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ข้อมูลุ่ลุ่่�มน้ำำ��



คำำ�นำำ�
 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าใน้ำประเทศไทย ได้้มีการพััฒน้ำามาตลุ่อด้ตั�งแต่ปี 2506 ตามศักยภาพั 
ของเทคโน้ำโลุ่ยีภูมิสารสน้ำเทศแลุ่ะคอมพิัวเตอร์ใน้ำขณะนั้ำ�น้ำ จน้ำกระทั�งใน้ำปี 2536  
คณะกรรมการอ่ทกวิทยาแห่่งชาติได้้จัด้ทำาเป็น้ำมาตรฐาน้ำ 25 ลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กแลุ่ะ 254 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา  
ซ่ึ่�งบ่างลุ่่่มน้ำำ�าไม่สามารถที�จะบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าได้้อย่างเอกเทศ สืบ่เนื้ำ�องจากข้อจำากัด้ 
จากข้อมูลุ่ใน้ำอดี้ตที�ใช้แผน้ำที�มาตราส่วน้ำ 1 : 50,000 ใน้ำการแบ่่งเขตลุ่่่มน้ำำ�า แต่มิได้้มีผลุ่บั่งคับ่
ทางกฎห่มาย จ่งส่งผลุ่ให้่เกิด้ปัญห่าใน้ำด้้าน้ำการบ่ริห่ารจัด้การที�ขาด้เอกภาพัไม่ต่อเนื้ำ�อง
เชื�อมโยงกัน้ำอย่างเป็น้ำระบ่บ่ โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งใน้ำภาวะวิกฤต ประกอบ่กับ่พัระราชบั่ญญัติ
ทรัพัยากรน้ำำ�า พั.ศ. 2561 ห่มวด้ 3 ส่วน้ำที� 3 มาตรา 25 “เพืั�อประโยชน้ำ์ใน้ำการบ่ริห่าร 
จัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่มีการกำาห่น้ำด้ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยตราเป็น้ำพัระราชกฤษฎีกา ทั�งนี้ำ�ให้่คำาน่้ำง
ถ่งสภาพัอ่ทกวิทยา สภาพัภูมิศาสตร์ ระบ่บ่นิ้ำเวศ การตั�งถิ�น้ำฐาน้ำ การผังเมือง ผังน้ำำ�า แลุ่ะ 
เขตการปกครองประกอบ่ด้้วย” ดั้งนั้ำ�น้ำ สำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติจ่งได้้มีการจัด้ทำา
โครงการศ่กษาทบ่ทวน้ำ การแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การบ่ริห่ารจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า  
ร่วมกับ่มห่าวิทยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ เพืั�อให้่การบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าให้่มีความคลุ่่องตัวสอด้รับ่
กับ่การเปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งของสถาน้ำการณ์น้ำำ�าได้้อย่างรวด้เร็วแลุ่ะมีประสิทธิิภาพั 
  ห่นั้ำงสือ “ข้อมูลุ่ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า” เลุ่่มนี้ำ�ได้้สร่ปเนื้ำ�อห่ามาจากรายงาน้ำ 
การศ่กษาโครงการจัด้ทำาฐาน้ำข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า 22 ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยมห่าวิทยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ 
ซ่ึ่�งแสด้งถ่งข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า สภาพัทั�วไป สภาพัภูมิอากาศ ทรัพัยากรดิ้น้ำ พืั�น้ำที�การเกษตร 
ทรัพัยากรป่าไม้แลุ่ะชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า โครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำของลุ่่่มน้ำำ�า ความต้องการใช้น้ำำ�า 
แลุ่ะสภาพัปัญห่าด้้าน้ำทรัพัยากรน้ำำ�า ซ่ึ่�งผู้อ่าน้ำจะได้้รับ่ความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับ่ 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า รวมถ่งรับ่ทราบ่ปัญห่าแลุ่ะเห็่น้ำความสำาคัญของการจัด้การ 
ทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่เกิด้การร่วมมือแลุ่ะบู่รณาการกัน้ำท่กภาคส่วน้ำ เพืั�อให้่เกิด้การดู้แลุ่รักษา
ทรัพัยากรน้ำำ�าอย่างต่อเนื้ำ�อง

สำำ�นัักง�นัทรััพย�กรันัำ��แห่่งช�ติิ
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สรุุปข้้อมููลพื้้�นำฐ�นำ ลุ�มูนำำ��ทะเลส�บสงข้ล� (20)

ข้้อมููลท่�วไป
❉ พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 11,991.36 ตารางกิโลุ่เมตร 
❉ จำาน้ำวน้ำลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 6 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
❉ จังห่วัด้ใน้ำเขตลุ่่่มน้ำำ�า 6 จังห่วัด้

ข้้อมููลก�ยภ�พื้
❉ ความยาวลุ่ำาน้ำำ�าโด้ยประมาณ 120 กิโลุ่เมตร
❉ ระดั้บ่ความสูง 1 - 120 เมตร รทก.
❉ ปริมาณฝน้ำเฉลีุ่�ยรายปี 2,069.10 มิลุ่ลิุ่เมตร
❉  ปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยรายปี 8,301 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

(ฤดู้ฝน้ำ 6,705 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร, ฤดู้แลุ้่ง 1,595 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร)

โคำรุงก�รุพื้่ฒนำ�แหล�งนำำ��
❉ จำาน้ำวน้ำโครงการ 400 โครงการ
❉ ความจ่ 161 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,095,915 ไร่

ปรุิมู�ณคำว�มูต้้องก�รุใช้้นำำ�� 3,111.74 ล้�นำลูกบ�ศก์เมูต้รุ
❉ ด้้าน้ำเกษตรกรรม 2,929.70 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ปโภคบ่ริโภค 129.98 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ตสาห่กรรม 52.07  ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร

รุห่สลุ�มูนำำ��
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ข้้อมููลด้้�นำเศรุษฐกิจและส่งคำมู
❉ จำาน้ำวน้ำประชากร 1,989,175 คน้ำ
❉ ครัวเรือน้ำ 739,113 ครัวเรือน้ำ
❉ เกษตรกรที�มีที�ทำากิน้ำเป็น้ำของตน้ำเอง 255,062 ครัวเรือน้ำ

ข้้อมููลด้้�นำสิ�งแวด้ล้อมู
❉ ทรัพัยากรป่าไม้ 2,099.21 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 
 1A 810.82 ตารางกิโลุ่เมตร
 1B 269.60 ตารางกิโลุ่เมตร
 2 1,075.78 ตารางกิโลุ่เมตร 
 3 1,065.58 ตารางกิโลุ่เมตร
 4 1,567.22 ตารางกิโลุ่เมตร
 5 6,143.23 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ พืั�น้ำที�ช่่มน้ำำ�า 4 แห่่ง (839.17 ตารางกิโลุ่เมตร)

สภ�พื้ปัญห�
❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงอ่ทกภัย 8,163.18 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 3,324.78 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 4,604.13 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก 234.26 ตารางกิโลุ่เมตร

❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 8,818.08 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 8,818.08 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง -
 เสี�ยงมาก -
พื้้�นำท่�เหมู�ะสมูสำ�หรุ่บก�รุช้ลปรุะท�นำและก�รุเกษต้รุ
❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่พััฒน้ำาพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ 1,652,008 ไร่

❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตร 1,167,829 ไร่ 
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1ลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

1.1.1 สำภ�พภูมิปรัะเทศ

 ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าเป็น้ำลุ่่่มน้ำำ�าแห่่งเด้ียวของประเทศไทยที�มีระบ่บ่ทะเลุ่สาบ่แบ่บ่ลุ่ากูน้ำ (Lagoon) 
ขน้ำาด้ให่ญ่ เป็น้ำแอ่งรองรับ่น้ำำ�าจืด้ (น้ำำ�าฝน้ำ น้ำำ�าจืด้จากคลุ่อง แลุ่ะน้ำำ�าห่ลุ่ากจากแผ่น้ำดิ้น้ำ) โด้ยมีน้ำำ�าเค็มจากทะเลุ่
ไห่ลุ่เข้ามาผสมผสาน้ำ ต้น้ำกำาเนิ้ำด้ของแม่น้ำำ�าสาขาย่อยของลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าส่วน้ำให่ญ่อยู่ใน้ำจังห่วัด้พััทลุ่่ง 
ขน้ำาด้พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 11,991.36 ตารางกิโลุ่เมตร คลุ่อบ่คลุ่่มพืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่ของจังห่วัด้สงขลุ่า จังห่วัด้พััทลุ่่ง แลุ่ะ
บ่างส่วน้ำของจังห่วัด้น้ำครศรีธิรรมราช แลุ่ะจังห่วัด้ยะลุ่า

1.1 สภาพทั�วไปของลุ่มน�้า

บทท่�

1 ข้อมูลุ่พื้้�น้ำฐ�น้ำลุ่่�มน้ำำ��

 สภาพัภูมปิระเทศทางด้้าน้ำตะวัน้ำตกของลุ่่่มน้ำำ�ามีเทือกเขาน้ำครศรีธิรรมราชทอด้ยาวจากทิศเห่นื้ำอจรด้ทิศใต้  
ซ่ึ่�งเป็น้ำเขตติด้ต่อระห่ว่างจังห่วัด้ตรังกับ่จังห่วัด้พััทลุ่่งแลุ่ะประเทศมาเลุ่เชียทางตอน้ำใต้แลุ่ะค่อยๆ ลุ่าด้เทลุ่งมา 
สู่ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ส่วน้ำทางด้้าน้ำตะวัน้ำออกของลุ่่่มน้ำำ�าจะเป็น้ำสัน้ำทรายยาวจากทิศเห่นื้ำอจรด้ทิศใต้  
โด้ยมีทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าตั�งอยู่กลุ่างลุ่่่มน้ำำ�าค่อน้ำไปทางตะวัน้ำออกประกอบ่ด้้วย 3 ส่วน้ำจากปากทะเลุ่สาบ่ คือ 
ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ทะเลุ่สาบ่ (ประกอบ่ด้้วยเกาะ 2 เกาะ คือ เกาะให่ญ่ แลุ่ะเกาะสี�เกาะห้่า) แลุ่ะทะเลุ่ห่ลุ่วง 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า รายลุ่ะเอียด้ของจังห่วัด้ ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าได้้แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.1-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 บทที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นลุ่มน้ำแห่งเดียวของประเทศไทยท่ีมีระบบทะเลสาบแบบลากูน

(Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับน้ำจืด (น้ำฝน น้ำจืดจากคลอง และน้ำหลากจากแผ่นดิน) 
โดยมีน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน ต้นกำเนิดของแม่น้ำสาขาย่อยของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดพัทลุง ขนาดพื้นท่ีลุ่มน้ำ 11,991.36 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่
ของจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดยะลา  

สภาพภูมิประเทศทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดยาว  
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงและประเทศมาเลเชีย 
ทางตอนใต้และค่อยๆ ลาดเทลงมาสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ำจะเป็นสันทราย
ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ โดยมีทะเลสาบสงขลาตั ้งอยู ่กลางลุ ่มน้ำค่อนไปทางตะวันออ ก
ประกอบด้วย 3 ส่วนจากปากทะเลสาบ คือ ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบ (ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะ 
คือ เกาะใหญ่ และเกาะสี่เกาะห้า) และทะเลหลวง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รายละเอียดของจังหวัด 
ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1.1.1-1 

ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

 
 

หมายเหตุ* พื้นที่ข้างเคียงประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ตำบลที่อยู่ในลุ่มน้ำหลักน้อยกว่า 1% ของพื้นที่ตำบลน้ันๆ 
โดยพื้นที่จังหวัด วัดจากขอบเขตจังหวัดของกรมการปกครอง ปี 2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47  

(ตร.กม.) (ไร่)
นครศรีธรรมราช            203.51      127,194.00               2.06               1.70
สงขลา          7,568.09    4,730,054.00             97.83             63.11
สตูล             20.21        12,632.00               0.70               0.17
ตรัง             11.20          6,998.00               0.24               0.09
พัทลุง          3,702.88    2,314,298.00             95.90             30.88
ยะลา            483.61      302,256.00             10.81               4.03
ข้างเคียง* 2.10              1,312.00         0.02              
รวม 11,991.59       7,493,433.00   100.00           

จังหวัด พ้ืนท่ีในเขตลุ่มน้้า ร้อยละของ พ้ืนท่ี
จังหวัด

ร้อยละของพ้ืนท่ี
ลุ่มน้้า

 ติ�รั�งท่� 1.1.1-1 รั�ยลุ่ะเอี่ยดขอีงจัังห่วััดในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

ห่มายเห่ต่* พืั�น้ำที�ข้างเคียงประกอบ่ด้้วยพืั�น้ำที�จังห่วัด้อื�น้ำๆ ที�มีพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ที�อยูใ่น้ำลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กน้้ำอยกว่า 1% ของพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่นั้ำ�น้ำๆ 
  โด้ยพืั�น้ำที�จังห่วัด้ วัด้จากขอบ่เขตจังห่วัด้ของกรมการปกครอง ปี 2561 ด้้วยระบ่บ่พิักัด้ UTM WGS84 Zone47 
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 1.1.2 รัะบบลุ่่่มนัำ��

 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ได้้กำาห่น้ำด้ตามผลุ่การศ่กษาของโครงการศ่กษาทบ่ทวน้ำ
การแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รบั่การบ่รหิ่ารจัด้การทรพััยากรน้ำำ�า แลุ่ะผลุ่กระทบ่จากการแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า  
โด้ยสำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติ ปี 2562 ซ่ึ่�งใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าแบ่่งเป็น้ำ 6 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา คือ 
ทะเลุ่น้้ำอย ทะเลุ่ห่ลุ่วง ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา) คลุ่องน้ำาทวีภาคใต้ฝั�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างส่วน้ำที� 1  
แลุ่ะคลุ่องเทพัา รายลุ่ะเอียด้ของแต่ลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งใน้ำตารางที� 1.1.2-1ขอบ่เขตลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งได้้ดั้ง
รูปที� 1.1.2-1 ตามลุ่ำาดั้บ่

ติ�รั�งท่� 1.1.2-1 รั�ยลุ่ะเอี่ยดขอีงลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
 

 
 

ร้อยละของพ้ืนท่ี
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้าหลัก จังหวัด อ้าเภอ

1 2001 ทะเลน้อย 621.26 388,289 5.18           นครศรีธรรมราช ชะอวด
พัทลุง ควนขนุน ศรีบรรพต ป่าพะยอม

2 2002 ทะเลหลวง 4,536.21 2,835,131 37.83          นครศรีธรรมราช ชะอวด หัวไทร
สงขลา สทิงพระ สทิงพระ ระโนด กระแสสินธ์ุ 

รัตภูมิ ควนเนียง สิงหนคร
สตูล ควนกาหลง
ตรัง ย่านตาขาว ปะเหลียน
พัทลุง เมืองพัทลุง กงหรา เขาชัยสน ตะโหมด

ควนขนุน ปากพะยูน ศรีบรรพต 
ป่าบอน บางแก้ว ศรีนครินทร์

3 2003 ทะเลสาบสงขลา (ลุ่ม
น้้าสาขา)

3,366.98 2,104,364 28.08          สงขลา เมืองสงขลา จะนะ นาทวี รัตภูมิ 
สะเดาหาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง 
บางกล้่า สิงหนคร คลองหอยโข่ง

สตูล ควนโดน ควนกาหลง
พัทลุง ป่าบอน

4 2004 คลองนาทวี 1,575.44 984,650 13.14          สงขลา เมืองสงขลา จะนะ นาทวี เทพา 
สะบ้าย้อย สะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม

5 2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
ตอนล่างส่วนท่ี 1

74.55 46,592 0.62           สงขลา เทพา เทพา

6 2006 คลองเทพา 1,816.92 1,135,572 15.15          สงขลา จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย
ยะลา บันนังสตา ยะหา กาบัง

7 20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ) 0.23 146 0.00           สงขลา เมืองสงขลา
11,991.59 7,494,745 100.00       

ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนท่ีลุ่มน้้าสาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ี (ท้ังหมด และ/หรือบางส่วน)

รวม

ล้าดับ รหัส
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รูัปท่� 1.1.2-1 ขอีบเขติลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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1.1.3 ปรัิม�ณฝนั

 ปริมาณฝน้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยใน้ำรอบ่ 30 ปี (ปี 2531 - 2560) ของลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีปริมาณฝน้ำ
เฉลีุ่�ยเท่ากับ่ 2,089.5 มิลุ่ลิุ่เมตร ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำส่วน้ำให่ญ่จะเกิด้ข่�น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝน้ำระห่ว่างเดื้อน้ำกรกฎาคม 
ถ่งเดื้อน้ำธัิน้ำวาคม คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 68.7 โด้ยเดื้อน้ำที�มีฝน้ำตกสูงส่ด้ ได้้แก่ เดื้อน้ำพัฤศจิกายน้ำ มีปริมาณฝน้ำเฉลีุ่�ย  
404.1 มิลุ่ลิุ่เมตร ซ่ึ่�งปริมาณฝน้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยรอบ่ 30 ปี ของลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าแลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา  
แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.3-1

ห่มายเห่ต่ 1. ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำ ตั�งแต่ปี 2531 - 2560
 2. ปริมาณน้ำำ�าท่า ตั�งแต่ปี 2509 - 2560

ติ�รั�งท่�1.1.3-1 ปริัม�ณฝนั แลุ่ะปริัม�ณนัำ��ท่�เฉลุ่่�ยรัอีบ 30 ปี ขอีงลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่� แลุ่ะลุ่่่มนัำ��สำ�ข�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
  

1.3 ทรัพยากรป่าไม้และช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ 
1.3.1 ทรัพยากรป่าไม้  

จากข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ำได้แสดงไว้ในรูปท่ี 1.3.1-1 และสามารถสรุปตัวเลขไว้ใน
ตารางที่ 1.3.1-1 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีเท่ากับ 2,099.21 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็น 1,312,005 ไร่ เท่ากับร้อยละ 17.51 ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ 

 

 

 
 

1.3.2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีพื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 1B และ ช้ัน 2 เท่ากับ 810.82  269.60

และ 1,075.78 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ รวมเท่ากับร้อยละ 17.98 ของพื้นท่ีลุ่มน้ำ ดังแสดงไว้ในรูป
ท่ี 1.3.2-1  
 

ตารางที่1.1.3-1 ปริมาณฝน และปริมาณน้ำท่าเฉล่ียรอบ 30 ป ีของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และลุ่มน้ำสาขา 

 
หมายเหตุ 

1. ปริมาณน้ำฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560 
2. ปริมาณน้ำท่า ต้ังแต่ปี 2509 – 2560 

 
 

 

ฝนรายปีเฉล่ีย
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.)
ฤดูแล้ง

(เม.ย.-พ.ย.)
รวมท้ังปี

(ล้าน ลบ.ม.)
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.)
ฤดูแล้ง 

(พ.ย.-เม.ย.)
ปริมาณน้้าท่าต่อหน่วยพ้ืนท่ี 

(ลิตร/วินาที/ตร.กม.)
ทะเลน้อย 2,214.20 1,546.30 667.90 458.10 387.30 70.80 23.38
ทะเลหลวง 2,170.00 1,524.30 645.70 4,743.70 3,798.20 945.50 33.16
ทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้้าสาขา) 1,945.30 1,284.40 660.90 1,729.30 1,358.50 370.80 16.29
คลองนาทวี 2,045.40 1,364.80 680.60 602.30 518.20 84.10 12.12
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1 1,936.80 1,426.30 510.50 36.50 31.80 4.60 15.51
คลองเทพา 2,158.00 1,524.30 633.60 730.70 611.40 119.30 12.75
ทะเลสาบสงขลา (ลุ่มน้้าหลัก) 2,089.50 1,436.50 653.10 8,300.50 6,705.40 1,595.10 21.95

ลุ่มน้้าสาขา
ปริมาณฝนเฉล่ียรอบ 30 ปี (ม.ม.) ปริมาณน้้าท่าเฉล่ียรอบ 30 ปี 

1.1.4 ปรัิม�ณนัำ��ท่�

 ปริมาณน้ำำ�าท่าของลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า จากการรวบ่รวมแลุ่ะวิเคราะห์่ข้อมูลุ่ปริมาณน้ำำ�าท่ารายเดื้อน้ำ
แลุ่ะรายปีของสถานี้ำวัด้น้ำำ�าท่าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าตั�งแต่ปี 2497 - 2560 การวิเคราะห์่ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่าง 
ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ยแลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝน้ำ ได้้สมการความสัมพััน้ำธ์ิดั้งนี้ำ�

เม่ื่�อ QM ค่ือ ปริิมื่าณน้ำำ�าท่่าริายปีเฉล่ี่�ย, ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 A ค่ือ พ่ื้�น้ำท่่�รัิบน้ำำ�าฝน้ำ, ตารางกิโลุ่เมตร 

QM = 4.6053 A 0.6878 (R2 = 0.8061)

 สร่ปได้้ว่าลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยปีลุ่ะ 3,201 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรเป็น้ำปริมาณน้ำำ�าท่า 
ใน้ำฤดู้ฝน้ำ (เดื้อน้ำกรกฎาคมถ่งเดื้อน้ำธัิน้ำวาคม) เฉลีุ่�ย 2,261 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 70.6  
ของปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยทั�งปี โด้ยแยกเป็น้ำรายลุ่่่มน้ำำ�าสาขาดั้งตารางที� 1.1.3-1  
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1.1.5 อี่ทกธรัณ่วัิทย�แลุ่ะนัำ��ใติ้ดินั

 จากแผน้ำที� อ่ทกธิรณีวิทยาการให้่น้ำำ�าของชั�น้ำน้ำำ�าบ่าด้าลุ่มาตราส่วน้ำ 1:100,000 ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า 
ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีพืั�น้ำที�ที�ค่ณภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เห่มาะสำาห่รับ่การน้ำำามาใช้ประโยชน์้ำเท่ากับ่ 10,260.40  
ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 85.56 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยส่วน้ำให่ญ่มีศักยภาพัการให่้น้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 
น้้ำอยกว่า 2 ลูุ่กบ่าศก์เมตรตต่อชั�วโมง โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 4,228.25 ตารางกิโลุ่เมตรห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ  
35.26 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า รองลุ่งมาคือ พืั�น้ำที�ที�มีศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 2-10 10-20 แลุ่ะ มากกว่า 20 ลูุ่กบ่าศก์เมตร 
ต่อชั�วโมง ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 4,056.73 1,398.53 แลุ่ะ 576.90 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่  
ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 33.83 11.66 แลุ่ะ 4.81 ของพืั�น้ำที�ลุ่่ม่น้ำำ�าตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยแสด้งศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ใน้ำบ่ริเวณ
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าตามรูปที� 1.1.5-1

1.1.6 ค่ณภ�พนัำ��

 จากรายงาน้ำสถาน้ำการณ์ค่ณภาพัน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ  
ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝั�งตะวัน้ำออก ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาปสงขลุ่า
ลุ่่่มน้ำำ�าปัตตานี้ำ แลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝั�งตะวัน้ำตก ปี 2562 
สำานั้ำกสิ�งแวด้ลุ้่อมภาคที� 16 ด้ำาเนิ้ำน้ำการติด้ตาม 
ตรวจสอบ่ค่ณภาพัน้ำำ�า ใน้ำพืั�น้ำที� จั งห่วัด้สงขลุ่า 
น้ำราธิิวาส ปัตตานี้ำ ยะลุ่า แลุ่ะสตูลุ่ โด้ยมีจ่ด้ตรวจวัด้
ใน้ำแต่ลุ่ะลุ่ำาน้ำำ�าด้ำาเน้ำิน้ำการจำาน้ำวน้ำ 4 ครั�งต่อปี 
ประเมิน้ำค่ณภาพัน้ำำ�าแห่ลุ่่งน้ำำ�าจากดั้ชนี้ำค่ณภาพัน้ำำ�า
แห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ (Water Quality Index : WQI)  
พับ่ว่า ค่ณภาพัน้ำำ�าแห่ลุ่่งน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่อยู่ใน้ำเกณฑ์์
พัอใช้โด้ยอยู่ใน้ำเกณฑ์์ดี้ ร้อยลุ่ะ 23 พัอใช้ ร้อยลุ่ะ 46  
เสื�อมโทรม ร้อยลุ่ะ16 แลุ่ะเสื�อมโทรมมาก ร้อยลุ่ะ 15 
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รูัปท่� 1.1.5-1 ศักยภ�พนัำ��บ�ด�ลุ่ในับริัเวัณพ้�นัท่�ลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  10 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.1.5-1 ศักยภาพน้ำบาดาลในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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1.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.2.1 ทรััพย�กรัดินั

 จากแผน้ำที�ช่ด้ดิ้น้ำของกรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ มาตราส่วน้ำ 1:25,000 พับ่ว่า ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีทั�งห่มด้  
30 กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำ โด้ยกลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำที�คลุ่่มพืั�น้ำที�มากลุ่ำาดั้บ่ที� 1 - 3 ได้้แก่

 1) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 6 คือ 
กลุ่่่มดิ้น้ำเห่น้ำียวลุ่่กมากที� เ กิด้
จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�า ปฏิิกิริยาดิ้น้ำ 
เป็น้ำกรด้จัด้มากถ่งเป็น้ำกรด้จัด้ 
การระบ่ายน้ำำ�าเลุ่วถ่งค่อน้ำข้างเลุ่ว 
ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า ครอบ่คลุ่่ม
พืั�น้ำที� 1,207.56 ตารางกิโลุ่เมตร 
ห่รือ 48,302,504 ไร่ คิด้เป็น้ำ 
ร้อยลุ่ะ 20.14 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
 

 2) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 13 คือ 
กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำลุ่ะเอียด้ลุ่่กถ่งลุ่่กมาก 
ที�เกิด้จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�าห่รือวัตถ่ 
ต้น้ำกำาเนิ้ำด้ดิ้น้ำเนื้ำ�อห่ยาบ่ปฏิิกิริยา 
ดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้ การระบ่ายน้ำำ�าดี้ 
ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า  
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 9.77 ตารางกิโลุ่เมตร  
ห่รือ 610,868.80 ไร่ คิด้เป็น้ำ 
ร้อยลุ่ะ 8.15 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

 3) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 34 คือ  
กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำลุ่ะเอียด้ลุ่่กมากที�เกิด้ 
จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�า ปฏิิกิริยาดิ้น้ำ 
เป็น้ำกรด้จัด้มาก การระบ่ายน้ำำ�าเลุ่ว 
ถ่ง ค่อน้ำข้าง เลุ่ว ความอ่ด้ม 
สมบู่รณ์ตำ�า  ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
874.61 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 
546,631.3 ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 
7.29 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า
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รูัปท่� 1.2.1-1 กลุ่่่มช่ดดินัขอีงลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  11 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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1.2.2 ก�รัใช้ปรัะโยชน์ัท่�ดินั
 จากแผน้ำที�การใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำ ปี 2559 - 2560 ได้้แสด้งการกระจายตัวของพืั�น้ำที�การใช้ประโยชน์้ำ 
ที�ดิ้น้ำแต่ลุ่ะประเภทไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-1 สามารถน้ำำามาวิเคราะห์่ห่าการใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำชนิ้ำด้ต่างๆ ได้้ดั้งแสด้ง
ไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-1 

 โด้ยมีพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การพััฒน้ำาเป็น้ำพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำรวม 1.652 ลุ้่าน้ำไร่ โด้ยมีพืั�น้ำที� 
ที� เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตรอยู่รวมเท่ากับ่ 1.168 ลุ้่าน้ำไร่ ดั้งแสด้งพืั�น้ำที� เห่มาะสมสำาห่รับ่ 
การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะทำาการเกษตรไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-2 แลุ่ะสร่ปตัวเลุ่ขพืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การชลุ่ประทาน้ำ
แลุ่ะทำาการเกษตร แลุ่ะพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-2

ข้อมูลุ่ : กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (2560)

ข้อมูลุ่ : กรมชลุ่ประทาน้ำ

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 รูปที่ 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 

ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีนา พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุ่งหญ้า
เล้ียงสัตว์

พืชน้้า
สถานท่ี
เพาะเล้ียง
สัตว์น้้า

755.32 1,153.08 15.99 6,246.04 230.75 4.07 14.97 0.27 103.48 1,846.45 1,155.34 458.46 N/A 11,991.36
42.26 74.35 0.69 365.39 8.49 0.26 0.51 - 0.36 66.94 34.31 27.70 N/A 621.26

308.43 778.61 11.60 1,697.58 62.47 2.12 9.78 0.27 77.18 571.88 871.84 142.96 N/A 4,536.21
272.63 161.18 0.37 2,014.01 58.74 1.70 2.90 - 16.31 481.09 216.16 138.64 N/A 3,366.98
73.15 116.89 3.33 1,030.56 48.94 - 1.79 - 6.22 192.13 10.83 90.40 N/A 1,575.44
3.09 2.49 - 47.33 1.83 - - - 0.01 6.12 0.42 13.18 N/A 74.55

55.76 19.56 - 1,091.17 50.27 - - - 3.41 528.29 21.78 45.58 N/A 1,816.92
- - - - - - - - - - - - N/A 0.23

พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)

พ้ืนท่ีน้้า
พ้ืนท่ี

เบ็ดเตล็ด

พ้ืนท่ี
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีป่าไม้

20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

2004 คลองนาทวี
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1
2006 คลองเทพา

2001 ทะเลน้อย
2002 ทะเลหลวง
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน 

หน่วย : ตร.กม. 
 

 
ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมป่าไม้ (2562) 

พ้ืนท่ีเหมาะสมส้าหรับ พ้ืนท่ีชลประทาน
พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ท้าการเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 2,643.21 1.6520 1,868.53 1.1678 1,487.26 0.9295
2001 ทะเลน้อย 219.51 0.1372 88.74 0.0555 131.53 0.0822
2002 ทะเลหลวง 1,524.54 0.9528 390.10 0.2438 1,143.78 0.7149
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา ) 435.76 0.2724 726.13 0.4538 157.05 0.0982
2004 คลองนาทวี 335.15 0.2095 328.93 0.2056 54.90 0.0343
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1 6.03 0.0038 18.90 0.0118 0.00 0.0000
2006 คลองเทพา 122.22 0.0764 315.73 0.1973 0.00 0.0000

ลุ่มน้้าสาขา

พ้ืนท่ี
ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมการ
ขยายเขต

พ้ืนท่ีป่า
ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมการ
ขยายเขต

2,099.21 1,548.32 1.50 500.19 534.10 68.47
75.05 101.43 - 59.45 - -

278.37 1,159.47 1.50 173.44 355.81 -
475.81 43.44 - 101.84 178.29 68.47
252.02 139.43 - 128.88 - -

6.80 52.44 - - - -
1,011.15 52.10 - 36.58 - -

- 0.03 - - - -

2001 ทะเลน้อย

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

2002 ทะเลหลวง
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

2004 คลองนาทวี
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1
2006 คลองเทพา

พ้ืนท่ีป่าไม้

พ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพ้ืนท่ี
อุทยาน
แห่งชาติ

ติ�รั�งท่� 1.2.2-1 ก�รัใช้ปรัะโยชน์ัท่�ดินัชนิัดต่ิ�งๆ ปี 2559-2560

ติ�รั�งท่� 1.2.2-2 พ้�นัท่�เห่ม�ะสำมสำำ�ห่รัับก�รัชลุ่ปรัะท�นัแลุ่ะทำ�ก�รัเกษติรั แลุ่ะพ้�นัท่�ชลุ่ปรัะท�นั
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รูัปท่� 1.2.2-1 แสำดงก�รักรัะจั�ยตัิวัขอีงพ้�นัท่�ก�รัใช้ปรัะโยชน์ัท่�ดินั ปี 2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  12 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
 



11ลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  14 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร 

รูัปท่� 1.2.2-2 พ้�นัท่�เห่ม�ะสำมสำำ�ห่รัับก�รัชลุ่ปรัะท�นัแลุ่ะทำ�ก�รัเกษติรั
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1.3 ทรัพยากรป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

1.3.1 ทรััพย�กรัป่�ไม้

 จากข้อมูลุ่ทรัพัยากรป่าไม้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.1-1 แลุ่ะสามารถสร่ปตัวเลุ่ขไว้ใน้ำ 
ตารางที� 1.3.1-1 พับ่ว่าพืั�น้ำที�ป่าไม้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีเท่ากับ่ 2,099.21 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือคิด้เป็น้ำ 
1,312,005 ไร่ เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 17.51 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

ห่มายเห่ต่ 1. ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำ ตั�งแต่ปี 2531 - 2560
 2. ปริมาณน้ำำ�าท่า ตั�งแต่ปี 2509 - 2560

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน 

หน่วย : ตร.กม. 
 

 
ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมป่าไม้ (2562) 

พ้ืนท่ีเหมาะสมส้าหรับ พ้ืนท่ีชลประทาน
พัฒนาพ้ืนท่ีชลประทาน ท้าการเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 2,643.21 1.6520 1,868.53 1.1678 1,487.26 0.9295
2001 ทะเลน้อย 219.51 0.1372 88.74 0.0555 131.53 0.0822
2002 ทะเลหลวง 1,524.54 0.9528 390.10 0.2438 1,143.78 0.7149
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา ) 435.76 0.2724 726.13 0.4538 157.05 0.0982
2004 คลองนาทวี 335.15 0.2095 328.93 0.2056 54.90 0.0343
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1 6.03 0.0038 18.90 0.0118 0.00 0.0000
2006 คลองเทพา 122.22 0.0764 315.73 0.1973 0.00 0.0000

ลุ่มน้้าสาขา

พ้ืนท่ี
ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมการ
ขยายเขต

พ้ืนท่ีป่า
ประกาศเดิม

พ้ืนท่ี
เตรียมการ
ขยายเขต

2,099.21 1,548.32 1.50 500.19 534.10 68.47
75.05 101.43 - 59.45 - -

278.37 1,159.47 1.50 173.44 355.81 -
475.81 43.44 - 101.84 178.29 68.47
252.02 139.43 - 128.88 - -

6.80 52.44 - - - -
1,011.15 52.10 - 36.58 - -

- 0.03 - - - -

2001 ทะเลน้อย

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

2002 ทะเลหลวง
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

2004 คลองนาทวี
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1
2006 คลองเทพา

พ้ืนท่ีป่าไม้

พ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพ้ืนท่ี
อุทยาน
แห่งชาติ

ติ�รั�งท่� 1.3.1-1 พ้�นัท่�ป่�ไม้ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�
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รูัปท่� 1.3.1-1 พ้�นัท่�ป่�ไม้ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ข้อทูลุ่ : กรมชลุ่ประทาน้ำ (ปี 2562)



14 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

1.3.2 ชั�นัค่ณภ�พลุ่่่มนัำ��

 ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีพืั�น้ำที�ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 1A 1B แลุ่ะ ชั�น้ำ 2 เท่ากับ่ 810.82 269.60 แลุ่ะ 
1,075.78 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ รวมเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 17.98 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.2-1 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 1.3.2-1 พื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

รูัปท่� 1.3.2-1 พ้�นัท่�ชั�นัค่ณภ�พลุ่่่มนัำ��ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�
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1.4  ประชากร เศรษฐกิจและสัังคม

1.4.1 ประชากร

 ข้อมูลุ่ประชากรแลุ่ะครัวเรือน้ำ รวบ่รวมจากสำานั้ำกบ่ริห่ารการทะเบ่ียน้ำ กรมการปกครอง ปี 2562  
โด้ยการน้ำำาข้อมูลุ่ประชากรรายตำาบ่ลุ่มาคูณกับ่สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า ซ่ึ่�งลุ่่่มน้ำำ�าสาลุ่ะวิน้ำครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที�
ส่วน้ำให่ญ่ใน้ำ 6 จังห่วัด้ 36 อำาเภอ 211 ตำาบ่ลุ่ มีประชากรรวมทั�งสิ�น้ำ 1,974,865 คน้ำ แยกเป็น้ำประชากรชาย 
963,577 คน้ำ แลุ่ะประชากรห่ญิง 1,011,288 คน้ำ มีความห่น้ำาแน้ำ่น้ำของประชากร 164.69 คน้ำต่อตาราง
กิโลุ่เมตร จำาน้ำวน้ำครัวเรือน้ำทั�งสิ�น้ำ 744,183 ครัวเรือน้ำ เฉลีุ่�ย 2.65 คน้ำต่อครัวเรือน้ำ 

1.4.2 เศรษฐกิจและสัังคม

 ข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำเศรษฐกิจแลุ่ะสังคม รวบ่รวมข้อมูลุ่จากรายงาน้ำ กชช.2ค ซ่ึ่�งเป็น้ำข้อมูลุ่ระดั้บ่ห่มู่บ้่าน้ำ 
ที�แสด้งสภาพัทั�วไปของห่มู่บ้่าน้ำ สภาพัพืั�น้ำฐาน้ำทางเศรษฐกิจ ระดั้บ่การศ่กษา การมีส่วน้ำร่วมแลุ่ะความเข้มแข็ง
ของช่มชน้ำ ส่ขภาพัแลุ่ะอน้ำามัย สภาพัแรงงาน้ำ แลุ่ะยาเสพัติด้ ซ่ึ่�งด้ำาเนิ้ำน้ำการจัด้เก็บ่ท่กห่มู่บ้่าน้ำใน้ำเขตชน้ำบ่ท
เป็น้ำประจำาท่ก 2 ปี ทำาให้่ทราบ่ว่าประชาชน้ำใน้ำห่มู่บ้่าน้ำมีค่ณภาพัชีวิตแลุ่ะสภาพัความเป็น้ำอยู่เป็น้ำอย่างไร  
แต่ลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำมีปัญห่าใน้ำเรื�องใด้บ้่างที�ควรได้้รับ่การแก้ไข ซ่ึ่�งปัญห่าจะบ่่งชี�ได้้จากตัวชี�วัด้ น้ำอกจากนี้ำ� 
ยังสามารถจัด้ระดั้บ่การพััฒน้ำาของห่มู่บ้่าน้ำได้้เป็น้ำ 3 ระดั้บ่ คือ ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 1 (ลุ้่าห่ลัุ่ง)  
ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 2 (ปาน้ำกลุ่าง) แลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 3 (ก้าวห่น้้ำา) ซ่ึ่�งจากการรวบ่รวม 
ข้อมูลุ่ กชช.2ค ปี 2562 แสด้งข้อมูลุ่ครัวเรือน้ำแลุ่ะประชากร รวมถ่งข้อมูลุ่เศรษฐกิจแลุ่ะสังคมของห่มู่บ้่าน้ำ 
ที�อยู่ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าสาลุ่ะวิน้ำซ่ึ่�งมีทั�งสิ�น้ำ 1,597 ห่มู่บ้่าน้ำ

จังห่วัด้ ผลุ่ิตภัณฑ์์มวลุ่รวม
จังห่วัด้ (GDP)

(บ่าท/คน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำ (2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำอัตราเพัิ�ม
เฉลุ่ี�ยต่อปี (2543 - 2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 พัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและ

ประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวินซึ่งมีทั้งสิ้น 1,597 
หมู่บ้าน 
 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน 
(2561) 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
นครศรีธรรมราช 99,899 2,649 71.24 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
สตูล 129,565 2,654 72.50 
ตรัง 116,394 2,842 81.30 
พัทลุง 71,298 2,836 78.18 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 พัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและ

ประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวินซึ่งมีทั้งสิ้น 1,597 
หมู่บ้าน 
 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน 
(2561) 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
นครศรีธรรมราช 99,899 2,649 71.24 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
สตูล 129,565 2,654 72.50 
ตรัง 116,394 2,842 81.30 
พัทลุง 71,298 2,836 78.18 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 พัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและ

ประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวินซึ่งมีทั้งสิ้น 1,597 
หมู่บ้าน 
 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน 
(2561) 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
นครศรีธรรมราช 99,899 2,649 71.24 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
สตูล 129,565 2,654 72.50 
ตรัง 116,394 2,842 81.30 
พัทลุง 71,298 2,836 78.18 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 พัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือนและ

ประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวินซึ่งมีทั้งสิ้น 1,597 
หมู่บ้าน 
 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน 
(2561) 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
นครศรีธรรมราช 99,899 2,649 71.24 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
สตูล 129,565 2,654 72.50 
ตรัง 116,394 2,842 81.30 
พัทลุง 71,298 2,836 78.18 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 
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 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าแลุ่ะโครงการชลุ่ประทาน้ำใน้ำปี 2562 ที� ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า แบ่่งประเภทโครงการตามขน้ำาด้ความจ่เก็บ่กัก ได้้แก่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ขน้ำาด้ให่ญมี่ความจ่เก็บ่กักตั�งแต่ 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่ง่น้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง มีความจ่ 
เก็บ่กักตั�งแต่ 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป แต่น้้ำอยกว่า 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า
ขน้ำาด้เล็ุ่ก มีความจ่เก็บ่กักน้้ำอยกว่า 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า มีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าทั�งสิ�น้ำ 400 โครงการ ประกอบ่ไปด้้วยโครงการพััฒน้ำา
แห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 7 โครงการ แลุ่ะโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่ก 393 โครงการ รวมความจ่เก็บ่กัก 
161 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวม 1,095,915 ไร่ ตำาแห่น่้ำงโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า แสด้งดั้งรูปที� 2.1 -1

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าในปัจจุบัน

บทท่� 2
โครงสร้างพื้นฐาน
ของลุ่่�มน้ำำ��

 2.1.1 โครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ขนั�ดให่ญ่่

 เนื้ำ�องจากสภาพัภูมิประเทศใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีข้อจำากัด้สำาห่รับ่โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า
ขน้ำาด้ให่ญ่ ดั้งนั้ำ�น้ำ ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าจ่งยังไม่มีการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่
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รูัปท่� 2.1-1 ติำ�แห่น่ังโครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  21 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 2.1-1 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
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 1) โครงการพััฒน้ำาลุ่่่มน้ำำ�าคลุ่องห่ลุ่า ตำาบ่ลุ่
คลุ่องห่อยโข่ง อำาเภอห่าด้ให่ญ่ จังห่วัด้สงขลุ่า 
ความจ่ 21.42 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
24,601 ไร่
 2) โครงการพััฒน้ำาลุ่่่มน้ำำ�าคลุ่องห่อยโข่งแลุ่ะ
คลุ่องจำาไห่ร (อ่างคลุ่องจำาไห่ร) ตำาบ่ลุ่คลุ่องห่อยโข่ง 
อำาเภอห่าด้ให่ญ่ จังห่วัด้สงขลุ่า ความจ่ 6 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 6,604 ไร่
 3) โครงการอา่งเก็บ่น้ำำ�าสะเด้า ตำาบ่ลุ่สำานั้ำกแต้ว  
อำาเภอสะเด้า จังห่วัด้สงขลุ่า ความจ่ 56.74 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร

 4) โครงการอ่างเก็บ่น้ำำ�าป่าพัะยอม ตำาบ่ลุ่ 
ป่าพัะยอม อำาเภอควน้ำขน่้ำน้ำ จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่ 
20.50 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 5) โครงการอ่างเก็บ่น้ำำ�าป่าบ่อน้ำ ตำาบ่ลุ่ท่่งน้ำารี  
อำาเภอป่าบ่อน้ำ จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่ 20 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 6) โครงการอ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องห่ัวช้างอัน้ำเนื้ำ�อง
มาจากพัระราชด้ำาริ ตำาบ่ลุ่ตะโห่มด้ อำาเภอตะโห่มด้
จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่ 30 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน์้ำ 38,000.00 ไร่

2.1.2 โครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ขนั�ดกลุ่�ง

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างที�ก่อสร้างแลุ่้วเสร็จใน้ำปี 2562 มีทั�งสิ�น้ำ 7 โครงการ สามารถ 
เก็บ่กักน้ำำ�าได้้ 115 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวม 632,440 ไร่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ขน้ำาด้กลุ่างใน้ำพืั�น้ำที� เช่น้ำ

2.1.3 โครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ขนั�ดเล็ุ่ก

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เลุ่็กซ่ึ่�งเป็น้ำโครงการประเภทอ่างเก็บ่น้ำำ�า คลุ่องส่งน้ำำ�า ห่น้ำอง บ่่งสระน้ำำ�า
บ่่อน้ำำ�าตื�น้ำ บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ แลุ่ะอื�น้ำๆ ที�ใช้เวลุ่าใน้ำการก่อสร้างไม่เกิน้ำ 1 ปี ที�ได้้ด้ำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแลุ้่วเสร็จ  
มีจำาน้ำวน้ำทั�งสิ�น้ำ 393 โครงการ มีปริมาตรความจ่เก็บ่กัก 6 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร มีพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวมกัน้ำ 
ทั�งสิ�น้ำเท่ากับ่ 463,475 ไร่
 อย่างไรก็ตาม พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์จากโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เลุ่็กส่วน้ำให่ญ่จะไม่มีระบ่บ่ส่งน้ำำ�า 
ทำาให้่การน้ำำาน้ำำ�าไปใช้ทำาได้้ไม่เต็มประสิทธิิภาพัมากน้ำัก ซ่ึ่�งใน้ำทางปฏิิบั่ติจะส่งผลุ่ให่้พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์ 
ที�แสด้งไว้จะลุ่ด้ลุ่งอีกประมาณ 30% ถ่ง 40%
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 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มีศักยภาพั ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีแผน้ำงาน้ำโครงการที�สำาคัญ 
จำาน้ำวน้ำทั�งสิ�น้ำ 17 โครงการ ความจ่เก็บ่กักรวม 47.69 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวมทั�งสิ�น้ำ 
47,819 ไร่ ดั้งนี้ำ�

2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 1) ประตูระบ่ายน้ำำ�าคลุ่องประ จังห่วัด้พััทลุ่่ง 
ความจ่ 2.88 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ
4,000 ไร่
 2) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องลุ่ำาแซึ่ง จังห่วัด้สงขลุ่า 
ความจ่ 8.03 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ
7,000 ไร่
 3) อ่างเก็บ่น้ำำ�าบ้่าน้ำเห่มืองตะกั�ว (พัรด้.) 
จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่ 10.14 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 5,000 ไร่
 4) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องให่ญ ่จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่  
15 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 5) อ่างเก็บ่น้ำำ�าลุ่ำาขัน้ำ จังห่วัด้สงขลุ่า ความจ่ 
3.60 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 5,000 ไร่ 
 6) อ่างเก็บ่น้ำำ�าโลุ๊่ะจังกระ จังห่วัด้พััทลุ่่ง ความจ่  
5.04 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 7,000 ไร่ 
 7) แก้มลิุ่งพัร่กระจูด้ จังห่วัด้สงขลุ่า ความจ่ 
3.00 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,000 ไร่ 
 8) พััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ขน้ำาด้ให่ญ่ Riverbank  
Filtration อำาเภอห่าด้ให่ญ่ จังห่วัด้สงขลุ่า

 9) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วมพืั�น้ำที�ช่มชน้ำเมืองสงขลุ่า  
จังห่วัด้สงขลุ่า พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์ 2,012.50 ไร่ 
 10) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำเมืองพััทลุ่่ง  
จังห่วัด้พััทลุ่่งพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,512.5 ไร่ 
 11) ระบ่บ่ระบ่ายน้ำำ�าห่ลัุ่กเพืั�อบ่รรเทาปัญห่า 
น้ำำ�าท่วมพืั�น้ำที� ช่มชน้ำควน้ำขน่้ำน้ำ อำาเภอควน้ำขน่้ำน้ำ 
จังห่วัด้พััทลุ่่ง พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,512.5 ไร่
 12) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำเขาชัยสน้ำ 
จังห่วัด้พััทลุ่่ง พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,681.25 ไร่
 13) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำป่าบ่อน้ำ 
จังห่วัด้พััทลุ่่ง พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,718.75 ไร่ 
 14) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำแม่ขรี 
จังห่วัด้พััทลุ่่ง พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,393.75 ไร่ 
 15) บ่รรเทาอ่ทกภัย คาบ่สม่ทรสทิงพัระ จังห่วัด้ 
สงขลุ่า
 16) ระบ่บ่ระบ่ายน้ำำ�าห่ลัุ่กเพืั�อบ่รรเทาปัญห่า
น้ำำ�าท่วมพืั�น้ำที�ช่มชน้ำพัะวง อำาเภอเมือง จังห่วัด้สงขลุ่า
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,293.75 ไร่ 
 17) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พัื�น้ำที�ช่มชน้ำสะเด้า 
จังห่วัด้สงขลุ่า พัื�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์ 2,693.75 ไร่
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 การประเมิน้ำความต้องการใช้น้ำำ�าของกิจกรรมการใช้น้ำำ�าต่างๆ พิัจารณาจากสภาพัปัจจ่บั่น้ำของกิจกรรม
การใช้น้ำำ�า ซ่ึ่�งรวบ่รวมข้อมูลุ่จากแห่ลุ่่งข้อมูลุ่แลุ่ะรายงาน้ำการศ่กษาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกรอบ่แน้ำวคิด้การประเมิน้ำ
ความต้องการใช้น้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 3.1-1

3.1 แนวคิดการประเมินความต้องการใช้น�้า

ความต้องการใช้น�า้
บทท่� 3สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

22 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 

บทที่ 3 
ความต้องการใช้น้ำ 

3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ 
การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน 

ของกิจกรรมการใช้น้ำ ซึ ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง  
กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1-1  

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำ 

กิจกรรมการใช้น้ำ การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ำ 
ข้อมูล การประเมิน/คำนวณ 

การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ำดิบ/กำลังผลิต 
- จำนวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจำนวนประชากร/ปริมาณน้ำ
ผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ำ 
- การขาดแคลนน้ำ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อื่นๆ  

ศึกษาและจำลองปริมาณความต้องการ
ใช้น้ำโดยใช้การสมดุลน้ำในพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือหาปริมาณฝนใช้การ 
และปริมาณความต้องการน้ำ 
เพ่ือการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา  
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
รายจังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ำ 

การท่องเท่ียว - จำนวนนักท่องเท่ียว/อัตราการใช้น้ำ 

รักษาระบบนิเวศ 
ท้ายน้ำ 

ปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด 

3.2 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
ด้านความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจำนวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ำของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื ่อการท่องเที ่ยว 
ก ็จะประเมินการจำนวนนักท่องเที ่ยวคูณด้วยอัตราความต้องการใช้น ้ำเพ ื ่อการท่องเที ่ยว 

ประเมินจํานวนนักทองเที่ยว/ปริมาณนํ้า

ติ�รั�งท่� 3.1-1 กรัอีบแนัวัคิดก�รัปรัะเมินัควั�มต้ิอีงก�รัใช้นัำ��สำำ�ห่รัับกิจักรัรัมต่ิ�งๆ ขอีงลุ่่่มนัำ��
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 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคจะเป็น้ำการประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำประชากรคูณด้้วยอัตรา 
ความต้องการใช้น้ำำ�าของประชากร ส่วน้ำปริมาณความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะประเมิน้ำจาก 
จำาน้ำวน้ำนั้ำกท่องเที�ยวคูณด้้วยอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะสามารถประเมิน้ำปริมาณ 
ความต้องการใช้น้ำำ�าทั�งสองส่วน้ำได้้ แต่ใน้ำการด้ำาเนิ้ำน้ำการเนื้ำ�องจากอัตราความต้องการใช้น้ำำ�า ใน้ำแต่ลุ่ะพืั�น้ำที� 
จะมีความแตกต่างกัน้ำเป็น้ำอย่างมากจากรูปแบ่บ่ของกิจกรรมการใช้ที�แตกต่างกัน้ำความไม่แน่้ำน้ำอน้ำของข้อมูลุ่
ใน้ำบ่างประเด็้น้ำ เช่น้ำ การเคลืุ่�อน้ำย้ายแรงงาน้ำ ประชากรแฝง แห่ลุ่่งน้ำำ�าที�น้ำำามาใช้เพืั�อตอบ่สน้ำองต่อความ 
ต้องการนั้ำ�น้ำๆ ว่าเป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำห่รือแห่ลุ่่งน้ำำ�าบ่าด้าลุ่

3.2 น�้าใช้เพ่่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรม รวมทั�งสิ�น้ำ 2,929.70 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี โด้ยเป็น้ำ 
ความตอ้งการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรใน้ำเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเทา่กับ่ 581.35 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี แลุ่ะน้ำอกเขต
พืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 2,348.34 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.3 น�้าใช้เพ่่อการเกษตร
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 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อรักษาสมด่้ลุ่นิ้ำเวศวิทยาท้ายน้ำำ�า จะใช้การวิเคราะห์่โด้ยการจัด้ทำา 
โค้งความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่างเวลุ่าแลุ่ะอัตราการไห่ลุ่ของน้ำำ�า (Flow duration curve) ที�ไห่ลุ่ออกจากลุ่่่มน้ำำ�า 
รายวัน้ำโด้ยจะวิเคราะห่์ห่าอัตราการไห่ลุ่ที�มีค่าตำ�าส่ด้ที�ทำาให่้เกิด้การไห่ลุ่ไม่น้้ำอยกว่าร้อยลุ่ะ 90 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ 
ของเวลุ่าที�ใช้ใน้ำการวิเคราะห์่ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำจะกำาห่น้ำด้ตามค่าความต้องการใช้น้ำำ�าด้้าน้ำท้ายน้ำำ�าสำาห่รับ่ 
กรณีเฉพัาะต่างๆ เช่น้ำ การผลัุ่กดั้น้ำน้ำำ�าเค็ม-น้ำำ�าเสีย การรักษาระดั้บ่น้ำำ�าเพืั�อการเดิ้น้ำเรือความต้องการน้ำำ�า 
เพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคแลุ่ะอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำต้น้ำ ดั้งนั้ำ�น้ำปริมาณน้ำำ�าที�ใช้สำาห่รับ่การรักษาระบ่บ่นิ้ำเวศท้ายน้ำำ�าของ 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าพับ่ว่าเท่ากับ่ 10.98 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อวิน้ำาที โด้ยมีความต้องการน้ำำ�าใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่ง
ระห่ว่างเดื้อน้ำมกราคมถ่งเดื้อน้ำเมษายน้ำเฉลีุ่�ยเดื้อน้ำลุ่ะ 18.97 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อเดื้อน้ำ รวมช่วงฤดู้แลุ้่ง
เท่ากับ่ 113.81 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.5 น�้าใช้เพื�อการรักษาระบบนิเวศท้ายน�้า

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำการประเมิน้ำถ่งความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม
ของโรงงาน้ำประเภทต่างๆ ซ่ึ่�งมีความต้องการใช้น้ำำ�าที�แตกต่างกัน้ำตามประเภทของโรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรม  
ซ่ึ่�งได้้จำาแน้ำกไว้เป็น้ำ 10 ประเภท ได้้แก่ อ่ตสาห่กรรมผลิุ่ตชิ�น้ำส่วน้ำอ่ปกรณ์ อ่ตสาห่กรรมเคมีภัณฑ์์ อ่ตสาห่กรรม
อาห่ารเครื�องดื้�ม อ่ตสาห่กรรมถลุ่่งห่ลุ่่อโลุ่ห่ะ อ่ตสาห่กรรมทั�วไป อ่ตสาห่กรรมกลุ่างแจ้ง อ่ตสาห่กรรมกระด้าษ 
อ่ตสาห่กรรมสิ�งทอฟอกสีย้อมสี ผลิุ่ตภัณฑ์์อโลุ่ห่ะ แลุ่ะผลิุ่ตภัณฑ์์ไม้เครื�องเรือน้ำ
 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม ปี 2562 ทั�งใน้ำส่วน้ำของการประปาน้ำครห่ลุ่วง แลุ่ะการประปา
ส่วน้ำภูมิภาค บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เอกชน้ำ (เพืั�อการอ่ตสาห่กรรม) โรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรมขน้ำาด้เลุ่็กน้ำอกเขตประปา  
ทั�งแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำแลุ่ะใต้ผิวดิ้น้ำ พับ่ว่าลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามีความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรมประมาณ 
52.07 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.4 น�้าใช้เพ่่อการอุตสัาหกรรม
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 จากข้อมูลุ่ความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำด้้าน้ำต่างๆ สามารถสร่ปปริมาณความต้องใช้น้ำำ�าทั�งลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า 
ได้้ดั้งตารางที� 3.6-1

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น�้าทั้งหมด

ติ�รั�งท่� 3.6-1 สำรัป่ปรัมิ�ณควั�มต้ิอีงก�รัใช้นัำ��ทั�งลุ่่่มนัำ��

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
  24 

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 โดยมีความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเฉลี่ยเดือนละ 18.97  

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 113.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้ง ลุ ่มน้ำ

ทะเลสาบสงขลา ได้ดังตารางท่ี 3.6-1 

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำ 

 
หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ำผิวดิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการใช้น้้า ปี 2562 (ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี)
การใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค การใช้น้้า
บริโภคและ ท่องเท่ียว เพ่ือการอุตสาหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม
20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 1,077.45 1,852.24 2,929.70 71.71 58.27 129.98 7.64 44.43 52.07 3,009.05 102.70 3,111.74
2001 ทะเลน้อย 69.34 92.95 162.29 0.51 2.54 3.05 0.02 0.17 0.19 162.83 2.70 165.53
2002 ทะเลหลวง 403.29 479.37 882.66 9.90 19.51 29.42 1.14 6.50 7.64 893.70 26.02 919.71
2003 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา ) 107.20 510.92 618.13 53.94 16.89 70.83 5.89 33.37 39.26 677.95 50.27 728.22
2004 คลองนาทวี 296.19 378.75 674.94 7.10 10.25 17.36 0.56 3.71 4.28 682.60 13.97 696.57
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1 9.60 11.29 20.89 0.02 0.35 0.37 0.00 0.07 0.07 20.92 0.42 21.33
2006 คลองเทพา 191.83 378.96 570.79 0.24 8.72 8.96 0.03 0.61 0.63 571.06 9.32 580.38
20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร รวมการใช้น้้าท้ังหมดรหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

ห่มายเห่ต่ :* - ไม่คิด้ประสิทธิิภาพัการชลุ่ประทาน้ำ
 - การใช้น้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรมเป็น้ำการใช้น้ำำ�าผิวดิ้น้ำ
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 ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคใน้ำพืั�น้ำที�
ภูเขาสูง สำาห่รับ่การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรมีน้้ำอยถ่งปาน้ำกลุ่างเฉพัาะพืั�น้ำที�ที�มีการทำาน้ำาใน้ำฤดู้แลุ้่ง  
ซ่ึ่�งสร่ปสาระสำาคัญได้้ดั้งนี้ำ�

4.1 สัภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน�า้และภยัแล้ง

บทท่� 4
สภ�พื้ปััญห�
ด้้านทรัพยากรน�้า
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 1) ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำแลุ่ะน้ำำ�า ท่าใน้ำฤดู้แลุ้่งมี
ปริมาณน้้ำอย ศักยภาพัใน้ำการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�า
มีจำากัด้ ไม่มีศักยภาพัใน้ำการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�า
ขน้ำาด้กลุ่างแลุ่ะขน้ำาด้ให่ญ่เพิั�มเติม จ่งมีข้อจำากัด้ 
ใน้ำการพััฒน้ำาพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ
 2) แห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าขน้ำาด้เลุ่็ก มีขน้ำาด้ไม่ 
เพีัยงพัอ ขาด้ระบ่บ่การเติมน้ำำ�าจากแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�า
ขน้ำาด้กลุ่างทำาให้่เกิด้การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำฤดู้แลุ้่ง 
ควรทำาการเชื�อมโยงแห่ลุ่่งน้ำำ�าตามความเห่มาะสม
ของพืั�น้ำที� 
 3) พืั�น้ำที�น้ำอกเขตชลุ่ประทาน้ำต้องอาศัยน้ำำ�าฝน้ำ
เป็น้ำห่ลัุ่ก ทำาให้่เกิด้การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำฤดู้แลุ้่ง 
 4) ปัญห่าด้้าน้ำการบ่รหิ่ารจดั้การระบ่บ่ประปา
ห่มู่บ้่าน้ำ ห่รือบ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่สาธิารณะ แลุ่ะอา่งเก็บ่น้ำำ�า 
ขน้ำาด้เล็ุ่กที�รวมถ่งระบ่บ่สูบ่น้ำำ�าเพืั�อชลุ่ประทาน้ำ
ที�ห่น่้ำวยงาน้ำที�เกี�ยวข้องก่อสร้าง แลุ้่วถ่ายโอน้ำให้่
กับ่องค์กรปกครองส่วน้ำท้องถิ�น้ำดู้แลุ่ มีปัญห่าขาด้
บ่่คลุ่ากรที� มีความรู้ แลุ่ะขาด้งบ่ประมาณใน้ำ
การดู้แลุ่บ่ำาร่งรักษา ทำาให่้ระบ่บ่ทำางาน้ำได้้ไม่เต็ม
ประสิทธิิภาพั 

 5) ความต้องการใช้น้้ำมีมากข่�น้ำ ทำาให้่ปริมาณน้ำำ�า 
ที�เก็บ่กักได้้แลุ่ะความต้องการใน้ำการใช้น้ำำ�าไม่สมด่้ลุ่กัน้ำ
 การประเมนิ้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่ง ได้้ใช้
ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย ดั้งต่อไปนี้ำ� 
(1) ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำรายปี (2) จำาน้ำวน้ำวัน้ำที�ฝน้ำตก  
(3) เขตชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะแห่ลุ่่งน้ำำ�า (4) แห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ใต้ดิ้น้ำ (5) พืัชปกคลุ่่มดิ้น้ำ (6) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า  
(7) ความลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า (8) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของ 
ลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำลุ่่่มน้ำำ�ายอ่ย แลุ่ะ (9) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�ายอ่ย  
โด้ยทำาการจำาแน้ำกระด้บั่ความเสี�ยงออกเปน็้ำ 3 ระด้บั่ 
ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง แลุ่ะ
พืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำกโด้ยการแบ่่ง
ช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัวของข้อมูลุ่ Standard 
Deviation (SD)
 สำาห่รับ่พืั�น้ำที� เ สี� ยง ต่อการเ กิด้ภัยแลุ้่งใน้ำ 
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที�  
4.1-1แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ ไว้ใน้ำ 
ตารางที� 4.1-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 
ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เส่ียง แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

8,818.08 - - 2,130.49 9.96 N/A 11,991.36
404.03 - - 214.35 2.88 N/A 621.26

2,158.86 - - 1,537.42 1.34 N/A 4,536.21
2,903.87 - - 266.38 5.63 N/A 3,366.98
1,483.73 - - 90.10 0.11 N/A 1,575.44

65.31 - - 9.19 - N/A 74.55
1,802.26 - - 13.05 - N/A 1,816.92

- - - - N/A 0.23
2006คลองเทพา
20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

2003ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )
2004คลองนาทวี
2005ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1

2001ทะเลน้อย
2002ทะเลหลวง

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

ลุ่มน้้าสาขา

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ท่ีลาดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

3,324.78 4,604.13 234.26 2,802.11 1.75 N/A 11,991.36
156.94 412.96 0.08 51.28 - N/A 621.26
781.31 2,138.22 230.59 555.76 0.35 N/A 4,536.21

1,319.43 1,160.79 - 694.16 1.40 N/A 3,366.98
471.74 598.35 3.59 500.26 - N/A 1,575.44
29.93 30.89 - 13.69 - N/A 74.55

565.43 262.93 - 986.96 - N/A 1,816.92
- - - - - N/A 0.23

2001 ทะเลน้อย
2002 ทะเลหลวง

คลองเทพา
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1
2006

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

2004 คลองนาทวี
ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )2003

ลุ่มน้้าสาขา

20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

ติ�รั�งท่� 4.1-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงภัยแลุ้่งรั�ยลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�
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รูัปท่� 4.1-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงภัยแลุ้่งในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
รูปที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)



27ลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

  การเกิด้สภาพัน้ำำ�าท่วมบ่ริเวณพืั�น้ำที� มีสาเห่ต่สำาคัญเกิด้จาก

4.2 สัภาพปัญหาด้านน�้าท่วม

 1) ปริมาณฝน้ำที�ตกห่น้ำักกว่าเกณฑ์์ปกติ 
โด้ยได้้รบั่อิทธิิพัลุ่จากลุ่มมรส่มตะวัน้ำออกเฉียงเห่นื้ำอ
เป็น้ำส่วน้ำให่ญ่ เมื�อฝน้ำตกห่น้ำักใน้ำบ่ริเวณเทือกเขา 
ทำาให้่เกิด้ภาวะน้ำำ�าป่าไห่ลุ่ห่ลุ่าก มีกำาลัุ่งร่น้ำแรงทำาให้่
บ้่าน้ำเรือน้ำพััง พืั�น้ำที�การเกษตร เช่น้ำ ส่วน้ำยางพัารา แลุ่ะ
ไม้ผลุ่ ได้้รับ่ความเสียห่าย ลัุ่กษณะน้ำำ�าท่วมแบ่บ่นี้ำ� 
จะเกิด้ข่�น้ำเร็ว ภายห่ลัุ่งจากฝน้ำตกห่นั้ำกไม่กี�ชั�วโมง  
แต่ก็สามารถลุ่ด้ระดั้บ่น้ำำ�าท่วมได้้เร็วเช่น้ำเดี้ยวกัน้ำ 
พืั�น้ำที�ที�เกิด้ปัญห่าอ่ทกภัยใน้ำลัุ่กษณะนี้ำ� ได้้แก่ พืั�น้ำที�
ลุ่าด้เชิงเขา เช่น้ำ สภาพัน้ำำ�าท่วมที�เกิด้ข่�น้ำที�บ้่าน้ำคีรีวงค์ 
จ.น้ำครศรีธิรรมราช เมื�อปี 2531 พืั�น้ำที�ที�มีความเสี�ยง
ต่อการเกิด้น้ำำ�าป่าไห่ลุ่ห่ลุ่าก ได้้แก่ช่มชน้ำต่างๆ ที�อยู่
ที�ลุ่าด้เชิงเขา ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตอน้ำลุ่่างบ่างแห่่งลุ่ำาคลุ่อง
มีสภาพัตื�น้ำเขิน้ำใน้ำบ่างแห่่งซ่ึ่�งทำาให้่มีน้ำำ�าไห่ลุ่ลุ้่น้ำตลิุ่�ง
แลุ่ะไห่ลุ่บ่่าท่วมบ้่าน้ำเรือน้ำ 
 2) ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่ามสีภาพัตื�น้ำเขิน้ำ เนื้ำ�องจาก
ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าเป็น้ำแห่ลุ่่งรองรับ่น้ำำ�าทั�งห่มด้ใน้ำพืั�น้ำที�
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ประกอบ่กับ่การห่น่้ำน้ำสูงข่�น้ำ
ของน้ำำ�าทะเลุ่ทำาให้่การระบ่ายน้ำำ�าออกจากทะเลุ่สาบ่
สงขลุ่าลุ่งสู่อ่าวไทยช้าลุ่ง ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วมขังจะ
ใช้เวลุ่าอย่างน้้ำอย 10 วัน้ำ 
 3) การขยายตัวของช่มชน้ำเมืองซ่ึ่�งส่งผลุ่ให้่
เกิด้การรวมพืั�น้ำที�เพืั�อรองรับ่อาคารที�อยู่อาศัยย่าน้ำ
ธ่ิรกิจ การค้า แลุ่ะย่าน้ำอ่ตสาห่กรรม ทำาให้่พืั�น้ำที�
รองรับ่น้ำำ�าแลุ่ะพืั�น้ำที�พัักน้ำำ�าชั�วคราวตามธิรรมชาติ 

ลุ่ด้ลุ่งไปอย่างมาก ดั้งนั้ำ�น้ำปริมาณฝน้ำจะแปรเปลีุ่�ยน้ำ 
น้ำำ�าห่ลุ่ากไห่ลุ่ลุ่งสู่ลุ่ำาน้ำำ�าสายห่ลัุ่กได้้อย่างรวด้เร็ว
 4) การก่อสร้างโครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำ (ถน้ำน้ำ ทางรถไฟ)  
ปิด้กั�น้ำทางระบ่ายน้ำำ�าที�เคยไห่ลุ่ใน้ำช่วงฤดู้น้ำำ�าห่ลุ่าก 
ใน้ำอดี้ตเป็น้ำผลุ่ทำาให้่มีปริมาณน้ำำ�าสะสมระดั้บ่สูงข่�น้ำ  
เช่น้ำ ถน้ำน้ำลุ่พับ่่รีราเมศวร ทางห่ลุ่วงแผ่น้ำดิ้น้ำห่มายเลุ่ข 4  
(ถน้ำน้ำเพัชรเกษม) เส้น้ำทางรถไฟสายใต้ (กร่งเทพั-
ส่ไห่งโกลุ่ก) เส้น้ำทางรถไฟสายเก่าห่าด้ให่ญ่-สังขลุ่ะ 
แลุ่ะถน้ำน้ำเชื�อมระห่ว่างอำาเภอต่างๆ 
 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงตอ่การเกิด้อ่ทกภัย ได้้ใช้ 
ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย ดั้งต่อไปนี้ำ� 
(1) ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝน้ำราย 3 วัน้ำ (2) ความลุ่าด้ชนั้ำ 
ของลุ่ำาน้ำำ�า (3) ความสูงจากระดั้บ่น้ำำ�าทะเลุ่ (4) ความ 
ห่น้ำาแน่้ำน้ำของลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำลุ่่่มน้ำำ�ายอ่ย (5) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำ
ของสิ�งกีด้ขวาง (เส้น้ำทางคมน้ำาคม) (6) ขน้ำาด้ของ
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย (7) สิ�งปกคลุ่่มดิ้น้ำ (8) สภาพัการ
ระบ่ายน้ำำ�า แลุ่ะ (9) สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�รองรับ่น้ำำ�า โด้ยทำา 
การจำาแน้ำกระด้บั่ความเสี�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดั้บ่ ได้้แก่ 
พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง แลุ่ะพืั�น้ำที�น้้ำอย 
โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำกโด้ยการแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการ 
กระจายตัวของข้อมูลุ่ Standard Deviation (SD)
 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัยใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า ได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 4.2-1 
แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ รายลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 
ไว้ใน้ำตารางที� 4.2-1
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 
ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เส่ียง แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

8,818.08 - - 2,130.49 9.96 N/A 11,991.36
404.03 - - 214.35 2.88 N/A 621.26

2,158.86 - - 1,537.42 1.34 N/A 4,536.21
2,903.87 - - 266.38 5.63 N/A 3,366.98
1,483.73 - - 90.10 0.11 N/A 1,575.44

65.31 - - 9.19 - N/A 74.55
1,802.26 - - 13.05 - N/A 1,816.92

- - - - N/A 0.23
2006คลองเทพา
20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

2003ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )
2004คลองนาทวี
2005ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1

2001ทะเลน้อย
2002ทะเลหลวง

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

ลุ่มน้้าสาขา

พ้ืนท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ท่ีลาดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมท้ังหมด

3,324.78 4,604.13 234.26 2,802.11 1.75 N/A 11,991.36
156.94 412.96 0.08 51.28 - N/A 621.26
781.31 2,138.22 230.59 555.76 0.35 N/A 4,536.21

1,319.43 1,160.79 - 694.16 1.40 N/A 3,366.98
471.74 598.35 3.59 500.26 - N/A 1,575.44
29.93 30.89 - 13.69 - N/A 74.55

565.43 262.93 - 986.96 - N/A 1,816.92
- - - - - N/A 0.23

2001 ทะเลน้อย
2002 ทะเลหลวง

คลองเทพา
2005 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนท่ี 1
2006

20 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ

2004 คลองนาทวี
ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้้าสาขา )2003

ลุ่มน้้าสาขา

20-is ทะเลสาบสงขลา (เกาะ)

ติ�รั�งท่� 4.2-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงอ่ีทกภัยรั�ยลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�
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รูัปท่� 4.2-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงอ่ีทกภัยในัลุ่่่มนัำ��ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2562) ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)



30 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

 5.1 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-05 ทะเลสัาบสังขลา

บทท่� 5

 Area Based ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า เป็น้ำพืั�น้ำที� 
เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 42 ตำาบ่ลุ่ 8 อำาเภอ
ใน้ำจังห่วัด้พััทลุ่่ง มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 185,200 ไร่ 
พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 1,100 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงน้ำำ�าท่วม 
แลุ่ะภัยแลุ้่ง 1,300 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยไม่ร่น้ำแรง 
187,600 ไร่ มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่า
น้ำำ�าท่วมขัง 150 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม  
0.50 – 0.75 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำ 

ได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ 28,000 ครัวเรือน้ำ สภาพัภูมิประเทศ
ของ Area Based ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าทศิเห่นื้ำอติด้ต่อกับ่ 
Area Based น้ำครศรีธิรรมราช พืั�น้ำที�ด้้าน้ำตะวัน้ำออก 
ของ Area Based คือ ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าฝั�งตรงข้าม คือ 
Area Based คาบ่สม่ทรสทิงพัระแลุ่ะรอบ่เมืองสงขลุ่า  
พืั�น้ำที� ส่วน้ำให่ญ่อยู่ ใน้ำอำาเภอของจังห่วัด้พััทลุ่่ง  
มีลัุ่กษณะเป็น้ำที�ราบ่ลุ่ด้ระด้บั่ลุ่งไปใน้ำแน้ำวตะวนั้ำตก-
ตะวัน้ำออกจน้ำจรด้ทะเลุ่สาบ่

การแก้ปััญหาในพื้นท่�เปั้าหมาย
(Area-Based)
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
 

5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-06 คาบสมุทรสทิงพระและรอบเมืองสงขลา 
Area Based คาบสมุทรสทิงพระและรอบเมืองสงขลา เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี

59 ตำบล 9 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม 191,000 ไร่ พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้ง 6,000 ไร่
พื้นท่ีเส่ียงน้ำท่วมและภัยแล้ง 4,600 ไร่ รวมพื้นท่ีเส่ียงภัยรุนแรง 201,600 ไร่ มีปริมาณน้ำขาดแคลน
ด้านการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำท่วมขัง 240 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วมเฉลี่ย 0.75 – 1 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน 
มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 37,500 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศของ Area Based คาบสมุทรสทิงพระ
และรอบเมืองสงขลา ทิศเหนือติดต่อกับ Area Based นครศรีธรรมราช พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ
Area Based คือ ทะเลสาบสงขลา อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Area Based ทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่ 
อยู่ในเขตจังหวัดสงขลาเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลติดกับอ่าวไทย พื้นที่ทางตอนใต้ของ Area Based 
เป็นที่ราบขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวทะเลสาบ พื้นที่นี้เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที่รับน้ำจาก
พื้นท่ีภูเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาอยู่ในเขตจังหวัดสงขลา  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 – 2566 
มีจำนวน 14 โครงการ ความจุ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 45,816 ไร่ วงเงินก่อสร้าง
7,594 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1 

ตารางที ่5.2-1แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based คาบสมุทรสทิงพระและรอบเมืองสงขลา  

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร
อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
น
รับผิ
ดชอ
บ
พื นท่ี
รับ

ประ
โยช
น์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร   11  โครงกำร 75,025     34            4,703     

อ่ำงเก็บน ้ำคลองใหญ่ กงหรา พัทลุง ชป. 23,800      15.00         700        

อ่ำงเก็บน ้ำ บ้ำนเหมืองตะก่ัว (พรด.) ป่าบอน พัทลุง ชป. 7,500       10.14         700        
67

อ่ำงเก็บน ้ำ โล๊ะจังกระ กงหรา พัทลุง ชป. 7,000       5.04          400        

สถำนีสูบน ้ำชัยบุรี เมือง พัทลุง ชป. 24,000      -            550        

แก้มลิงทะเลพระ เขาชัยสน พัทลุง ชป. 1,500       1.12          383        

ประตูระบำยน ้ำ คลองประ (พรด.) ควนขนุน พัทลุง ชป. 1,200       2.88          650        
67

ระบบระบำยน ้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมพื นท่ีชุมชน
ควนขนุน

ควนขนุน พัทลุง ยผ. 2,513       - 190        

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองพัทลุง เมือง พัทลุง ยผ. 2,513       - 200        

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเขำชัยสน เขาชัยสน พัทลุง ยผ. 1,681       - 180        

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนป่ำบอน ป่าบอน พัทลุง ยผ. 1,719       - 150        

บรรเทำอุทกภัยและภัยแล้งคลองพังดำน-พังโย ควนขนุน พัทลุง ชป. 1,600       -            600        

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า 3 
โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบาย 5 

โครงการ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 3 
โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาท่ีดิน
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

ติ�รั�งท่� 5.1-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คัญ่ Area Based ทะเลุ่สำ�บสำงขลุ่�

 ลัุ่กษณะทางกายภาพัทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า แบ่่งได้้
เป็น้ำ 3 ส่วน้ำ ได้้แก่ 1) ทะเลุ่น้้ำอย ตั�งอยูท่างตอน้ำบ่น้ำส่ด้ 
ของทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าใน้ำเขตจังห่วัด้พััทลุ่่ง เป็น้ำทะเลุ่
น้ำำ�าจืด้มีคลุ่องเชื�อมต่อกับ่ทะเลุ่สาบ่ตอน้ำบ่น้ำ คือ
คลุ่องน้ำางเรียม คลุ่องบ้่าน้ำกลุ่าง แลุ่ะคลุ่องยวน้ำ  
2) ทะเลุ่ห่ลุ่วง อยู่ถัด้จากทะเลุ่น้้ำอยไปถ่ง ตำาบ่ลุ่
เกาะให่ญ่อำาเภอกระแสสิน้ำธ์่ิ จังห่วัด้สงขลุ่า ทางฝั�ง 
ตะวัน้ำออกของทะเลุ่ห่ลุ่วง แลุ่ะอำาเภอเขาชัยสน้ำ  

จังห่วัด้พััทลุ่่งทางฝั�งตะวัน้ำตกของทะเลุ่ห่ลุ่วง มีพืั�น้ำที� 
473 ตารางกโิลุ่เมตร ความลุ่่กเฉลีุ่�ยประมาณ 2 เมตร 

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำาน้ำวน้ำ 11 โครงการ ความจ่ 34 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศกเ์มตร  
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 75,025  ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 
4,703 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.1-1 
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5.2 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-06 
 คาบสัมุทรสัทิงพระและรอบเม่องสังขลา

 Area Based คาบ่สม่ทรสทิงพัระแลุ่ะรอบ่เมือง
สงขลุ่า เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที�  
59 ตำาบ่ลุ่ 9 อำาเภอ ใน้ำจังห่วัด้สงขลุ่า มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัย 
น้ำำ�าท่วม 191,000 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 6,000 ไร่
พืั�น้ำที�เสี�ยงน้ำำ�าท่วมแลุ่ะภัยแลุ้่ง 4,600 ไร่ รวมพืั�น้ำที�
เสี�ยงภัยร่น้ำแรง 201,600 ไร่ มีปริมาณน้ำำ�าขาด้แคลุ่น้ำ
ด้้าน้ำการเกษตรใน้ำพืั�น้ำที� เสี�ยงภัยแลุ้่งประมาณ  
4 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่
เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขัง 240 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร  
ความลุ่่กน้ำำ�าท่วมเฉลีุ่�ย  0.75 - 1  เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 
3 วัน้ำมีครัวเรือน้ำได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ 37,500 ครัวเรือน้ำ  
สภาพัภูมิประเทศของ Area Based คาบ่สม่ทร
สทิงพัระแลุ่ะรอบ่เมืองสงขลุ่า ทิศเห่นื้ำอติด้ต่อกับ่ 
Area Based น้ำครศรีธิรรมราช พืั�น้ำที�ด้้าน้ำทิศตะวัน้ำตก

ของ Area Based คือ ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า อยูฝั่�งตรงขา้ม
กับ่ Area Based ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า พืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่ 
อยู่ใน้ำเขตจังห่วัด้สงขลุ่าเป็น้ำที�ราบ่ชายฝั�งทะเลุ่ 
ติด้กับ่อ่าวไทย พืั�น้ำที�ทางตอน้ำใต้ของ Area Based 
เป็น้ำที�ราบ่ขน้ำาด้ให่ญ่ลุ้่อมรอบ่ตัวทะเลุ่สาบ่ พืั�น้ำที�นี้ำ� 
เกิด้จากการทับ่ถมของตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�าที�รับ่น้ำำ�าจาก
พืั�น้ำที�ภูเขาแลุ้่วไห่ลุ่ลุ่งสู่ทะเลุ่สาบ่สงขลุ่าอยู่ใน้ำเขต
จังห่วัด้สงขลุ่า
 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำาน้ำวน้ำ 14 โครงการ ความจ่ 41 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศกเ์มตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 45,816 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 
7,594 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.2-1

ติ�รั�งท่� 5.2-1แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คัญ่ Area Based ค�บสำม่ทรัสำทิงพรัะแลุ่ะรัอีบเม้อีงสำงขลุ่�สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 

 
 

 
 
 
 

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-07 คลองเทพา-นาทวี 
Area Based คลองเทพา-นาทวี เป็นพื้นที่เสี ่ยงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี 26 ตำบล 5 อำเภอ 

ในจังหวัดสงขลา มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 13,100 ไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 4,700 ไร่ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 
และภัยแล้ง 1,200 ไร่ รวมพื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง 18,900 ไร่ มีปริมาณน้ำขาดแคลนด้านการเกษตร 
ในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งประมาณ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
ประมาณ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน ้ำท่วม 0.50 – 1 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน 
มีครัวเรือนได้ร ับผลกระทบประมาณ 4,700 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศของ Area Based 
ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่ราบฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของคลองนาทวี ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในปัจจุบัน 
และพื้นที่ตอนล่างสุดด้านติดทะเลมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลในเขต อำเภอจะนะ 
และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พื้นที่ตอนกลางในแนวขนานกับชายฝั่งทะเลเป็นภูเขา พื้นที่ฝ่ัง
ตะวันออกเป็นที่ราบริมคลองฝั่งขวาคลองเทพา บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและปากน้ำคลองเทพา 
เป็นท่ีต้ังของ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร
อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
น

รับผิ
ดชอ
บ

พื นท่ี
รับ

ประ
โยช
น์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้
ำง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร   14  โครงกำร 45,816                  41            7,594     

อ่ำงเก็บน ้ำ คลองล้ำแซง รัตภูมิ สงขลา ชป. 2,000                     8.03          600        

อ่ำงเก็บน ้ำล้ำขัน รัตภูมิ สงขลา ชป. 5,000                     16.50        600        
69

อ่ำงเก็บน ้ำพรุพ้อ ป่าบอน พัทลุง ชป. 13,000                   10.50        500        
69

แก้มลิงฉลุง หาดใหญ่ สงขลา ชป. 1,500                     2.00          200        

แก้มลิงบ้ำนควนจง นาหม่อม สงขลา ชป. 5,000                     3.60          400        
69

ระบบส่งน ้ำพร้อมอำคำรประกอบ ระบบส่งน ้ำสถำนีสูบน ้ำ
โคกพระ

กระแสสินธ์ุ สงขลา ยผ. 3,520                     -           300        

พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลขนำดใหญ่ Riverbank Filtration หาดใหญ่ สงขลา ทบ. N/A -           165        

บรรเทำอุทกภัย คำบสมุทรสทิงพระ สทิงพระ,สิง
หะนคร

สงขลา ชป. N/A -           2,763      

คลองระบำยน ้ำคลองโคกทอง - หัวคลอง กระแสสินธ์ุ สงขลา ชป. 8,290                     -           444        

ระบบระบำยน ้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน ้ำท่วมพื นท่ีชุมชน
พะวง

เมือง สงขลา ยผ. 2,294                     - 270        

คลองระบำยน ้ำคลองโรง กระแสสินธ์ุ สงขลา ชป. N/A -           271        

คลองระบำยน ้ำคลองหนัง สทิงพระ สงขลา ชป. 2,200                     -           370        

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองสงขลำ เมือง สงขลา ยผ. 2,013                     - 410        
67

คลองระบำยน ้ำคลองตง หาดใหญ่ สงขลา ชป. 1,000                     -           301        
67

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 3 
โครงการ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 4
 โครงการ

ระบบป้องกัน
น้ าท่วม และ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบาย   

โครงการ
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5.3 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based S - 07 คลองเทพา-นาทวี

ติ�รั�งท่� 5.3-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คัญ่ Area Based คลุ่อีงเทพ�-นั�ทวั่

 Area Based คลุ่องเทพัา-น้ำาทวี เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยง
ภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 26 ตำาบ่ลุ่ 5 อำาเภอ 
ใน้ำจังห่วัด้สงขลุ่า มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 13,100 ไร่  
พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 4,700 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงน้ำำ�าท่วม
แลุ่ะภัยแลุ้่ง 1,200 ไร่ รวมพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยร่น้ำแรง 
18,900 ไร่ มีปริมาณน้ำำ�าขาด้แคลุ่น้ำด้้าน้ำการเกษตร
ใน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่งประมาณ 4 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขัง
ประมาณ 12 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 
0.50 - 1 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำ
ได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ประมาณ 4,700 ครัวเรือน้ำ สภาพั 
ภูมิประเทศของ Area Based ฝั�งตะวัน้ำตกเป็น้ำพืั�น้ำที� 
ราบ่ฝั�งซ้ึ่ายแลุ่ะฝั�งขวาของคลุ่องน้ำาทวี ซ่ึ่�งเป็น้ำ

พืั�น้ำที�เกษตรกรรมใน้ำปัจจ่บั่น้ำแลุ่ะพืั�น้ำที�ตอน้ำลุ่่างส่ด้ 
ด้้าน้ำติด้ทะเลุ่มีลัุ่กษณะเป็น้ำพืั�น้ำที�ราบ่ตามแน้ำว 
ชายฝั�งทะเลุ่ใน้ำเขต อำาเภอจะน้ำะแลุ่ะอำาเภอเมอืงสงขลุ่า  
จังห่วัด้สงขลุ่า พืั�น้ำที�ตอน้ำกลุ่างใน้ำแน้ำวขน้ำาน้ำกับ่
ชายฝั�งทะเลุ่เป็น้ำภูเขา พืั�น้ำที�ฝั�งตะวัน้ำออกเป็น้ำที� 
ราบ่ริมคลุ่องฝั�งขวาคลุ่องเทพัา บ่ริเวณชายฝั�งทะเลุ่
อ่าวไทยแลุ่ะปากน้ำำ�าคลุ่องเทพัาเป็น้ำที�ตั�งของ อำาเภอ
เทพัา จังห่วัด้สงขลุ่า
 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำาน้ำวน้ำ 4 โครงการ ความจ่ 19 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 13,800 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 
1,537 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 532-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 – 2566 

มีจำนวน 4 โครงการ ความจุ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 13,800 ไร่ วงเงินก่อสร้าง
1,537 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.3-1 

ตารางที ่5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based คลองเทพา-นาทวี 

 

 

5.4 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-11 สนับสนนุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ตำบล ของอำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลาซึ ่งเป็นพื ้นที ่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม 
ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ มีเนื ้อที ่รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่) 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีความสำคัญ ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย 
เนื ่องจากมีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่ง  
และอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู ่ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือคลางของมาเลเซีย  
มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮ ีตัม
(มาเลเซีย) สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ทิศตะวันตกของ Area Based คือ ตำบลปาดังเบซาร์ ติดกับ 
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย มีสภาพเป็นภูเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาสันกาลาคีรี ทิศใต้คือ ตำบลสำนักขาม และตำบลสำนักแต้ว ติดกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบระหว่างภูเขาและส่วนหนึ่งของภูเขาสันกาลาคีรีตามแนวเขตแดน  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 – 2566 
มจีำนวน 1 โครงการ พื้นท่ีรับประโยชน์ 2,694  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 270 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.4-1 

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาท่ีดิน
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
 โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 – 2566 

มีจำนวน 4 โครงการ ความจุ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 13,800 ไร่ วงเงินก่อสร้าง
1,537 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.3-1 

ตารางที ่5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based คลองเทพา-นาทวี 

 

 

5.4 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-11 สนับสนนุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
Area Based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ครอบคลุมพื้นท่ี 4 ตำบล ของอำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลาซึ ่งเป็นพื ้นที ่ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม 
ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ มีเนื ้อที ่รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่) 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามีความสำคัญ ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซีย 
เนื ่องจากมีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ ซึ ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่ง  
และอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู ่ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือคลางของมาเลเซีย  
มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮ ีตัม
(มาเลเซีย) สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ทิศตะวันตกของ Area Based คือ ตำบลปาดังเบซาร์ ติดกับ 
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย มีสภาพเป็นภูเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาสันกาลาคีรี ทิศใต้คือ ตำบลสำนักขาม และตำบลสำนักแต้ว ติดกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบระหว่างภูเขาและส่วนหนึ่งของภูเขาสันกาลาคีรีตามแนวเขตแดน  

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 – 2566 
มจีำนวน 1 โครงการ พื้นท่ีรับประโยชน์ 2,694  ไร่ วงเงินก่อสร้าง 270 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.4-1 
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5.4 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based) S-11
 สันับสันุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสังขลา

 Area Based สน้ำับ่สน่้ำน้ำเขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจ
พิัเศษสงขลุ่า ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 4 ตำาบ่ลุ่ ของอำาเภอ
สะเด้า จังห่วัด้สงขลุ่าซ่ึ่�งเป็น้ำพืั�น้ำที�ติด้ชายแด้น้ำ
ประเทศมาเลุ่เซีึ่ย ได้้แก่ ตำาบ่ลุ่สะเด้า ตำาบ่ลุ่สำานั้ำกขาม 
ตำาบ่ลุ่สำานั้ำกแต้ว แลุ่ะตำาบ่ลุ่ปาดั้งเบ่ซึ่าร์ มีเนื้ำ�อที�รวม 
552.3 ตารางกิโลุ่เมตร (345,187.5 ไร่) เขตพััฒน้ำา
เศรษฐกิจพิัเศษสงขลุ่ามีความสำาคัญ ใน้ำการเชื�อมโยง 
เศรษฐกิจ กับ่ประเทศมาเลุ่เซีึ่ย เ นื้ำ�องจากมี 
ด่้าน้ำสะเด้าแลุ่ะด้า่น้ำปาดั้งเบ่ซึ่าร ์ซ่ึ่�งเป็น้ำด่้าน้ำทางบ่ก 
ที�มีมูลุ่ค่าการค้าสูงส่ด้อัน้ำดั้บ่ห่น่้ำ�งแลุ่ะอัน้ำดั้บ่สอง
ของไทยตามลุ่ำาดั้บ่ ทั�งสองพืั�น้ำที�อยู่ใกลุ้่ท่าเรือปีนั้ำง 
แลุ่ะท่าเรือคลุ่างของมาเลุ่เซีึ่ยมีฐาน้ำการผลิุ่ตใน้ำพืั�น้ำที� 
เช่น้ำ อ่ตสาห่กรรมแปรรูปยางพัารา อาห่ารทะเลุ่แลุ่ะ 
อิเล็ุ่กทรอนิ้ำกส์ เป็น้ำต้น้ำน้ำอกจากนี้ำ� ยังเป็น้ำพืั�น้ำที�
ภายใ ต้ โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ 
สามฝ่ายอิน้ำโด้นี้ำเซีึ่ย-มาเลุ่เซีึ่ย-ไทย (IMT-GT) ซ่ึ่�งจะ
ช่วยสนั้ำบ่สน่้ำน้ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน้ำพืั�น้ำที�ให้่ขยาย

ออกสู่ประเทศเพืั�อน้ำบ้่าน้ำได้้มากยิ�งข่�น้ำโด้ยเฉพัาะ
โอกาสการพััฒน้ำาเป็น้ำเขตพััฒน้ำาเศรษฐกิจพิัเศษ 
ร่วมระห่ว่างสะเด้ากับ่บู่กิตกายูฮีีตัม (มาเลุ่เซีึ่ย)  
สภาพัภูมิประเทศ พืั�น้ำที�ทิศตะวัน้ำตกของ Area 
Based คือ ตำาบ่ลุ่ปาดั้งเบ่ซึ่าร์ ติด้กับ่อำาเภอควน้ำโด้น้ำ 
จังห่วัด้สตูลุ่ แลุ่ะรัฐปะลิุ่ส ประเทศมาเลุ่เซีึ่ย มีสภาพั
เป็น้ำภูเขาเป็น้ำส่วน้ำห่น่้ำ�งของเทือกเขาสัน้ำกาลุ่าคีรี  
ทิศใต้คือ ตำาบ่ลุ่สำานั้ำกขาม แลุ่ะตำาบ่ลุ่สำานั้ำกแต้ว  
ติด้กับ่รัฐเคด้าห์่ ประเทศมาเลุ่เซีึ่ย มีภูมิประเทศ 
เป็น้ำที�ราบ่ระห่ว่างภูเขาแลุ่ะส่วน้ำห่น่้ำ�งของภูเขา 
สัน้ำกาลุ่าคีรีตามแน้ำวเขตแด้น้ำ 
 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 
มีจำาน้ำวน้ำ 1 โครงการ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,694 ไร่ 
วงเงิน้ำก่อสร้าง 270 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 
5.4-1

ติ�รั�งท่� 5.4-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คัญ่ Area Based  สำนัับสำน่ันัเขติพัฒนั�เศรัษฐกิจัพิเศษสำงขลุ่�

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (20) 
  

ตารางที ่5.4-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based  สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ / กลุ่มโครงการ
อ าเ
ภอ

จังห
วัด

หน่
วยง
าน

รับผิ
ดชอ

บ

พ้ืน
ท่ีรับ

ประ
โยช
น์

ควา
มจ
ุ

ค่าก่
อสร้
าง           แผนงานโครงการ (Road Map) ปี  2562 - 2566 หมายเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ (ไร่) (ล้าน ลบ .ม .) (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ านวนโครงการ   1  โครงการ 2,694        -            270       

ระบบป้องกันน้ าท่วม พ้ืนท่ีชุมชนสะเดา
สะเดา สงขลา ยผ. 2,694         - 270        

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

           
         

     

ระบบป้องกันน้ าท่วม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพกา
ระบาย 1 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาท่ีดิน
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง
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