
22 

21no. 



“ลุ่มน�้ำภำคใต้
ฝั่่�งตะวัันออกตอนล่ำง”

21

ข้้อมูลลุ่่�มน้ำำ��



คำำ�นำำ�

สำำ�นัักง�นัทรััพย�กรันัำ��แห่่งช�ติิ
2564

 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�ให้่คำาน่้ำงถ่ง 
สภาพัอ่ทกวิทยา 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�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง” เลุ่่มนี้ำ�ได้้สร่ปเนื้ำ�อห่ามาจาก 
รายงาน้ำการศ่กษาโครงการจัด้ทำาฐาน้ำข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า 22 ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยมห่าวิทยาลัุ่ย
เกษตรศาสตร์ 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�ยวกับ่ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใตฝั้ั่�งตะวนั้ำออกตอน้ำลุ่า่ง รวมถ่งรับ่ทราบ่ปญัห่าแลุ่ะเห่น็้ำความสำาคัญของ
การจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่เกิด้การร่วมมือแลุ่ะบู่รณาการกัน้ำท่กภาคส่วน้ำ เพืั�อให้่เกิด้การ
ดู้แลุ่รักษาทรัพัยากรน้ำำ�าอย่างต่อเนื้ำ�อง



สรุปุข้้อมููลพ้ื้�นำฐ�นำ ลุ�มูนำำ��ภ�คำใต้้ฝ่ั่�งต้ะวัันำออกต้อนำล��ง (21)

ข้้อมููลทั่ั�วัไป
❉ พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 10,605.45 ตารางกิโลุ่เมตร 
❉ จำาน้ำวน้ำลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 7 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
❉ จังห่วัด้ใน้ำเขตลุ่่่มน้ำำ�า 4 จังห่วัด้

ข้้อมููลก�ยภ�พื้
❉ ความยาวลุ่ำาน้ำำ�าโด้ยประมาณ 240 กิโลุ่เมตร
❉ ระดั้บ่ความสูง 0 - 480 เมตร รทก.
❉ ปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ยรายปี 2,481 มิลุ่ลิุ่เมตร
❉  ปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยรายปี 9,544 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

(ฤดู้ฝั่น้ำ 7,314 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร, ฤดู้แลุ้่ง 2,229 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร)

โคำรุงก�รุพื้ัฒนำ�แหล�งนำำ��
❉ จำาน้ำวน้ำโครงการ 77 โครงการ
❉ ความจ่ 1,463 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 366,795 ไร่

ปรุิมู�ณคำวั�มูต้้องก�รุใช้้นำำ�� 2,767.48 ล้�นำลูกบ�ศก์เมูต้รุ
❉ ด้้าน้ำเกษตรกรรม 2,675.65 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ปโภคบ่ริโภค 82.59 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ตสาห่กรรม 9.24 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร

รุหัสลุ�มูนำำ��
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ข้้อมููลด้้�นำเศรุษฐกิจและสังคำมู
❉ จำาน้ำวน้ำประชากร 2,082,952 คน้ำ
❉ ครัวเรือน้ำ 573,109 ครัวเรือน้ำ
❉ เกษตรกรที�มีที�ทำากิน้ำเป็น้ำของตน้ำเอง 212,478 ครัวเรือน้ำ

ข้้อมููลด้้�นำสิ�งแวัด้ล้อมู
❉ ทรัพัยากรป่าไม้ 1,500.78 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 
 1A 1,230.72 ตารางกิโลุ่เมตร
 1B 793.46 ตารางกิโลุ่เมตร
 2 1,647.29 ตารางกิโลุ่เมตร 
 3 1,307.47 ตารางกิโลุ่เมตร
 4 956.86 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ พืั�น้ำที�ช่่มน้ำำ�า 4 แห่่ง (452 ตารางกิโลุ่เมตร)

สภ�พื้ป่ญห�
❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงอ่ทกภัย 5,772.55 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 2,063.11 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 3,564.32 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก 145.13 ตารางกิโลุ่เมตร

❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 8,164.70 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 8,164.70 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง -
 เสี�ยงมาก -
พื้้�นำทั่่�เหมู�ะสมูสำ�หรุับก�รุช้ลปรุะทั่�นำและก�รุเกษต้รุ
❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่พััฒน้ำาพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ 940,065 ไร่

❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตร 1,335,089 ไร่ 
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1ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

1.1.1 สำภ�พภูมิปรัะเทศ

 ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใตฝั้ั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่า่งตั�งอยูท่างตอน้ำใตข้องประเทศไทย มีต้น้ำกำาเน้ำดิ้จากเทอืกเขาสนั้ำกลุ่าครีี  
ใน้ำเขตอำาเภอเบ่ตง จังห่วัด้ยะลุ่า ไห่ลุ่จากทิศใต้ข่�น้ำไปทางทิศเห่นื้ำอ แลุ้่วไห่ลุ่ลุ่งทะเลุ่อ่าวไทยที�อำาเภอเมือง
ปัตตานี้ำ จังห่วัด้ปัตตานี้ำ พืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำป่าเขามีพืั�น้ำที�ราบ่เล็ุ่กน้้ำอย ทางตอน้ำลุ่่างของลุ่่่มน้ำำ�าเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่ม 
มีความยาวลุ่ำาน้ำำ�าประมาณ 210 กิโลุ่เมตร ขน้ำาด้พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 10,605.45 ตารางกิโลุ่เมตร ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
ส่วน้ำให่ญ่ของจังห่วัด้ยะลุ่า ปัตตานี้ำ แลุ่ะน้ำราธิิวาส แลุ่ะบ่างส่วน้ำของจังห่วัด้สงขลุ่า ลัุ่กษณะลุ่่่มน้ำำ�าเป็น้ำแน้ำวยาว 
วางตัวอยูต่ามแน้ำวทิศเห่นื้ำอ-ใต้ 

 แม่น้ำำ�าที�สำาคัญใน้ำจังห่วัด้ปัตตานี้ำ ได้้แก่ แม่น้ำำ�าปัตตานี้ำ ซ่ึ่�งเป็น้ำลุ่ำาน้ำำ�าห่ลัุ่ก แลุ่ะมีแม่น้ำำ�ายะห่า เป็น้ำลุ่ำาน้ำำ�าสาขา 
ใน้ำช่วงปลุ่ายมีคลุ่องห่น้ำองจิกแยกออกจากแม่น้ำำ�าปัตตานี้ำ แลุ่ะมีคลุ่องเล็ุ่กๆ อีกมากมาย แลุ่ะแม่น้ำำ�าบ่างน้ำรา
แลุ่ะแม่น้ำำ�าโก-ลุ่ก ซ่ึ่�งเป็น้ำแม่น้ำำ�าที�กั�น้ำพัรมแด้น้ำระห่ว่างไทยกับ่มาเลุ่เซีึ่ยใน้ำเขตจังห่วัด้น้ำราธิิวาส รายลุ่ะเอียด้ของ 
จังห่วัด้ที�อยู่ใน้ำเขตลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างไว้ใน้ำตารางที� 1.1.1-1

1.1 สภาพทั�วไปของลุ่มน�้า

บทท่�

1 ข้้อมูลพื้้้นฐำนลุ่มน�้ำ

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 

ติ�รั�งท่� 1.1.1-1 รั�ยลุ่ะเอ่ยดของจัังห่วััดในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัติก 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 

1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ 
1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีต้นกำเนิดจาก
เทือกเขาสันกลาคีรี ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลง
ทะเลอ่าวไทยที่อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีพื้นที่ราบเล็กน้อย  
ทางตอนล่างของลุ่มน้ำเป็นที่ราบลุ่ม มีความยาวลำน้ำประมาณ 210 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ลุ่มน้ำ 
10,605.45 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  
และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ลักษณะลุ่มน้ำเป็นแนวยาววางตัวอยู่ตามแนวทิศเหนือ-ใต้  

แม่น้ำที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ แม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็นลำน้ำหลัก และมีแม่น้ำยะหา  
เป็นลำน้ำสาขา ในช่วงปลายมีคลองหนองจิกแยกออกจากแม่น้ำปัตตานี และมีคลองเล็กๆ อีกมากมาย 
และแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโก-ลกซึ่งเป็นแม่น้ำท่ีกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในเขตจังหวัด
นราธิวาส รายละเอียดของจังหวัดท่ีอยู่ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างไว้ในตารางท่ี 1.1.1-1  

ตารางที่ 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง  

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

1.1.2 ระบบลุ่มน้ำ 

(ตร.กม.) (ไร่)
สงขลา 143.03 89,391               1.85 1.35
ปัตตานี 1,975.57 1,234,729             99.99 18.63
ยะลา 3,991.33 2,494,581             89.18 37.63
นราธิวาส 4,495.51 2,809,696            100.00 42.39
ข้างเคียง* 0.01              9.00              - -
รวม 10,605.45       6,628,398.00   100.00           

จังหวัด พ้ืนทีใ่นเขตลุ่มน้้า ร้อยละของ
พ้ืนทีจั่งหวัด

ร้อยละของพ้ืนที่
ลุ่มน้้า
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1.1.2 รัะบบลุ่่่มนัำ��

 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง ได้้กำาห่น้ำด้ตามผลุ่การศ่กษาของโครงการ
ศ่กษาทบ่ทวน้ำการแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การบ่รหิ่ารจดั้การทรพััยากรน้ำำ�า แลุ่ะผลุ่กระทบ่จากการ
แบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยสำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติ ปี 2562 ซ่ึ่�งใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง 
แบ่่งเป็น้ำ 7 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ได้้แก่ ภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างส่วน้ำที� 2 แม่น้ำำ�าปัตตานี้ำตอน้ำบ่น้ำ แม่น้ำำ�าปัตตานี้ำ
ตอน้ำลุ่่าง ภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างส่วน้ำที� 3 แม่น้ำำ�าสายบ่่รี แม่น้ำำ�าบ่างน้ำรา แลุ่ะแม่น้ำำ�าโก-ลุ่ก รายลุ่ะเอียด้
ของแต่ลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา แสด้งใน้ำตารางที� 1.1.2-1 แลุ่ะขอบ่เขตลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งได้้ดั้งรูปที� 1.1.2-1 ตามลุ่ำาดั้บ่

ติ�รั�งท่� 1.1.2-1 รั�ยลุ่ะเอ่ยดของลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ตารางที่ 1.1.2-1 รายละเอียดของลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

ตารางที ่1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าเฉล่ียรอบ 30 ป ีของลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
ตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขา 

ตร.กม. ่ไร จังหวัด อ้าเภอ
สงขลา เทพา สะบ้าย้อย
ปัตตานี เมืองปัตตานี โคกโพธ์ิ หนองจิก แม่ลาน
ยะลา เมืองยะลา
ยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต
นราธิวาส ศรีสาคร จะแนะ
สงขลา สะบ้าย้อย
ปัตตานี เมืองปัตตานี โคกโพธ์ิ หนองจิก ยะรัง แม่ลาน
ยะลา เมืองยะลา บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง
นราธิวาส รือเสาะ ศรีสาคร

4 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
ตอนล่างส่วนที ่3

679.16 424,475 6.40 ปัตตานี เมืองปัตตานี ปะนาเระ มายอ ทุง่ยางแดง สายบุรี ยะหร่ิง 
ยะรัง

ปัตตานี ปะนาเระ มายอ ทุง่ยางแดง สายบุรี ไม้แก่น ยะรัง กะพ้อ
ยะลา เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต รามัน กรงปินัง
นราธิวาส เมืองนราธิวาส บาเจาะ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร แว้ง

 สุคิริน สุไหงปาดี จะแนะ
6 2106 แม่น้้าบางนรา 1,655.83 1,034,894 15.61 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ตากใบ ย่ีงอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร สุคิริน

 สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี จะแนะ เจาะไอร้อง
7 2107 แม่น้้าโกลก 692.64 432,901 6.53 นราธิวาส ตากใบ ระแงะ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี

11,991.59 7,494,745 100รวม

3 2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 1,685.47 1,053,420 15.89

5 แม่น้้าสายบุรี2105 3,213.00 2,008,128 30.30

1 2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
ตอนล่าง ส่วนที ่2

707.02 441,890 6.67

2 2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน 1,972.32 1,232,699 18.60

ล้าดับ รหัส ลุ่มน้้าสาขา พ้ืนทีลุ่่มน้้าสาขา ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้าหลัก

ครอบคลุมพ้ืนที ่(ทัง้หมด และ/หรือบางส่วน)
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รูัปท่� 1.1.2-1 ขอบเขติลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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1.1.3 ปรัิม�ณฝั่นั

 ปริมาณฝั่น้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยใน้ำรอบ่ 30 ปี ของลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง มีปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ยเท่ากับ่ 
2,474.4 มิลุ่ลิุ่เมตร ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำสวน้ำให่ญ่จะเกิด้ข่�น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝั่น้ำระห่ว่างเดื้อน้ำกรกฎาคมถ่งเดื้อน้ำธัิน้ำวาคม 
คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 70.3 โด้ยเดื้อน้ำที�มีฝั่น้ำตกสูงส่ด้ ได้้แก่ เดื้อน้ำพัฤศจิกายน้ำ มีปริมาณฝั่น้ำเฉลีุ่�ย 503.7 มิลุ่ลิุ่เมตร 
ซ่ึ่�งปริมาณฝั่น้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยรอบ่ 30 ปีของลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างแลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา แสด้งไว้ใน้ำ
ตารางที� 1.1.3-1

ห่มายเห่ต่* 1. ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำ ตั�งแต่ปี 2531 - 2560

        2. ปริมาณน้ำำ�าท่า ตั�งแต่ปี 2500 - 2560

1.1.4 ปรัิม�ณนัำ��ท่�

 ปริมาณน้ำำ�าท่าของลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง จากการรวบ่รวมแลุ่ะวิเคราะห์่ข้อมูลุ่ปริมาณน้ำำ�าท่า
รายเดื้อน้ำแลุ่ะรายปี ของสถานี้ำวัด้น้ำำ�าท่าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าตั�งแต่ปี 2509 - 2560 การวิเคราะห์่ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่าง
ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ยแลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝั่น้ำ ได้้สมการความสัมพััน้ำธ์ิดั้งนี้ำ�

เมื�อ Q
M
 คือ ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ย, ลุ้่าน้ำ ลุ่บ่.ม.

 A คือ พัื�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝั่น้ำ, ตร.กม

QM = 3.5657 A 0.8028  (R2 = 0.9227)

 สร่ปได้้ว่าลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยปีลุ่ะ 7,034 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร  
เป็น้ำปริมาณน้ำำ�าท่าใน้ำฤดู้ฝั่น้ำ (เด้ือน้ำกรกฎาคมถ่งเด้ือน้ำธัิน้ำวาคม) เฉลีุ่�ย 4,063 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร คิด้เป็น้ำ 
ร้อยลุ่ะ 57.8 ของปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยทั�งปี โด้ยแยกเป็น้ำรายลุ่่่มน้ำำ�าสาขาดั้งตารางที� 1.1.3-1

ติ�รั�งท่� 1.1.3 - 1 ปริัม�ณฝั่นัแลุ่ะปริัม�ณนัำ��ท่�เฉลุ่่�ยรัอบ 30 ปี 
 ของลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง แลุ่ะลุ่่่มนัำ��สำ�ข�สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ฝนรายปีเฉล่ีย
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.)
ฤดูแล้ง

(เม.ย.-พ.ย.)
รวมทัง้ปี

(ล้าน ลบ.ม.)
ฤดูฝน 

(พ.ค.-ต.ค.)
ฤดูแล้ง 

(พ.ย.-เม.ย.)
ปริมาณน้้าท่าต่อหน่วยพ้ืนที ่

(ลิตร/วินาที/ตร.กม.)
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่างส่วนที ่2 1,953.00 1,433.40 519.60 350.20 305.20 45.00 15.71
แม่น้้าปัตตานีตอนบน 2,460.40 1,666.70 793.70 1,399.00 1,093.40 305.60 22.49
แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 2,411.00 1,639.10 771.90 1,144.10 851.40 292.80 21.53
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่างส่วนที ่3 2,098.20 1,498.60 599.60 337.90 294.30 43.60 15.78
แม่น้้าสายบุรี 2,572.00 1,813.00 759.00 3,840.60 2,883.40 957.30 37.90
แม่น้้าบางนรา 2,663.80 1,929.90 733.90 1,674.20 1,260.50 413.70 32.06
แม่น้้าโกลก 2,663.80 1,929.90 733.90 797.40 626.20 171.30 36.51
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง (ลุ่มน้้าหลัก) 2,474.40 1,738.60 735.80 9,543.60 7,314.40 2,229.20 28.54

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

หมายเหตุ: 
1. ปริมาณน้ำฝน ต้ังแต่ปี 2531 – 2560 
2. ปริมาณน้ำท่า ต้ังแต่ปี 2500 – 2560 
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1.1.5 อ่ทกธรัณ่วัิทย�แลุ่ะนัำ��ใติ้ดินั

 จากแผน้ำที�อ่ทกธิรณีวิทยาการให่้น้ำำ�าของชั�น้ำน้ำำ�าบ่าด้าลุ่มาตราส่วน้ำ 1:100,000 ใน้ำพืั�น้ำที�ศ่กษาสร่ปได้้ว่า 

ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีพืั�น้ำที�ที�ค่ณภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เห่มาะสำาห่รับ่การน้ำำามาใช้ประโยชน้ำ์เท่ากับ่ 

10,346.25 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 97.56 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยส่วน้ำให่ญ่มีศักยภาพัการให้่ 

น้ำำ�าบ่าด้าลุ่น้้ำอยกว่า 2 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อชั�วโมง โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 6,488.22 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 

เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 61.18 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า รองลุ่งมาคือ พืั�น้ำที�ที�มีศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 2-10  มากกว่า 20 แลุ่ะ 

10-20 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อชั�วโมง ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 1,856.54 1,114.69 แลุ่ะ 886.81  

ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 17.51 10.51 แลุ่ะ 8.36 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยศักยภาพั 

น้ำำ�าบ่าด้าลุ่ใน้ำบ่ริเวณพืั�น้ำที�ศ่กษามาตราส่วน้ำ 1:100,000 สามารถแสด้งได้้ตามรูปที� 1.1.5-1
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
รูปที่ 1.1.5-1 ศักยภาพน้ำบาดาลในบริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
รูัปท่� 1.1.5-1 ศักยภ�พนัำ��บ�ด�ลุ่ในับริัเวัณพ้�นัท่�ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง



7ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

1.2 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1.2.1 ทรััพย�กรัดินั

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

1.1.6 ค่ณภ�พนัำ��

 จากรายงาน้ำสถาน้ำการณ์ค่ณภาพัน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ  
ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝั่ั�งตะวัน้ำออก ลุ่่่มน้ำำ�าทะเลุ่สาบ่สงขลุ่า 
ลุ่่่มน้ำำ�าปัตตานี้ำ แลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำตก ปี 2562 
โด้ย สำานั้ำกงาน้ำสิ�งแวด้ลุ่้อมภาคที� 16 ด้ำาเนิ้ำน้ำการ
ติด้ตามตรวจสอบ่ค่ณภาพัน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�จังห่วัด้สงขลุ่า 
น้ำราธิิวาส ปัตตานี้ำ ยะลุ่า แลุ่ะสตูลุ่ โด้ยมีจ่ด้ตรวจวัด้ 
ใน้ำแต่ลุ่ะลุ่ำาน้ำำ�า ด้ำาเนิ้ำน้ำการจำาน้ำวน้ำ 4 ครั�งต่อปี  
ประเมิน้ำค่ณภาพัน้ำำ�าแห่ลุ่่งน้ำำ�าจากดั้ชนี้ำค่ณภาพัน้ำำ�า
แห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำ (Water Quality Index : WQI)  
พับ่ว่าค่ณภาพัน้ำำ�าแห่ลุ่่งน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่อยู่ใน้ำเกณฑ์พัอใช้  
โด้ยอยู่ใน้ำเกณฑ์ดี้ ร้อยลุ่ะ 23 พัอใช้ ร้อยลุ่ะ 46  
เสื�อมโทรม ร้อยลุ่ะ 16 แลุ่ะเสื�อมโทรมมาก ร้อยลุ่ะ 15 
 

 1) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 34 คือ กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำลุ่ะเอียด้ลุ่่กถ่งลุ่่กมากที�เกิด้จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�าห่รือวัตถ่ต้น้ำกำาเนิ้ำด้
ดิ้น้ำเนื้ำ�อห่ยาบ่ ปฏิิกิริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้ การระบ่ายน้ำำ�าดี้ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
1,021.81 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 638,634 ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 9.63 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
 2) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 17 คือ กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำลุ่ะเอียด้ลุ่่กมากที�เกิด้จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�า ปฏิิกิริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้มาก  
การระบ่ายน้ำำ�าเลุ่วถ่งค่อน้ำข้างเลุ่ว ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า รอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 565.87 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 
353,668.75  ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 5.34 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
 3) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 32 คือ กลุ่่่มดิ้น้ำร่วน้ำห่รือดิ้น้ำทรายแป้งลุ่ะเอียด้ลุ่่กมากที�เกิด้จากตะกอน้ำริมแม่น้ำำ�า 
ปฏิิกิริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้จัด้ การระบ่ายน้ำำ�าดี้ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ปาน้ำกลุ่าง ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 515.55 
ตารางกโิลุ่เมตร ห่รือ  322,218.75 ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 4.86 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า รายลุ่ะเอียด้กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำดั้งที�แสด้ง
ไว้ใน้ำรูปที� 1.2.1-1 



8 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
10 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
รูปที่ 1.2.1-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
รูัปท่� 1.2.1-1 กลุ่่่มช่ดดินัของลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง



9ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

      จากแผน้ำที�การใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำ ปี 2559 - 2560 
ได้้แสด้งการกระจายตัวของพืั�น้ำที�การใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำ
แต่ลุ่ะประเภทไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-1 สามารถน้ำำามาวิเคราะห์่
ห่าการใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำชนิ้ำด้ต่างๆ ได้้ดั้งแสด้งไว้ 
ใน้ำตารางที� 1.2.2-1 โด้ยมีพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ 
การพััฒน้ำาเป็น้ำพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำรวม 0.940 ลุ้่าน้ำไร่ 

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

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

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ
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ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (21) 

ตารางท่ี 1.2.2-1 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่ำง ๆ ปี พ.ศ. 2559-2560 

 
 

ตารางที่ 1.2.2-2 พื นที่เหมำะสมส้ำหรับกำรชลประทำนและท้ำกำรเกษตร และพื นที่ชลประทำนปัจจุบัน 

 
 
ตารางท่ี 1.3.1-1 พื นที่ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

หน่วย : ตร.กม. 

 

พ้ืนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีดิ่น ปีพ.ศ.2560 (ตร.กม.)
พ้ืนทีเ่กษตรกรรม

พ้ืนทีน่า พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุง่หญ้า
เล้ียงสัตว์

สถานที่
เพาะเล้ียง
สัตว์น้้า

615.66 701.96 0.28 4,761.91 859.78 1.26 0.32 43.74 3,094.52 165.66 342.08 18.27 10,605.45
82.19 116.27 - 380.17 19.64 - 0.05 20.04 64.73 12.04 11.21 0.70 707.02
21.10 - - 743.73 86.91 - 0.06 0.02 1,047.93 48.22 20.02 4.32 1,972.32

115.18 78.95 - 912.31 179.36 - 0.01 0.43 340.43 17.59 39.96 1.26 1,685.47
107.56 169.84 - 293.71 27.31 - 0.00 18.75 26.22 11.93 21.00 2.83 679.16
129.75 182.86 0.26 1,433.18 324.13 0.09 0.11 1.60 974.90 39.69 123.76 2.67 3,213.00
118.06 130.40 0.02 698.76 156.82 1.11 0.01 2.79 425.46 31.65 88.80 1.95 1,655.83
41.83 23.65 - 300.05 65.60 0.05 0.09 0.12 214.84 4.54 37.33 4.54 692.64

พ้ืนที่
ชุมชน
และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนทีป่่าไม้ พ้ืนทีน่้้า
พ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด

รอการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมทัง้หมด

2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา
2107 แม่น้้าโกลก

2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

 พ้ืนทีเ่หมาะสมส้าหรับ พ้ืนทีช่ลประทาน
พัฒนาพ้ืนทีช่ลประทาน ท้าการเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 1,504.10 0.9401 2,136.14 1.3351 970.15 0.6063
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2 275.31 0.1721 179.50 0.1122 231.92 0.1449
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน 0.00 0.0000 72.88 0.0456 0.00 0.0000
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 159.46 0.0997 438.46 0.2740 117.36 0.0734
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3 309.12 0.1932 56.16 0.0351 262.71 0.1642
2105 แม่น้้าสายบุรี 335.69 0.2098 808.73 0.5055 61.48 0.0384
2106 แม่น้้าบางนรา 338.17 0.2114 340.64 0.2129 245.34 0.1533
2107 แม่น้้าโกลก 86.35 0.0540 239.76 0.1499 51.34 0.0321

ลุ่มน้้าสาขา

พ้ืนทีป่่าประกาศเดิม พ้ืนทีเ่ตรียมการขยายเขต
21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 1,500.78 282.74 682.53 611.26 608
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ส่วนที ่2 32.75 4.54 27.83 - -
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน 348.11 - 287.21 117.11 113.3
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 543.69 - 12.56 0.11 0.11
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3 37.4 0.24 - - -
2105 แม่น้้าสายบุรี 268.72 - 176.53 405.72 405.72
2106 แม่น้้าบางนรา 186.84 213.35 135.93 - -
2107 แม่น้้าโกลก 83.27 64.61 42.48 88.31 88.88

พ้ืนทีอุ่ทยาน
แห่งชาติ

พ้ืนทีเ่ขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพ้ืนทีเ่ขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า

พ้ืนทีป่่าไม้รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

แลุ่ะพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตรอยู่รวมเท่ากับ่ 
1.335 ลุ้่าน้ำไร่ ดั้งแสด้งพืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การ
ชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะทำาการเกษตรไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-2 แลุ่ะ
สร่ปตัวเลุ่ขพืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รบั่การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะ
ทำาการเกษตร แลุ่ะพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-2

1.2.2 ก�รัใช้ปรัะโยชนั์ท่�ดินั

ข้อมูลุ่ : กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2560)
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
รูปที่ 1.2.2-1 แสดงการกระจายตัวของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี 2560 

รูัปท่� 1.2.2-1 แสำดงก�รักรัะจั�ยตัิวัของพ้�นัท่�ก�รัใช้ปรัะโยชน์ัท่�ดินั ปี 2560



11ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 

ตารางที่ 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2560) 
 

ตารางที่ 1.2.2-2 พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพื้นท่ีชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 
 
 
 
 

พ้ืนทีเ่กษตรกรรม

พ้ืนทีน่า พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน
ทุง่หญ้า
เล้ียงสัตว์

สถานที่
เพาะเล้ียง
สัตว์น้้า

615.66 701.96 0.28 4,761.91 859.78 1.26 0.32 43.74 3,094.52 165.66 342.08 N/A 10,605.45
82.19 116.27 - 380.17 19.64 - 0.05 20.04 64.73 12.04 11.21 N/A 707.02
21.10 - - 743.73 86.91 - 0.06 0.02 1,047.93 48.22 20.02 N/A 1,972.32

115.18 78.95 - 912.31 179.36 - 0.01 0.43 340.43 17.59 39.96 N/A 1,685.47
107.56 169.84 - 293.71 27.31 - 0.00 18.75 26.22 11.93 21.00 N/A 679.16
129.75 182.86 0.26 1,433.18 324.13 0.09 0.11 1.60 974.90 39.69 123.76 N/A 3,213.00
118.06 130.40 0.02 698.76 156.82 1.11 0.01 2.79 425.46 31.65 88.80 N/A 1,655.83
41.83 23.65 - 300.05 65.60 0.05 0.09 0.12 214.84 4.54 37.33 N/A 692.64

พ้ืนทีก่ารใช้ประโยชน์ทีดิ่น ปี 2560 (ตารางกิโลเมตร)
พ้ืนที่
ชุมชน
และส่ิง

ปลูกสร้าง

พ้ืนทีป่่าไม้ พ้ืนทีน่้้า
พ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด

รอการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล

2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา
2107 แม่น้้าโกลก

2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง

รวมทัง้หมด

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

2104

 พ้ืนทีเ่หมาะสมส้าหรับ พ้ืนทีช่ลประทาน
พัฒนาพ้ืนทีช่ลประทาน ท้าการเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่) (ตร.กม.) (ล้านไร่)

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 1,504.10 0.9401 2,136.14 1.3351 970.15 0.6063
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2 275.31 0.1721 179.50 0.1122 231.92 0.1449
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน 0.00 0.0000 72.88 0.0456 0.00 0.0000
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 159.46 0.0997 438.46 0.2740 117.36 0.0734
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3 309.12 0.1932 56.16 0.0351 262.71 0.1642
2105 แม่น้้าสายบุรี 335.69 0.2098 808.73 0.5055 61.48 0.0384
2106 แม่น้้าบางนรา 338.17 0.2114 340.64 0.2129 245.34 0.1533
2107 แม่น้้าโกลก 86.35 0.0540 239.76 0.1499 51.34 0.0321

ลุ่มน้้าสาขา

ติ�รั�งท่� 1.2.2-2 พ้�นัท่�เห่ม�ะสำมสำำ�ห่รัับก�รัชลุ่ปรัะท�นัแลุ่ะทำ�ก�รัเกษติรั แลุ่ะพ้�นัท่�ชลุ่ปรัะท�นั

ข้อมูลุ่ : กรมชลุ่ประทาน้ำ

1.3 ทรัพยากรป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

 จากข้อมูลุ่แผน้ำที�ทรัพัยากรป่าไม้ดั้งได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.1-1 แลุ่ะสามารถสร่ปตัวเลุ่ขไว้ใน้ำตารางที� 
1.3.1-1 พับ่ว่าพืั�น้ำที�ป่าไม้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีเท่ากับ่ 1,500.78 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 
คิด้เป็น้ำ  937,988 ไร่ เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 14.15 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

1.3.1 ทรััพย�กรัป่�ไม้

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ติ�รั�งท่� 1.3.1-1 พ้�นัท่�ป่�ไม้ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
 
 
ตารางที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมป่าไม ้(ปี 2562) 

 
 

พ้ืนทีป่่า
ประกาศเดิม

พ้ืนที่
เตรียมการ
ขยายเขต

1,500.78 282.74 682.53 611.26 608.00
32.75 4.54 27.83 - -

348.11 - 287.21 117.11 113.30
543.69 - 12.56 0.11 0.11
37.40 0.24 - -

268.72 - 176.53 405.72 405.72
186.84 213.35 135.93 - -
83.27 64.61 42.48 88.31 88.88

2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา
2107 แม่น้้าโกลก

2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน

รหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา

2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3

2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2
21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง

พ้ืนทีป่่าไม้

พ้ืนที่
อุทยาน
แห่งชาติ

พ้ืนทีเ่ขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าพ้ืนทีเ่ขต
ห้ามล่าสัตว์

ป่า

ข้อมูลุ่ : กรมป่าไม้ (ปี 2562)



12 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
รูปที่ 1.3.1-1 พื้นท่ีป่าไม้ในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
รูัปท่� 1.3.1-1 พ้�นัท่�ป่�ไม้ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง



13ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

1.3.2 ชั�นัค่ณภ�พลุ่่่มนัำ��

 ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีพืั�น้ำที�ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 1A 1B แลุ่ะ ชั�น้ำ 2 เท่ากับ่ 1,230.72 
793.46 แลุ่ะ 1,647.29 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ รวมเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 34.62 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งไว้ 
ใน้ำรูปที� 1.3.2-1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 

 

รูัปท่� 1.3.2-1 พ้�นัท่�ชั�นัค่ณภ�พลุ่่่มนัำ��ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง
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1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสัังคม

1.4.1 ปรัะช�กรั

 ข้อมูลุ่ประชากรแลุ่ะครัวเรือน้ำ รวบ่รวมจากสำานั้ำกบ่ริห่ารการทะเบ่ียน้ำ กรมการปกครอง ปี 2562  
โด้ยการน้ำำาข้อมูลุ่ประชากรรายตำาบ่ลุ่มาคูณกับ่สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า ซ่ึ่�งลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง 
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่ใน้ำ 4 จังห่วัด้ 35 อำาเภอ 254 ตำาบ่ลุ่ มีประชากรรวมทั�งสิ�น้ำ 2,063,917 คน้ำ แยกเป็น้ำ
ประชากรชาย 1,022,480 คน้ำ แลุ่ะประชากรห่ญงิ 1,041,437 คน้ำ มีความห่น้ำาแน้ำน่้ำของประชากร 194.61 คน้ำ 
ต่อตารางกิโลุ่เมตร จำาน้ำวน้ำครัวเรือน้ำทั�งสิ�น้ำ 571,949 ครัวเรือน้ำ เฉลีุ่�ย 3.61 คน้ำต่อครัวเรือน้ำ

1.4.2 เศรัษฐกิจัแลุ่ะสัำงคม

 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�ยัง
สามารถจัด้ระดั้บ่การพััฒน้ำาของห่มู่บ้่าน้ำได้้เป็น้ำ 3 ระดั้บ่ คือ ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 1 (ลุ้่าห่ลัุ่ง) ห่มู่บ้่าน้ำ
เร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 2 (ปาน้ำกลุ่าง) แลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 3 (ก้าวห่น้้ำา) ซ่ึ่�งจากการรวบ่รวมข้อมูลุ่  
กชช.2ค ปี 2562 แสด้งข้อมูลุ่ครัวเรือน้ำแลุ่ะประชากร รวมถ่งข้อมูลุ่เศรษฐกิจแลุ่ะสังคมของห่มู่บ้่าน้ำที�อยู่ใน้ำ
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างซ่ึ่�งมีทั�งสิ�น้ำ 1,546 ห่มู่บ้่าน้ำ

จังห่วัด้ ผลุ่ิตภัณฑ์มวลุ่รวม
จังห่วัด้ (GDP)

(บ่าท/คน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำ (2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำอัตราเพัิ�ม
เฉลุ่ี�ยต่อปี (2543 - 2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

รูปที่ 1.3.2-1 พื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
      1.4.1  ประชากร 

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน รวบรวมจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปี 2562 โดยการนำข้อมูลประชากรรายตำบลมาคูณกับสัดส่วนพื้นที่ตำบลในลุ่มน้ำ ซึ่งลุ่มน้ำภาคใต้ 
ฝ่ังตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ใน 4 จังหวัด 35 อำเภอ 254 ตำบล มีประชากรรวมท้ังส้ิน 
2,063,917 คน แยกเป็นประชากรชาย 1,022,480 คน และประชากรหญิง 1,041,437 คน มีความ
หนาแน่นของประชากร 194.61 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ ้น 571,949 ครัวเรือน  
เฉล่ีย 3.61 คนต่อครัวเรือน 
 

      1.4.2  เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อมูลจากรายงาน กชช.2ค ซึ่งเป็นข้อมูล

ระดับหมู่บ้านท่ีแสดงสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการ
จัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
และสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื ่องใดบ้างที ่ควรได้รับการแก้ไข  
ซึ่งปัญหาจะบ่งชี้ได้จากตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ 
คือ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) และหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือน
และประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำภาคใต้ฝั ่งตะวันออก
ตอนล่างซึ่งมีท้ังส้ิน 1,546 หมู่บ้าน 

 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
ปัตตานี 88,442 2,692 75.97 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 
นราธิวาส 61,765 2,703 77.34 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

รูปที่ 1.3.2-1 พื้นท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ำในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
1.4 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
      1.4.1  ประชากร 

ข้อมูลประชากรและครัวเรือน รวบรวมจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ปี 2562 โดยการนำข้อมูลประชากรรายตำบลมาคูณกับสัดส่วนพื้นที่ตำบลในลุ่มน้ำ ซึ่งลุ่มน้ำภาคใต้ 
ฝ่ังตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ใน 4 จังหวัด 35 อำเภอ 254 ตำบล มีประชากรรวมท้ังส้ิน 
2,063,917 คน แยกเป็นประชากรชาย 1,022,480 คน และประชากรหญิง 1,041,437 คน มีความ
หนาแน่นของประชากร 194.61 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ ้น 571,949 ครัวเรือน  
เฉล่ีย 3.61 คนต่อครัวเรือน 
 

      1.4.2  เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อมูลจากรายงาน กชช.2ค ซึ่งเป็นข้อมูล

ระดับหมู่บ้านท่ีแสดงสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการ
จัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
และสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื ่องใดบ้างที ่ควรได้รับการแก้ไข  
ซึ่งปัญหาจะบ่งชี้ได้จากตัวชี้วัด นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ 
คือ หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) และหมู่บ้าน
เร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 แสดงข้อมูลครัวเรือน
และประชากร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำภาคใต้ฝั ่งตะวันออก
ตอนล่างซึ่งมีท้ังส้ิน 1,546 หมู่บ้าน 

 
จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GDP) 
(บาท/คน)  

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน)  

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉล่ียต่อปี (2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
สงขลา 156,245 2,926 81.38 
ปัตตานี 88,442 2,692 75.97 
ยะลา 96,867 2,788 80.96 
นราธิวาส 61,765 2,703 77.34 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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15ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าแลุ่ะโครงการชลุ่ประทาน้ำใน้ำปี 2562 ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 
ภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง แบ่่งประเภทโครงการตามขน้ำาด้ความจ่เก็บ่กัก ได้้แก่ โครงการพััฒน้ำา 
แห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ มีความจ่เก็บ่กักมากกว่า 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง  
มีความจ่เก็บ่กักตั�งแต่ 2 ถ่ง 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่ก มีความจ่เก็บ่กัก
น้้ำอยกว่า 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร   

 ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง มีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าทั�งสิ�น้ำ 77 โครงการ ประกอบ่ไปด้้วย 
โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ จำาน้ำวน้ำ 1 โครงการ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 2 โครงการ 
แลุ่ะโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่ก 74 โครงการ ความจ่เก็บ่กักรวม 1,463 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน์้ำรวม 366,795 ไร่ ตำาแห่น่้ำงโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง 
แสด้งตำาแห่น่้ำงโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าใน้ำรูปที� 2.1-1

2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

โครงสร้ำงพื้้้นฐำน
ข้องลุ่มน�้ำ

บทท่� 2



16 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

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

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างที�ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำปี 2562 มีจำาน้ำวน้ำทั�งสิ�น้ำ 2 โครงการ  
สามารถเก็บ่กักน้ำำ�าได้้ 4 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร มีพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำรวม 33,845 ไร่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า
ขน้ำาด้กลุ่างที�สำาคัญ เช่น้ำ อ่างเก็บ่น้ำำ�าใกลุ่้บ้่าน้ำ ตำาบ่ลุ่กะลุ่่วอ อำาเภอเมือง จังห่วัด้น้ำราธิิวาส ความจ่ 2.85  
ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร เป็น้ำต้น้ำ 

2.1.3 โครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ขนั�ดเลุ่็ก

2.1.1 โครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ขนั�ดให่ญ่

 ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ จำาน้ำวน้ำ 1 โครงการ ได้้แก่  
เขื�อน้ำบ่างลุ่าง จังห่วัด้ยะลุ่า เป็น้ำเขื�อน้ำหิ่น้ำถมแกน้ำดิ้น้ำเห่นี้ำยว ความจ่ 1,454 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ซ่ึ่�งอยู่ใน้ำ 
ความรับ่ผิด้ชอบ่ของการไฟฟ้าฝ่ั่ายผลิุ่ตแห่่งประเทศไทย วัตถ่ประสงค์เพืั�อการผลิุ่ตกระแสไฟฟ้า แลุ่ะ
สามารถอำาน้ำวยประโยชน์้ำใน้ำด้้าน้ำการชลุ่ประทาน้ำแก่พืั�น้ำที�เพัาะปลูุ่ก ของจังห่วัด้ยะลุ่า แลุ่ะปัตตานี้ำเป็น้ำพืั�น้ำที�  
275,800 ไร่ ซ่ึ่�งน้ำำ�าที�ปลุ่่อยออกมาสามารถน้ำำามาผลิุ่ตไฟฟ้าได้้ เฉลีุ่�ยปีลุ่ะประมาณ 200 ลุ้่าน้ำกิโลุ่วัตต์ชั�วโมง

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กซ่ึ่�งเป็น้ำโครงการประเภทอ่างเก็บ่น้ำำ�า คลุ่องส่งน้ำำ�า ห่น้ำอง บ่่ง สระน้ำำ�า 
บ่่อน้ำำ�าตื�น้ำ บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ แลุ่ะอื�น้ำๆ ที�ใช้เวลุ่าใน้ำการก่อสร้างไม่เกิน้ำ 1 ปี ที�ได้้ด้ำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแลุ้่วเสร็จ  
มีจำาน้ำวน้ำทั�งสิ�น้ำ 74 โครงการ มีปริมาตรความจ่เก็บ่กัก 5 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะมีพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำทั�งสิ�น้ำ
เท่ากับ่ 57,150 ไร่ 

 อย่างไรก็ตาม พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำจากโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กส่วน้ำให่ญ่จะไม่มีระบ่บ่ส่งน้ำำ�า 
ทำาให้่การน้ำำาน้ำำ�าไปใช้ทำาได้้ไม่เต็มประสิทธิิภาพัมากนั้ำก ซ่ึ่�งใน้ำทางปฏิิบั่ติจะส่งผลุ่ให้่พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำที�แสด้ง
ไว้จะลุ่ด้ลุ่งอีกประมาณ 30% ถ่ง 40%

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มีศักยภาพัใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง มีแผน้ำงาน้ำโครงการ 
ที�สำาคัญ จำาน้ำวน้ำ 7 โครงการ ความจ่เก็บ่กักรวม 13.15 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวมทั�งสิ�น้ำ 
15,288 ไร่ ดั้งนี้ำ� 

2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า

 1) อ่างเกบ็่น้ำำ�าคลุ่องเบ่ตง จังห่วัด้ยะลุ่า ความจ่  
13.15 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� รับ่ประโยชน์้ำ  
6,000 ไร่
 2) อ่างเก็บ่น้ำำ�าลุ่ำาพัะยา (พัรด้.) จังห่วัด้ยะลุ่า
 3) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำเมือง
น้ำราธิิวาส ระยะที� 1 จังห่วัด้น้ำราธิิวาส  มีพืั�น้ำที�ได้้รับ่
ประโยชน์้ำ 1,675 ไร่
 4) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำบู่เก๊ะตา 
จังห่วัด้น้ำราธิิวาส มีพืั�น้ำที�ได้้รับ่ประโยชน้ำ ์1,962.5 ไร่

 5) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำเมือง
ยะลุ่า (ระยะที� 2) จังห่วัด้ยะลุ่า มีพืั�น้ำที�ได้้รับ่
ประโยชน์้ำ 1,668.75 ไร่
 6) ระบ่บ่ป้ อ ง กัน้ำน้ำำ�า ท่ วม  พืั� น้ำ ที� ช่ มชน้ำ 
สะเตงน้ำอก อำาเภอเมือง จังห่วัด้ยะลุ่า มีพืั�น้ำที�ได้้รับ่
ประโยชน์้ำ 1,587.5 ไร่
 7) ระบ่บ่ป้องกัน้ำน้ำำ�าท่วม พืั�น้ำที�ช่มชน้ำสายบ่่รี 
อำาเภอสายบ่่รี จังห่วัด้ปัตตานี้ำ มีพืั�น้ำที�ได้้รับ่ประโยชน้ำ์ 
2,381.25 ไร่
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
20 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
รูปที่ 2.2-1 ตำแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปัในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

รูัปท่� 2.2-1 ติำ�แห่น่ังโครังก�รัพัฒนั�แห่ลุ่่งนัำ��ป่ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง
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 การประเมิน้ำความต้องการใช้น้ำำ�าของกิจกรรมการใช้น้ำำ�าต่างๆ พิัจารณาจากสภาพัปัจจ่บั่น้ำของกิจกรรม
การใช้น้ำำ�า ซ่ึ่�งรวบ่รวมข้อมูลุ่จากแห่ลุ่่งข้อมูลุ่แลุ่ะรายงาน้ำการศ่กษาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง กรอบ่แน้ำวคิด้การศ่กษา
แลุ่ะประเมิน้ำความต้องการใช้น้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 3.1 1

3.1  แนวทางการประเมินความต้้องการใช้น�้า

ควัำมต้องกำรใช้้น�้ำ

ติ�รั�งท่� 3.1-1 กรัอบแนัวัคดิก�รัศึกษ�แลุ่ะปรัะเมนิัควั�มต้ิองก�รัใช้นัำ��สำำ�ห่รับักิจักรัรัมต่ิ�งๆ ของลุ่่่มนัำ��

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

 
21 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
บทที่ 3 

ความต้องการใช้น้ำ 
3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ 

การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน ของ
กิจกรรมการใช้น้ำ ซึ ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 1  

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำ 

กิจกรรมการใช้น้ำ 
การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ำ 

ข้อมูล การประเมิน/คำนวณ 
การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน้ำดิบ/กำลังผลิต 

- จำนวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจำนวนประชากร/ปริมาณน้ำ
ผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืช 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ 
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ำ 
- การขาดแคลนน้ำ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อื่น ๆ 

ศึกษาและจำลองปริมาณความต้องการ
ใช้น้ำโดยใช้การสมดุลน้ำในพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือหาปริมาณฝนใช้การ 
และปริมาณความต้องกาน้ำ 
เพ่ือการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา  
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ำ 

การท่องเท่ียว - จำนวนนักท่องเท่ียว/อัตราการใช้น้ำ ประเมินจำนวนนักท่องเท่ียว/ปริมาณน้ำ 
รักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำ ปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด  ไม่น้อยกว่าปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด 

3.2 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
ความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจำนวนประชากรคูณด้วยอัตรา

ความต้องการใช้น้ำของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการท่องเท่ียวก็จะประเมินจาก

บทท่� 3
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 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคจะเป็น้ำการประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำประชากรคูณด้้วยอัตรา 
ความต้องการใช้น้ำำ�าของประชากร ส่วน้ำปริมาณความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยวก็จะประเมิน้ำจาก 
จำาน้ำวน้ำนั้ำกท่องเที�ยวคูณด้้วยอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะสามารถประเมิน้ำปริมาณ 
ความต้องการใช้น้ำำ�าทั�งสองส่วน้ำได้้ แต่ใน้ำการด้ำาเนิ้ำน้ำการเนื้ำ�องจากอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำแต่ลุ่ะพืั�น้ำที�จะ
มีความแตกต่างกัน้ำเป็น้ำอย่างมากจากรูปแบ่บ่ของกิจกรรมการใช้ที�แตกต่างกัน้ำ ความไม่แน่้ำน้ำอน้ำของข้อมูลุ่ 
ใน้ำบ่างประเด็้น้ำ อาทิเช่น้ำ การเคลืุ่�อน้ำย้ายแรงงาน้ำ ประชากรแฝั่ง แห่ลุ่่งน้ำำ�าที�น้ำำามาใช้เพืั�อตอบ่สน้ำองต่อ 
ความต้องการนั้ำ�น้ำๆ ว่าเป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำห่รือแห่ลุ่่งน้ำำ�าบ่าด้าลุ่

3.2 น�้าใช้เพ่่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรม รวมทั�งสิ�น้ำ 2,675.65 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี โด้ยเป็น้ำ 
ความต้องการน้ำำ�า เพืั�อการเกษตรใน้ำเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 382.81 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี แลุ่ะน้ำอกเขต 
พืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 2,292.85 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.3 น�้าใช้เพ่่อการเกษต้ร

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำการศ่กษาถ่งความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม 
ของโรงงาน้ำประเภทต่างๆ ซ่ึ่�งมีความต้องการใช้น้ำำ�าที�แตกต่างกัน้ำตามประเภทของโรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรม ซ่ึ่�งได้้
จำาแน้ำกไว้เป็น้ำ 10 ประเภท ได้้แก่ อ่ตสาห่กรรมผลิุ่ตชิ�น้ำส่วน้ำอ่ปกรณ์ อ่ตสาห่กรรมเคมีภัณฑ์ อ่ตสาห่กรรม
อาห่ารเครื�องดื้�ม อ่ตสาห่กรรมถลุ่่งห่ลุ่่อโลุ่ห่ะ อ่ตสาห่กรรมทั�วไป อ่ตสาห่กรรมกลุ่างแจ้ง อ่ตสาห่กรรมกระด้าษ 
อ่ตสาห่กรรมสิ�งทอฟอกสีย้อมสี ผลิุ่ตภัณฑ์อโลุ่ห่ะ แลุ่ะผลิุ่ตภัณฑ์ไม้เครื�องเรือน้ำ

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม ปี 2562 ทั�งใน้ำส่วน้ำของการประปาน้ำครห่ลุ่วง แลุ่ะการประปา
ส่วน้ำภูมิภาค บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เอกชน้ำ (เพืั�อการอ่ตสาห่กรรม) โรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรมขน้ำาด้เล็ุ่กน้ำอกเขตประปา  
ทั�งแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำแลุ่ะใต้ผิวดิ้น้ำ พับ่ว่า ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่างมีความต้องการน้ำำ�าเพืั�อ 
การอ่ตสาห่กรรม 9.24 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี  

3.4 น�้าใช้เพ่่อการอุต้สัาหกรรม

19ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง



20 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อรักษาสมด่้ลุ่นิ้ำเวศวิทยาท้ายน้ำำ�า จะใช้การวิเคราะห์่โด้ยการจัด้ทำาโค้ง 
ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่างเวลุ่าแลุ่ะอัตราการไห่ลุ่ของน้ำำ�า (Flow duration curve) ที�ไห่ลุ่ออกจากลุ่่่มน้ำำ�ารายวัน้ำ 
โด้ยจะวิเคราะห์่ห่าอัตราการไห่ลุ่ที�มีค่าตำ�าส่ด้ที�ทำาให้่เกิด้การไห่ลุ่ไม่น้้ำอยกว่าร้อยลุ่ะ 90 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ของเวลุ่า 
ที�ใช้ใน้ำการวิเคราะห์่ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำจะกำาห่น้ำด้ตามค่าความต้องการใช้น้ำำ�าด้้าน้ำท้ายน้ำำ�าสำาห่รับ่กรณีเฉพัาะต่างๆ 
เช่น้ำ การผลัุ่กดั้น้ำน้ำำ�าเค็ม-น้ำำ�าเสีย การรักษาระดั้บ่น้ำำ�าเพืั�อการเดิ้น้ำเรือ ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภค 
แลุ่ะอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำต้น้ำ ดั้งนั้ำ�น้ำปริมาณน้ำำ�าที�ใช้สำาห่รับ่การรักษาระบ่บ่น้ำิเวศท้ายน้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ 
ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง พับ่ว่า เท่ากับ่ 48.21 ลูุ่กบ่าศก์เมตร ต่อวิน้ำาที โด้ยมีความต้องการน้ำำ�าใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่ง 
ระห่ว่างเดื้อน้ำมกราคมถ่งเดื้อน้ำเมษายน้ำ เฉลีุ่�ยเดื้อน้ำลุ่ะ 83.31 ลุ้่าน้ำ ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อเดื้อน้ำ รวมช่วงฤดู้แลุ้่ง
เท่ากับ่ 499.87 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.5 น�า้ใช้เพื�อการรกัษาระบบนิเวศท้ายน�า้

 จากข้อมูลุ่ความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำด้้าน้ำต่างๆ สามารถสร่ปปริมาณความต้องใช้น้ำำ�าทั�งลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ 
ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง ได้้ดั้งตารางที� 3.6-1 

3.6 ปรมิาณความต้้องการใช้น�า้ท้ังหมด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

ต่อวินาที โดยมีความต้องการน้ำในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เฉลี่ยเดือนละ 
83.31 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 499.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำภาคใต้

ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง ได้ดังตารางท่ี 3.6-1  
 
 
 

ตารางที่ 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำท้ังลุ่มน้ำ 

 
หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ำเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นการใช้น้ำผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทัง้ปี ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม ผิวดิน บาดาล รวม
21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 1,269.57 1,406.08 2,675.65 28.52 54.07 82.59 2.26 6.98 9.24 2,706.43 61.05 2,767.48
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2 93.38 123.18 216.56 0.43 8.62 9.05 0.13 1.74 1.87 217.12 10.36 227.48
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน 668.47 260.00 928.48 3.03 1.05 4.08 0.46 0.07 0.53 931.97 1.11 933.08
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง 68.07 230.62 298.69 4.95 11.09 16.04 0.76 1.95 2.71 304.40 13.04 317.44
2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3 85.40 119.40 204.80 0.56 11.12 11.68 0.17 2.27 2.44 205.53 13.39 218.92
2105 แม่น้้าสายบุรี 180.09 452.96 633.05 6.63 10.86 17.49 0.17 0.31 0.48 639.85 11.16 651.01
2106 แม่น้้าบางนรา 162.04 134.24 296.28 8.64 8.07 16.71 0.36 0.32 0.68 305.27 8.39 313.66
2107 แม่น้้าโกลก 12.12 85.68 97.81 4.28 3.26 7.54 0.19 0.34 0.54 102.28 3.60 105.88

ความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตร รวมการใช้น้้าทัง้หมดรหัส/ช่ือลุ่มน้้าหลัก/สาขา
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ติ�รั�งท่� 3.6-1 สำร่ัปปริัม�ณควั�มต้ิองก�รัใช้นัำ��ทั�งลุ่่่มนัำ��

ห่มายเห่ต่ : * - ไม่คิด้ประสิทธิิภาพัการชลุ่ประทาน้ำ
 - การใช้น้ำำ�าเพัื�อการเกษตรกรรมเป็น้ำการใช้น้ำำ�าผิวด้ิน้ำ



21ลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

  ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�า มีสาเห่ต่มาจาก
ธิรรมชาติ ได้้แก่ สภาพัลุ่มฟ้าอากาศที�จะทำาให้่เกิด้
ฝั่น้ำตกน้้ำอย สภาพัภูมิประเทศใน้ำบ่ริเวณลุ่่่มน้ำำ�าที�ขาด้
ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาเป็น้ำแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำ 
น้ำอกจากจะเกิด้ข่�น้ำตามธิรรมชาติแลุ้่ว ความแห้่งแลุ้่ง
ยงัเกิด้จากการเปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งสภาพัแวด้ลุ้่อม ทำาให้่เกิด้
ความเสียสมด่้ลุ่ด้้าน้ำระบ่บ่นิ้ำเวศวิทยา เช่น้ำ การบ่่กร่ก
พืั�น้ำที�ป่าไม้ ซ่ึ่�งเป็น้ำแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าตามธิรรมชาติ 
เปลีุ่�ยน้ำเป็น้ำพืั�น้ำที�เกษตรกรรมทำาให่้ใน้ำช่วงห่น้้ำาฝั่น้ำ 
น้ำำ�าไห่ลุ่ห่ลุ่ากมามากแลุ่ะรวด้เร็ว ส่วน้ำใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่ง 
จะมีน้ำำ�าไห่ลุ่ลุ่งสู่ลุ่ำาน้ำำ�าน้้ำอยห่รือไม่มีเลุ่ย น้ำอกจากนี้ำ� 
ยังส่งผลุ่ให้่เกิด้ชะลุ้่างพัังทะลุ่ายของดิ้น้ำอย่างร่น้ำแรง  
ทำาให้่เกิด้ตะกอน้ำสะสมใน้ำลุ่ำาน้ำำ�า ทำาให้่แห่ลุ่่งน้ำำ�าเกิด้ 
การตื�น้ำเขิน้ำ ไม่สามารถเก็บ่กักน้ำำ�าได้้เต็มประสิทธิิภาพั  
ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่ง 
น้ำอกจากจะเป็น้ำปัญห่าที�เกิด้ข่�น้ำเนื้ำ�องจากปริมาณฝั่น้ำ
ใน้ำฤดู้แลุ้่งที�ตกน้้ำอยแลุ่้ว ปริมาณน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำที�กักเก็บ่ 

4.1 สัภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน�า้และภยัแล้ง

โด้ยโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าต่างๆ ยังไม่เพีัยงพัอกับ่
ความต้องการ แม้ว่าจะมีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ขน้ำาด้ให่ญ่ เช่น้ำ โครงการชลุ่ประทาน้ำปัตตานี้ำ  
แต่มีพืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำจำากัด้อยู่ใน้ำเฉพัาะพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า
ปัตตานี้ำตอน้ำลุ่่างเท่านั้ำ�น้ำ ใน้ำขณะที�พืั�น้ำที�การเกษตรใน้ำ
ส่วน้ำอื�น้ำๆ ส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำพืั�น้ำที�เกษตรน้ำำ�าฝั่น้ำ ห่รือแม้แต่
ใน้ำเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเองบ่างโครงการก็ยังมีปัญห่า
การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำฤดู้แลุ้่ง น้ำอกจากนี้ำ�ใน้ำบ่างพืั�น้ำที�
มีปัญห่าค่ณภาพัน้ำำ�าไม่สามารถใช้ใน้ำการเกษตรได้้ 
สำาห่รับ่ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภค 
โด้ยเฉพัาะใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่ง พับ่โด้ยทั�วไปใน้ำช่มชน้ำชน้ำบ่ท
ที�ระบ่บ่ประปายังไม่ทั�วถ่ง ใน้ำบ่างพืั�น้ำที�แห่ลุ่่งน้ำำ�าดิ้บ่ที�
เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าอ่ปโภคบ่ริโภคที�สำาคัญมีลัุ่กษณะเป็น้ำน้ำำ�า
กร่อย น้ำำ�าใต้ดิ้น้ำบ่างแห่่งน้ำำ�าข่่น้ำเป็น้ำสนิ้ำม บ่างพืั�น้ำที�ไม่มี
เครื�องกรองน้ำำ�าแลุ่ะระบ่บ่ประปาถังสูง สำาห่รับ่พืั�น้ำที�
ต้น้ำน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าดิ้บ่ จะมีค่ณภาพัจืด้ดี้ เช่น้ำ 
อำาเภอเบ่ตง น้ำำ�าที�ไห่ลุ่จากภูเขายังมีค่ณภาพัดี้

บทท่� 4
สภำพื้ป่ญหำ
ด้ำนทรัพื้ยำกรน�้ำ
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 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่ง ได้้ใช้ 
ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย ดั้งต่อไปนี้ำ�   
(1) ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำรายปี (2) จำาน้ำวน้ำวัน้ำที�ฝั่น้ำตก  
(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   
โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่ความเสี�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดั้บ่ 
ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง แลุ่ะ 

พืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำกโด้ยการแบ่่ง
ช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัวของข้อมูลุ่ Standard 
Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่งใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง ได้้แสด้งไว้ใน้ำ 
รูปที� 4.1-1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ  
รายลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ไว้ใน้ำตารางที� 4.1-1

ติ�รั�งท่� 4.1-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงภัยแลุ้่งรั�ยลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 
 
ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 

พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เส่ียง แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมทัง้หมด

8,164.70 - - 2,313.65 50.78 N/A 10,605.45
409.94 - - 282.07 - N/A 707.02

1,923.04 - - - 44.63 N/A 1,972.32
1,366.22 - - 315.17 2.36 N/A 1,685.47

269.07 - - 397.08 0.10 N/A 679.16
2,692.98 - - 504.67 0.80 N/A 3,213.00

964.64 - - 670.35 2.42 N/A 1,655.83
538.81 - - 144.31 0.47 N/A 692.64

ลุ่มน้้าสาขา

2107 แม่น้้าโกลก

2104ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3
2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา

2101ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง

พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ทีล่าดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมทัง้หมด

2,063.11 3,564.32 145.13 4,703.28 69.99 N/A 10,605.45
145.13 473.97 30.13 49.31 0.19 N/A 707.02
156.50 9.74 - 1,748.80 52.64 N/A 1,972.32
376.78 337.38 43.94 916.52 9.47 N/A 1,685.47
164.29 457.91 3.60 42.21 - N/A 679.16
857.69 859.03 - 1,483.72 0.19 N/A 3,213.00
223.19 1,084.44 21.97 305.97 7.33 N/A 1,655.83
139.53 341.84 45.50 156.74 0.17 N/A 692.64

ลุ่มน้้าสาขา

2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง
แม่น้้าปัตตานีตอนบน

แม่น้้าโกลก

2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3
2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา
2107

2102
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2
21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง

ห่น่้ำวย : ตร.กม.
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

     ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2562) 
รูปที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง รูัปท่� 4.1-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงภัยแลุ้่งในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)
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4.2 สัภาพปัญหาด้านน�้าท่วม

 ปัญห่าน้ำำ�า ท่วมมีสาเห่ต่มาจากสภาพัฝั่น้ำ
ที�ตกห่นั้ำกใน้ำช่วงฤดู้ฝั่น้ำ โด้ยเฉพัาะช่วงระห่ว่าง
เดื้อน้ำพัฤศจิกายน้ำถ่งเดื้อน้ำธัิน้ำวาคม ประกอบ่กับ่
ภูมิประเทศตามแน้ำวฝัั่�งทะเลุ่มักมีสัน้ำทรายทั�งเก่า
แลุ่ะให่ม่ทอด้ตัวขวางการระบ่ายน้ำำ�าลุ่งสู่ทะเลุ่  
มีสิ�งก่อสร้างกีด้ขวางทางน้ำำ�า จากเส้น้ำทางคมน้ำาคม
แลุ่ะผลุ่กระทบ่จากน้ำำ�าทะเลุ่ห่น่้ำน้ำ ลัุ่กษณะเช่น้ำนี้ำ�ยิ�ง
ทำาให่เ้กิด้น้ำำ�าห่ลุ่ากมากยิ�งข่�น้ำ พืั�น้ำที�ที�เกิด้น้ำำ�าท่วมเป็น้ำ
ประจำา ได้้แก่ พืั�น้ำที�ราบ่ลุ่่่มตอน้ำลุ่่างของลุ่่่มน้ำำ�าแลุ่ะ
พืั�น้ำที�ริมลุ่ำาน้ำำ�าสายห่ลัุ่กต่างๆ สภาพัปัญห่าน้ำำ�าท่วม 
คือ ลัุ่กษณะน้ำำ�าป่าไห่ลุ่ห่ลุ่าก ลัุ่กษณะน้ำำ�าท่วมลุ้่น้ำตลิุ่�ง 
แลุ่ะกระแสน้ำำ�าเชียวกราก แลุ่ะลัุ่กษณะน้ำำ�าท่วมขัง 
การท่วมใน้ำลัุ่กษณะน้ำำ�าไห่ลุ่ลุ้่น้ำตลิุ่� งกระแสน้ำำ�า 
เชี�ยวกราก แลุ่ะใน้ำลัุ่กษณะของการท่วมขัง จะเกิด้ข่�น้ำ 
เป็น้ำประจำาใน้ำเห่ต่การณ์น้ำำ�าท่วมแต่ลุ่ะครั�ง แลุ่ะ
ก่อให้่เกิด้ความเสียห่ายต่อชีวิตแลุ่ะทรัพัย์สิน้ำ 
เป็น้ำอย่างมาก สำาห่รับ่การท่วมใน้ำลัุ่กษณะน้ำำ�าป่า
ไห่ลุ่ห่ลุ่าก พืั�น้ำที�ประสบ่ปัญห่า ได้้แก่ อำาเภอส่คิริน้ำ 
อำาเภอจะแน้ำะ จังห่วัด้น้ำราธิิวาส อำาเภอธิารโต 
อำาเภอบั่น้ำนั้ำงสตา จังห่วัด้ยะลุ่า พืั�น้ำที�ประสบ่ปัญห่า
ท่วมจากน้ำำ�าลุ้่น้ำตลิุ่�งกระแสน้ำำ�าเชียวกราก ได้้แก่ 
ช่มชน้ำต่างๆ ที�ตั�งอยู่ริมลุ่ำาน้ำำ�าสายห่ลัุ่ก เช่น้ำ อำาเภอ
ส่ไห่งโกลุ่ก อำาเภอแว้ง อำาเภอศรีสาคร จังห่วัด้
น้ำราธิิวาส อำาเภอกรงปินั้ำง อำาเภอธิารโต จังห่วัด้
ยะลุ่า สำาห่รับ่การท่วมใน้ำลัุ่กษณะท่วมขังจะเกิด้ข่�น้ำ
ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าตอน้ำลุ่่าง ซ่ึ่�งส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำพืั�น้ำที�เกษตรกรรม
แลุ่ะมีช่มชน้ำอยู่ค่อน้ำข้างมาก โด้ยน้ำำ�าจะท่วมขังค่อน้ำ

ข้างน้ำาน้ำประมาณ 3-9 วัน้ำ โด้ยพืั�น้ำที�มีปัญห่าร่น้ำแรง 
ได้้แก่ อำาเภอจะน้ำะ อำาเภอน้ำาทวี อำาเภอเทพัา 
จังห่วัด้สงขลุ่า อำาเภอเมือง อำาเภอห่น้ำองจิก อำาเภอ
โคกโพัธิิ� อำาเภอสายบ่่รี อำาเภอปะน้ำาเระ อำาเภอยะรัง 
อำาเภอยะห่ริ�ง จังห่วัด้ปัตตานี้ำ  อำาเภอบ่าเจาะ อำาเภอ
ยี�งอ อำาเภอระแงะ อำาเภอตากใบ่ จังห่วัด้น้ำราธิิวาส 
อำาเภอรามัน้ำ อำาเภอยะห่า อำาเภอเมอืง จังห่วัด้ยะลุ่า 
เป็น้ำต้น้ำ

 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัย ได้้
ใช้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย ดั้งต่อไปนี้ำ� 
(1) ปริมาณน้ำำ�าฝั่น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝั่น้ำราย 3 วัน้ำ (2) ความ
ลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า (3) ความสูงจากระดั้บ่น้ำำ�าทะเลุ่  
(4) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าย่อย (5) 
ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของสิ�งกีด้ขวาง (เส้น้ำทางคมน้ำาคม)  
(6) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย (7) สิ�งปกคลุ่่มดิ้น้ำ  
(8) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า แลุ่ะ (9) สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที� 
รองรับ่น้ำำ�า โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่ความเสี�ยงออกเป็น้ำ  
3 ระดั้บ่ ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง
แลุ่ะพืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำกโด้ย 
การแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัวของข้อมูลุ่ 
Standard Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัยใน้ำพืั�น้ำที�
ลุ่่่มน้ำำ�าภาคใต้ฝัั่�งตะวัน้ำออกตอน้ำลุ่่าง ได้้แสด้งไว้ 
ใน้ำรูปที� 4.2-1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ 
รายลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ไว้ใน้ำตารางที� 4.2-1
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ติ�รั�งท่� 4.2-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงอ่ทกภยัรั�ยลุ่่่มนัำ��สำ�ข�ในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 
ตารางที่ 4.1-1 พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 
 
ตารางที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

 

พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก ไม่เส่ียง แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมทัง้หมด

8,164.70 - - 2,313.65 50.78 N/A 10,605.45
409.94 - - 282.07 - N/A 707.02

1,923.04 - - - 44.63 N/A 1,972.32
1,366.22 - - 315.17 2.36 N/A 1,685.47

269.07 - - 397.08 0.10 N/A 679.16
2,692.98 - - 504.67 0.80 N/A 3,213.00

964.64 - - 670.35 2.42 N/A 1,655.83
538.81 - - 144.31 0.47 N/A 692.64

ลุ่มน้้าสาขา

2107 แม่น้้าโกลก

2104ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3
2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา

2101ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2
2102 แม่น้้าปัตตานีตอนบน
2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง

21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง

พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อการเกิดอุทกภัย (ตารางกิโลเมตร)

น้อย ปานกลาง มาก
ทีล่าดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้า
รอการ

ตรวจสอบ
ข้อมูล

รวมทัง้หมด

2,063.11 3,564.32 145.13 4,703.28 69.99 N/A 10,605.45
145.13 473.97 30.13 49.31 0.19 N/A 707.02
156.50 9.74 - 1,748.80 52.64 N/A 1,972.32
376.78 337.38 43.94 916.52 9.47 N/A 1,685.47
164.29 457.91 3.60 42.21 - N/A 679.16
857.69 859.03 - 1,483.72 0.19 N/A 3,213.00
223.19 1,084.44 21.97 305.97 7.33 N/A 1,655.83
139.53 341.84 45.50 156.74 0.17 N/A 692.64

ลุ่มน้้าสาขา

2103 แม่น้้าปัตตานีตอนล่าง
แม่น้้าปัตตานีตอนบน

แม่น้้าโกลก

2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่3
2105 แม่น้้าสายบุรี
2106 แม่น้้าบางนรา
2107

2102
2101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่างส่วนที ่2
21 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง

ห่น่้ำวย : ตร.กม.
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สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

ที่มา: กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2562) 
รูปที่ 4.2-1 พื้นท่ีเส่ียงอุทกภัยในลุ่มน้ำภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง รูัปท่� 4.2-1 พ้�นัท่�เส่ำ�ยงอ่ทกภัยในัลุ่่่มนัำ��ภ�คใต้ิฝ่ั่�งติะวัันัออกติอนัลุ่่�ง

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)
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 Area Based รอบ่เมอืงปัตตานี้ำ เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยง
ภัยน้ำำ�าท่วม มีครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 42 ตำาบ่ลุ่ 5 อำาเภอใน้ำ
จังห่วัด้ปัตตานี้ำ มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 50,700 ไร่ 
พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 700 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงน้ำำ�าท่วมแลุ่ะ 
ภัยแลุ้่ง 1,200 ไร่ รวมพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยร่น้ำแรง 52,600 ไร่  
มีปริมาณน้ำำ�าขาด้แคลุ่น้ำด้้าน้ำการเกษตรใน้ำพืั�น้ำที� 
เสี�ยงภัยแลุ้่งประมาณ 1 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขัง 
63 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 0.75 - 1 เมตร  
ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ 

5.1 พ่้นท่ีเป้าหมาย (Area Based) SS-01 รอบเม่องปัต้ต้านี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

 

 

บทที่ 5 
การแก้ปัญหาในพืน้ที่เป้าหมาย (Area – Based) 

5.1 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) SS-01 รอบเมืองปัตตานี 
Area Based รอบเมืองปัตตานี เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม มีครอบคลุมพื้นที่ 42 ตำบล 5 อำเภอ 

ในจังหวัดปัตตานี มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 50,700 ไร่ พื ้นที่เสี ่ยงภัยแล้ง 700 ไร่ พื ้นที่เสี ่ยงน้ำท่วม 
และภัยแล้ง 1,200 ไร่ รวมพื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง 52,600 ไร่ มีปริมาณน้ำขาดแคลนด้านการเกษตร 
ในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
63 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.75 – 1 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน มีครัวเรือนได้รับ
ผลกระทบ 14,000 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศของ Area Based เป็นท่ีราบเรียมีความลาดชันน้อยกว่า 4 
เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 20 เมตร ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลและ  
ที่ราบลุ่มน้ำซึ่งที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณที่เป็นหาดทราย สันทราย ที่ลุ่มระหว่างสันทรายและ 
ที่ราบน้ำท่วมถึง อยู่บริเวณทิศเหนือและทิศตะวันออกของพื้นที่ เป็นแนวกลางขนานไปกับฝั่งทะ เล 
บริเวณตอนกลางพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มน้ำท่ีเกิดจากอิทธิพลของแม่น้ำปัตตานี 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 1 โครงการ ความจุ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
570 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 5.1-1  

 
 

ตารางที่ 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based รอบเมืองปัตตานี 

 
 

5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) SS-02 ลุ่มน้ำแม่น้ำสายบุรี 
Area Based ลุ่มแม่น้ำสายบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  มีครอบคลุมพื้นท่ี 65 ตำบล 8 อำเภอ

ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม 56,500 ไร่ พื้นที่เสี่ยง 

โครงการ / กลุ่มโครงการ

อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

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

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร   1  โครงกำร 10,000     13             570          
อ่ำงเก็บน ้ำ ล้ำพะยำ (พรด.) เมือง ยะลา ชป. 10,000      13.28          570           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 1โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

14,000 ครัวเรือน้ำ สภาพัภูมิประเทศของ Area Based  
เป็น้ำที�ราบ่เรียมีความลุ่าด้ชัน้ำน้้ำอยกว่า 4 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ 
แลุ่ะมีความสูงจากระด้ับ่น้ำำ�าทะเลุ่ไม่เกิน้ำ 20 เมตร 
ประกอบ่ด้้วยที�ราบ่ชายฝัั่�งทะเลุ่แลุ่ะที�ราบ่ลุ่่่มน้ำำ�า 
ซ่ึ่�งที�ราบ่ชายฝัั่�งทะเลุ่ ได้้แก่ บ่ริเวณที�เป็น้ำห่าด้ทราย 
สัน้ำทราย ที�ลุ่่่มระห่ว่างสัน้ำทรายแลุ่ะที�ราบ่น้ำำ�าท่วมถ่ง  
อยู่บ่ริเวณทิศเห่นื้ำอแลุ่ะทิศตะวัน้ำออกของพืั�น้ำที�  
เป็น้ำแน้ำวกลุ่างขน้ำาน้ำไปกับ่ฝัั่�งทะเลุ่ บ่ริเวณตอน้ำ
กลุ่างพืั�น้ำที�เป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มน้ำำ�าที�เกิด้จากอิทธิิพัลุ่ของ 
แม่น้ำำ�าปัตตานี้ำ

ติ�รั�งท่� 5.1-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คญั Area Based รัอบเมอ้งป่ติติ�นั่

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ปแผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำาน้ำวน้ำ 1 โครงการ ความจ่ 13 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 10,000 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 570  
ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.1-1 

กำรแก้ป่ญหำในพื้้้นท่�เป้ำหมำย
(Area-Based)

บทท่� 5
บทท่�
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5.2 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based SS-02 ลุ่มน�้าแม่สัายบุรี

 Area Based ลุ่่่มแม่น้ำำ�าสายบ่่รี เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยง
ภัยน้ำำ�าท่วม  มีครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 65 ตำาบ่ลุ่ 8 อำาเภอ
ใน้ำ 2 จังห่วัด้ ได้้แก่ จังห่วัด้ปัตตาน้ำ ีแลุ่ะจงัห่วัด้ยะลุ่า  
มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 56,500 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง  
3,800 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงน้ำำ�าท่วมแลุ่ะภัยแลุ้่ง 1,300 ไร่ 
รวมพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยร่น้ำแรง 61,700 ไร่ ปริมาณน้ำำ�า
ขาด้แคลุ่น้ำด้้าน้ำการเกษตรใน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง
ประมาณ 3 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำ 
ที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขังประมาณ 50 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 0.50 - 0.75 เมตร 
ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ 
16,500 ครัวเรือน้ำ พืั�น้ำที�ด้้าน้ำทิศตะวัน้ำตกต่อเนื้ำ�องกับ่ 
Area Based รอบ่เมืองปัตตานี้ำ สภาพัภูมิประเทศ
ช่วงนี้ำ�มีลัุ่กษณะเดี้ยวกัน้ำ กลุ่่าวคือ เป็น้ำที�ราบ่เรียบ่ 
มีความลุ่าด้ชนั้ำน้้ำอยกว่า 4 เปอรเ์ซ็ึ่น้ำต์ แลุ่ะมคีวามสูง 
จากระด้บั่น้ำำ�าทะเลุ่ไมเ่กิน้ำ 20 เมตร ประกอบ่ด้้วยที�ราบ่
ชายฝัั่�งทะเลุ่แลุ่ะที�ราบ่ลุ่่่มน้ำำ�า ซ่ึ่�งที�ราบ่ชายฝัั่�งทะเลุ่  
ได้้แก่ บ่ริเวณที�เป็น้ำห่าด้ทราย สัน้ำทราย ที� ลุ่่่ม 
ระห่ว่างสัน้ำทรายแลุ่ะที�ราบ่น้ำำ�าท่วมถ่ง อยู่บ่ริเวณ 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

ภัยแล้ง 3,800 ไร่ พื ้นที่เสี ่ยงน้ำท่วมและภัยแล้ง 1,300 ไร่ รวมพื้นที่เสี ่ยงภัยรุนแรง 61,700 ไร่ 
ปริมาณน้ำขาดแคลนด้านการเกษตรในพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำ
ส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.50 – 0.75 เมตร 
ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 16,500 ครัวเรือน พื้นท่ีด้านทิศตะวันตกต่อเนื่องกับ 
Area Based รอบเมืองปัตตานี สภาพภูมิประเทศช่วงนี้มีลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ เป็นที่ราบเรียบ 
มีความลาดชันน้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 20 เมตร ประกอบด้วย
ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้ำ ซึ่งที่ราบชายฝั่งทะเล ได้แก่ บริเวณที่เป็นหาดทราย สันทราย  
ที่ลุ ่มระหว่างสันทรายและที่ราบน้ำท่วมถึง อยู่บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ เป็นแนวกลางขนานไปกับ 
ฝ่ังทะเลบริเวณตอนกลางของพื้น ซึ่งขนานไปกับฝ่ังทะเลมีตีนเขาของเทือกเขาสันกาลาคีรีอยู่ตรงกลาง
ไปจรดชายทะเล พื้นท่ีด้านตะวันออกไปตามแนวฝ่ังซ้ายของแม่น้ำสายบุรี ซึ่งไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
อยู่ในเขต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อำเภอกะพ้อ และอำเภอสายบุรี จังหัดปัตตานี เป็นที่ราบรมิฝ่ัง
แม่น้ำสายบุรี พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำสายบุรีและบริเวณชายทะเล มีสภาพเป็นน้ำกร่อย ป่าชายเลน 
และพื้นท่ีพรุ 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 2,381 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 160 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 
5.2-1 

ตารางที่ 5.2-1 แผนงานและโครงการส าคญั Area Based ลุ่มน า้แม่น า้สายบุรี 

 
 

 

5.3 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) SS-03 รอบเมืองนราธิวาส 
Area Based รอบเมืองนราธิวาส เป็นพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี 23 ตำบล 6 อำเภอ

ในจังหวัดนราธิวาส มีพื้นเส่ียงภัยน้ำท่วม 36,000 ไร่ มีปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
ประมาณ  30 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.50 – 0.75 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน  
มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 7,000 ครัวเรือน 

โครงกำร / กลุ่มโครงกำร

อ้ำเ
ภอ

จังห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

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

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.

ม.)
(ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร   1  โครงกำร 2,381      -          160        

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนสำยบุรี สายบุรี ปัตตานี ยผ. 2,381       - 160        

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ าตอนบน 1 ระบบป้องกันน้ าท่วม และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย 

1 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ปแผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 มีจำาน้ำวน้ำ  
1 โครงการ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,381 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 160 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.2-1

ทิศเห่นื้ำอของพืั�น้ำที� เป็น้ำแน้ำวกลุ่างขน้ำาน้ำไปกับ่ 
ฝัั่�งทะเลุ่บ่ริเวณตอน้ำกลุ่างของพืั�น้ำ ซ่ึ่�งขน้ำาน้ำไปกับ่ 
ฝัั่�งทะเลุ่ มีตีน้ำเขาของเทือกเขาสัน้ำกาลุ่าคีรีอยู่ตรง
กลุ่างไปจรด้ชายทะเลุ่ พืั�น้ำที�ด้้าน้ำตะวัน้ำออกไปตาม
แน้ำวฝั่ั�งซ้ึ่ายของแม่น้ำำ�าสายบ่่รี ซ่ึ่�งไห่ลุ่จากทิศใต้ไป 
ทิศเห่นื้ำออยู่ ใน้ำเขตอำาเภอรามัน้ำ จังห่วัด้ยะลุ่า  
อำาเภอกะพ้ัอ แลุ่ะอำาเภอสายบ่่รี จังห่วัด้ปัตตานี้ำ 
เป็น้ำที�ราบ่ริมฝัั่�งแม่น้ำำ�าสายบ่่ร ีพืั�น้ำที�บ่ริเวณปากแม่น้ำำ�า
สายบ่่รีแลุ่ะบ่ริเวณชายทะเลุ่ มีสภาพัเป็น้ำน้ำำ�ากร่อย 
ป่าชายเลุ่น้ำ แลุ่ะพืั�น้ำที�พัร่

ติ�รั�งท่� 5.2-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คญั Area Based ลุ่่่มนัำ��แม่นัำ��สำ�ยบร่ั่
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5.3 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based) SS-03 รอบเม่องนราธิิวาสั

 Area Based รอบ่เมืองน้ำราธิิวาส เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 23 ตำาบ่ลุ่ 6 อำาเภอ 
ใน้ำจังห่วัด้น้ำราธิิวาส มีพืั�น้ำเสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 36,000 ไร่ มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขัง 
ประมาณ 30 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 0.50 - 0.75 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำ 
ได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ประมาณ 7,000 ครัวเรือน้ำ

 พืั�น้ำที� Area Based ด้้าน้ำตะวนั้ำออกเลุ่าะไปตามแน้ำวชายฝั่ั�งอ่าวไทย สภาพัภมิูประเทศมลัีุ่กษณะเปน็้ำป่าพัร่ 
แลุ่ะพืั�น้ำที�เกษตรกรรมของ แลุ่ะเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มบ่ริเวณปากน้ำำ�าบ่างน้ำรา เป็น้ำที�ตั�งของช่มชน้ำเมืองน้ำราธิิวาส พืั�น้ำที�
ด้้าน้ำตะวัน้ำตกมีลัุ่กษณะเช่น้ำเดี้ยวกัน้ำ พืั�น้ำที�ตอน้ำใต้อยู่ใน้ำบ่ริเวณพืั�น้ำที�ฝัั่�งซ้ึ่ายแม่น้ำำ�าบ่างน้ำราช่วงที�ไห่ลุ่ออกทะเลุ่
บ่ริเวณอำาเภอตากใบ่ จังห่วัด้น้ำราธิิวาส

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ปแผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี  2562 - 2566 มีจำาน้ำวน้ำ  
1 โครงการ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,675 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 260 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.3-1

ติ�รั�งท่� 5.3-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คญั Area Based รัอบเมอ้งนัรั�ธวิั�สำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

พื้นที่ Area Based ด้านตะวันออกเลาะไปตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะ
เป็นป่าพรุและพื้นท่ีเกษตรกรรมของ และเป็นท่ีราบลุ่มบริเวณปากน้ำบางนรา เป็นท่ีต้ังของชุมชนเมือง
นราธิวาส พื้นท่ีด้านตะวันตกมีลักษณะเช่นเดียวกัน พื้นท่ีตอนใต้อยู่ในบริเวณพื้นท่ีฝ่ังซ้ายแม่น้ำบางนรา
ช่วงท่ีไหลออกทะเลบริเวณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี  2562 - 2566  
มีจำนวน 1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 1,675 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 260 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 
5.3-1 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based รอบเมืองนราธิวาส 

 

 
5.4  พื้นที่เปา้หมาย (Area Based) SS-04  ลุ่มน้ำแม่น้ำโก-ลก 

Area Based ลุ่มแม่น้ำโก-ลก เป็นพื้นที่เสี ่ยงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี 14 ตำบล 3 อำเภอ 
ในจังหวัดนราธิวาส  มีพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม 37,700 ไร่ มีปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขังประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.50 – 0.75 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน  
มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 11,500 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศของ Area Based ตอนบน
เป็นท่ีราบฝ่ังซ้ายของแม่น้ำโก-ลก ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง ป่าพรุ และนาข้าว มีชุมชนสำคัญคือ อำเภอ 
สุไหงโก-ลก พื้นที่ส่วนต่อมาต่อเนื่องไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำบางนราเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ในเขต
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูโนะ ซึ่งเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวที่สำคัญของลุ่มน้ำโก-ลก 
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นรับ
ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

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

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร   1  โครงกำร 1,675       -           260          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองนรำธิวำส 
ระยะท่ี 1

เมือง นราธิวาส ยผ. 1,675        - 260           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 1 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

พื้นที่ Area Based ด้านตะวันออกเลาะไปตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะ
เป็นป่าพรุและพื้นท่ีเกษตรกรรมของ และเป็นท่ีราบลุ่มบริเวณปากน้ำบางนรา เป็นท่ีต้ังของชุมชนเมือง
นราธิวาส พื้นท่ีด้านตะวันตกมีลักษณะเช่นเดียวกัน พื้นท่ีตอนใต้อยู่ในบริเวณพื้นท่ีฝ่ังซ้ายแม่น้ำบางนรา
ช่วงท่ีไหลออกทะเลบริเวณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี  2562 - 2566  
มีจำนวน 1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 1,675 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 260 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 
5.3-1 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5.3-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based รอบเมืองนราธิวาส 

 

 
5.4  พื้นที่เปา้หมาย (Area Based) SS-04  ลุ่มน้ำแม่น้ำโก-ลก 

Area Based ลุ่มแม่น้ำโก-ลก เป็นพื้นที่เสี ่ยงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพื้นท่ี 14 ตำบล 3 อำเภอ 
ในจังหวัดนราธิวาส  มีพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ำท่วม 37,700 ไร่ มีปริมาณน้ำส่วนเกินท่ีทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขังประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.50 – 0.75 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 3 วัน  
มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 11,500 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศของ Area Based ตอนบน
เป็นท่ีราบฝ่ังซ้ายของแม่น้ำโก-ลก ส่วนใหญ่เป็นสวนยาง ป่าพรุ และนาข้าว มีชุมชนสำคัญคือ อำเภอ 
สุไหงโก-ลก พื้นที่ส่วนต่อมาต่อเนื่องไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำบางนราเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ในเขต
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูโนะ ซึ่งเป็นพื้นท่ีปลูกข้าวที่สำคัญของลุ่มน้ำโก-ลก 
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ำง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร   1  โครงกำร 1,675       -           260          

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนเมืองนรำธิวำส 
ระยะท่ี 1

เมือง นราธิวาส ยผ. 1,675        - 260           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 1 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง



30 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��

5.4 พ่้นที่เป้าหมาย (Area Based) SS-04 ลุ่มน�้าแม่น�้าโก-ลก

 Area Based ลุ่่่มแม่น้ำำ�าโก-ลุ่ก เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 14 ตำาบ่ลุ่ 3 อำาเภอ 
ใน้ำจังห่วัด้น้ำราธิิวาส  มีพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 37,700 ไร่ มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วมขัง
ประมาณ 30 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 0.50 - 0.75 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 3 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำ
ได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ประมาณ 11,500 ครัวเรือน้ำ สภาพัภูมิประเทศของ Area Based ตอน้ำบ่น้ำเป็น้ำที�ราบ่ฝัั่�งซ้ึ่าย 
ของแม่น้ำำ�าโก-ลุ่ก ส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำสวน้ำยาง ป่าพัร่ แลุ่ะน้ำาข้าว มีช่มชน้ำสำาคัญคือ อำาเภอส่ไห่งโก-ลุ่ก พืั�น้ำที� 
ส่วน้ำต่อมาต่อเนื้ำ�องไปจน้ำถ่งจ่ด้บ่รรจบ่แม่น้ำำ�าบ่างน้ำราเป็น้ำพืั�น้ำที�ราบ่ลุ่่่มอยูใ่น้ำเขตโครงการสง่น้ำำ�าแลุ่ะบ่ำาร่งรักษา
มูโน้ำะ ซ่ึ่�งเป็น้ำพืั�น้ำที�ปลูุ่กข้าวที�สำาคัญของลุ่่่มน้ำำ�าโก-ลุ่ก

 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ปแผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566 มีจำาน้ำวน้ำ  
2 โครงการ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 6,478 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 539 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.4-1

ติ�รั�งท่� 5.4-1 แผนัง�นัแลุ่ะโครังก�รัสำำ�คญั Area Based ลุ่่่มนัำ��แม่นัำ��โก-ลุ่ก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 2 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 6,478 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 539 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 
5.4-1 

ตารางท่ี 5.4-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำแม่น้ำโก-ลก 
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รับป
ระโย

ชน์

ควำ
มจุ

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

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร   2  โครงกำร 6,478      -          539          
ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบูเก๊ะตำ แว้ง นราธิวาส ยผ. 1,963       -           200           

ปรับปรุงปำกแม่น ้ำโก-ลก ยะลา ชป. 4,515       339           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ าท่วม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบาย 2 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
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ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (21) 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 2 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 6,478 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 539 ล้านบาท ดังแสดงในตารางท่ี 
5.4-1 

ตารางท่ี 5.4-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำแม่น้ำโก-ลก 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการ / กลุ่มโครงการ
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ำง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)
2562 2563 2564 2565 2566 >>

จ้ำนวนโครงกำร   2  โครงกำร 6,478      -          539          
ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนบูเก๊ะตำ แว้ง นราธิวาส ยผ. 1,963       -           200           

ปรับปรุงปำกแม่น ้ำโก-ลก ยะลา ชป. 4,515       339           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

ระบบป้องกันน้ าท่วม 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบาย 2 โครงการ

ศึกษาความเหมาะสม ส้ารวจ - ออกแบบ จัดหาทีดิ่น
ศึกษา / พิจารณาผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อสร้าง
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