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ค ำน ำ 

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

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

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

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

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

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

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

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกติดกับทะเลอันดามันอยู่ระหว่างละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 

พิลิปดาเหนือ กับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 788 กิโลเมตร 

จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  (Agri Map Online) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,171 

ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,435,935 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 57 ต าบล และ 348 หมู่บ้าน 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดระนอง  และสุราษฎร์ธานี 
 ทิศใต ้  ติดกับ จังหวัดภูเก็ต  และทะเลอันดามัน 
 ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  และจังหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน  และมหาสมุทรอินเดีย 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดระนอง มีฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่ม
ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี  1-1 แสดงสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายปี ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 29.9 - 19.9 25.8 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 98.8 - 70.5 90.3 
 ความเร็วลมผิวพ้ืน  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.19 - 0.18 0.59 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 910.7 - 892.8 901.8 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 1,012.1 – 1,611.5  1,210.2 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดพังงา 

 

ส่วนวางโครงการที ่4 ส านักบริหาร
โครงการ 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,435,935 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และมี
พ้ืนที่เพียงบางส่วนอยู่ในลุ่มน้ าตาปี มีรายละเอียดทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,086,345 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.62 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประมาณร้อยละ 30.33 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพังงา   
ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่า      1,181,655  34.39 
ไม้ยืนต้น      1,042,303  30.33 
พ้ืนที่น้ า        954,306  27.77 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด          98,016  2.85 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          86,152  2.50 
ไม้ผล          33,545  0.97 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า          23,662  0.68 
พ้ืนที่นา           8,435  0.24 
พ้ืนที่ลุ่ม           5,325  0.15 
พืชไร่           1,985  0.05 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยง

สัตว์             473  0.01 
พืชสวน               77  0.00 

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

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูง มีเนื้อที่ร้อยละ 37.42 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดพังงา 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง      1,285,914  37.42 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด        995,009  28.95 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น        829,127  24.13 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม        317,329  9.23 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง           8,304  0.24 
กลุ่มชุดดินผสม             253  0 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพังงา มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 93,802 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
251,657 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดพังงา เมื่อท าการค านวณอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า 
ประชากรในจังหวัดพังงามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.94 ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2580) 
จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 303,198 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพังงา 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 251,657 

2565 263,656 
2570 276,228 
2575 289,399 

2580 (อนาคต 20 ปี) 303,198 
ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
        (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดพังงา (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 เครื่องชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี พ.ศ. 2560 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพังงามีมูลค่าเท่ากับ 30,731 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 58 ของประเทศ และล าดับที่ 12 
ของภาคใต้ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 45.08 และภาคเกษตรร้อยละ 54.92 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดพังงามีจ านวนครัวเรือนเกษตร 28,073 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.93 ของครัวเรือน
ทั้งหมด ช่วงระยะเวลา 10 ปี สัดส่วนของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 323 311 312 
ข้าวนาปรัง - - - 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันส าปะหลัง - - - 
อ้อย - - - 
ยางพารา 270 260 252 
ปาล์มน้ ามัน 2,991 2,916 2,998 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 ลุ่มน้้า (ตามการแบ่งลุ่มน้้าหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก

วิทยาแห่งชาติ)  โดยมีแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ส้าคัญแยกตามลุ่มน้้าต่าง ๆ ดังนี้ 

- ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อยหลายๆ  ลุ่มน้้ารวมกัน โดยลุ่มน้้าย่อย
ต่าง ๆ เป็นลุ่มน้้าขนาดเล็กซึ่งมีล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกไหลลงทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตก ล้าน้้าย่อยท่ีส้าคัญของลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ได้แก่ คลองเส็ดตะกวด 

คลองระนอง คลองเกาะก่้า คลองหงาว คลองบางหนาน คลองฝรั่ง คลองราชกรูด คลองลาวนอน คลอง
ของ คลองม่วงกลวง  คลองกะเปอร ์คลองบางบอน คลองนาคา  คลองบางกล้วย คลองก้าพวน คลอง
เตรียม คลองหลังทุ่งนางด้า และคลองนางย่อน โดยคลองย่อยต่าง ๆ  ดังกล่าวบางส่วนอยู่ในเขต จังหวัด
ระนอง และบางส่วนอยู่ในเขต จงัหวัดพังงา  

- ลุ่มน ้าสาขาคลองตะกั่วป่า คลองตะกั่วป่า มีความยาวล้าน้้าทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีล้า
น้้าย่อยที่ส้าคัญของคลองตะกั่วป่า ได้แก่ คลองรมณีย ์คลองกะปง คลองปลายวา คลองป ิคลองลัดท่าชี 
และคลองปากเกาะ ซึ่งคลองต่าง ๆ ดังกล่าว ไหลลงสู่คลองตะกั่วป่าโดยตรง 

- ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ประกอบด้วยลุ่มน้้าย่อยหลายลุ่มน้้า โดยลุ่มน้้าย่อยแต่ละลุ่ม
น้้าเป็นลุ่มน้้าย่อยขนาดเล็กมีล้าน้้าสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามันโดยตรง ล้าน้้าย่อยท่ีส้าคัญ ได้แก่  

คลองล้ารูใหญ่ คลองทุ่งมะพร้าว  คลองหินลาด  คลองนาแฝก คลองหล่อยูง คลองย่านซื่อ คลองเขา
น้้าตก คลองเกาะปันหยี คลองพังงา และคลองบางกัน ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 เป็นลุ่มน้้า
สาขาที่มีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดพังงา และบางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ 
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รูปที ่2-1 ล้าน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดพังงา 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดพังงายังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่  โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ที่ด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั้งสิ้น 181 แห่ง  พ้ืนที่ชลประทาน 42,404 ไร่ รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดพังงา 
ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม 

1. อ่างเก็บน้้า     
- จ้านวน (แห่ง)   4 4 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)   150 150 

2. แก้มลิง     
- จ้านวน (แห่ง)   26 26 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)     

3. ฝาย     
- จ้านวน (แห่ง)  5 83 88 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)  31,057 63,770 94,829 

4. ปตร.     
- จ้านวน (แห่ง)     
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)     

5. สถานีสูบน้้า     
- จ้านวน (แห่ง)     
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)     

6. ระบบส่งน้้า     
- จ้านวน (แห่ง)   28 28 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)   6,707 6,707 

7.ระบบระบายน้้า     
- จ้านวน (แห่ง)     
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)     

8. อื่นๆ     
- จ้านวน (แห่ง)   35 35 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)   3,670 3,670 

รวมทุกประเภท     
- จ้านวน (แห่ง)  5 176 181 
- ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
- พื้นที่ชลประทาน (ไร่)  31,057 74,297 105,354 
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดพังงา  

ฝายทดน ้าคลองถ ้า 
ฝายทดน ้าคลองบ่อแสน 

ฝายทดน ้าคลองล้าไตรมาศ 

ฝายทดน ้าคลองนาเตย 

ฝายทดน ้าคลองนางย่อน 
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดพังงา 

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจุ พื นที่ชลประทาน ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ 
1  ฝายทดน้้าคลองถ้้า   ตากแดด   เมือง  - 2,533 2493 2495 
2  ฝายทดน้้าคลองนางย่อน   คุระ   คุระบุรี  - 21,195 2534 2546 
3  ฝายทดน้้าคลองนาเตย   บางทอง   ท้ายเมือง  - 1,991 2495 2497 
4  ฝายทดน้้าคลองบ่อแสน   บ่อแสน   ทับปุด  - 1,148 2517 2519 
5  ฝายทดน้้าคลองล้าไตรมาศ   โคกเจริญ   ทับปุด  - 4,190 2493 2495 
 รวม   - 31,057   

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดพังงา โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 82 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณอ้าเภอเมืองพังงา อ้าเภอท้ายเหมือง อ้าเภอ 
ตะกั่วทุ่ง อ้าเภอทับปุด อ้าเภอกะปง อ้าเภอตะกั่วป่า และอ้าเภอคุระบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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รูปที ่2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดพังงา 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 การเกิดน้้าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เกิดน้้าท่วมทั้ง 3 ลุ่มน้้าสาขา คือลุ่มน้้าสาขาลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตกตอนบน ลุ่มน้้าสาขาคลองตะกั่วป่า และลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ซึ่งลักษณะทางกายภาพของ
ลุ่มน้้าดังกล่าวมีความคล้ายกัน โดยต้นน้้ามีสภาพเป็นเทือกเขาสูงชันเกือบทั้งลุ่มน้้า และมีเนินเขากระจายตัวอยู่ด้าน
ตะวันตกของลุ่มน้้า ส่วนพื้นที่ราบต่้าอยู่บริเวณตั้งแต่ตอนกลางของลุ่มน้้าแต่ก็ยังมีภูเขาโอบล้อมอยู่ พื้นที่ราบมีความ
กว้างประมาณ 1-6 กม. ไปจนถึงบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกและทิศใต้ ทั้งนี้ลักษณะที่ราบมีภูเขาโอบล้อมท้าให้มี
แขนงล้าน้้าไหลมาทุกทิศทางรวมตัวบริเวณที่ราบต่้าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน จึงเกิดปัญหาน้้าท่วมในบริเวณดังกล่าว 
ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลมักมีปัญหาน้้าทะเลหนุนเข้ามาในล้าน้้าสายหลักท้าให้ระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ไม่สะดวกเกิด
การเท้อล้นตลิ่งได้ ลักษณะการเกิดน้้าท่วมมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. น้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วมฉับพลัน เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา มักจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่้า
บริเวณใกล้ภูเขาต้นน้้า และบริเวณใกล้ล้าน้้าที่รับน้้ามาจากภูเขา สภาพพ้ืนที่ต้นน้้าที่เต็มไปด้วยเทือกเขาที่มีความสูง
ชันค่อนข้างมาก เมื่อฝนตกหนักบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้าที่เป็นแนวเทือกเขาต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนท้าให้ปริมาณน้้า
สะสมมีปริมาณมากไหลหลากมาจากภูเขาด้วยความรวดเร็ว แล้วไหลมารวมบริเวณที่ราบต่้า หากระบายน้้าไม่ทันจะ
ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร 

 2. น้้าหลากล้นตลิ่งเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่้าในพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ริมล้าน้้า เนื่องจาก
ปริมาณน้้าจ้านวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง และด้วยมีสิ่งกีดขวางทางน้้า ท้าให้มีปริมาณน้้าจ้านวนมากจน
ระบายออกไม่ทันจึงเกิดสภาวะน้้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนตามสองฝั่งล้าน้้า 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดพังงา โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA) พ.ศ. 2556 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซากน้อยและเสี่ยง
ปานกลาง และมีพ้ืนที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยความเสี่ยงและความรุนแรงจะอยู่ริมสองฝั่งล้าน้้า ดังแสดงในรูปที่ 2-4 
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รูปที ่2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก จังหวัดพังงา 

ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุม
ปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดพังงาไมม่ีพ้ืนทีเ่ป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) ดัง
แสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

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

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดพังงาครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลักที่
ส้าคัญ 3 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความ
ต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 14.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 15.26, 15.89 และ 17.24  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วม 
น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดพังงา
กับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดพังงา จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า
จังหวัดพังงา เท่ากับ 174.45 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความต้องการ
ใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 1,099.13 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 

1,129.30, 1,251.36 และ 1,251.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 , 10 และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 4.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 4.58, 4.80 และ 5.24 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3-1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดพังงา 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)
1 อปุโภค-บริโภค 14.65                15.26                15.89                17.24                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 174.45              725.56              725.56              725.56              
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 32.69                62.86                184.92              184.92              
  - นอกเขตชลประทาน 1,066.44            1,066.44            1,066.44            1,066.44            
  - รวม 1,099.13            1,129.30            1,251.36            1,251.36            

4 อตุสาหกรรม 4.36                 4.58                 4.80                 5.24                 
รวม 1,292.59           1,874.69           1,997.61           1,999.41           

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

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

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

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่ และตรัง มี

วิสัยทัศน์คือ “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” และ
มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
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1) พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
2) การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร  ประมง  และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื นที่ 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน้าไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา 

วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา คือ “จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่ง
การเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 
2) สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการ ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 
3) สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมม่ันคงน่าอยู่ 
5) สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

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

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที ่
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 
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4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

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

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดพังงา มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 56 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 27 โครงการ และขนาด
เล็ก 29 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก  346.17 ล้านลูกบาศก์
เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 197,446 ไร่ ใช้วงเงินรวม 15,709 ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพังงา จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ขนาดโครงการ 
แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี 

ระยะสั น 
(2561-2565) 

ระยะกลาง 
(2566-2570) 

ระยะยาว 
(2571-2580) 

รวม 20 ปี 
(2561-2580) 

1. ขนาดใหญ่     
   - จ้านวน (โครงการ)     
   - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)     
   - พื นที่ชลประทาน (ไร่)     
   - วงเงิน (ล้านบาท)     
2. ขนาดกลาง     
   - จ้านวน (โครงการ) 5 22  27 
   - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 50.95 293.37  344.32 
   - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 18,575 158,321  176,896 
   - วงเงิน (ล้านบาท) 4,111.73 10,466.40  14,578 
3. ขนาดเล็ก     
   - จ้านวน (โครงการ) 28 1  29 
   - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 1.85 -  1.85 
   - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 20,550 -  20,550 
   - วงเงิน (ล้านบาท) 1,096 35  1,131 
รวมทุกขนาด     
   - จ้านวน (โครงการ) 33 23   56 
   - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 52.8 293.37   346.17 
   - พื นที่ชลประทาน (ไร่) 39,125 158,321   197446 
   - วงเงิน (ล้านบาท) 5,208 10,501   15,709 
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว โครงการทั ง 56 โครงการ มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที ่2 ดังตารางที ่4-2 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดพังงา จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

ขนาดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

(การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต-เกษตรและอุตสาหกรรม) 
จ้านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) 

ขนาดใหญ ่ - - 
ขนาดกลาง 27 14,578 

ขนาดเล็ก 29 1,131 

รวม 56 15,709 
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดพังงา 

 

อ่างเก็บน ้าล้าไตรมาศ 
อ่างเก็บน ้าคลองพรุ 

อ่างเก็บน ้าบ้านสวนใหม่ 

อ่างเก็บน ้าล้ารูใหญ่ 

อ่างเก็บน ้าคลองถ ้า 

อ่างเก็บน ้าคลองชาลี 

อ่างเก็บน ้าบ้านดอกแดง 

อ่างเก็บน ้าคลองหล่อยูง 

อ่างเก็บน ้าคลองหินขาว 

อ่างเก็บน ้าคลองคึกคัก 

อ่างเก็บน ้าคลองสะพานหล่อ 

อ่างเก็บน ้าคลองอินทนิน 

อ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งขมิ น อ่างเก็บน ้าบ้านสองแพรก (2) 

อ่างเก็บน ้าบ้านปากด่าน 

อ่างเก็บน ้าบ้านบางเหวง 

อ่างเก็บน ้าบ้านบางม้า (1) 
อ่างเก็บน ้าบ้านตาไชย 

อ่างเก็บน ้าบางเหรียงใน 

อ่างเก็บน ้าคลองถ ้าน้อย 

อ่างเก็บน ้าบ้านบางกัน 
อ่างเก็บน ้าคลองพังงา 

อ่างเก็บน ้าบ้านปลายห้าง 

อ่างเก็บน ้าบ้านทับเหรียง 

อ่างเก็บน ้านาแฝกเหนือ 

อ่างเก็บน ้าบ้านหัวนอนวัด 
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ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดพังงา 

ที่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
พื นที่ ชป. 

(ไร่) 
ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.) 
ปี 

ก่อสร้าง 
ปี 

แล้วเสร็จ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 อ่างเก็บน ้าล้าไตรมาศ บางเหรียง ทับปุด 5,800.00   5.60  2561 2563 500.00  
2 อ่างเก็บน ้าคลองพรุ บางทอง ท้ายเหมือง 3,225.00 7.00  2562 2564 372.37  
3 อ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งขมิ น คึกคัก ตะกั่วป่า 3,950.00 19.95  2563 2565 897.36  
4 อ่างเก็บน ้าบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุร ี 4,400.00 4.00  2564 2565 342.00  
5 อ่างเก็บน ้าคลองถ ้า ตากแดด เมือง 5,000.00 20.20  2566 2566 275.00  
6 อ่างเก็บน ้าคลองชาลี คุระ คุระบุร ี 4,400.00 4.00  2567 2571 203.00  
7 อ่างเก็บน ้าบ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า 4,040.00 5.50  2567 2571 580.00  
8 อ่างเก็บน ้าคลองหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 4,000.00 8.30  2567 2571 156.00  
9 อ่างเก็บน ้าล้ารูใหญ่ ล้าแก่น ท้ายเหมือง 1,200.00 12.78  2567 2571 1,100.00  

10 อ่างเก็บน ้าคลองหินขาว โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 3,300.00 6.50  2567 2571 164.00  
11 อ่างเก็บน ้าคลองคึกคัก คึกคัก ตะกั่วป่า 9,350.00 8.50  2567 2571 246.00  
12 อ่างเก็บน ้าคลองสะพานหล่อ บางทอง ท้ายเหมือง 4,452.94 7.57  2567 2571 378.50  
13 อ่างเก็บน ้าคลองอินทนิน ป่ากอ เมือง 4,233.33 7.62  2567 2571 381.00  
14 อ่างเก็บน ้านาแฝกเหนือ นาเตย ท้ายเหมือง 9,844.44 17.72  2567 2571 531.60  
15 อ่างเก็บน ้าบ้านทับเหรียง ล้าภี ท้ายเหมือง 6,466.67 11.64  2567 2571 582.00  
16 อ่างเก็บน ้าบ้านปลายห้าง ล้าภี ท้ายเหมือง 8,161.11 14.69  2567 2571 440.70  
17 อ่างเก็บน ้าคลองพังงา ทุ่งคาโงก เมือง 14,990.00 29.98  2567 2571 899.40  
18 อ่างเก็บน ้าบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมือง 14,230.00 28.46  2567 2571 853.80  
19 อ่างเก็บน ้าคลองถ ้าน้อย ตากแดด เมือง 10,041.18 17.07  2567 2571 512.10  
20 อ่างเก็บน ้าบางเหรียงใน บางเหรียง ทับปุด 4,182.35 7.11  2567 2571 355.50  
21 อ่างเก็บน ้าบ้านตาไชย   เมือง 3,829.41 6.51  2567 2571 325.50  
22 อ่างเก็บน ้าบ้านบางม้า (1)   เมือง 5,494.12 9.34  2567 2571 467.00  
23 อ่างเก็บน ้าบ้านบางเหวง บางเหรียง ทับปุด 3,694.12 6.28  2567 2571 314.00  
24 อ่างเก็บน ้าบ้านปากด่าน บางเหรียง ทับปุด 12,052.94 20.49  2567 2571 614.70  
25 อ่างเก็บน ้าบ้านสองแพรก (2)   ทับปุด 20,958.82 35.63  2567 2571 712.60  
26 อ่างเก็บน ้าบ้านหัวนอนวัด   ทับปุด 4,400.00 7.48  2567 2571 374.00  
27 อ่างเก็บน ้าล้ารูใหญ่ ล้าแก่น ท้ายเหมือง 1,200.00 14.40  2561 2563 2,000.00  
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดพังงา  

ที ่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ พื นที่ ชป. 
(ไร่) 

ความจุ 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปี 
ก่อสร้าง 

ปี 
แล้วเสร็จ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

1 ฝายคลองตีนเขาทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมือง 800 0 2564 2565 50 
2 ระบบสูบน ้ าด้วยไฟฟ้ าฝายปลาย

คลองนางย่อน 
คุระ คุระบุร ี

3000 0.2 2563 2563 35 

3 อาคารอัดน ้าน ้าตกโตนหมอกพร้อม
ระบบส่งน ้า 

กะไหล ตะกั่วทุ่ง 
- 0 2562 2562 50 

4 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านในหนด เหล กะปง 500 0 2564 2565 50 
5 ระบบส่งน ้าฝายบ้านพระนารายณ์ ท่านา กะปง 500 0.2 2564 2565 50 
6 ระบบส่งน ้าฝายปลายวา ต้าตัว ตะกั่วป่า 500 0.2 2564 2565 50 
7 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านในหนด เหล กะปง 500 0.2 2564 2565 50 
8 อาคารบังคับน ้าบ้านฝ่ายท่า ถ ้าน ้าผุด เมือง - 0.1 2563 2563 35 
9 ระบบส่งน ้าฝายคลองเหล เหล กะปง 500 0.2 2564 2565 50 
10 อ่างเก็บน ้าบางศรีพัฒน์ ทุ่งคาโงก เมือง - 0.02 2563 2563 50 
11 ฝายดักตะกอนคลองบางม่วง       

(แห่งที่1) 
บางปูเต ตะกั่วป่า 

- 0 2564 2564 25 

12 ฝายบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง 1200 0 2564 2565 50 
13 ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 2 

(บริเวณวัดประชุมโยธี) 
ถ ้าน ้าผุด เมือง 

- 0 2565 2565 35 

14 ฝายคลองพังงาทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมือง   0.25 2561 2561 50 
15 ฝายบ้านบางปูเต้ บางม่วง ตะกั่วป่า 5000 0.25 2563 2564 50 
16 ฝายดักตะกอนคลองบางม่วง (แห่งที่

2) 
บางม่วง ตะกั่วป่า 

- 0 2565 2565 25 

17 ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 3 
(บริเวณสถานีอนามัยต้าบลถ ้าน ้าผุด) 

ถ ้าน ้าผุด เมือง 
- 0 2566 2566 35 

18 ฝายคลองช้างนอน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง 1200 0 2564 2565 50 
19 ฝายบ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า   0 2562 2563 50 
20 ฝายคลองบางหมาน พร้อมระบบส่ง

น ้า 
แม่นางขาว คุระบุร ี

- 0 2562 2562 28 

21 ฝายดักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 1 
(บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) 

ถ ้าน ้าผุด เมือง 
- 0 2563 2563 35 

22 ฝายดักตะกอนบ้านพระนารายณ์ ต้าตัว ตะกั่วป่า - 0 2561 2561 35 
23 อาคารบังคับน ้าบ้านปริง นบปริง เมือง - 0.17 2562 2562 30 
24 อาคารอัดน ้าปลายคลองแพรกขวา

พร้อมระบบส่งน ้า 
ล้าภี ท้ายเหมือง 

2150 0.03 2561 2561 30 

25 ฝายบ้านทรายขาวพร้อมระบบส่งน ้า ล้าภี ท้ายเหมือง 700 0.008 2563 2563 20 
26 ฝายบ้านบางเหรียงพร้อมระบบส่งน ้า บางเหรียง ทับปุด 700 0.008 2563 2563 32 
27 ฝายบ้านบางยูงพร้อมระบบส่งน ้า เหมาะ กะปง 800 0.008 2563 2563 34 
28 ฝายบ้านปลายวา เหมาะ กะปง 1500 0.008 2565 2565 27 
29 ระบบส่งน ้าฝายคลองล้ารู่  ระยะ 2 รมณีย์ กะปง 1000 0 2563 2563 20 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 
 จังหวัดพังงา มีพ้ืนที่ 3,435,935 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,086,345 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 31.62 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 42,404 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

3.90 ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 56 โครงการ  เป็นโครงการขนาดเล็ก29 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก  346.17 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 

197,446 ไร่ รวมเป็น 239,850 ไร่ ใช้วงเงินรวม 15,709.0000 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้
ดังนี้ 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 33 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 28 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 52.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 39,125 ไร่ ใช้เงิน
งบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 5,208.0000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 23 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 1 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 293.37 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผน 
ระยะกลาง 10,501.0000 ล้านบาท 

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

 มีโครงการทีด่้าเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดยะลา  

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด
ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี
การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)
3,435,935 1,086,345 42,404 197,446 239,850

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

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