 16.45

38 ฝายบ้านซีปง พร้อมระบบส่งน ้า บาละ กาบัง 0 0 2563 2563 26.7

39 พนังกั นน ้าคลองน ้าใส บาละ กาบัง 0 0 2563 2563 24

40 ฝายโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 4 พร้อมระบบส่งน ้า แม่หวาด ธารโต 15 0 2563 2563 7.5

โครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้างท่ี ต าบล อ าเภอ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

41 พนังกั นน ้าบ้านหน้าตลาดเข่ือนบางลาง เข่ือนบางลาง บันนังสตา 0 0 2563 2563 40

42 ฝายบ้านลิจิง (เพ่ิมเติม) ตล่ิงชัน บันนังสตา 0 0.012 2563 2563 18

43 ฝายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน ้า บันนังสตา บันนังสตา 90 0 2563 2563 22.5

44 ฝายบ้านตันหยงกาลอ พร้อมระบบส่งน ้า บาโงซิแน ยะหา 0 0.015 2563 2563 20

45 พนังกั นน ้าบ้านชะเมาะ ละแอ ยะหา 0 0 2563 2563 27

46 แก้มลิงบึงกาแบ เกะรอ รามัน 0 0.576 2563 2563 50

47 แก้มลิงบึงตันหยงกาบู เกะรอ รามัน 0 0.864 2563 2563 42

48 แก้มลิงบึงบากง เกะรอ รามัน 0 0.58 2563 2563 50

49 แก้มลิงอายงกือจิ เกะรอ รามัน 0 0.052 2563 2563 8.5

50 แก้มลิงบ้านบาลาสะมิแลพร้อมอาคารประกอบ กายูอเกาะ รามัน 0 0.55 2563 2563 18.5

51 แก้มลิงบ้านท้านบ พร้อมอาคารประกอบ กาลอ รามัน 0 0.55 2563 2563 18.5

52 แก้มลิงบึงน ้าใสพร้อมอาคารประกอบ ตะโล๊ะหะลอ รามัน 0 1.8 2563 2563 16

53 อาคารบังคับน ้าบ้านลูโบ๊ะลาเอ็ง พร้อมระบบส่งน ้า บาโงย รามัน 0 0.015 2563 2563 25

54 แก้มลิงทุ่งยามู พร้อมอาคารประกอบ บาลอ รามัน 0 0.5 2563 2563 13.7

55 ฝายบ้านตะโละแฆ พร้อมระบบส่งน ้า บาลอ รามัน 0 0.032 2563 2563 18

56 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านละแอ บาลอ รามัน 500 0 2563 2563 25.42

57 หินเรียงหน้าเข่ือนทดน ้าปัตตานี ตาเซะ เมือง 0 0 2564 2564 7.58

58 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปือเราะ ท่าสาป เมือง 0 0 2564 2564 16.7

59 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสาคอ ท่าสาป เมือง 0 0 2564 2564 18

60 คันกั นน ้าคลองล้าดาพร้อมอาคารประกอบ พร่อน เมือง 0 0 2564 2564 15

61 คันกั นน ้าฝ่ังซ้าย กม.9+000 - 11+120 ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 3.5

62 ท่อรับน ้า ทิ งน ้า คันกั นน ้าฝ่ังซ้าย กม.9+500 ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 1.7

63 พนังกั นน ้าคลองอูแพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 16

64 พนังกั นน ้าบ้านทุ่งเหรียงพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 16.45

65 พนังกั นน ้าบ้านบาโดพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 18

66 พนังกั นน ้าบ้านบาโดพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 18

67 พนังกั นน ้าบ้านยุโปพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 15

68 พนังกั นน ้าบ้านยุโปพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2564 2564 15

69 แก้มลิงบ้านถ ้าเหนือ พร้อมอาคารประกอบ หน้าถ ้า เมือง 0 0.4 2564 2564 16

70 ฝายทดน ้าพร้อมระบบส่งน ้าต้าบลสะเอ๊ะ สะเอ๊ะ กรงปินัง 250 0 2564 2564 27.5

71 ฝายบ้านตะโล๊ะดือลงพร้อมระบบส่งน ้า บันนังสตา บันนังสตา 90 0 2564 2564 23.45

72 ฝายคลองปูแล พร้อมระบบส่งน ้า บาโร๊ะ ยะหา 0 0 2564 2564 15.2

73 ฝายบ้านซีเซ๊ะใน พร้อมท่อระบบส่งน ้า บาโร๊ะ ยะหา 0 0.0265 2564 2564 16

74 อ่างเก็บน ้าบ้านลือเน็ง พร้อมระบบส่งน ้า ยะหา ยะหา 0 0 2564 2564 15.2

75 พนังกั นน ้าบ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ แห่งท่ี1 เกะรอ รามัน 0 0 2564 2564 24

76 พนังกั นน ้าบ้านตาเน๊าะปูโย๊ะ แห่งท่ี2 เกะรอ รามัน 0 0 2564 2564 16

77 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกายูบอเกาะ กายูบอเกาะ รามัน 0 0 2564 2564 17

78 ระบบระบายน ้าคันกั นน ้ากาลูปัง กาลูปัง รามัน 0 0 2564 2564 9.8

79 แก้มลิงคอลอปือแต พร้อมอาคารประกอบ บาลอ รามัน 0 0.75 2564 2564 19.5

80 ฝายคลองอูแบพร้อมระบบส่งน ้า ยะต๊ะ รามัน 0 0 2564 2564 18

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

81 ฝายบ้านกาแป๊ะ ก.ม 5พร้อมระบบส่งน ้า เบตง เบตง 0 2565 2565 14

82 ระบบระบายน ้าต้าบลท่าสาป ต้าบลพร่อน และต้าบลยุโป เพ่ิมเติม พร่อน เมือง 0 0 2565 2565 30

83 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแก้มลิงพร่อน พร่อน เมือง 1500 0 2565 2565 25.5

84 แก้มลิงบ้านสาคอ พร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0.4 2565 2565 12

85 พนังกั นน ้าคลองอูแพร้อมอาคารประกอบ ยุโป เมือง 0 0 2565 2565 16

86 ฝายบ้านล้าใหม่ พร้อมระบบส่งน ้า ล้าใหม่ เมือง 0 0 2565 2565 16.3

87 ระบบระบายน ้าคลองก้าปงบารู บันนังสตา บันนังสตา 0 0 2565 2565 65

88 ฝายคลองตีกอบาแตพร้อมระบบส่งน ้า บาเจาะ บันนังสตา 0 2565 2565 10

89 ฝายบ้านซีเซ๊ะใน สายปาจอ-บูเก๊ะยาแด พร้อมระบบคูส่งน ้า บาโร๊ะ ยะหา 0 0.05 2565 2565 25

90 พนังกั นน ้าบ้านชะเมาะ ละแอ ยะหา 0 0 2565 2565 65

91 แก้มลิงเก๊ะรอ พร้อมอาคารประกอบ เก๊ะรอ รามัน 0 0.5 2565 2565 15

92 ท่อระบายน ้าบ้านกือแล เนินงาม รามัน 0 0 2565 2565 12

93 ท่อระบายน ้าบ้านกอตอตือระ กอตอตือระ รามัน 0 0 2565 2565 14

94 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านก้าปงบูเก๊ะ ตะโล๊ะหะลอ รามัน 0 0 2565 2565 17

95 ระบบระบายน ้าเพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมพื นท่ีอ้าเภอรามัน  จังหวัดยะลา บือมัง-วังพญา รามัน 0 0 2565 2565 60

96 แก้มลิงบูเก๊ะจือฆา พร้อมอาคารประกอบ วังพญา รามัน 0 0.3 2565 2565 16.5

97 พนังกั นน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนทรายแม่น ้าสายบุรี(บ้านสะโต) อาซ่อง รามัน 0 0 2565 2565 22.5

98 พนังกั นน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนทรายแม่น ้าสายบุรี(บ้านสะโต) อาซ่อง รามัน 0 0 2565 2565 22.5

99 ฝายบ้านสวนวสันต์พร้อมระบบส่งน ้า ตาเนาะแมเราะ เบตง 0 0 2566 2566 15

100 พนังกั นน ้าคลองนากาลี เปาะเส้ง เมือง 0 0 2566 2566 15

101 พนังกั นน ้าคลองล้าพะยา ล้าพะยา เมือง 0 0 2566 2566 16

102 แก้มลิงลิดล(เหมืองตาสา) ลิดล เมือง 0 2.8 2566 2566 45

103 ฝายบ้านบือราแป๊ะพร้อมระบบส่งน ้า บันนังสตา บันนังสตา 0 0 2566 2566 14.5

104 แก้มลิงบึงกาตอง กาตอง ยะหา 0 0.025 2566 2566 14.4

105 อาคารบังคับน ้าบ้านเยาะพร้อมระบบส่งน ้า เนินงาม รามัน 450 0.25 2566 2566 14.5

106 อาคารบังคับน ้าบ้านปาฆากูแวพร้อมระบบส่งน ้า โกตาบารู รามัน 450 0.15 2566 2566 12.25

107 คันกั นน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนทรายแม่น ้าปัตตานี สะเตงนอก เมือง 0 0 2567 2567 75

108 อาคารบังคับน ้าบ้านจาเราะตือแมพร้อมระบบส่งน ้า บาเจาะ บันนังสตา 0 0 2567 2567 16.5

109 แก้มลิงพรุน ้าด้า ท่าธง รามัน 0 1.6 2567 2567 65

110 พนังกั นน ้าพร้อมขุดลอกตะกอนทรายแม่น ้าสายบุรี(บ้านพรุ) ท่าธง รามัน 0 0 2567 2567 70

รวม 7,905.00   15.65               2,422.96       

ท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดยะลา มีพ้ืนที่ 2,794,915 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,561,028 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 56        

ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว  37,547 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 2.41 ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 118 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 8 โครงการ และขนาดเล็ก 110 

โครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 65.51 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 35,705 ไร่ รวมเป็น 73,252 ไร่ ใช้วงเงินรวม 6,026.3140 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
ตามระยะดำเนินการได้ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 101 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และขนาด
เล็ก 98 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 40.24 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 20,005 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 4,227.8058 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 17 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการ และขนาด
เล็ก 12 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพ่ิมอีก 25.27 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 15,700 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรบัโครงการในแผนระยะกลาง 1,798.5082 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  

พ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน รวมพ้ืนท่ีชลประทานท้ังหมด

พ้ืนท่ีจงัหวัด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีชลประทานปัจจบัุน ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

2,794,915 1,561,028 37,547 35,705 73,252  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สำหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ดำเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดำเนินการได้ โดยควรคำนึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสำคัญ 

 


