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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 26,023.91 ตร.กม. ตั งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 0545 
เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 11 12 เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 98 30 ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 102 15 ตะวันออก 
ครอบคลุมพื นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วยพื นที่ทั งจังหวัดหรือบางส่วน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยมีลุ่มน ้าตาปี ลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา และลุ่มน ้าปัตตานีแทรกตัวเป็นช่วงๆ 
 ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพื นที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบๆ
ตั งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น ้าส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นแม่น ้าสายสั นๆ
ไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพื นที่ลุ่มน ้าทางด้านตะวันตกของลุ่มน ้าจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของ แม่น ้าสาย
ต่างๆไหลผ่านที่ราบแคบๆลงสู่อ่าวไทย ทิวเขาเหล่านี เริ่มจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน ้าทางทิศ
ตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขาที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา  
แล้วเบนออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูลแล้วไปจรดกับทิว
เขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน ้า แม่น ้าที่ส้าคัญในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่าแซะ 
คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่น ้าปากพนัง แม่น ้าสายบุรี และแม่น ้าโกลก เป็นต้น  
 ส้าหรับพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกในเขตจังหวัดต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1.1-1 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป แสดงดังรูปที่ 1.1-1  
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ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน  าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 

 

 
  

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด ร้อยละของ ร้อยละของพ้ืนที่ใน

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) พ้ืนที่จังหวัด ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก

ชุมพร      5,989.84        5,643.76        3,527,351        94.22              21.69
ตรัง      4,605.53            27.66            17,287          0.60                0.11
นครศรีธรรมราช      9,910.90        6,259.55        3,912,218        63.16              24.05
นราธิวาส      4,487.49        4,489.47        2,805,920      100.04              17.25
ประจวบคีรีขันธ์      6,421.75           290.82          181,764          4.53                1.12
ปัตตานี      1,966.38        1,780.12        1,112,577        90.53                6.84
พัทลุง      3,401.81            57.05            35,656          1.68                0.22
ยะลา      4,473.73           991.38          619,612        22.16                3.81
ระนอง      3,112.97            49.53            30,958          1.59                0.19
สงขลา      7,368.88        3,118.51        1,949,067        42.32              11.98
สุราษฎร์ธานี    12,676.19        3,316.06        2,072,536        26.16              12.74

รวม 26,023.91   16,264,945         100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก
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2  
 

รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีลักษณะลุ่มน ้าที่แตกต่างไปจากลุ่มน ้าอื่นตรงที่พื นที่ของลุ่มน ้าไม่ได้ยาว
ต่อเนื่องกันโดยตลอด จะแทรกด้วยลุ่มน ้าแม่น ้าตาปีที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาที่บริเวณ
จังหวัดสงขลา และลุ่มน ้าแม่น ้าปัตตานีที่บริเวณจังหวัดปัตตานี ลักษณะของลุ่มน ้าประกอบด้วย กลุ่มของลุ่มน ้า
ใหญ่น้อยวางเรียงรายติดต่อกัน และไม่ติดต่อกันเกือบตลอดชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางทิศตะวันออก 
 แม่น ้าและล้าน ้าโดยทั่วไปมีความยาวไม่มากนัก ความลาดชันของท้องน ้าสูงในบริเวณต้นน ้า และลด
น้อยลงในบริเวณตอนกลางและตอนปลายของล้าน ้า จนไหลออกอ่าวไทยทางทิศตะวันออก แม่น ้าและล้าน ้า 
โดยทั่วไปจะไหลไปทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณน ้าค่อนข้างมากในฤดูฝน 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ยังได้รับ
อิทธิพลหรือเผชิญกับพายุดีเปรสชั่นในบางครั ง จึงมักประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั ง และเนื่องจากล้าน ้าที่สั นและ
ความเร็วกระแสน ้าสูง จึงมักเกิดการพังทลายและการกัดเซาะหน้าดิน น ้าไหลลงทะเลเร็วท้าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนน ้าในฤดูแล้ง 
 ดังได้กล่าวแล้วว่าความยาวของแม่น ้าและล้าน ้าโดยทั่วไปค่อนข้างสั น  และไหลลงอ่าวไทยทางทิศ
ตะวันออก ซึ่งแต่ละแม่น ้าหรือล้าน ้ามักไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้า
หลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน ้า โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าสาขา การเรียกชื่อลุ่ม
น ้า ล้าน ้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน ้า โดยยึดถือ “มาตรฐานลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) ภายใต้คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรม
ทรัพยากรน ้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทก
วิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับ
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ น โดยมีการน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม  
ได้แก่ แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าของหน่วยงานต่างๆในระบบ GIS รายงานการศึกษา แผนที่แสดงขอบเขต
พื นที่ชลประทาน แนวคันกั นน ้าท่วม และการส้ารวจสนามในบางพื นที่ รวมทั งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนดขอบเขตลุ่มน ้า ซึ่งแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกออกเป็น 13 ลุ่มน ้าสาขา รายละเอียดแต่ละลุ่มน ้าสาขาดังนี  
 1. ลุ่มน  าสาขาคลองท่าตะเภา (2101):  มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,099.75 ตร.กม. ครอบคลุม
พื นที่บางส่วนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระนอง มีคลองท่าตะเภาเป็นล้าน ้าสายหลัก
ที่ส้าคัญ โดยมีต้นก้าเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี เส้นกั นจ้ากัดเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า มีล้าน ้า
สาขาที่ส้าคัญ 2 สาย คือ คลองท่าแซะและคลองรับร่อ ไหลมาบรรจบกันกลายเป็นล้าน ้าสายใหญ่ เรียกว่า คลอง
ท่าตะเภา เมื่อไหลผ่านบ้านสามแก้วจะแยกเป็นคลองสามแก้ว-พนังตักไหลผ่านด้านเหนือของตัวเมืองชุมพร ส่วน
คลองท่าตะเภาจะไหลผ่านตัวเมืองชุมพรไปบรรจบกับคลองท่านางสังข์ รวมเป็นแม่น ้าชุมพรแล้วไหลลงอ่าวไทยที่
บ้านปากน ้า อ.เมือง จ.ชุมพร คลองท่าตะเภามีความยาวประมาณ 39 กิโลเมตร ส่วนคลองท่าแซะที่เป็นล้าน ้า
สาขาที่ส้าคัญนั นมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในเขต อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต้
บรรจบกับคลองรับร่อที่บ้านปากแพรก อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร รวมความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร ส้าหรับคลอง
รับร่อ มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขต จ.ชุมพร ไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้มา
บรรจบกับคลองท่าแซะ รวมความยาวประมาณ 78 กิโลเมตร 
  สภาพพื นที่ภูมิประเทศของลุ่มน ้าท่าตะเภาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พื นที่สูงและ  
ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศเหนือในบริเวณต้นน ้า ถัดมาเป็นพื นที่ราบในตอนกลางหรือพื นที่กลางน ้า ทางทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ของลุ่มน ้า ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้าคัญ และพื นที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณ อ.เมือง   
จ.ชุมพร ซึ่งจัดเป็นพื นที่ปลายน ้า มีชุมชน อ.เมืองชุมพร เป็นชุมชนปลายน ้าที่ส้าคัญ 
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 2.   ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,137.44 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของ 2 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดชุมพร และระนอง โดยแบ่งออกเป็น 2 พื นที่แยกจากกันคือ 
พื นที่ลุ่มน ้าในเขต อ.ปะทิว ส่วนหนึ่ง  และพื นที่ลุ่มน ้าคลองชุมพร ลุ่มน ้าคลองสวีและลุ่มน ้าคลองตะโก ในพื นที่ 
อ.เมืองชุมพร อ.สวี และอ.ทุ่งตะโกอีกส่วนหนึ่ง โดยมีล้าน ้าที่ส้าคัญในแต่ละพื นที่ดังนี  
  1) ล้ำน้้ำสำขำในพื้นที่ อ.ปะทิว: เป็นกลุ่มคลองสายสั นๆ ระบายน ้าจากพื นที่ลงสู่อ่าวไทยใน
แนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันตก-ตะวันออก พื นที่บริเวณต้นน ้าส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่เชิงเขาหรือภูเขาที่ไม่สูงนัก 
ถัดมาเป็นพื นที่ราบเขตเกษตรกรรมและพื นที่ชายฝั่งทะเลยาวตลอดแนวเหนือใต้  คลองที่ส้าคัญในพื นที่นี ได้แก่ 
คลองบางสน ซึ่งเกดิจากการไหลรวมตัวของคลองสาขาต่างๆ เช่น คลองส้มแป้น คลองตะเคียน คลองวังช้าง เป็น
ต้น 
  2) ล้ำน้้ำสำขำในพื้นที่ อ.เมือง อ.สวี และ อ.ทุ่งตะโก: ในพื นที่นี มีคลองสาขาต่างๆ ที่ส้าคัญ 
ได้แก ่คลองชุมพร คลองวิสัย คลองสวี และคลองตะโก ทั งหมดเป็นคลองหรือล้าน ้าสายสั นๆ แต่ก็ยังมีความยาว
มากกว่าล้าน ้าสาขาในพื นที่ อ.ปะทิว ส่วนใหญ่จะระบายน ้าในแนวตะวันตก-ตะวันออกลงสู่อ่าวไทย โดยมีความ
ยาวของคลองจากต้นน ้าจนถึงชายฝั่งทะเลประมาณ 40, 30, 47 และ 25 กิโลเมตรตามล้าดับ สภาพภูมิประเทศ
ของลุ่มน ้าในพื นที่ดังกล่าวนี สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะอย่างชัดเจนคือพื นที่สูงและภูเขาสูงทางทิศตะวันตก 
ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้า ถัดมาเป็นพื นที่ราบบริเวณกลางน ้า ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้าคัญ และพื นที่ราบบริเวณ
ชายฝั่งทะเลในบริเวณปลายน ้า ซึ่งบางบริเวณมีสภาพเป็นป่าชายเลน เช่น บริเวณปากน ้าคลองชุมพร ปากน ้า
คลองสวี และปากน ้าคลองตะโก 
 3. ลุ่มน  าสาขาคลองหลังสวน (2103): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,660.96 ตร.กม. ครอบคลุมพื นที่
บางส่วนใน 3 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนองระบบแหล่งน ้าในลุ่มน ้าคลองหลังสวนมีคลอง
หลังสวนเป็นล้าน ้าสายหลักที่ส้าคัญ มีต้นก้าเนิดจากแนวเทือกเขาที่กั นระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง ต้น
น ้าคลองหลังสวน ประกอบด้วย ล้าน ้าสาขาสองสายที่ส้าคัญคือ คลองยายหม่อนและคลองซงไหลมาบรรจบกัน
เป็นคลองหลังสวน โดยมีความยาวล้าน ้านับจาก ต้นน ้าคลองซงจนถึงจุดบรรจบทะเล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
  ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าคลองหลังสวนกว่าร้อยละ 70 เป็นพื นที่ภูเขาสูงวางตัวในแนว
เหนือ-ใต้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 เป็นพื นที่ราบลุ่ม ใช้ท้าการเกษตรประเภทไม้ผล สวนยางและ  
ปาล์มน ้ามัน จากสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าคลองหลังสวนดังกล่าว สามารถแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าออกเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก ่พื นที่ต้นน ้าทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน ้า พื นที่ส่วนนี เป็นพื นที่ภูเขาสูงเป็นต้น
ก้าเนิดของคลองสาขาต่างๆ ของคลองหลังสวน ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้า ได้แก่ พื นที่ราบแคบๆ ริมฝั่งคลองหลัง
สวนในเขต อ.พะโต๊ะ ต่อเนื่องถึงพื นที่ราบขนาดใหญ่ใน อ.เมืองชุมพร พื นที่นี ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรมที่
ส้าคัญของลุ่มน ้า ส่วนพื นที่ราบลุ่มบริเวณปากน ้าคลองหลังสวนที่ไหลออกสู่ทะเล จัดเป็นพื นที่ปลายน ้า มีชุมชน 
อ.หลังสวน เป็นชุมชนปลายน ้าที่ส้าคัญ 
 4. ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,278.33 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของ 2 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระบบล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 2 ประกอบด้วยคลองสาขาหลายสาย โดยเป็นคลองสายสั นๆ ส่วนมากมีต้นน ้าบริเวณแนวสันปัน
น ้ากับลุ่มน ้าตาปีและลุ่มน ้าคลองหลังสวนทางด้านทิศตะวันตกและไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออก  คลอง
สาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองละแม คลองท่าชนะ คลองพุมเรียง คลองไชยา และคลองท่าฉาง โดยมีความยาวของ
คลองสาขาจากต้นน ้าจนถึงจุดระบายออกอ่าวไทยประมาณ และ 34, 42, 10.5, 20.5 และ 9 กิโลเมตรตามล้าดับ 
  จากสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าที่ขนานยาวไปกับชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย มีพื นที่ป่าชายเลน
บริเวณปากแม่น ้าสายหลักต่างๆ ส่วนบริเวณต้นน ้าเป็นพื นที่ภูเขาสูง สามารถแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าออกเป็น 3 ส่วนได้
ชัดเจนคือ พื นที่ต้นน ้า ซึ่งเป็นพื นที่สูงและภูเขาทางทิศตะวันตกในบริเวณต้นน ้าของล้าน ้าสาขาต่างๆ  ถัดมาเป็น
พื นที่กลางน ้า ได้แก่ พื นที่ราบในตอนกลางสองฝั่งล้าน ้าสายหลักซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้าคัญ  และพื นที่ราบ
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ชายฝั่งทะเลบริเวณ อ.ละแม จ.ชุมพร อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จัดเป็นพื นที่ปลายน ้ามี
ชุมชนที่ส้าคัญ ได้แก ่ชุมชน อ.ละแม จ.ชุมพร อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ตามล้าดับ 
 5. ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 2,181.86 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนของ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนที่เป็นเกาะ (เกาะที่ส้าคัญคือ เกาะสมุย เกาะพะ
งัน และเกาะเต่า) และลุ่มน ้าในแผ่นดินใหญ่ ระบบล้าน ้าในพื นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันเป็นล้าน ้าขนาดเล็กสาย
สั นๆ ระบายน ้าจากพื นที่ตอนกลางของเกาะที่เป็นภูเขาสูงออกสู่ทะเลทั ง 4 ทิศ สภาพภูมิประเทศในบางพื นที่ไม่
สามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะ (พื นที่ต้นน ้า พื นที่กลางน ้า และพื นที่ปลายน ้า) ได้ชัดเจนนักเนื่องจากมีล้าน ้าที่สั น
มาก 
  ส่วนระบบล้าน ้าสาขาลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่จะมีขนาดล้าน ้า
สาขาโดยทั่วไปใหญ่กว่าและมีความยาวมากกว่าล้าน ้าในเกาะสมุยและเกาะพะงัน สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ระบายน ้าจากต้นน ้าลงสู่ทะเลในแนวใต้-เหนือ และในแนวตะวันตก-ตะวันออก กลุ่มที่ระบายน ้าจากทิศใต้
ไปออกทะเลอ่าวไทยทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยคลองต่างๆ ในเขต อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.ดอนสัก จ.สุ
ราษฎร์ธานี โดยมีคลองสาขาที่ส้าคัญ เช่น คลองราม และคลองท่าทอง มีความยาวจากต้นน ้าถึงจุดระบายออกสู่
อ่าวไทยประมาณ 16.5 และ 47 กิโลเมตรตามล้าดับ ส้าหรับกลุ่มที่ระบายน ้าจากทิศตะวันตกออกสู่ อ่าวไทยทาง
ทิศตะวันออกประกอบด้วยคลองต่างๆ ในเขต อ.ขนอม และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคลองสาขาที่ส้าคัญ 
เช่น คลองขนอม คลองท่าเรือรี คลองท่าทน และคลองหิน มีความยาวจากต้นคลองถึงจุดระบายออกสู่อ่าวไทย
ประมาณ 14, 21.5, 30 และ 5 กิโลเมตร ตามล้าดับ สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่นี  สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้อย่างชัดเจน คือ พื นที่ต้นน ้าซึ่งเป็นพื นที่ภูเขาสูงเป็นต้นก้าเนิดของล้าน ้าสาขาต่างๆ 
ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้าซึ่งเป็นพื นที่ราบท้าการเกษตร และพื นที่ปลายน ้าด้านติดกับทะเลที่มีลักษณะเป็นน ้ากร่อย
ในบริเวณปากน ้า บางพื นที่เป็นสภาพเป็นป่าชายเลน บางพื นที่เป็นแหล่งเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและบางแห่งเป็นชุมชน  
ติดชายฝั่งทะเล 
 6. ลุ่มน  าสาขาคลองกลาย (2106): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 675.18 ตร.กม. ครอบคลุมพื นที่ อ.
นบพิต้า อ.พิปูน อ.สิชล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และบางส่วนของ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ลุ่มน ้าคลอง
กลายมีคลองกลายเป็นล้าน ้าหลักที่ส้าคัญ โดยมีต้นน ้ามาจากเทือกเขาสูง ทางด้านทิศตะวันตกของพื นที่ แล้วไหล
ออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่บ้านบางสาน อ.ท่าศาลา มีความยาวล้าน ้าโดยประมาณ 70 กิโลเมตร 
มีล้าน ้าสาขาหลายสาย ส่วนใหญ่เป็นสายสั นๆ เช่น ห้วยนบพิต้า ห้วยจิก คลองกรุงชิง ห้วยปากเจา เป็นต้น 
  สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าคลองกลายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้า ซึ่ง
เป็นพื นที่ภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของลุ่มน ้า ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื นที่ป่า ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้า
ซึ่งมีลักษณะเป็นพื นที่ราบริมฝั่งคลองกลายในตอนกลางของพื นที่ต่อเนื่องถึงพื นที่ราบทางตอนล่าง  ซึ่งเป็นพื นที่
การเกษตรที่ส้าคัญ และพื นที่ปลายน ้า ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลมีชุมชนขนาดเล็กหลายชุมชนตลอดแนวชายฝั่ง 
 7. ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 4,605.31 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 4 สามารถแบ่งออกเป็น 2 พื นที่ใหญ่ๆ ได้คือ พื นที่ลุ่มน ้าปากพนัง และกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้าขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่ง
เป็นล้าน ้าสายสั นๆ โดยมีสภาพลุ่มน ้าและล้าน ้าที่ส้าคัญ ดังนี  
  1) ลุ่มน้้ำปำกพนัง ตั งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมพื นที่ในหลาย
อ้าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง มีแม่น ้าปากพนังเป็นแม่น ้าสายหลัก 
มีต้นก้าเนิดบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชบริเวณรอยต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีทิศทางการไหลของน ้าจากทิศใต้ขึ นไปทิศเหนือผ่าน อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ และ อ.ปากพนัง 
ลงสู่อ่าวปากพนังบริเวณบ้านปากน ้า อ.ปากพนัง รวมความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร มีล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญ 
เช่น คลองลาไม ห้วยถ ้าพระ คลองโคกยาง คลองฆ้อง คลองเชียรใหญ่ คลองบางไทร คลองหัวไทร คลองท่าพญา 
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คลองบางโด เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศลุ่มน ้าปากพนังมีแนวภูเขาสูงในแนวเหนือ-ใต้ แล้วลาดเทลงสู่แนว
ชายทะเลด้านทิศตะวันออก สภาพภูมิประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้าทางด้านทิศ
ตะวันตกเป็นแนวภูเขาสูง ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้าลักษณะที่ราบลุ่มลาดเขาลงสู่แม่น ้าปากพนังฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็น
พื นที่เกษตรกรรมที่ส้าคัญของลุ่มน ้าปากพนัง โดยมีโครงการพัฒนาลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่ส้าคัญในพื นที่  ส่วนพื นที่บริเวณปากแม่น ้าและด้านตะวันออกของแม่น ้าปากพนัง 
จัดเป็นพื นที่ปลายน ้าซึ่งมีลักษณะเป็นพื นที่น ้ากร่อย มีป่าชายเลนและการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเป็นบริเวณกว้าง 
  2) กลุ่มลุ่มน้้ำขนำดเล็กอื่นๆ เป็นกลุ่มคลองขนาดเล็กสายสั นๆ มีต้นก้าเนิดจากเขาหลวง 
และเทือกเขาสวนอร่ามทางทิศตะวันตกของลุ่มน ้า ไหลลงสู่ทะเลด้านอ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออกในเขต อ.ท่า
ศาลา อ.พรหมคีรี และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีคลองสาขาที่ส้าคัญ เช่น คลองชุมขลิง คลองท่าแพ คลอง
ท่าดี คลองหยวด คลองเสาธง เป็นต้น จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื นที่สูงทางด้านทิศตะวันตกและลาดเทสู่พื นที่
ราบลุ่มทางทิศตะวันออก จึงสามารถแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าที่เป็น 3 ลักษณะ คือพื นที่ต้นน ้าทางด้านทิศตะวันตกบริเวณ
เขาหลวงและเทือกเขาสวนอร่ามซึ่งเป็นต้นน ้าของล้าน ้า/คลองสาขาในพื นที่ ถัดมาเป็นพื นที่ราบเชิงเขาและพื นที่
ราบ เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส้าคัญ ซึ่งจัดเป็นพื นที่กลางน ้า และสุดท้ายคือพื นที่ปลายน ้าที่ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย
เป็นแนวยาวรวมทั งบริเวณปากแม่น ้า พื นที่ส่วนนี เป็นแหล่งชุมชนและพื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าตลอดจนป่าชายเลน 
(พบมากในเขต อ.เมือง) โดยมีชุมชน อ.เมืองนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่ส้าคัญ 
 8. ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี (2108): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,571.28 ตร.กม. ครอบคลุมพื นที่
ส่วนใหญ่ของ อ.นาทวี อ.จะนะ และบางส่วนของ อ.เมือง อ.เทพา อ.นาหม่อม อ.สะเดา อ.หาดใหญ่ และ อ.สะบ้า
ย้อย จ.สงขลา ลุ่มน ้าคลองนาทวี มีคลองนาทวีเป็นล้าน ้าสายหลัก มีต้นก้าเนิดจากเขาสันกาลาคีรีทางด้านทิศใต้
ของลุ่มน ้า ซึ่งเป็นแนวเขตชายแดนกับประเทศมาเลเซีย ไหลผ่าน อ.นาทวี อ.จะนะ ลงสู่คลองน ้าเค็มและรวมกับ
คลองสะกอมก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศเหนือของลุ่มน ้าที่บ้านปากบาง  อ.จะนะ จ.สงขลา รวมความยาว
ประมาณ 80 กิโลเมตร มีคลองสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองนาทับ คลองจะนะ คลองคู คลองทุ่งนาใน คลองทราย 
คลองใหญ่ คลองทับช้าง คลองเครียว เป็นต้น 
  สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าคลองนาทวีสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้าซึ่งเป็นพื นที่
ภูเขาสูงทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้าอยู่บริเวณตอนกลาง
ของลุ่มน ้าเป็นพื นที่ราบฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของคลองนาทวี ซึ่งเป็นพื นที่เกษตรกรรมในปัจจุบัน และพื นที่ตอน
ล่างสุดด้านติดทะเลจัดเป็นพื นที่ปลายน ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นพื นที่ราบตามแนวชายฝั่งทะเลในเขต อ.จะนะ และ อ.
เมือง จ.สงขลา 
 9. ลุ่มน  าสาขาคลองเทพา (2109): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,822.39 ตร.กม. ครอบคลุมพื นที่
บางส่วนของจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา ลุ่มน ้าคลองเทพา มีคลองเทพาเป็นล้าน ้าสายหลัก คลองเทพาเป็น
คลองขนาดใหญ่ มีต้นก้าเนิดจากเขาตีโต๊กของเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศใต้ของลุ่มน ้า ไหลไปทางทิศเหนือผ่าน 
อ.สะบ้าย้อย และ อ.เทพา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านปากบางเทพา มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร มีคลอง
สาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองล้าทับ คลองสะนี คลองน ้าขุ่น คลองน ้าใส คลองล้าพีระ คลองจะแหน คลองทุ่งไพล 
เป็นต้น 
  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเช่นเดียวกับลุ่มน ้าคลองนาทวี โดยมีพื นที่ต้นน ้าอยู่ทางทิศใต้เป็น
ส่วนใหญ่ มีพื นที่กลางน ้าอยู่บริเวณตอนกลางของพื นที่ ซึ่งเป็นที่ราบริม 2 ฝั่งคลองเทพา และพื นที่ปลายน ้า
บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและปากน ้าคลองเทพา ซึ่งเป็นที่ตั งของ อ.เทพา 
 10. ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (2110): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,415.90 ตร.กม. 
ครอบคลุมพื นที่บางส่วนใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง ประกอบด้วยพื นที่ลุ่มน ้า 3 พื นที่แยกจากกัน โดยมีพื นที่ลุ่มน ้าคลองเทพาและลุ่มน ้าปัตตานีแทรก
ระหว่างกลาง ดังนี  
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  พื้นที่ส่วนที่ 1: เป็นพื นที่ลุ่มน ้าขนาดเล็กอยู่ระหว่างลุ่มน ้าคลองนาทวีและลุ่มน ้าคลองเทพา ใน
เขต อ.เทพา มีต้นน ้าอยู่ทางทิศใต้ซึ่งเป็นภูเขาเตี ยๆ ล้าน ้าในพื นที่เป็นคลองขนาดเล็กสายสั นๆ ยาวประมาณ 5-
10 กิโลเมตร ระบายลงสู่พรุตรงกลางพื นที่ลุ่มน ้าแล้วจึงระบายออกสู่อ่าวไทยทางด้านทิศเหนือ 
  พื้นที่ส่วนที่ 2: อยู่ระหว่างลุ่มน ้าเทพาและลุ่มน ้าปัตตานี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลุ่มน ้าคลอง
ท่าเรือ” มีคลองท่าเรือเป็นล้าน ้าสายหลักต้นน ้าอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวภูเขาสูงในเขต อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
คลองท่าเรือ ประกอบด้วยคลองขนาดเล็กหลายสายมารวมกัน เช่น คลองท่าสาน คลองตูหยง คลองสายโฮ คลอง
ชะเมา คลองพาน คลองทุ่งเหนือ คลองทรายขาว คลองตาแปด คลองท่าสวย และไหลออกทะเลได้หลายทาง เช่น 
บริเวณบ้านเกาะแลหนังและบ้านต้นหยงเปาว์ ในเขต อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ความยาวของคลองท่าเรือจาก
บริเวณต้นน ้าถึงจุดไหลออกสู่ทะเลประมาณ 60 กิโลเมตร 
  พื้นที่ส่วนที่ 3: อยู่ระหว่างลุ่มน ้าปัตตานีและลุ่มน ้าแม่น ้าสายบุรี มีล้าน ้าหลัก 2 สาย คือ คลอง
ยะหร่ิงและคลองบางมะรวด คลองยะหริ่งมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มน ้า ไหล
ขึ นมาทางทิศเหนือสู่พื นที่ราบในเขต อ.ยะหร่ิง ไหลผ่านตัว อ.ยะหร่ิง ออกสู่อ่าวบางปูหรืออ่าวปัตตานีที่บ้านบางปู 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี คลองยะหริ่ง ประกอบด้วยคลองสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ คลองยามู คลองสาบัน คลองบานอ 
คลองลางสาด เป็นต้น ส่วนคลองบางมะรวดเป็นคลองที่เล็กและสั นกว่าคลองยะหริ่ง ต้นก้าเนิดแยกจากคลอง
ชลประทานทางด้านทิศใต้แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่บ้านบางมะรวด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รวมความยาวประมาณ 
17.05 กิโลเมตร 
  จากลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างทั ง 3 ส่วน แม้ว่าจะมีล้าน ้า
ค่อนข้างสั นเนื่องจากพื นที่ต้นน ้าอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล แต่ก็สามารถแบ่งพื นที่ได้ 3 ลักษณะคือพื นที่ต้นน ้า ซึ่งเป็น
พื นที่สูงหรือภูเขาเตี ยๆ ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้าซึ่งเป็นพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้า ปัจจุบันเป็นพื นที่การเกษตร เช่น 
นาข้าว สวนผลไม้ สวนยาง และพื นที่ชายฝั่งทะเลจัดเป็นพื นที่ปลายน ้า ซึ่งบางแห่งเป็นที่ตั งชุมชนที่ส้าคัญ เช่น  
อ.ยะหร่ิง อ.ปะนาเระ บางแห่งเป็นพื นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น ้าและอ่าวบางปู (อ่าวปัตตานี) เป็นต้น 
 11. ลุ่มน  าสาขาแม่น  าสายบุรี (2111): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 3,228.25 ตร.กม. ครอบคลุมพื นที่
บางส่วนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ลุ่มน ้าสายบุรีเป็นลุ่มน ้าขนาดใหญ่ลุ่มน ้าหนึ่ง
ของภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีแม่น ้าสายบุรีเป็นล้าน ้าสายหลัก แม่น ้าสายบุรีมีลักษณะลุ่มที่เรียวยาวคล้ายขนนกมีต้น
ก้าเนิดทางทิศใต้ บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่  อ.สุคิริน      
จ.นราธิวาส ไหลจากทิศใต้ขึ นไปทิศเหนือผ่าน อ.จะนะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และไหลลงอ่าวไทยที่ 
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีความยาวของล้าน ้าประมาณ 195 กิโลเมตร โดยมีคลองสาขาสายสั นๆไหลจาก
แนวสันปันน ้าทางด้านทิศตะวันออกและ ทิศตะวันตกลงสู่แม่น ้าสายบุรีที่ตรงกลางพื นที่ลุ่มน ้า คลองสาขาที่ส้าคัญ
ของแม่น ้าสายบุรีที่มีขนาดใหญ่จะอยู่ทางทิศเหนือใกล้กับชายฝั่งทะเล ได้แก่ คลองบีโฆ คลองสายบุรี คลองไม้
แก่น คลองกอตอ คลองปะดอซา เป็นต้น 
  สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าแม่น ้าสายบุรีสามารถแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้อย่างชัดเจน คือ พื นที่
ต้นน ้าบริเวณเขาสูง ซึ่งเป็นสันปันน ้าทางด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถัดมาเป็น
พื นที่กลางน ้า ซึ่งเป็นพื นที่ราบเชิงเขาบริเวณตอนกลางลุ่มน ้าต่อเนื่องถึงพื นที่ราบทางตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พื นที่ราบสองฝั่งแม่น ้าสายบุรี เป็นพื นที่สวนยางพารา สวนผลไม้และนาข้าว ส่วนพื นที่บริเวณปากแม่น ้าสายบุรี
และบริเวณชายทะเล ซึ่งมีสภาพเป็นน ้ากร่อย ป่าชายเลนและพื นที่พรุ จัดเป็นพื นที่ปลายน ้าเป็นที่ตั งของชุมชน
ส้าคัญ 2 แห่งคือ ชุมชน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และชุมชน อ.ไม้แก่น จ.นราธิวาส 
 12. ลุ่มน  าแม่น  าบางนรา (2112):  มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 1,655.37 ตร.กม.อยู่ในเขต จ.นราธิวาส   
ลุ่มน ้าแม่น ้าบางนรามีลักษณะแบบพัด มีล้าน ้าหลายสายและมีความยาวไม่มาก มีแม่น ้าบางนราเป็นล้าน ้าสาย
หลัก ทอดตัวขนานกับชายฝั่งทะเล มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร สามารถระบายน ้าออกสู่ทะเลได้ 3 ทาง 
คือ ที่ปากน ้าบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ปากน ้าที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และระบายผ่านคลองน ้าแบ่งคลอง
สาขาในลุ่มน ้าแม่น ้าบางนราส่วนใหญ่เป็นคลองขนาดเล็กสายสั นๆ ไหลผ่านพื นที่พรุลงสู่แม่น ้าบางนรา คลอง
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สาขาที่ส้าคัญ ได้แก ่คลองสุไหงปาดี คลองตันหยงมัส แม่น ้าตากใบ และคลองน ้าแบ่ง ซึ่งเป็นคลองขุดเพื่อระบาย
น ้าจากแม่น ้าบางนราออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทย 
  สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าแม่น ้าบางนราแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้าทางด้าน ทิศ
ใต้ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเตี ยๆ ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้าที่เป็นพื นที่ราบลุ่มป่าพรุและพื นที่เกษตรกรรมซึ่ง
ครอบคลุมพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้า ส่วนพื นที่บริเวณปากน ้าแม่น ้าบางนราทั ง 2 แห่ง และพื นที่ริมทะเลจัดเป็น
พื นที่ปลายน ้า ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพื นที่กลางน ้า คือ มีพื นที่พรุป่าชายเลนและพื นที่เกษตรกรรม แต่ที่
แตกต่างคือเป็นที่ตั งของชุมชนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ชุมชนเมืองนราธิวาสและชุมชน อ.ตากใบ 
 13. ลุ่มน  าแม่น  าโกลก (2113): มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 691.88 ตร.กม. อยู่ในเขต จ.นราธิวาส ลุ่ม
น ้าโกลกมีลักษณะแบบขนนก  มีแม่น ้าโกลกเป็นล้าน ้าสายหลัก เป็นแม่น ้าแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ
มาเลเซียระหว่างเขตจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน มีความยาวทั งสิ นประมาณ 120 กิโลเมตร มีต้นก้าเนิดอยู่บน
เทือกเขาสันกาลาคีรีในพื นที่ อ.แว้ง ไหลจากทิศใต้ขึ นไปทิศเหนือผ่านพื นที่ อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก ไปรวมกับแม่น ้า
บางนราที่ อ.ตากใบ ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทยที่บ้านตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส คลองสาขาของ
แม่น ้าโกลกในฝั่งประเทศไทยประกอบด้วยคลองขนาดเล็กสายสั นๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น ้าโกลก เช่น 
คลองแว้ง คลองมาแย คลองโต๊ะแดง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีคลองเชื่อมระหว่างแม่น ้าโกลกกับแม่น ้าบางนรา 
กลุ่มคลองเหล่านี อยู่ทางด้านทิศเหนือของลุ่มน ้า เช่น คลองชลประทาน คลองปูยู เป็นต้น 
  สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าแม่น ้าโกลกแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้า ได้แก่ พื นที่ด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลุ่มน ้า โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกของน ้าแม่น ้าโกลกในเขต อ.แว้ง และ อ.สุไหงโกลก  
เป็นพื นที่ป่าต้นน ้าในพื นที่ภูเขาสูง ถัดมาเป็นพื นที่กลางน ้า ซึ่งเป็นพื นที่ราบฝั่งซ้ายของแม่น ้าโกลก ส่วนใหญ่เป็น
สวนยางป่าพรุและนาข้าว มีชุมชนที่ส้าคัญคือ  ชุมชน อ.สุไหงโกลก ส่วนพื นที่ปลายน ้าที่ต่อเนื่องจากพื นที่กลาง
น ้าลงไปจนถึงจุดบรรจบแม่น ้าบางนราเป็นพื นที่ราบลุ่มอยู่ในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามูโนะ ซึ่งเป็นพื นที่  
ปลูกข้าวที่ส้าคัญของลุ่มน ้าโกลก  
 รายละเอียดลุ่มน ้าสาขา 13 ลุ่มน ้าสาขา แสดงดังตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน ้าสาขาและ

ระบบลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังแสดงในรูปที่ 1.1-2 และรูปที่ 1.1-3 ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขาต่างๆ ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

  
 

  

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำ

ภำคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออก

จังหวดั อ้ำเภอ

1 2101 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน า้สาขา ) 2,099.75    1,312,342     8.07              - ชมุพร  - ท่าแซะ ประทิว และเมืองชมุพร
 - ประจวบคีรีขนัธ์  - บางสะพานนอ้ย
 - ระนอง  - กระบรีุ

2 2102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนบน 2,137.44    1,335,902     8.21              - ชมุพร  - ท่าแซะ ทุ่งตะโก ประทิว เมืองชมุพร สวี และหลังสวน
 - ระนอง  - กระบรีุ และละอุ่น

3 2103 คลองหลังสวน 1,660.96    1,038,099     6.38              - ชมุพร  - ทุ่งตะโก พะโต๊ะ ละแม สวี และหลังสวน
 - ระนอง  - กะเปอร์ เมืองระนอง และละอุ่น
 - สุราษฎร์ธานี  - ไชยา ท่าฉาง และท่าชนะ

4 2104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 2 2,278.33    1,423,958     8.75              - ชมุพร  - พะโต๊ะ ละแม และหลังสวน
 - สุราษฎร์ธานี  - กิ่ง อ.วิภาวดี ไชยา ท่าฉาง ท่าชนะ และพุนพิน

5 2105 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 3 2,181.86    1,363,662     8.38              - นครศรีธรรมราช  - กิ่ง อ.นบพิต้า ขนอม ท่าศาลา และสิชล
 - สุราษฎร์ธานี  - กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก และบา้นนาสาร

6 2106 คลองกลาย 675.18       421,986       2.59              - นครศรีธรรมราช  - กิ่ง อ.นบพิต้า ท่าศาลา พิปนู และสิชล
 - สุราษฎร์ธานี  - บา้นนาสาร

7 2107 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกส่วนท่ี 4 4,605.31    2,878,319     17.70            - ตรัง  - รัษฎา และหว้ยยอด
 - นครศรีธรรมราช  - กิ่ง อ.ชา้งกลาง กิ่ง อ.นบพิต้า จฬุาภรณ์ ฉวาง เฉลิมพระเกียรติ 

ชะอวด เชยีรใหญ่ ท่าศาลา ทุ่งสง ปากพนงั พรหมคีรี พิปนู เมือง
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบลูย ์ลานสกา และหวัไทร

 - พัทลุง  - ปา่พยอม
8 2108 คลองนาทวี 1,571.28    982,051       6.04              - สงขลา  - จะนะ เทพา นาทวี นาหม่อม เมืองสงขลา สะเดา สะบา้ยอ้ย และ

หาดใหญ่
9 2109 คลองเทพา 1,822.39    1,138,996     7.00              - ปตัตานี  - โคกโพธิ์

 - ยะลา  - กาบงั บนันงัสตา เมืองยะลา และยะหา
 - สงขลา  - จะนะ เทพา นาทวี และสะบา้ยอ้ย

10 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 1,415.90    884,937       5.44              - ปตัตานี  - โคกโพธิ์ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ มายอ เมืองปตัตาน ีแม่ลาน ยะรัง 
ยะหร่ิง สายบรีุ และหนองจกิ

 - ยะลา  - เมืองยะลา
 - สงขลา  - เทพา และสะบา้ยอ้ย

11 2111 แม่น า้สายบรีุ 3,228.25    2,017,658     12.40            - นราธิวาส  - จะแนะ บาเจาะ เมืองนราธิวาส ยีง่อ ระแงะ รือเสาะ แว้ง ศรีสาคร
 สุคิริน สุไหงปาดี

 - ปตัตานี  - กะพ้อ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ มายอ ไม้แก่น ยะรัง และสายบรีุ
 - ยะลา  - กิ่ง อ.กรงปนีงั ธารโต บนันงัสตา เบตง เมืองยะลา และรามัน

12 2112 แม่น า้บางนรา 1,655.37    1,034,609     6.36              - นราธิวาส  - จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ เมืองนราธิวาส ยีง่อ ระแงะ รือเสาะ 
ศรีสาคร สุคิริน สุไหงโกลก และสุไหงปาดี

13 2113 แม่น า้โกลก 691.88       432,426       2.66              - นราธิวาส  - ตากใบ ระแงะ แว้ง สุคิริน สุไหงโกลก และสุไหงปาดี
รวม 26,023.91   16,264,945   100.00          

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน
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รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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รูปที่ 1.1-3 ระบบลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก (Schematic Diagram) 

 

                      

           

            
         
          

            

         

       

         

           

     
 .       

       

        
     
 .    

20,000

       

          

37,500                

         

16,000

             

        4,200

            

     
 .          

     
 .    

        

          

20,000

            

             

6,000

                

        

94,000

  .             

              

480,000152,300

  .              
  .            

         

11,40030,000

                  

        

              

22,000

          

     
 .       

             

              10,000
     

 .        

133,744

         

2,500

  .       

             

        

           

10,000

              

                    

          100,000

  .    
                  

                

     
 .         

              

     
 .       

     
 .    

     
 .     

     
 .       

         
                         10        

                                                    

            /                       

10    

8.6

               

      :                                   ,2554



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT259   13 

1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ยังมีพายุดีเปรสชั่นและพายุไต้ฝุ่น ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั ง
คราว ซึ่งส่งผลท้าให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ได้แก่ ฤดูฝนจะเกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวจะเกิด
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนจะเกิดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จากการ
รวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งบันทึกไว้โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2523-2552 จ้านวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีสวี สถานีขนอม สถานีจังหวัดชุมพร สถานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานี สกษ.นครศรีธรรมราช สถานีสนามบินปัตตานี และ
สถานีจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดแต่ละสถานี ดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ 
แสดงดังตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 36.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้  

33.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนธันวาคมวัดได้ 21.9 องศาเซลเซียส 
ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 25.6-28.2 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 82.1 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ 
95.6 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 58.2 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน 79.0-86.5 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,347.7 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
82.2-139.5 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 6.6 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 5.0-7.5 
อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 1.5 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 0.9-2.1 น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,197.0 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 58.6-471.1 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 1.2-1  ค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศ ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน

สวี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           25.3 (ม.ค.) - 28.1 (เม.ย.) 33.7 (เม.ย.) 20.7 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.1           79.0 (ม.ค.) - 84.0 (ต.ค.) 94.0 (พ.ค.) 58.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,362.0       92.0 (พ.ย.) - 146.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.4             6.0 (ม.ค.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.7             1.0 (เม.ย.) - 2.4 (ส.ค.) 35.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,902.1       50.3 (ก.พ.) - 303.8 (พ.ย.) - -

ขนอม อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) -             - - -
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) -             - - -
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) - - - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) -             - - -

ความเร็วลม (น๊อต) -             - - -
ปริมาณฝน (มม.) 2,315.9       77.4 (เม.ย.) - 521.9 (พ.ย.) - -

จังหวดัชมุพร อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           25.3 (ธ.ค.) - 28.7 (เม.ย.) 34.5 (เม.ย.) 21.4 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.4           78.0 (มี.ค.) - 85.0 (ต.ค.) 95.0 (ก.ย.) 57.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,326.0       89.0 (พ.ย.) - 140.0 (เม.ย.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.3             4.0 (ก.พ.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.4 (ต.ค.) - 2.8 (ส.ค.) 99.0 (พ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,885.3       46.2 (ก.พ.) - 297.9 (พ.ย.) - -

จังหวดัสุราษฎร์ธานี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.7           25.4 (ม.ค.) - 27.4 (เม.ย.) 33.8 (เม.ย.) 21.4 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 83.1           79.0 (ก.พ.) - 88.0 (พ.ย.) 97.0 (ม.ค.) 54.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,427.0       80.0 (พ.ย.) - 145.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.2             4.0 (ก.พ.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.8             0.4 (พ.ย.) - 1.3 (ก.พ.) 20.0 (พ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,011.9       57.2 (ก.พ.) - 401.1 (พ.ย.) - -

จังหวดันครศรีธรรมราช อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2           25.7 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 34 (เม.ย.) 22 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.6           78.0 (ก.ค.) - 87.0 (พ.ย.) 97.0 (ต.ค.) 57.0 (ก.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,441.0       88.0 (พ.ย.) - 143.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.9             5.0 (ก.พ.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.4             0.9 (ต.ค.) - 1.8 (ส.ค.) 50.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,474.2       68.0 (ก.พ.) - 627.9 (พ.ย.) - -

สกษ.นครศรีธรรมราช อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 83.6           26.2 (ม.ค.) - 28.1 (มิ.ย.) 33.6 (มิ.ย.) 23 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 83.6           80.0 (ส.ค.) - 88.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ค.) 60.0 (ส.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,032.0       55.0 (พ.ย.) - 107.0 (ส.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 6.6             5.0 (มี.ค.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.0             0.3 (เม.ย.) - 1.5 (ส.ค.) 40.0 (ธ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,336.4       57.8 (ก.พ.) - 574.6 (พ.ย.) - -

สนามบนิปตัตานี อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 81.1           25.9 (ธ.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 34.1 (เม.ย.) 22 (ก.พ.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.1           78.0 (เม.ย.) - 86.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ย.) 56.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,595.0       99.0 (ธ.ค.) - 162.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 7.6             6.0 (ก.พ.) - 8.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.3             1.8 (พ.ย.) - 3.0 (ก.พ.) 50.0 (มิ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,839.2       32.8 (ก.พ.) - 392.9 (พ.ย.) - -

จังหวดันราธวิาส อณุหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.1           25.9 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 33.4 (พ.ค.) 22.9 (ม.ค.)
ความชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 81.8           80.0 (เม.ย.) - 87.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ย.) 63.0 (มิ.ย.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,498.0       89.0 (ธ.ค.) - 156.0 (มี.ค.) - -
ความครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้า) 7.1             6.0 (ก.พ.) - 8.0 (ก.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.0             1.5 (มิ.ย.) - 2.9 (ธ.ค.) 40.0 (พ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,453.4       53.2 (ก.พ.) - 570.5 (ธ.ค.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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จังหวดันครศรีธรรมราช ขนอม สกษ.นครศรีธรรมราช
สนามบนิปตัตานี จังหวดันราธวิาส
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1.2.2 ปริมา ฝน 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ้านวน 118 สถานี พบว่า มีเพียง 40 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี  ยัง
น้าค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 2,044 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณ
ฝนจะเกิดตั งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน 

ต้าแหน่งสถานีที่น้ามาวิเคราะห์ เส้นชั นน ้าฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั นน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 

และรูปที่ 1.2-4 ตามล้าดับ 
 
 

 

 
รูปที่ 1.2-2 ปริมา ฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ฝนเฉลี่ยรายเดือน 85 37 57 80 169 146 157 178 182 270 405 276 
ฝนเฉลี่ยสะสม 85 123 180 260 429 575 732 910 1,092 1,362 1,768 2,044 
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ปริมา ฝนเฉลี่ยลุ่มน  าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก

ฝนเฉล่ียรายเดือน ฝนเฉล่ียสะสม
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  าฝน สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  าฝนรายปีเฉลี่ย 
ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
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1.2.3 ปริมา น  าท่า 

 การประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าใดๆ ท้าได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน ้าท่าได้ทั งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน ้าที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น ้า และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน ้าท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 ส้าหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น ้าท่า 
(C) ซึ่งน้ามาใช้ในการประเมินปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า มีขั นตอนดังนี  
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดน  าท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดน ้าท่าลุ่มน ้าย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน ้า เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน ้าของอ่างเก็บน ้า 
 2. ค้านวณปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. ค้านวณค่าสัมประสิทธิ์น ้าท่า (C) ของลุ่มน ้าย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น ้าท่า (C)= ปริมาณน ้าท่า / (ปริมาณฝนเฉลี่ย x พื นที่ลุ่มน ้าย่อย ) 

 4. ค้านวณปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า จากสมการ 

  “ปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        A1 = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
        An = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ n 
 

 จากขั นตอนการประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก พบว่า ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 24,563 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม แสดงดังรูปที่ 1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมา น  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ้านวน 113 สถานี มีเพียง 26 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอดทั งปี 
ต้าแหน่งและรายละเอียดสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 1.2-2 ท้าการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูป
ที่ 1.2-8 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 8.3754A0.8292      (R2 = 0.7681) 

 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายเดือนเฉล่ีย 1,014 481 762 1,010 2,045 1,739 1,810 1,997 2,144 3,108 4,980 3,474
รายเดือนสะสม 1,014 1,495 2,257 3,266 5,311 7,050 8,861 10,858 13,002 16,109 21,089 24,563
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ปริมา น  าท่าเฉลี่ยลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม
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 รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนทีร่ับน้้ำ
(ตร.กม.) เสน้รุ้ง (น.) เสน้แวง (อ.) ฤดูฝน ฤดูแลง้ รำยปี

1 คลองนาทว ีท่ีบ้านป่ากาน นาทวี สงขลา  X.42  443 6-41-13 100-41-21 2519 - 2531 151.01 23.27 174.28
2 แมน่ ้าสายบุรี รือเสาะ นราธวิาส  X.45  1,493 6-19-25 100-30-31 2525 - 2538 2,137.00 703.48 2,840.48
3 คลองท่าตะเภา ท่ีบ้านท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร  X.46  751 10-36-47 99-07-07 2528 - 2547 704.14 62.77 766.91
4 คลองชุมพร ท่ีบ้านเสียบญวน เมอืง ชุมพร  X.53  223 10-29-57 99-04-15 2514 - 2533 279.37 20.16 299.53
5 คลองหัวตรุด ท่ีบ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช  X.55  105 8-23-53 99-50-15 2510 - 2547 170.99 60.48 231.47
6 คลองท่าตะเภา ท่ีบ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร  X.64  957 10-39-19 99-10-17 2516 - 2547 510.36 61.44 571.80
7 คลองบ้านตาล เมอืง นครศรีธรรมราช  X.70  39 8-25-35 99-51-53 2510 - 2547 44.99 14.55 59.54
8 แมน่ ้าบางนรา ระแงะ นราธวิาส  X.73  336 6-17-44 101-44-04 2529 - 2547 453.93 143.82 597.75
9 คลองท่าทน ท่ีบ้านน ้าฉา สิชล นครศรีธรรมราช  X.101 95 8-25-30 99-51-40 2519 - 2532 122.21 23.80 146.01
10 คลองตะเคียน ท่ีบ้านไนทอน ไชยา สุราษฎร์ธานี  X.103 180 9-25-31 99-09-44 2521 - 2547 98.17 15.86 114.03
11 คลองท่ากระชาย ท่ีบ้านท่าข้าม ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี  X.104 FloodP 9-34-47 99-08-14 2521 - 2547 240.72 34.86 275.58
12 คลองชะอวด ท่ีบ้านไมเ้สียบ ชะอวด นครศรีธรรมราช  X.105 155 7-51-01 99-55-53 2522 - 2547 95.51 20.90 116.41
13 คลองไชยา ท่ีบ้านพนัง ไชยา สุราษฎร์ธานี  X.106 309 9-23-46 99-10-31 2521 - 2547 116.83 17.02 133.85
14 แมน่ ้าโก-ลก ท่ีสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส  X.119 1,600 6-04-09 102-02-22 2524 - 2530 1,550.76 394.22 1,944.98
15 แมน่ ้าโก-ลก ท่ีบ้านโกโล แวง้ นราธวิาส  X.121 43 5-55-26 101-53-14 2524 - 2547 78.32 25.04 103.36
16 คลองกลาย ท่ีบ้านหัวนา นบพต้ิา นครศรีธรรมราช  X.149 469 8-43-48 99-44-52 2523 - 2547 484.76 150.66 635.42
17 คลองท่าตะเภา ท่ีบ้านวงัครก ท่าแซะ ชุมพร  X.158 1,819 10-35-34 99-08-42 2533 - 2547 1,371.74 158.18 1,529.92
18 คลองชะเมา ท่ีบ้านเสาธง ร่อนพบิูลย์ นครศรีธรรมราช  X.167 268 8-16-44 99-54-31 2532 - 2547 222.24 82.92 305.16
19 คลองเทพา ท่ีบ้านกาบัง กาบัง ยะลา  X.168 315 6-25-40 100-55-41 2530 - 2547 151.66 32.73 184.39
20 คลองท่าตะเภา ท่ีต้าบลตากแดด เมอืง ชุมพร  X.180 FloodP 10-29-42 99-10-23 2538 - 2547 1,120.78 361.35 1,482.13
21 แมน่ ้าสายบุรี ศรีสาคร นราธวิาส  X.184 FloodP                           2539 - 2547 1,788.60 801.35 2,589.95
22 แมน่ ้าสายบุรี ท่ีบ้านท่าเรือ รือเสาะ นราธวิาส  X.199 1,572                           2542 - 2547 2,027.44 962.77 2,990.21
23 คลองละแม ท่ีบ้านทุ่งหลวง ละแม ชุมพร  X.214 144                           2542 - 2547 124.78 28.90 153.68
24 คลองละแม ท่ีบ้านย่านสาย ละแม ชุมพร  X.215 97                           2542 - 2547 112.49 25.13 137.62
25 คลองชุมพร ท่ีบ้านหาดแตง ท่าแซะ ชุมพร  X.46A 617 10-37-18 99-03-39 2520 - 2527 464.61 27.27 491.88
26 คลองชุมพร ท่ีบ้านวงัไผ่ เมอืง ชุมพร  X.53A 305                           2534 - 2547 305.54 32.06 337.60

ปริมำณน้้ำทำ่เฉลีย่ (ลำ้น ลบ.ม.)
ลำ้ดับ ช่ือสถำนี

ช่วงปีสถิติ
ข้อมูล

จังหวัด
ต้ำแหน่งทีต้ั่ง

อ้ำเภอ
รหสั
สถำนี
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  า 
ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
1.2.4 ปริมา น  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวน 113 
สถานี มีเพียง 40 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อ
มูลค่าปริมาณน ้าหลากครบตลอดทั งปี ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลากสูดสุดรายปีเฉลี่ยและ
พื นที่รับน ้า  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอย
ดังนี  

   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน า้หลากสงูสุดรายปีเฉลีย่ (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QP  = 10.659A0.5082      (R2 = 03396) 
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

  
 
 

พ้ืนที่รับน้้ำ

(ตร.กม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) เฉลี่ย สูงสุด ต้่ำสุด
1 คลองเสาธง ที่บ้านวังไผ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช  X.15  47 8-21-18 99-44-29 2499 - 2502 96.00 137.00 53.00

2 คลองเทพา ที่บ้านห้วยปริง เทพา สงขลา  X.27  1,557 6-42-50 100-57-48 2503 - 2518 237.61 632.00 34.00

3 คลองเสาธง ที่บ้านขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช  X.41  149 8-21-00 99-48-23 2509 - 2512 209.50 379.00 99.00

4 คลองนาทวี ที่บ้านป่ากาน นาทวี สงขลา  X.42  443 6-41-13 100-41-21 2519 - 2531 60.11 97.00 37.20

5 คลองสุไหงปาดี ที่อ.สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส  X.43  FloodP 6-08-50 101-54-52 2525 - 2532 30.14 30.78 29.50

6 แม่น า้สายบุรี รือเสาะ นราธิวาส  X.45  1,493 6-19-25 100-30-31 2525 - 2538 1,400.36 2,032.50 398.00

7 คลองท่าตะเภา ที่บ้านท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร  X.46  751 10-36-47 99-07-07 2528 - 2547 710.07 2,493.50 175.71

8 คลองชุมพร ที่บ้านเสียบญวน เมือง ชุมพร  X.53  223 10-29-57 99-04-15 2514 - 2533 231.34 490.00 107.84

9 คลองหัวตรุด ที่บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช  X.55  105 8-23-53 99-50-15 2510 - 2547 253.75 660.00 50.00

10 คลองท่าตะเภา ที่บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร  X.64  957 10-39-19 99-10-17 2516 - 2547 368.09 801.00 155.50

11 คลองบ้านตาล เมือง นครศรีธรรมราช  X.70  39 8-25-35 99-51-53 2510 - 2547 69.92 271.00 16.08

12 แม่น า้บางนรา ระแงะ นราธิวาส  X.73  FloodP 6-17-44 101-44-04 2529 - 2547 202.14 332.50 113.05

13 คลองท่าทน ที่บ้านน า้ฉา สิชล นครศรีธรรมราช  X.101 95 8-25-30 99-51-40 2519 - 2532 235.85 449.00 43.90

14 คลองตะเคียน ที่บ้านไนทอน ไชยา สุราษฎร์ธานี  X.103 180 9-25-31 99-09-44 2521 - 2547 94.73 313.75 6.92

15 คลองท่ากระชาย ที่บ้านท่าข้าม ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี  X.104 FloodP 9-34-47 99-08-14 2521 - 2547 275.87 752.50 52.95

16 คลองชะอวด ที่บ้านไม้เสียบ ชะอวด นครศรีธรรมราช  X.105 155 7-51-01 99-55-53 2522 - 2547 199.13 616.98 14.35

17 คลองไชยา ที่บ้านพนงั ไชยา สุราษฎร์ธานี  X.106 309 9-23-46 99-10-31 2521 - 2547 59.94 130.00 12.59

18 แม่น า้โก-ลก ที่สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.119 1,600 6-04-09 102-02-22 2524 - 2530 310.82 385.00 235.92

19 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านโกโล แว้ง นราธิวาส  X.121 43 5-55-26 101-53-14 2524 - 2547 67.99 134.30 25.34

20 คลองกลาย ที่บ้านหัวนา นบพิต้า นครศรีธรรมราช  X.149 469 8-43-48 99-44-52 2523 - 2547 1,317.13 3,897.00 165.40

21 คลองไชยา ที่บ้านปากแพรก ไชยา สุราษฎร์ธานี  X.152 140 9-25-23 99-02-29 2532 - 2532 21.87 21.87 21.87

22 คลองท่าตะเภา ที่บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร  X.158 1,819 10-35-34 99-08-42 2533 - 2547 623.13 1,090.30 286.00

23 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านขวารอกรุง สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.159 FloodP 6-05-08 102-01-20 2527 - 2545 8.75 11.36 6.14

24 คลองมะยิง ที่บ้านต้นห้อง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช  X.165 25 8-33-47 99-48-59 2532 - 2547 84.13 214.16 24.16

25 คลองชะเมา ที่บ้านเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช  X.167 268 8-16-44 99-54-31 2532 - 2547 103.03 139.85 26.31

26 คลองเทพา ที่บ้านกาบัง กาบัง ยะลา  X.168 315 6-25-40 100-55-41 2530 - 2547 347.20 1,023.04 44.30

27 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านปาเย สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.171 839 6-01-07 101-58-43 2539 - 2545 30.54 102.65 7.40

28 คลองท่าตะเภา ที่ต้าบลตากแดด เมือง ชุมพร  X.180 FloodP 10-29-42 99-10-23 2538 - 2547 231.38 334.50 164.40

29 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านโต๊ะเด็ง สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.182 FloodP                           2539 - 2545 30.50 56.80 11.15

30 คลองโต๊ะเด็ง ที่บ้านเกาะตีมัง สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.183 FloodP                           2539 - 2545 18.86 45.80 5.54

31 แม่น า้สายบุรี ศรีสาคร นราธิวาส  X.184 FloodP                           2539 - 2547 1,104.04 2,467.00 599.80

32 แม่น า้สายบุรี ที่บ้านท่าเรือ รือเสาะ นราธิวาส  X.199 1,572                           2542 - 2547 1,239.85 1,861.00 761.50

33 คลองนาปา ที่บ้านนาปา เมือง นครศรีธรรมราช  X.203 FloodP                          2543 - 2547 80.24 92.26 71.25

34 คลองละแม ที่บ้านทุ่งหลวง ละแม ชุมพร  X.214 144                           2542 - 2547 183.88 362.00 61.40

35 คลองละแม ที่บ้านย่านสาย ละแม ชุมพร  X.215 97                           2542 - 2547 82.23 164.83 51.75

36 คลองท่าแพ ที่บ้านตาล เมือง นครศรีธรรมราช  X.218 83                          2546 - 2547 38.10 38.10 38.10

37 แม่น า้โก-ลก ที่สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส  X.119A 1,358 6-01-07 101-58-43 2531 - 2547 439.97 584.80 203.25

38 คลองเสาธง ที่บ้านสอ ลานสกา นครศรีธรรมราช  X.18A 163 8-20-18 99-50-03 2502 - 2509 266.00 430.00 135.00

39 คลองชุมพร ที่บ้านหาดแตง ท่าแซะ ชุมพร  X.46A 617 10-37-18 99-03-39 2520 - 2527 367.07 597.10 124.20

40 คลองชุมพร ที่บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร  X.53A 305                           2534 - 2547 161.33 321.20 77.60

ที่มา: กรมชลประทาน

ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วินำที)
อ้ำเภอ จังหวัด

รหัส
สถำนี

ล้ำดับ ช่ือสถำนี
ช่วงปีสถิติ

ข้อมลู

ต้ำแหน่งที่ต้ัง
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รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

1.2.5 ปริมา ตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ้านวน 113 สถานี มีเพียง 18 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยครบตลอด
ทั งปี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-4  ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอน
แขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปีเฉลี่ย (ตันต่อปี) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QS  = 296.65A0.7730       (R2 = 0.4829) 
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ความสัมพันธ์ระหวา่งปริมา น  าหลากสูงสุดรายปีเฉล่ียกับพื นทีร่ับน  าของแต่ละสถานวีัดน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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ตารางที่ 1.2-4 ปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 
 
 

พ้ืนที่รับน้้ำ
(ตร.กม.) เส้นรุ้ง (น.) เส้นแวง (อ.) (ตัน) (ตัน/ตร.กม.)

1 คลองท่าตะเภา ที่บ้านท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร X.46 751 10-36-47 99-07-07 2533 - 2545 201,338 268.09

2 คลองหัวตรุด ที่บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช X.55 105 :8-23-53 99-50-15 2528 - 2545 19,680 187.43

3 คลองท่าตะเภา ที่บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร X.64 957 10-39-19 99-10-17 2532 - 2545 113,788 118.90

4 คลองบ้านตาล ที่บ้านวังคง เมือง นครศรีธรรมราช X.70 39 :8-25-35 99-51-53 2532 - 2545 5,846 149.90

5 แม่น า้บางนรา ที่บ้านตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส X.73 FloodP 16240 101-44-04 2533 - 2545 38,902 -

6 คลองตะเคียน ที่บ้านในทอน ไชยา สุราษฎร์ธานี X.103 180 11591 99-09-44 2521 - 2545 4,723 26.24

7 คลองท่ากระชาย ที่บ้านท่าข้าม ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี X.104 FloodP 9-34-47 99-08-14 2527 - 2545 22,710 -

8 แม่น า้โก-ลก ที่สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส X.119 1,600 39968 102-02-22 2524 - 2530 112,432 70.27

9 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านโกโละ แว้ง นราธิวาส X.121 43 5-55-26 101-53-14 2529 - 2545 5,328 123.91

10 คลองกลาย ที่บ้านหัวนา นบพิต้า นครศรีธรรมราช X.149 469 :8-43-48 99-44-52 2541 - 2545 81,116 172.96

11 คลองท่าตะเภา ที่บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร X.158 1,819 10-35-34 99-08-42 2539 - 2545 229,495 126.17

12 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านขวารอกรุง สุไหงโก-ลก นราธิวาส X.159 FloodP 39604 102-01-20 2542 - 2543 3,905 -

13 คลองมะยิง ที่บ้านต้นห้อง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช X.165 25 :08-33-47 99-48-59 2541 - 2545 5,109 204.36

14 คลองชะเมา ที่บ้านเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช X.167 268 :08-16-44 99-54-31 2541 - 2545 16,429 61.30

15 คลองเทพา ที่บ้านกาบัง กาบัง ยะลา X.168 315 14787 100-55-41 2542 - 2545 16,709 53.04

16 แม่น า้โก-ลก ที่บ้านปาเย สุไหงโก-ลก นราธิวาส X.171 839 39234 101-58-43 2542 - 2545 2,390 2.85

17 แม่น า้สายบุรี ที่บ้านสะกอร์ ศรีสาคร นราธิวาส X.184 FloodP 2541 - 2544 200,257 -

18 คลองชุมพร ที่บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร X.53A 305 2533 - 2545 25,163 82.50
ที่มา : กรมชลประทาน

ล้ำดับ ช่ือสถำนี
ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ย
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พื นที่รับน  า  ตร.กม. 

ความสัมพันธ์ระหวา่งปริมา ตะกอนแขวนลอยรายปีเฉล่ียกับพื นทีร่ับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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1.2.6 อุทกธร ีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มาตราส่วน 1:100,000 
จัดท้าโดยกรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นชั นหินอุ้ม
น ้าในตะกอนหินร่วน ชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 17 ชนิด โดยพื นที่
ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้าตะกอนน ้าพาพื นที่ 4,666,549 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.69 ของพื นที่ลุ่ม รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1.2-5 ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้มน ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข สภาพอุทก

ธรณีวิทยาและปริมาณการให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 
ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำภำคใต้

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่) ฝ่ังตะวนัออก

1 Cms ชั นหนิอุ้มน า้หนิชั นกึ่งแปร - - 1,342.80    839,248       5.16                
2 Ems ชั นหนิอุ้มน า้หนิชั นกึ่งแปร - - 224.68      140,427       0.86                
3 Gr ชั นหนิอุ้มน า้หนิแกรนติ 10-30 1-10 4,598.48    2,874,047     17.67              
4 Jmk ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุโคราชตอนกลาง 30-60 2-10 2.69         1,678          0.01                
5 Ols ชั นหนิอุ้มน า้หนิปนูอายอุอร์โดวิเชยีน - - 282.01      176,254       1.08                
6 Pc ชั นหนิอุ้มน า้หนิคาร์บอเนตอายเุพอร์เมียน 20-40 1-40 931.54      582,213       3.58                
7 PCms ชั นหนิอุ้มน า้หนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 4,762.95    2,976,843     18.30              
8 PEmm ชั นหนิอุ้มน า้หนิแปรยคุพรีแคมเบรียน - - 79.15        49,466         0.30                
9 Qbs ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนทรายชายหาด - - 35.32        22,075         0.14                
10 Qcl ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนเศษหนิเชงิเขา - - 1,965.92    1,228,699     7.55                
11 Qfd ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนน า้พา 15-50 5-30 7,466.48    4,666,549     28.69              
12 Qot ชั นหนิอุ้มน า้ตะกอนตะพักน า้ยคุเก่า - - 426.75      266,716       1.64                
13 SDmm ชั นหนิอุ้มน า้หนิแปร - - 1,380.50    862,810       5.30                
14 TRc ชั นหนิอุ้มน า้หนิคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก - - 5.59         3,493          0.02                
15 TRJlk ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุโคราชตอนล่าง 30-60 2-10 540.02      337,510       2.08                
16 TRlp ชั นหนิอุ้มน า้หนิชดุล้าปาง - - 1,896.73    1,185,454     7.29                
17 Vc ชั นหนิอุ้มน า้หนิภูเขาไฟ 10-30 1-10 42.54        26,590         0.16                
18 W แหล่งน า้ - - 3.48         2,176          0.01                
19 No data ไม่มีขอ้มูล - - 36.31        22,697         0.14                

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 26,023.91  16,264,945   100.00             

พ้ืนที่



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT259   28 

 
 

รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธร ีวิทยาในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมา การให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.2.7 คุ ภาพน  า 

 จากรายงานโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และปัตตานี, กรมทรัพยากรน ้า 2546 ท้าการทบทวนข้อมูลผลการศึกษาด้านคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ในปี พ.ศ.2546 พบว่า ในการศึกษาสถานการณ์ของคุณภาพน ้าใช้การ
ประเมินสถานภาพของคุณภาพน ้าโดยเปรียบเทียบคุณภาพน ้าตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในแต่ละลุ่มน ้าย่อยที่ได้รวบรวมจาก  ผลการตรวจวัดจากหน่วยงาน
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน ้าของล้าน ้าสายหลัก ส่วนล้าน ้าสาขาจะมีเพียงบางล้าน ้าและเป็น
ข้อมูลในอดีต รายละเอียดดังนี   
 1. ลุ่มน  าสาขาคลองท่าตะเภา: คุณภาพน ้าในคลองท่าตะเภาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเสื่อมโทรม โดย
คุณภาพน ้าบริเวณปากแม่น ้าชุมพร จัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 3-4 โดยมีตัวชี วัดที่ส้าคัญ คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
รวมและ  ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าสูง และบริเวณบ้านปากคลอง จัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 4 คือ คุณภาพน ้า
เสื่อมโทรม โดยมีตัวชี วัดที่ส้าคัญ คือ โคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าสูงมาก เนื่องจาก
เป็นบริเวณที่ผ่านชุมชนเมืองหนาแน่น แหล่งน ้าเป็นที่รองรับน ้าทิ งจากกิจกรรมต่างๆ และยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวม ส่วนบริเวณถนนเพชรเกษม กม. 487 บ้านปากแพรก จัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 คือ คุณภาพน ้าดี  
 2. ลุ่มน  าสาขาคลองหลังสวน: คุณภาพน ้าของแม่น ้าหลังสวนตั งแต่บริเวณวัดปังหวาน บ้านทอน
พงษ์ ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโต๊ะ ไหลผ่านสะพานถนนเพชรเกษมเหนือจุดสูบน ้าประปา บ้านเพนียด ต้าบลปันเงิน 
ผ่านสะพานบ้านแหลม ต้าบลแหลมทราย และไหลลงปากแม่น ้าหลังสวน บ้านฝั่งกระโจม ต้าบลบางมะพร้าว อ้าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร  พบว่า คุณภาพน ้าคลองหลังสวนอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ (ประเภทที่ 2-3)  
 3. ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3: คุณภาพน ้าคลองท่าทนบริเวณต่างๆ ในปี 2544 ซึ่งรวบรวม
ได้จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานทั่วประเทศ โครงการคลองท่าทน จังหวัด
นครศรีธรรมราช กรมชลประทาน ปี 2545 ตั งแต่บริเวณต้นน ้าถึงบริเวณท้ายน ้า และเมื่อเปรียบเทียบ   คุณภาพน ้า
คลองท่าทนกับมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินฯ พบว่า คุณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้   โดยส่วนใหญ่
จัดอยู่ในประเภทที่ 3 ยกเว้นบริเวณด้านท้ายน ้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
 4. ลุ่มน  าคลองกลาย: คุณภาพน ้าคลองกลายบริเวณต้นน ้าที่ต้าบลกรุงชิง กิ่งอ้าเภอนบพิต้า จ้านวน 
2 สถานี ในปี 2539 และปี 2541 ซึ่งรวบรวมได้จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน ้า
คลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทาน ปี 2542 พบว่าคุณภาพน ้าคลองกลายบริเวณสถานีที่ 2 อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ส่วนคลองกลายบริเวณสถานีที่ 1 ซึ่งมีชุมชนอยู่ใกล้มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
 5. ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4: ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพน ้าของแม่น ้าปากพนัง ปี 
2547 โดยกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้าของแม่น ้าปากพนังกับมาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดินฯ และ
การก้าหนดประเภทแหล่งน ้าในแม่น ้าปากพนังตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 ให้แม่น ้า
ปากพนังเป็นแหล่งน ้าประเภทที่ 3 พบว่าคุณภาพน ้าของแม่น ้าปากพนังบริเวณต้นน ้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้
หรือแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (30 มิถุนายน 2542) ส่วนแม่น ้าปากพนังบริเวณอื่นๆ มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าแหล่งน ้าประเภทที่ 3  
 6. ลุ่มน  าคลองเทพา: ผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าคลองเทพา ของส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 16 ในปี 2547 คุณภาพน ้าในคลองเทพาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเสื่อมโทรม โดยพบว่าจุดเก็บตัวอย่างน ้าบริเวณบ้าน
คลองประดู่ คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมทั ง 3 ครั ง ส้าหรับจุดเก็บตัวอย่างบริเวณบ้านเทพา   คุณภาพน ้าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 1 คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดีในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 และคุณภาพน ้าอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมในการเก็บครั งที่ 3 โดยสรุปกล่าวได้ว่าในปี 2547 คุณภาพน ้าคลองเทพาบริเวณบ้านคลองประดู่
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ส้าหรับบริเวณบ้านเทพา  คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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 7. ลุ่มน  าแม่น  าสายบุรี: จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าสายบุรี ของส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ในปี 2547 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้าแม่น ้าสายบุรีกับมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน
ฯ  พบว่า คุณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทที่ 2 และพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก
ประเภทนิคเกิล เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินจากการเก็บตัวอย่างน ้าในช่วงฤดูฝน บริเวณหมู่ 1 
ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา บริเวณโรงสูบน ้าแรงต่้าการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และพบปริมาณ
ตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินจากการเก็บตัวอย่างน ้าในช่วงก่อนฤดูฝนบริเวณปากน ้า  
เทศบาลต้าบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี บริเวณหมู่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา และบริเวณโรงสูบน ้าแรง
ต่้าการประปารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน ้าในช่วงฤดูฝนกับช่วงก่อนฤดูฝน พบว่า 
คุณภาพน ้าในช่วงก่อนฤดูฝนดีกว่าในช่วงฤดูฝนเล็กน้อย 
 8. ลุ่มน  าแม่น  าบางนรา: คุณภาพน ้าแม่น ้าบางนรา ในปี 2547 จ้านวน 2 ครั ง เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินฯ พบว่า คุณภาพน ้าแม่น ้าบางนราอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน ้าส่วนใหญ่
มีสิ่งปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่าแม่น ้าบางนรามีคุณภาพน ้าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 โดยพบสิ่งปนเปื้อนที่ควรให้ความส้าคัญ คือ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 9. ลุ่มน  าแม่น  าโกลก: คุณภาพน ้าแม่น ้าโกลกและคลองแว้ง ในปี 2547 ตลอดล้าน ้าโกลก อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ ยกเว้นคลองแว้งคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม โดยคุณภาพน ้าส่วนใหญ่มีสิ่งปนเปื้อนของโค
ลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อาจกล่าวได้ว่าลุ่มน ้าโกลกมีคุณภาพน ้าจัดอยู่ในประเภทที่ 3 โดยพบสิ่ง
ปนเปื้อนที่ควรให้ความส้าคัญ คือ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.
2544 พบว่า พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมี 46 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดังแสดงใน
ภาคผนวก ข โดยกลุ่มชุดดินที่มากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 62 พื นที่ 5,300,737 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.59 ของ
พื นที่ลุ่มน ้า และมีพื นที่ที่เป็นแหล่งน ้าเพียง 11,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของพื นที่ลุ่มน ้า รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1  

 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดิน ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

  
 

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
ลุม่น้้ำภำคใต้

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
ลุม่น้้ำภำคใต้

(ตร.กม.) (ไร่) ฝ่ังตะวันออก (ตร.กม.) (ไร)่ ฝ่ังตะวันออก
1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 62.00        38,749        0.24                    24 กลุ่มดินชุดท่ี 42 541.70        338,563         2.08                 
2 กลุ่มดินชุดท่ี 3 1,347.46    842,163      5.18                    25 กลุ่มดินชุดท่ี 43 623.65        389,780         2.40                 
3 กลุ่มดินชุดท่ี 5 172.43      107,770      0.66                    26 กลุ่มดินชุดท่ี 45 727.06        454,411         2.79                 
4 กลุ่มดินชุดท่ี 6 1,465.21    915,754      5.63                    27 กลุ่มดินชุดท่ี 50 1,168.77      730,481         4.49                 
5 กลุ่มดินชุดท่ี 7 47.04        29,401        0.18                    28 กลุ่มดินชุดท่ี 51 895.36        559,602         3.44                 
6 กลุ่มดินชุดท่ี 8 4.47          2,793          0.02                    29 กลุ่มดินชุดท่ี 52 3.25            2,030            0.01                 
7 กลุ่มดินชุดท่ี 10 477.75      298,595      1.84                    30 กลุ่มดินชุดท่ี 53 380.01        237,509         1.46                 
8 กลุ่มดินชุดท่ี 11 104.83      65,518        0.40                    31 กลุ่มดินชุดท่ี 57 51.32          32,074          0.20                 
9 กลุ่มดินชุดท่ี 12 103.33      64,581        0.40                    32 กลุ่มดินชุดท่ี 58 353.67        221,044         1.36                 
10 กลุ่มดินชุดท่ี 13 190.78      119,235      0.73                    33 กลุ่มดินชุดท่ี 59 8.96            5,601            0.03                 
11 กลุ่มดินชุดท่ี 14 373.77      233,608      1.44                    34 กลุ่มดินชุดท่ี 60 3.33            2,082            0.01                 
12 กลุ่มดินชุดท่ี 16 160.51      100,319      0.62                    35 กลุ่มดินชุดท่ี 62 8,481.18      5,300,737      32.59                
13 กลุ่มดินชุดท่ี 17 1,899.11    1,186,944    7.30                    36 กลุ่มดินชุดท่ี RL 4.44            2,776            0.02                 
14 กลุ่มดินชุดท่ี 18 35.93        22,458        0.14                    37 เขตทหาร 0.02            9                  0.0001              
15 กลุ่มดินชุดท่ี 22 105.79      66,121        0.41                    38 เหมืองแร่ฟลูออไรด์ 6.81            4,258            0.03                 
16 กลุ่มดินชุดท่ี 23 55.70        34,813        0.21                    39 แหล่งน ้า 19.03          11,894          0.07                 
17 กลุ่มดินชุดท่ี 24 5.92          3,699          0.02                    40 โรงไฟฟ้า 0.50            313              0.002                
18 กลุ่มดินชุดท่ี 25 24.15        15,094        0.09                    41 ท่ีลุ่มน ้าขัง 16.75          10,466          0.06                 
19 กลุ่มดินชุดท่ี 26 1,302.41    814,004      5.00                    42 ท่ีอยู่อาศัย 2.70            1,687            0.01                 
20 กลุ่มดินชุดท่ี 32 1,075.50    672,191      4.13                    43 บอ่ปลา 282.11        176,316         1.08                 
21 กลุ่มดินชุดท่ี 34 1,535.88    959,928      5.90                    44 ลานหอย 0.61            383              0.002                
22 กลุ่มดินชุดท่ี 39 1,634.26    1,021,412    6.28                    45 สนามบนิ 2.94            1,840            0.01                 
23 กลุ่มดินชุดท่ี 41 102.55      64,095        0.39                    46 อื่นๆ 162.95        101,841         0.63                 

รวมทั้งลุม่น้้ำ 26,023.91 16,264,945 100.00            

พ้ืนที่ พ้ืนที่
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของ
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตามตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกเป็นพื นที่เกษตรกรรม ไม้ผล-ไม้ยืนต้น8,363,718 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.42 ของพื นที่ลุ่มน ้า เพิ่มขึ นจาก
ปี พ.ศ.255 เล็กน้อย ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ได้แก่ นาข้าว ซึ่งมี
สัดส่วนลดลงมาก และพื นที่อื่นๆ (พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง) มีสัดส่วนเพิ่มขึ นจากปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก 
เป็นผลสืบเนื่องจากพื นที่เกษตรกรรมเป็นพื นที่เมืองมากขึ น ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552  
 
ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

  
 

  

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)
นาข้าว 2,086,249 12.83 1,375,765 8.46 ลดลง
พืชผัก 178 0.0011 25,272 0.16 เพิ่มขึ น
พืชไร่ 22,526 0.14 19,371 0.12 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 8,317,728 51.14 8,363,718 51.42 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ* 332,019 2.04 334,295 2.06 เพิ่มขึ น
ป่าไม้ 4,305,162 26.47 4,255,943 26.17 ลดลง
พื นที่อื่นๆ** 1,201,084 7.38 1,890,582 11.62 -

รวมพ้ืนที่ 16,264,945 100.00 16,264,945 100.00
หมายเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน า้ (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น า้ 

                  (Aqua cultural land)  และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

             **  พื นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื นท่ีชมุชนและส่ิงปลูกสร้าง (Urban and Built-up land), พื นท่ีน า้ (Water Body) และพื นท่ีเบด็เตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 กำรเปลี่ยนแปลง
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
  

2.09, 12.83%
0.00, 0.00%
0.02, 0.14%

8.32, 51.14%

0.33, 2.04%

4.31, 26.47%

1.20, 7.38%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เก ตรกรรมอื่นๆ ป าไม้ พื นท่ีอื่นๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 16.26 ล้านไร่ 

1.38, 8.46% 0.03, 0.16%
0.02, 0.12%

8.36, 51.42%

0.33, 2.06%

4.26, 26.17%

1.89, 11.62%

การใช้ประโยชนท์ี่ดินลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก  ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เก ตรกรรมอื่นๆ ป าไม้ พื นท่ีอื่นๆ

พื นท่ี  ล้านไร่    สัดส่วน    
พื นท่ีรวม 16.26 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื นที่การเก ตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ .ศ.2552 
พบว่า ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด 10,118,420 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.21 ของพื นที่ทั ง
ลุ่มน ้า โดยพื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั งหมดจากแผนที่การใช้ที่ดิน ซึ่ง
อาจมีพื นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหาดินเปรี ยว ดินเค็ม หรืออยู่ในพื นที่
ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศตาม
กฎหมายอีกด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึงต้องพิจารณาพื นที่การเกษตร
ในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณา
พื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
 พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ ก าโครงการศ ก าเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับการ
พัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
 
1.4.1 พื นที่การเก ตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื นที่ที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากนั นจึงน้ามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, 
GIS) แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ) 

 - พื นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มและชื นแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน ้า พื นที่ชุ่มน ้า 
พื นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น 

 -   พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เก ตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 

 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและพื นที่
การเกษตรทั งหมดในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และแสดงขอบเขต

พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกดังรูปที่ 1.4-2  
 

ตารางที่ 1.4-1 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าภาคใตฝ้ั่งตะวันออก 
 

  
 จากรูปที่ 1.4-2  พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีจ้านวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่บริเวณท้ายน ้าของล้าน ้าย่อยต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย
ทางด้านทิศตะวันออกของลุ่มน ้า ซึ่งจะมีพื นที่หนาแน่นมากที่สุดบริเวณแม่น ้าปากพนัง  ซึ่งพื นที่การเกษตรที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ้านวน 3,809,673 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.65
ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ  23.42 ของพื นที่ลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 16,264,945 ไร่) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายพืช พบว่า ในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีพื นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น
มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณาการเพาะปลูกในปัจจุบันในพื นที่ลุ่มน ้ามีการปลูกพืชไม้ผล-ไม้ยืนต้นมากที่สุดเช่นกัน 
จากข้อมูลดังตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มีพื นที่เพาะปลูกที่ยังปลูกบนพื นดินที่มีความเหมาะสมไม่เพียงพอ
ค่อนข้างมาก 

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเก ตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเก ตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)
พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  1,375,765   25,272    19,371  8,363,718    334,295  10,118,420
พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก  1,184,712   24,023      2,941  2,345,277    252,720    3,809,673
ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีก่ารเกษตรทั งหมด

      86.11    95.06      15.18       28.04       75.60         37.65

ร้อยละของพื นทีก่ารเกษตรทีเ่หมาะสมกบัการ
เพาะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน ้าทั งหมด

        7.28      0.15        0.02       14.42         1.55         23.42

หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุง่หญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน า้ (Aquatic plan), สถานทีเ่พาะเลี ยงสัตว์น า้ (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
พืชผัก
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.4.2 พื นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน ้า โดยจะพิจารณาจากพื นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้  และ
จะต้องเป็นพื นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื นที่ส่วนหนึ่งของพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั น  ใน
การศึกษาจึงน้าพื นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากนั นจึงท้าการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื นที่ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน ้าชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ท้าการตัดออกแล้ว
ในขั นตอนการศึกษาพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก และตัดพื นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้วออก 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ดังรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เก ตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
และพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกแยกเป็นรายพืช ดัง
ตารางที่ 1.4-2 และแสดงพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเก ตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเก ตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)
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ตารางที่ 1.4-2 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
  

   
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่บริเวณท้ายน ้าของล้าน ้าย่อยต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยทางด้านทิศตะวันออก
ของลุ่มน ้า ซึ่งจะมีพื นที่หนาแน่นมากที่สุดบริเวณแม่น ้าปากพนัง โดยลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ที่เหมาะสม
ส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 2,053,666 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.63 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการ
พัฒนาระบบชลประทานไปแล้ว 783,453 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของพื นที่ลุ่มน ้า และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่
สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 1,270,213 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.81 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
  

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด  1,375,765   25,272    19,371  8,363,718    334,295  10,118,420

พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก  1,184,712   24,023      2,941  2,345,277    252,720    3,809,673

พื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบชลประทาน    449,413   12,181        726    728,451      79,441    1,270,213
ร้อยละของพื นทีศั่กยภาพการพฒันาระบบ
ชลประทานต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลูก       37.93    50.71      24.69       31.06       31.43         33.34

- พื นทีก่ารเกษตรทั งหมด       32.67    48.20        3.75         8.71       23.76         12.55

 - พื นทีลุ่่มน ้าทั งหมด         2.76      0.07        0.00         4.48         0.49           7.81
หมายเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน า้ (Aquatic plan), สถานท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น า้ (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสาน /ไร่นาสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชผัก พืชไร่
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทาน จากการวิเคราะห์ด้วย GIS   
ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพื นที่ป่าไม้ 6, 237,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.35 
ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า เห็นได้ว่า ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีการอนุรักษ์ป่าต้นน ้า มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีพื นที่มากที่สุด คือ ป่า
อนุรักษ์ และรายละเอียดของพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แสดงดังตารางที่ 1.5-1 และรูปที่ 1.5-1 นอกจากนี  ยังมี
อุทยานแห่งชาติที่มีพื นที่ครอบคลุมอยู่ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีจ้านวน 10 แห่ง มีพื นที่รวม 1,253,718 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 13.16 ของพื นที่ลุ่มน ้า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 5 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง และพื นที่ชุ่มน ้าอีก 
2 แห่ง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-2  
 โดยภาพรวมของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มาก ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน ้า
สาขาที่มีโครงการฟื้นฟูสภาพป่าของกรมป่าไม้ อย่างไรก็ตาม ป่าสงวนแห่งชาติเหล่านี มิได้เป็นสภาพป่าทั งหมด 
ส่วนใหญ่ได้ถูกบุกรุกเป็นพื นที่เกษตร และพื นที่อยู่อาศัยไปแล้ว แต่ก็ยังมิได้ท้าการเพิกถอน ดังนั น พื นที่เหล่านี จึง
ยังคงสภาพเป็นป่าไม้อยู่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  โดยบางบริเวณไม่มีสภาพป่าไม้ 
  

ตารางที่ 1.5-1 ประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่ินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน  าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 
 

    

 
 จากข้อมูลประเภทของทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 พบว่า 
ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นประเภทป่าดิบชื นพื นที่ 2,585,976 คิดเป็นร้อยละ 15.90 ของพื นที่
ลุ่มน ้า สามารถแยกประเภทตามสภาพของทรัพยากรป่าไม้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-3 และรูปที่ 1.5-2 
ส้าหรับความหมายของทรัพยากรป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 882.04      551,273      3.39                         

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 6,430.00   4,018,750   24.71                       

3 E เขตพื นท่ีป่าเศรษฐกิจ (Economic) 2,471.13   1,544,454   9.50                         

4 N พื นท่ีกันออก (Non - RFD control) 103.17      64,482        0.40                         

5 NF ไม่มีข้อมูล 93.52       58,447        0.36                         

รวม 9,979.85 6,237,406 38.35                 

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ
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ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่
1 อุทยำนแห่งชำติ 10 แห่ง 2,006.05 1,253,781             7.71

1.1 แก่งกรุง 541.00        338,125    369.04      230,649                      1.42
1.2 เขาน า้ค้าง 212.00        132,500    130.04      81,275                        0.50
1.3 เขาปู่-เขาย่า 694.00        433,750    184.83      115,521                      0.71
1.4 เขาหลวง 570.00        356,250    358.45      224,029                      1.38
1.5 ใต้ร่มเย็น 425.00        265,625    31.62       19,762                        0.12
1.6 น า้ตกโยง 205.00        128,125    80.89       50,555                        0.31
1.7 น า้ตกส่ีขีด 145.00        90,625     143.05      89,404                        0.55
1.8 น า้ตกหงาว 668.00        417,500    318.79      199,241                      1.22
1.9 บูโดสุไหงปาดี 341.00        213,125    340.17      212,608                      1.31
1.10 หมู่เกาะชุมพร 317.00        198,125    49.18       30,737                        0.19

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 6 แห่ง 1,648.84 1,030,525 6.34            
2.1 อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนอื 664.99        415,620    218.69      136,684                      0.84
2.2 อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ 315.00        196,875    437.00      273,128                      1.68
2.3 ทุ่งระยะ-นาสัก 338.64        211,650    137.88      86,175                        0.53
2.4 ควนแม่ยายหม่อน 464.00        290,000    347.56      217,223                      1.34
2.5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 201.00        125,625    201.21      125,755                      0.77
2.6 ฮาลา-บาลา 433.16        270,725    306.50      191,560                      1.18

3 เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 5 แห่ง 311.98   194,987   1.1988        
3.1 แหลมตะลุมพุก 56.73         35,456     66.63       41,642                    0.2560
3.2 เขาประ-บางคราม 186.40        116,500    59.68       37,302                    0.2293
3.3 เขาปะช้าง-แหลมขาม 235.00        146,875    182.34      113,960                  0.7006
3.4 ป่ารังไก่ 0.25           157          0.06         37                          0.0002
3.5 ป่ากราด 4.12           2,575       3.27         2,046                     0.0126

4 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 6 แห่ง 467.54   292,210   1.80            
4.1 ทุ่งคา 573.37            358,358 64.04       40,024                      0.246
4.2 ปากพนงั 10.84                6,777 71.68       44,800                        0.28
4.3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลนอ้ย 355.36        222,097    120.39      75,244                        0.46
4.4 อ่าวปัตตานี 14.36         8,978       14.37       8,978                         0.06
4.5 ป่าพรุ 71.68         44,800     189.29      118,307                      0.73
4.6 อ่าวบ้านดอน 9.52           5,950       7.77         4,857                         0.03

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกร้อยละของพ้ืนที่
ในลุ่มน้้ำภำคใต้
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ตารางที่ 1.5-3 ประเภทของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่ใน
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

1 ป่าชายเลน MG 209.40        130,872.83    0.80                            
2 ป่าชายหาด BE 3.65           2,282.14       0.01                            
3 ป่าดิบชื น ME 4,137.56     2,585,976     15.90                          
4 ป่าดิบแล้ง DE 86.82         54,260          0.33                            
5 ป่าที่พื นฟูตามธรรมชาติ SG 231.22        144,511        0.89                            
6 ป่าเบญจพรรณ MD 70.91         44,317          0.27                            
7 ป่าไผ่ BB 4.69           2,932           0.02                            
8 ป่าพรุ SW 186.39        116,494        0.72                            
9 ไม่มีข้อมูล NF 101.44        63,401          0.39                            

รวม 5,032.07   3,145,047   19.34                    

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-1 ขอบเขตพื นที่ป าสงวนแห่งชาติในลุ่มน  าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก
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1.5.2 ชั นคุ ภาพลุ่มน  า 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2544 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 5 พื นที่ 
7,670,748 ไร่ หรือ 12,273.20 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 47.16 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งเป็นพื นที่เกษตรกรรม 
นอกจากนี  ยังมีพื นที่ที่อยู่ในเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A 1,508,692 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.28 ของพื นที่ลุ่มน ้า เป็น
พื นที่ป่าไม้และยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่ควรมีการอนุรักษ์ไว้เป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธาร เนื่องจากมี
ลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรงไม่ว่า
พื นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ส้าหรับพื นที่เกษตรกรรมของประชากรในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะอยู่
ในพื นที่ทางตอนล่างของลุ่มน ้าและบริเวณรอบๆ แม่น ้า รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.5-4 และขอบเขตชั น

คุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก แสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่ 1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ทีด่ินส าหรับชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ

(ตร.กม.) (ไร่) ภำคใต้ฝ่ังตะวันออก
1A ป่าต้นน า้ล้าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น       2,413.91       1,508,692                        9.28
1AR ป่าต้นน า้ล้าธาร ห้ามมีการใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น          299.30          187,060                        1.15
1B ป่าต้นน า้ล้าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ          462.51          289,068                        1.78
1BR ป่าต้นน า้ล้าธาร และควบคุมการใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ          293.44          183,402                        1.13
2 ท้าเหมืองแร่ สวนยางพารา หรือพืชที่มีความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ       3,019.17       1,886,984                      11.60
3 ท้าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินตื นปลูกป่าและทุ่งหญา้ ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล       2,859.00       1,786,873                      10.99
4 ท้าไม้ เหมืองแร่ ถ้าดินลึกลาดชันมากปลูกไม้ผล ลาดชันนอ้ยปลูกพืช       4,359.82       2,724,888                      16.75
5 ท้าไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญา้ พืชไร่ ข้าว     12,273.20       7,670,748                      47.16
N ไม่มีข้อมูล           35.48            22,174                        0.14
W แหล่งน า้             8.09             5,057                        0.03

รวม 26,023.91   16,264,945 100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุ ภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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1.6 ประชากร เศร ฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีทั งสิ น 3,628,461 คน แยก
เป็นประชากรชาย 1,797,679 คน และประชากรหญิง 1,830,782 คน จ้านวนครัวเรือน 1,015,050 ครัวเรือน เฉลี่ย 
4 คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 1,844,255 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.83 ของจ้านวน
ประชากรทั งลุ่มน ้า  
 
1.6.2 เศร ฐกิจและสังคม 

 ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยพื นที่ 10 จังหวัด 68 อ้าเภอ และ 469 ต้าบล/เทศบาล และ 
3,326 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง 
ยะลา สงขลา และสุราษฎร์ธานี (จังหวัดระนอง ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บริเวณขอบของลุ่มน ้า 
และเป็นพื นที่ป่าไม้) จากข้อมูล กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศร ฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 
 
 
  

รำยละเอียด หน่วย รวม
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ลุม่น้้ำภำคใต้

ฝ่ังตะวันออก
1.  เขตกำรปกครอง

หมูบ่า้น 682          6           896                 512          4                    519          4           108        346          249            3,326          
ต้าบล 65            2           119                 75            1                    107          1           22         42            35             469             
อ้าเภอ 8              2           16                  13            1                    12            1           5           5              5               68               
จังหวดั 1              1           1                    1              1                    1              1           1           1              1               10               

2.  โครงสร้ำงด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ้านวนประชากรชายในลุ่มน ้า คน 232,525     1,810     563,009           356,618     2,849              268,281     2,174     55,551    201,985     112,878      1,797,679   
จ้านวนประชากรหญิงในลุ่มน ้า คน 233,982     1,774     572,832           363,637     2,847              275,880     2,231     56,677    207,487     113,437      1,830,782   
จ้านวนประชากรในลุ่มน ้า คน 466,507     3,584     1,135,840         720,255     5,695              544,161     4,405     112,228  409,472     226,314      3,628,461   
ร้อยละของประชากรในลุ่มน ้า ร้อยละ 12.86        0.10       31.30              19.85        0.16                15.00        0.12       3.09       11.29        6.24           
จ้านวนครัวเรือนในจังหวดั ครัวเรือน 154          187        469                 170          139                152          164        113        387          286            
จ้านวนครัวเรือน ครัวเรือน 148,325     1,089     352,184           170,364     1,583              128,914     1,431     26,651    118,708     65,800        1,015,050   
ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า ร้อยละ 14.61        0.11       34.70              16.78        0.16                12.70        0.14       2.63       11.69        6.48           
ประชากรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 3              3           3                    4              4                    4              3           4           3              3               4                  
วยัแรงงาน คน 264,515     2,216     603,200           340,651     3,915              256,366     2,540     47,381    213,881     114,453      1,844,255   
ร้อยละของวยัแรงงานในลุ่มน ้า คน 56.70        61.83     53.11              47.30        68.74              47.11        57.67     42.22     52.23        50.57         50.83          
ประชากรในจังหวดั คน 484,722     614,869  1,513,163         719,930     500,378           642,169     505,129  475,527  1,335,768  983,486      
ร้อยละของประชากรในจังหวดั ร้อยละ 96.24        0.58       75.06              100.05      1.14                84.74        0.87       23.60     30.65        23.01         
วยัแรงงานเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2              2           2                    2              2                    2              2           2           2              2               2                  

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบงัคับ) 117,942     243        246,274           97,458      728                99,563      1,663     12,213    99,562      59,892        735,538      
ม.4-ม.6 (หรือเทยีบเทา่) 16,698      35         37,802             22,022      210                21,185      615        2,762     16,799      8,599         126,727         
อนปุริญญาหรือเทยีบเทา่ 8,246        19         20,882             7,871        68                  7,911        338        2,012     7,365        3,781         58,493        
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 7,365        16         20,095             9,590        10                  9,321        127        1,282     6,492        3,539         57,837        
ก้าลังศึกษา 81,927      868        175,037           139,138     1,038              131,407     1,532     26,318    76,109      36,571        669,945      
ไม่รู้หนงัสือ 3,955        -            11,328             26,258      150                14,597      1,020     7,320     8,912        3,000         76,540        

3.  โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนที่และกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นทีก่ารเกษตร ไร่ 3,059,499  26,945    3,418,392         2,467,173  39,428            1,060,019  26,959    575,361  1,742,247  2,416,646    14,832,669 
ครัวเรือนทีป่ระกอบอาชีพเกษตร ครัวเรือน 52,456      664        102,197           44,553      386                42,284      494        8,581     36,784      24,148        312,547      
พื นทีก่ารเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 40            37         26                  35            58                  19            30         46         35            78             404             
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 75,440      726        122,598           67,353      625                54,024      885        11,524    47,711      30,031        410,917      
ของตนเองและเช่า ครัวเรือน -              -            -                     -              -                    -              -            -            -              -                -                  
เช่า ครัวเรือน 1,171        -            6,742              3,600        50                  2,716        10         1,058     1,832        1,036         18,215        

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ทา้นา ไร่ 18,513      -            701,690           158,384     -                    269,114     -            42,086    145,101     27,164        1,362,052   
ทา้ไร่ ไร่ 27,699      -            79,615             17,033      10,420            11,234      -            8,567     15,034      17,264        186,866      
ทา้สวน ไร่ 1,359,482  2,775     621,468           277,392     3,479              127,459     355        58,580    128,117     443,126      3,022,233   
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 1,926        -            25,063             4,026        55                  4,257        -            125        3,512        4,752         43,716        
เลี ยงสัตวเ์พื่อขาย ครัวเรือน 7,107        14         30,068             14,986      -                    14,687      67         3,016     11,445      6,405         87,795        
ประมง ครัวเรือน 2,168        -            9,748              1,586        -                    3,329        40         203        2,340        1,880         21,294        
เพาะเลี ยงสัตวน์ ้า ครัวเรือน 539          -            5,848              838          2                    1,906        44         198        489          960            10,824        

3.3  รำยได้เฉลีย่ครัวเรือนเกษตร บาท/ครัวเรือน/ปี 1,674,200  387,833  990,583           554,982     518,625           758,399     300,333  441,973  1,022,845  1,160,217    7,809,991   
3.4  อำชีพรับจ้ำง ครัวเรือน 17,019      238        41,944             31,683      58                  25,904      95         4,302     15,346      9,092         145,681      

จังหวัดในลุม่น้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก

คน
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศร ฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 (ต่อ  
 

 
 
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวม
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ลุม่น้้ำภำคใต้

ฝ่ังตะวันออก
5.  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร

5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค
หมูบ่า้นท่ีมีไฟฟ้าใช้ หมูบ่า้น 663          6           1,007              501          3                    540          4           89         372          252            3,437          
ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้ ครัวเรือน 40,656      768        85,015             37,481      428                43,710      895        8,000     38,430      19,826        275,209      
มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ เคร่ือง 1,139        -            1,241              529          2                    416          6           96         158          404            3,991          
หมูบ่า้นท่ีมีถนนไปอ้าเภอ หมูบ่า้น 666          6           1,014              556          4                    541          4           100        376          255            3,522          

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ความพอเพียงของน ้าด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 77,215      736        152,914           84,711      936                69,676      868        15,890    56,280      33,604        492,830      
ความพอเพียงของน ้าใช้ ครัวเรือน 77,182      737        153,052           84,398      936                69,813      884        15,597    56,165      34,016        492,780      
ความไม่เพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร ไร่ 134,892     -            156,333           12,341      150                6,800        -            2,024     17,996      134,078      464,614      
ความไม่เพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร ครัวเรือน 6,355        -            11,147             1,319        -                    1,054        -            686        2,026        3,128         25,715        

6.2  คุณภำพ
แหล่งน ้าผิวดิน แหง่ 1,379        12         1,937              1,178        7                    655          2           175        652          518            6,515          
 -   คุณภาพเหมาะสมดี แหง่ 1,007        10         865                 748          1                    358          2           72         219          224            3,506          
 -   คุณภาพเหมาะสมพอใช้ แหง่ 334          2           888                 350          6                    288          -            97         408          247            2,620          
 -   คุณภาพไม่เหมาะสม แหง่ 38            -            184                 80            -                    9              -            6           25            47             389             

จังหวัดในลุม่น้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก



บทท่ี  2

โครงสร้างพืน้ฐานของลุ่มน ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้า (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เป็นโครงการสูบน ้าและส่งน ้าไปตามระบบส่งน ้าให้เกษตรกร ปัจจุบันได้
แยกงานสูบน ้าด้วยไฟฟ้ามารวมกับกรมชลประทาน) ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กรมทรัพยากรน ้า กรม
ชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากข้อมูลที่ท้าการรวบรวมและทบทวนจากรายงาน
โครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า 
2546 พบว่า มีโครงการของกรมชลประทาน จ้านวนโครงการรวม 825 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 
2.1-1 และต้าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.1-1 

 
ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าต่างๆ ในปจัจุบันลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

  

ล้าดับ ประเภทโครงการ จา้นวนโครงการ ความจเุก็บกัก พื นที่รับประโยชน์
(ล้าน ลบม.) (ล้านไร่)

1 โครงการขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง 37 91 1.256
2 โครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลฯ 

และหนว่ยงานอื่นๆ
406 18.35 0.534

3 งานศูนย์บริการเกษตรกรเคล่ือนที่ 210 - 0.127
4 โครงการขุดลอกหนองน า้และคลองธรรมชาติ 127 0.56 0.065
5 โครงการสูบน า้ด้วยไฟฟ้า 32 - 0.045
6 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย-มาเลเซีย 13 - 0.013

รวม 825 109.91 2.040



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล ก  และโครงการสูบน  าด้วย
ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีจ้านวน
รวมกันทั งสิ น 37 โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บกักทั งหมด 91 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื นที่ชลประทานรวมกัน 
ทั งสิ น 1.256 ล้านไร่ 
 โครงการขนาดใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปัตตานี (เข่ือนปัตตานี) โครงการส่ง
น ้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน ้าบางนรา โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามูโนะ โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปากพนัง
ตอนล่าง เป็นต้น ส้าหรับโครงการขนาดกลางมีหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการพรุบาเจาะ–ไม้แก่น 
โครงการสุไหงปาดีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการชลประทานน ้าแบ่ง โครงการชลประทานใกล้บ้าน 
โครงการชลประทานปิเหล็ง โครงการชลประทานท่าพรุ โครงการปาเสมัส โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าใส ฝาย
คลองไม้เสียบ ฝายเสาธง ปตร.คลองชะอวด-แพรกเมอืง เป็นต้น 
 
2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า คลองส่งน ้า หนอง บึง สระน ้า 
บ่อน ้าตื น บ่อน ้าบาดาล ภาชนะเก็บกักน ้า และอื่นๆ ซึ่งใช้เวลาในการด้าเนินการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการ
จ่ายค่าชดเชยส้าหรับที่ดิน โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กของกรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ ในพื นที่ลุ่ม
น ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีจ้านวนทั งสิ น 756 โครงการ พื นที่รับประโยชน์ 0.739 ล้านไร่ ความจุเก็บกัก 18.91 
ล้าน ลบ.ม. ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเพิ่มความจุเก็บกักของแหล่งน ้าในพื นที่ต่างๆ ที่
อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตรกรรมตามแนวล้าน ้า  
 อย่างไรก็ตาม พื นที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน ้า  

ท้าให้การน้าน ้าไปใช้ท้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะ
ลดลงอีกประมาณ 30% ถึง 40% 
 
2.1.3 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าเป็นโครงการที่ไม่มีความจุเก็บกักน ้า มีลักษณะเป็นการสูบน ้าจากล้าน ้าสายหลัก 
และสาขาไปยังระบบการกระจายน ้าที่ครอบคลุมพื นที่รับประโยชน์ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน แต่เนื่องจากการด้าเนินการในช่วงแรกเป็นการจัดตั งหรือให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น ้า เพื่อท้าหน้าที่ในการบริหารการใช้น ้ากันเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการดูแลรักษา
ระบบส่งน ้า ท้าให้ประสิทธิภาพการส่งน ้าลดลง อีกทั งงบประมาณในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน ้าไม่
เพียงพอ เพราะกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ช่วยแบกรับภาระค่ากระแสไฟฟ้าครึ่งหนึ่งแทนเกษตรกรในปี
แรกๆ ของการส่งน ้าเท่านั น ท้าให้การขยายโครงการมีขีดจ้ากัด ปัจจุบันได้ให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
และด้าเนินการโอนถ่ายภาระกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในพื นที่ ลุ่มน ้ายมมี
โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า จ้านวนทั งสิ น 32 โครงการ พื นที่ส่งน ้า 0.045 ล้านไร่  
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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2.1.4 แหล่งน  าตามธรรมชาติ แก้มลงิ บ่อน  าชุมชน 

 จากการน้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้ามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื นที่ขอบเขตแหล่งน ้า (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื นที่  ไร่  ความจุ  ล้าน ลบ.ม.  
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  4,110 19.73 

-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 13,825 66.36 

รวม 17,935 86.90 

 
 
2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

 จากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงานแผน
ลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1 และต้าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

แสดงดังรูปที่ 2.2-1 
 

ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจ านวนแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  า ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่างๆ 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรมพัฒนำ กรมโยธำธกิำร กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ที่ดิน และผังเมอืง และพันธุพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน า้ธรรมชาติ 13
2 บ้ารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างระบบ 4 30
3 พัฒนาแหล่งเก็บกักน า้ใหม่ 164 10
4 ระบบส่งน า้ ระบบระบายน า้ และระบบ

แพร่กระจายน า้
73 3

5 ระบบผันน า้ (เล่ียงเมือง และข้ามลุ่มน า้) 1
6 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน า้และฝายชะลอน า้ 14 13
7 งานป้องกันบรรเทาภัยน า้ท่วม 15 4 4
8 แก้มลิงธรรมชาติและพื นที่เกษตรรับน า้นอง 3

รวม 260 70 4 4 13



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 2 โครงสรา้งพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ



บทท่ี  3

ความต้องการใช้น ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น  า 

 
 
3.1 การศ ก าและประเมินความต้องการใช้น  า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น ้า และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการประเมินความ
ต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปีข้างหน้า 
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของลุ่มน ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1  
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ ก าและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่างๆ ของลุ่มน  า  
 

กิจกรรมการใช้น  า การศ ก า ประเมินความต้องการใช้น  า 

 ข้อมูล การประเมิน ค านว  

การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน า้ดบิ/ก้าลงัผลติ 
- ประชากร 

ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/
ความต้องการใช้น า้ และแผนงาน
ขยายก้าลังผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปลูกพืชใน
พื นที่ลุ่มน ้า ได้แก่ 
- ชนิดพชื 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น ้า/ปริมาณน ้าที่ส่งให้แก่พื นที่
ชลประทาน 
- การขาดแคลนน า้ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจา้ลองปริมาณความ
ต้องการใช้น ้าโดยใช้แบบจา้ลอง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นที่
ชลประทาน) และ SWAT (พื นที่
เกษตรน ้าฝน) จาก Cropping 
Pattern และฝนใช้การจากสถานี
ตรวจวัดเป็นรายลุ่มน า้ย่อย 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น ้า/อัตราการใช้น า้ 
(สภาพปัจจุบนัและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
รายจังหวัดและประเมินอัตราการใช้
น ้า 

การปศุสัตว ์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดบัต้าบล 
(สภาพปัจจุบนัและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรราย
จังหวัด 

รักษาระบบนิเวศน์ทา้ยน า้ ปริมาณน า้ต่้าสุดที่เคยเกิด  
(ลบ.ม./วัน/ตร.กม.) 

ไม่น้อยกว่าปริมาณน า้ต่า้สุดที่เคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพื นที่รับน า้ 
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3.2 น  าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

 ความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากร
ทั งหมด ทั งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกัน โดยได้จ้าแนกอัตรา
การใช้น ้าของประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล นอกเขตเทศบาล และ
การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี  

- เทศบาลนคร    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลต้าบล    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ก้าหนดอัตราการใช้น า้เท่ากับ    400 ลิตร/คน/วนั 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกมีส้านักงานประปารวม 16 แห่ง แบ่งออกเป็น 36 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 106,272 
ราย ปริมาณการผลิตรวม 40.91 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 49.09 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียด
ของแต่ละหน่วยบริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
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ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลประปาป ีพ.ศ.2552 จากเว บไ ต์การประปาส่วนภูมิภาค 
 

 
 

ล้ำดับ ภำค เขต ส้ำนักงำน หน่วยบริกำร-แมข่่ำย ผู้ใช้น้้ำ ปริมำณกำรผลิต ควำมต้องกำรน้้ำดิบ แหล่งน้้ำดิบปัจจุบัน
ประปำ (รำย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

1 4 กาญจนดิษฐ์ แม่ข่ายกาญจนดิษฐ์  4,572 1,239,591 1,487,509 คลองกระแดะ 
2 4 กาญจนดิษฐ์ หนว่ยบริการดอนสัก  2,160 846,798 1,016,158 ฝายน า้ฉา, รับน า้จากหนว่ยบริการบ้านใน 
3 4 กาญจนดิษฐ์ หนว่ยบริการบ้านใน  535 146,814 176,177 น า้ตกบ้านใน 
4 4 เกาะสมุย แม่ข่ายเกาะสมุย  10,601 7,130,861 8,557,033 น า้ตกหินลาด,พรุหนา้เมือง,พรุกระจดู,ซื อ

น า้ RO บริษัท Unversal Utlty ผลิตจาก
น า้ทะเล 

5 4 ไชยา แม่ข่ายไชยา  2,013 465,526 558,631 บ่อบาดาล,รับน า้จากหนว่ยบริการท่าฉาง
และพุนพิน 

6 4 ไชยา หนว่ยบริการท่าฉาง  856 225,183 270,220 บ่อบาดาล,รับน า้จากหนว่ยบริการพุนพิน,
 สนง.ป.สฎ. 

7 4 ไชยา หนว่ยบริการท่าชนะ  1,022 264,125 316,950 คลองท่ากระจาย 
8 4 ชุมพร แม่ข่ายชุมพร  24,320 8,900,886 10,681,063 คลองท่าตะเภา 
9 4 หลังสวน แม่ข่ายหลังสวน  6,781 2,912,569 3,495,083 คลองหลังสวน,คลองละแม 
10 4 หลังสวน หนว่ยบริการสวี  1,265 569,292 683,150 คลองสวี 
11 4 หลังสวน หนว่ยบริการปากตะโก  1,375 877,490 1,052,988 รับน า้จากแม่ข่าย 
12 4 ชะอวด แม่ข่ายชะอวด  2,325 536,801 644,161 คลองชะอวด 
13 4 ชะอวด หนว่ยบริการป่าพะยอม  649 156,120 187,344 อ่างเก็บน า้ห้วยน า้ใส 
14 4 ปากพนงั แม่ข่ายปากพนงั  8,257 2,677,810 3,213,372 แม่น า้ปากพนงั, อ่างเก็บน า้บ้านตรง 
15 4 ปากพนงั หนว่ยบริการเชียรใหญ ่ 551 142,252 170,702 คลองชลประทานเชียรใหญ ่
16 4 ขนอม แม่ข่ายขนอม  2,257 829,015 994,818 คลองบ้านกลาง (จดุบรรจบคลองบางคู), 

น า้ตกเขาเสม็ดขุน 
17 4 ขนอม หนว่ยบริการสิชล  845 222,392 266,870 บ่อบาดาล 
18 4 นครศรีธรรมราช แม่ข่ายนครศรีธรรมราช (พระพรหม)  1,147 632,451 758,941 คลองเสาธง 
19 4 นครศรีธรรมราช หนว่ยบริการร่อนพิบูลย์  2,230 533,253 639,904 ห้วยเหมืองลึก, น า้ตกแม่เศรษฐี 
20 4 นครศรีธรรมราช หนว่ยบริการท่าศาลา  852 191,789 230,147 บ่อบาดาล 
21 4 นครศรีธรรมราช หนว่ยบริการสระแก้ว  208 39,357 47,228 น า้ตกเขาสุนนัทา 
22 4 ท่าแซะ แม่ข่ายท่าแซะ  1,289 374,599 449,519 คลองท่าแซะ 
23 4 ท่าแซะ หนว่ยบริการปะทิว  593 188,766 226,519 อ่างเก็บน า้เทคโน 
24 4 ท่าแซะ หนว่ยบริการมาบอ้ามฤต  912 209,750 251,700 ฝายห้วยแกร 
25 4 เกาะพะงัน แม่ข่ายเกาะพะงัน  926 319,175 383,010 ขุมเหมืองเหรียญชัย,บ่อน า้ตื น 
26 5 นาทวี แม่ข่ายนาทวี  1,563 373,231 447,877 คลองนาทวี 
27 5 นาทวี หนว่ยบริการจะนะ  1,367 418,650 502,380 คลองจะนะ (คลองนาทวี) 
28 5 พัทลุง หนว่ยบริการพนาทุ่ง-ทะเลนอ้ย  310 147,261 176,713 บ่อน า้ตื น และทะเลนอ้ย 
29 5 สายบุรี แม่ข่ายสายบุรี  2,225 644,111 772,933 แม่น า้สายบุรี 
30 5 นราธิวาส แม่ข่ายนราธิวาส  10,891 4,571,655 5,485,986 คลองปูตะ 
31 5 นราธิวาส หนว่ยบริการตันหยงมัส  1,294 391,833 470,200 คลองตันหยงมัส 
32 5 รือเสาะ แม่ข่ายรือเสาะ  1,056 290,163 348,196 แม่น า้สายบุรี 
33 5 รือเสาะ หนว่ยบริการศรีสาคร  468 162,523 195,028 แม่น า้สายบุรี 
34 5 สุไหงโก-ลก แม่ข่ายสุไหงโก-ลก  7,324 2,926,203 3,511,444 แม่น า้โก-ลก 
35 5 สุไหงโก-ลก หนว่ยบริการสุคิริน  325 78,069 93,683 แม่น า้สายบุรี 
36 5 สุไหงโก-ลก หนว่ยบริการตากใบ  908 273,715 328,458 แม่น า้โก-ลก (บริเวณชลประทานมูโนะ๊) 

รวมทัง้หมด 106,272 40,910,079 49,092,095
ทีม่ำ: เวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ้านวนผู้ใชน้ ้า เปน็ขอ้มูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมาณการผลิตและความต้องการน ้าดิบเปน็ขอ้มูลป ี2551 
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3.3 น  าใช้เพื่อการเก ตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการใช้น ้า
โดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย มีรายละเอียดดังนี  
 1  การค านว ความต้องการใช้น  าชลประทานด้วยแบบจ าลอง WUSMO 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าชลประทานได้ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื นฐานในการค้านวณสรุปได้ดังนี  

- พื นที่เพาะปลูก 
- อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื นที่เพาะปลูก 
- สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
- ชนิดของพืชที่ปลูก 
- ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื นที่ 

  แบบจ้าลอง WUSMO มีขั นตอนการค้านวณและข้อก้าหนดพื นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้น  าของพืชใดๆ (ETo) การประเมินความต้องการใช้น ้าของ
พืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี   
 

    ETo = Kc x Etp 
 

   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโตของ
พืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 3.3-1 

และตารางที่ 3.3-2รวบรวมจากเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน ส้านักอุทก
วิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ข้ำว กข. ข้ำวขำวดอก

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

ข้ำวฟ่ำง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว งำ ทำนตะวัน แตงโม กะหล่้ำดอก คะน้ำ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บำนช่ืน ข้ำวนำหว่ำนน้้ำตม 
(สุพรรณบุรี 1)

1 0.9 0.6 1.11 0.41 0.5 0.55 0.49 0.57 0.49 0.49 0.56 0.67 0.89 0.46 0.59 0.59 0.59 0.68 0.25 0.82
2 0.94 0.7 1.18 0.43 0.57 0.58 0.52 0.62 0.74 0.58 0.6 0.86 0.95 0.54 0.66 0.6 0.67 0.84 0.42 0.84
3 0.98 0.86 1.23 0.5 0.68 0.71 0.59 0.73 1 0.73 0.62 1.21 1 0.61 0.74 0.64 0.77 0.98 0.56 1.09
4 1.13 1.05 1.27 0.63 0.89 0.84 0.73 0.91 1.24 0.96 0.64 1.44 1.03 0.64 0.82 0.71 0.85 1.08 0.68 1.05
5 1.21 1.2 1.29 0.95 1.12 0.96 0.91 1.13 1.13 1.06 0.66 1.59 1.04 0.7 0.91 0.81 0.93 1.14 0.79 0.95
6 1.27 1.3 1.3 1.08 1.26 1.01 1.05 1.22 1.05 1.1 0.69 1.48 1.02 0.74 0.98 0.9 0.97 1.18 0.88 1.42
7 1.32 1.39 1.3 1.14 1.33 1 1.12 1.25 0.58 1.11 0.73 1.35 1 0.65 1.05 0.96 0.97 1.19 0.95 1.36
8 1.3 1.42 1.3 1.16 1.35 0.95 1.15 1.23 0.39 1.08 0.77 1.12 0.6 1.1 1.04 0.93 1.18 1.01 1.07
9 1.26 1.4 1.28 1.14 1.34 0.78 1.14 1.16 0.3 1.01 0.83 0.8 1.12 1.07 0.84 1.14 1.05 1.04
10 1.21 1.36 1.26 1.07 1.3 0.59 1.09 1 0.88 0.9 0.6 1.12 1.08 0.72 1.1 1.11
11 1.11 1.32 1.22 0.92 1.2 0.5 0.99 0.78 0.63 0.94 0.52 1.09 1.09 0.6 1.04 1.09
12 0.85 1.24 1.17 0.67 1 0.83 0.68 0.49 0.98 0.41 1.04 1.07 0.52 1.2
13 0.75 1.1 1.06 0.48 0.77 0.69 0.64 0.8 0.96 1.04 0.86
14 1.09 0.92 0.88 0.35 0.58 0.61 0.62 0.7 0.85 1.01 0.87
15 0.3 0.57 0.63 0.72 0.95
16 0.55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
มะนำว 
(1-3ปี)

มะนำว (3-5ปี) มะมว่ง ส้มโอ หญำ้แฝก กุหลำบ หญำ้รูซ่ี หญำ้เน
เปียร์แคระ

ถ่ัวไมยรำ กล้วยน้้ำว้ำ ปทุมมำ ธปูฤำษี ขนุน มะลิ กล้วยหอม ฝ้าย อ้อย ละหุ่ง หนอ่ไม้ฝร่ัง เผือก

มีค. 0.91 0.97 1.04 0.91 0.62 1.21 0.43 1.42 1.02 1.76 0.72 1 1.14 1.82 0.71 0.47 0.7 0.62 0.93
เมย. 1.17 1.25 1.06 0.87 0.79 1.25 0.8 1.67 1.63 0.65 1.31 0.82 1.57 1.03 0.68 0.79 1 1.15
พค. 1.25 1.31 1.04 1 1.06 0.93 0.68 1.67 1.92 0.27 0.71 1.48 1.4 1.4 1.08 0.85 0.82 1.27 2.06
มิย. 1.3 1.38 1.84 1.73 1.07 1.04 0.96 1.49 1.77 0.48 0.85 1.38 1.11 1.46 0.98 1.03 0.84 1.31 2.16
กค. 1.12 1.17 2.06 2.04 1.24 1.6 0.76 1.03 0.53 2.48 0.52 1.07 1.07 0.7 1.61 0.75 1.2 0.81 1.07 1.62
สค. 0.94 0.99 2.33 2.17 1.09 1.37 0.72 0.93 1.15 2.58 0.49 1.23 1.26 1.34 1.68 0.55 1 0.73 0.88 1.46
กย. 1.15 1.18 2.07 1.79 1 1.66 0.6 0.85 1.23 2.75 0.92 1.3 1.46 1.69 1.8 0.86 0.6 0.71
ตค. 1.23 1.25 2.12 1.82 0.99 1.76 0.83 0.57 0.6 1.86 0.55 1.23 0.68 1.8 1.84 0.65 0.41 0.56
พย. 1.03 1.06 2.29 1.74 1.08 1.39 0.44 1.18 0.42 1.25 0.41 1.23 0.5 1.68 1.5 0.5 0.47
ธค. 0.99 1.07 1.54 1.44 0.69 1.44 0.93 1.47 0.52 0.88 0.57 1.34 0.96 1.93 1.5 0.42 0.54
มค. 0.88 0.96 1.44 1.32 0.6 0.70 0.64 1.29 0.7 1.11 1.38 0.99 1.82 1.78 0.66
กพ. 0.85 0.92 1.29 1.19 0.66 0.78 0.95 1.4 0.87 1.25 1.24 0.79 1.02 1.6 0.66

สัปดำห์

เดือน
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman 
 

 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มนีำคม เมษำยน พฤษภำคม มถุินำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

แม่ฮ่องสอน 3.13 3.94 5.22 6.26 5.37 4.24 3.98 3.77 3.95 3.88 3.45 2.97
แม่สะเรียง 3.33 4.14 5.43 7.05 5.42 4.07 3.84 3.7 4 4.03 3.65 3.17

เชยีงราย 3.08 3.97 5.03 5.89 5.37 4.7 4.4 4.18 4.29 4.03 3.38 2.87
พะเยา 3.22 4.19 5.51 6.04 5.44 4.93 4.47 4.3 4.29 3.97 3.36 2.88
เชยีงใหม่ 3.17 4.01 4.8 5.31 5.04 4.19 3.87 3.67 3.84 3.78 3.31 2.94
ล้าปาง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13
ล้าพูน 3.33 4.4 5.71 6.45 5.58 4.9 4.59 4.27 4.15 3.91 3.4 3.01
แพร่ 3.66 4.61 5.97 6.8 5.74 5.01 4.64 4.33 4.23 4.22 3.81 3.43
นา่น 3.2 4.03 5.07 5.78 5.23 4.63 4.28 4 4.12 4.05 3.48 3

ท่าวังผา 3.06 3.68 4.89 5.52 5.03 4.28 3.98 3.81 4.05 3.84 3.27 2.78
อุตรดิตถ์ 3.8 4.54 5.52 6.18 5.41 4.54 4.33 4.06 4.25 4.4 3.98 3.62
ตาก 3.93 5.37 6.9 7.58 5.87 4.88 4.98 4.67 4.29 3.9 3.69 3.48

แม่สอด 3.92 4.87 6.24 6.98 5.56 4.21 4.02 3.82 4.12 4.35 4.21 3.76
เขือ่นภูมิพล 4.08 5.48 6.7 7.15 5.79 4.94 4.91 4.71 4.38 4.18 3.83 3.57

อุ้มผาง 3.35 3.92 4.87 5.29 4.62 3.5 3.38 3.15 3.37 3.66 3.49 3.07
พิษณุโลก 3.6 4.36 5 5.57 5.1 4.33 4.11 3.96 3.91 4.04 3.75 3.43
เพชรบรูณ์ 3.53 4.19 4.88 5.22 4.96 3.89 3.65 3.41 3.56 3.76 3.64 3.38

หล่มสัก 3.86 4.57 5.34 5.85 5.25 4.57 4.25 4.01 4.09 4.27 3.95 3.61
วิเชยีรบรีุ 4.16 5.04 5.61 6.42 5.46 4.73 4.42 4.45 4.04 4.38 4.24 3.89

ก้าแพงเพชร 3.96 4.85 5.69 6.28 5.37 4.46 4.39 4.07 4.23 4.07 3.83 3.6

หนองคาย 3.72 4.5 5.46 5.9 5.06 4.36 4.25 3.96 4.36 4.35 3.97 3.54
เลย 3.29 4.04 4.58 5.01 4.54 4.13 3.96 3.77 3.73 3.67 3.31 3.04
อุดรธานี 3.75 4.59 5.56 6.03 5.19 4.59 4.53 4.2 4.41 4.53 4.04 3.61
สกลนคร 3.51 4.1 4.71 5.13 4.62 4.01 4.08 3.78 3.98 4.02 3.68 3.31
นครพนม 3.35 3.84 4.4 4.78 4.43 3.66 3.65 3.47 3.71 3.9 3.55 3.19
ขอนแก่น 3.63 4.29 4.91 5.32 4.95 4.33 4.21 3.97 3.91 4.04 3.76 3.39
มุกดาหาร 4.42 5.14 6.08 6.28 5.33 4.66 4.59 4.2 4.41 4.85 4.82 4.31
มหาสารคาม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

โกสุมพิสัย 3.69 4.46 5.4 6.03 5.28 4.71 4.51 4.14 4.26 4.31 3.9 3.53
ชยัภูมิ 4.62 5.4 6.22 6.45 5.71 5.2 5.04 4.76 4.52 4.9 4.85 4.5
ร้อยเอ็ด 3.67 4.33 4.92 5.37 5 4.43 4.38 4.06 4 4.11 3.76 3.44
อุบลราชธานี 3.86 4.51 5.05 5.31 4.89 4.28 4.23 3.97 3.87 4.06 3.85 3.56
นครราชสีมา 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

โชคชยั 4.03 4.81 5.58 6.01 5.23 4.92 4.88 4.5 4.25 4.31 4.14 3.81
สุรินทร์ 3.86 4.51 5.06 5.25 4.89 4.29 4.27 4.13 3.96 4.07 3.79 3.57

ท่าตูม 3.94 4.7 5.51 6.03 5.38 4.72 4.63 4.41 4.36 4.56 4.22 3.9
บรีุรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

นางรอง 4.04 4.74 5.48 5.91 5.39 4.97 4.8 4.47 4.47 4.53 4.24 3.92

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคเหนอื

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT259   64 

ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman  ต่อ  
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นครสวรรค์ 3.89 4.65 5.21 5.69 5.13 4.48 4.26 4.07 3.94 4.06 3.86 3.61
สุพรรณบรีุ 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58
ลพบรีุ 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

บวัชมุ 4.53 5.23 6.05 6.3 5.26 4.57 4.42 4.05 3.97 4.39 4.46 4.26
กาญจนบรีุ 4.48 5.35 6.24 6.56 5.62 4.94 4.84 4.68 4.45 4.3 4.37 4.3

ทองผาภูมิ 3.66 4.25 5.18 5.63 4.92 3.68 3.56 3.23 3.57 3.88 3.76 3.32

ปราจนีบรีุ 4.49 5.07 5.67 5.69 4.98 4.59 4.51 4.32 4.18 4.54 4.67 4.49
กบนิทร์บรีุ 4.36 5.03 5.5 5.71 4.8 4.03 4.01 3.74 3.79 4.3 4.64 4.51

สระแก้ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อรัญประเทศ 4.69 5.33 5.91 5.89 5.16 4.67 4.54 4.35 4.27 4.4 4.43 4.35

ชลบรีุ 5.08 5.59 6.22 6.33 5.45 5.33 5.14 4.98 4.53 4.61 4.97 5.12
พัทยา 3.91 4.36 4.77 4.97 4.34 3.89 3.98 3.85 3.72 3.57 3.68 3.75
สัตหบี 3.45 3.75 4.23 4.29 3.74 3.48 3.52 3.42 3.28 3.34 3.35 3.33

ระยอง 3.98 4.53 4.91 5.11 4.4 3.93 4 3.85 3.79 3.84 3.94 3.83
จนัทบรีุ 4.06 4.4 4.61 4.82 4.08 3.56 3.53 3.49 3.41 3.73 3.98 3.91
ตราด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

คลองใหญ่ 4.77 4.89 5.19 5.18 4.64 3.97 3.96 3.85 3.84 4.14 4.61 4.82

เพชรบรีุ 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01
ประจวบคีรีขนัธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27
หวัหนิ 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85
ชมุพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38
สุราษฎ์ธานี 3.91 4.63 4.86 4.83 4.19 3.89 3.92 3.96 3.82 3.54 3.26 3.34
เกาะสมุย 4.88 5.52 5.87 5.71 5.26 5.26 5.26 5.26 5.08 4.44 4.2 4.52
นครศรีธรรมราช 4.28 4.95 5.43 5.34 4.78 4.96 4.86 4.93 4.57 4.19 3.75 3.88
สงขลา 4.38 4.92 5.05 5.16 4.57 4.25 4.25 4.38 4.27 3.93 3.53 3.61
นราธิวาส 4.7 5.32 5.58 5.66 4.94 4.66 4.63 4.67 4.7 4.44 3.96 4.1
ระนอง 4.71 5.14 5.59 5.36 4.37 3.97 3.95 3.81 3.82 3.93 4.08 4.48
พังงา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตะกั่วปา่ 4.71 5.15 5.51 5.12 4.48 4.57 4.41 4.67 4.29 4.13 4.1 4.56
ภูเก็ต 5.43 5.86 6.08 5.61 4.73 4.76 4.64 4.92 4.54 4.43 4.54 5.08
สตูล 5.84 5.99 5.82 5.01 4.35 4.35 4.29 4.41 4.16 4.09 4.13 5.07
ท่ีมา : เวปไซต์กลุ่มงานวิจยัการใชน้ า้ชลประทาน ส่วนการใชน้ า้ชลประทาน ส้านกัอุทกวิทยาและบริหารน า้
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภาคใต้

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภาคกลาง/ตะวันตก

ภาคตะวันออก
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  (2   แบบจ าลองปริมา ฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  
ฝนที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและ
วิธีการให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้น
ข้าว ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูด  
ไปใช้ได้ แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น ้าของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน ้าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่้า เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถ 
ที่จะเก็บน ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูง
กว่าสัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ้าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน ้าฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงน้ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองความต้องการน ้า 
   แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยก้าหนดให้มีค่าระดับน ้าฝนใช้
การสามารถถึงระดับน ้าในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมา น  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมา น  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 
 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า ส้าหรับ
โครงการนี ก้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทาน 
รายสัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึง
แปลงเพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใชก้ารบนแปลงการร่ัวซึมชชน้ า้ของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน า้ปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ส้าหรับลุ่มน ้าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ้าเภอ เป็นต้น 
 

 2  การค านว ความต้องการใช้น  าเก ตรน  าฝนด้วยแบบจ าลอง SWAT 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์  
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื นฐานในการค้านวณได้ดังนี  

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ป ีพ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูลฝน

รายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่า้สดุรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน า้ท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพน ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม ส้าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

  แบบจ้าลอง SWAT มีขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
  (1) น้าเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจ้าลอง SWAT MODEL จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื นที่ 
  (2) น้าเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model:DEM) ในแบบจ้าลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขน้ามาลากแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับค้านวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จ้านวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น  
62 กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตาม
การจ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
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  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า  และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับข้อมูล
ที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า, 2546 พบว่า ความต้องการน ้าเพื่อ
การเกษตร แบ่งออกเป็น ความต้องการน ้าในเขตชลประทาน 3,208.67 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้านอก
เขตชลประทาน 1,423.89 ล้าน ลบ.ม./ปี รวมความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร 4,632.56 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 
 
3.4 น  าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ซึ่งได้จ้าแนกไว้เป็น 10 ประเภท ดังตารางที่ 3.4-1 
 

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมา ความต้องการน  า 
(ลบ.ม. ไร ่วัน   

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metal อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 4.00 
07 Paper อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั นจะ
รวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
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 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า , 2546 ซึ่งประเมินการใช้น ้าด้าน
อุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 
2547 โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ หลังจากนั นจะรวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน พบว่า ในปี พ.ศ.2548 ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
104.89 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 
 
3.5 น  าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช .2ค ปี 2552 จาก
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามาวิเคราะห์
ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท ซึ่งได้จาก
การประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความต้องการน ้าเพื่อการปศุ
สัตว์ 30.09 ล้าน ลบ.ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1  
 

ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพื่อการปศุสัตว์ในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

  
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวม
ชุมพร ตรัง นครศรี 

ธรรมรำช
นรำธวิำส ประจวบ 

คีรีขันธ์
ปัตตำนี พัทลุง ยะลำ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ลุ่มน้้ำภำคใต้

ฝ่ังตะวันออก
1 วัวเนื อ 0.6127     -          2.8230     1.2864   -         0.8017   0.0038   0.1001   1.1280     0.4377       7.19            
2 วัวนม 0.0227     -          0.0139     0.0000   -         -        -        -        -          0.0001       0.04            
3 ควาย 0.0307     -          0.2394     0.0694   -         0.0076   -        0.0185   0.0060     0.0166       0.39            
4 หมู 0.4627     0.0002     1.7935     0.0172   -         0.0326   0.0131   0.0002   0.0662     0.2486       2.63            
5 เป็ด-ไก่ 1.5420     0.0219     1.8509     0.4099   -         0.8630   -        0.0312   0.7374     1.1561       6.61            
6 อื่นๆ 6.9157     -          4.7447     0.1177   -         0.9298   -        0.0366   0.3956     0.0805       13.22          

รวม 9.5864   0.0221   11.4654 1.9008 -       2.6347 0.0169 0.1867 2.3333   1.9396    30.09       
หมายเหตุ :   ขอ้มูลปศุสัตว์จาก กชช.2ค. ป ีพ.ศ.2552

โค และกระบอื 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก่ เปด็ และหา่น 3 ลิตร/ตัว/วัน

ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ของจังหวัดต่ำงๆ ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก (ล้ำน ลบ.ม./ปี)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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3.6 น  าใช้เพื่อการรัก าระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า  
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า คือ ปริมาณน ้าต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้า
นั นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการ
ไหลต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะน้ามา
ก้าหนดอัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 1 ตร.กม.  
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า, 2546  โดยวิเคราะห์จากการก้าหนดค่า
ปริมาณน ้าต่้าสุดให้มีไหลอยู่ในล้าน ้าเท่ากับค่าปริมาณน ้าท่ารายเดือนที่ 90% ของปริมาณน ้าท่าที่เคยเกิดขึ น
ในช่วงปี 2516 ถึง 2545 พบว่า ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีความต้องการน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้าย
น ้าและผลักดันน ้าเค็ม 5,399.49 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 
 
3.7 ปริมา ความต้องการใช้น  ารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมา ความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

  
 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น า้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว                                   49.09

2 น า้ใช้เพื่อการเกษตร                               4,632.56

3 น า้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรม                                 104.89

4 น า้ใช้เพื่อการปศุสัตว์                                   30.09

รวม                       4,816.63

5 น า้ใช้เพื่อการรักษาระบบนเิวศท้ายน า้                               5,399.49

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                      10,216.12



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรพัยากรน ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี  
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกัน
หลายเดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1 ถึงรูปที่ 4.1-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT259   71 

 

 
 
 

รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.เกาะสมุย จังหวัดสุรา ฎร์ธานี 
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การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.เกาะสมุย จังหวัดสุรา ฎร์ธานี

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-53   5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-53   10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 130.6 56.2 65.6 75.0 143.6 108.7 123.2 121.4 117.0 303.5 490.4 210.7
สูงสุด 1191.7 427.8 365.9 242.4 297.6 262.2 216.2 381.9 192.8 755.1 830.9 579.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 32.1 31.6 40.6 47.1 58.7 277.8 16.5
เฉลี่ย 70.3 47.2 113.6 82.8 166.7 126.4 102.2 66.2 116.2 273.8 576.1 267.9
สูงสุด 219.3 219.6 531.8 207.0 330.2 269.1 156.0 99.6 195.5 725.6 1113.0 816.2
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 6.3 70.5 43.4 62.9 12.3 69.0 60.6 255.9 58.5
เฉลี่ย 72.9 61.4 86.9 123.7 186.4 120.5 119.4 54.3 113.5 252.3 656.3 252.9
สูงสุด 94.2 219.6 127.5 207.0 330.2 269.1 156.0 97.4 195.5 725.6 1113.0 816.2
ต้่ำสุด 39.5 3.0 38.7 6.3 93.3 43.4 75.1 12.3 69.0 60.6 353.3 58.5

67.8 219.6 38.7 131.5 152.5 43.4 120.7 87.6 195.5 66.6 353.3 166.4
89.5 7.0 75.6 141.8 330.2 149.1 75.1 20.0 69.0 725.6 520.6 101.1
73.5 59.2 127.5 131.7 205.8 269.1 147.4 12.3 89.4 135.2 939.1 58.5
39.5 3.0 115.5 207.0 93.3 53.9 97.7 97.4 91.0 60.6 355.4 122.5
94.2 18.3 77.4 6.3 150.0 86.8 156.0 121.4 * 122.8 273.5 1113.0 816.2

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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รูปที่ 4.1-2 การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.ชุมพร จังหวัดชุมพร 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

 
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

 ม
ม.

 
การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.ชุมพร จังหวัดชุมพร

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-53   5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-53   10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 74.7 59.6 67.9 80.1 174.0 173.8 177.0 217.5 168.0 250.8 334.2 98.7
สูงสุด 593.9 346.3 425.6 215.2 326.2 297.4 384.5 636.0 373.1 437.2 642.9 387.6
ต้่ำสุด 3.1 0.0 0.0 0.0 79.6 76.9 41.0 75.6 79.4 71.4 88.2 5.2
เฉลี่ย 52.7 43.8 136.4 86.9 227.8 151.4 202.9 176.7 171.9 290.7 231.4 186.7
สูงสุด 157.1 154.3 569.7 212.2 426.7 254.9 366.8 366.0 229.5 602.8 489.4 593.1
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 2.1 52.5 48.0 99.1 76.4 102.5 122.3 62.4 0.0
เฉลี่ย 42.5 57.4 78.5 116.9 256.5 155.2 225.3 169.9 163.2 277.1 199.9 94.4
สูงสุด 87.4 154.3 157.9 212.2 426.7 184.1 366.8 366.0 229.5 602.8 334.0 185.8
ต้่ำสุด 2.7 0.5 47.9 2.1 159.8 54.6 99.1 76.4 111.4 122.3 62.4 0.0

18.6 121.6 51.6 55.9 198.5 176.1 313.3 366.0 168 * 271.9 62.4 185.8
44.0 1.5 67.9 * 212.2 426.7 182.8 366.8 127.6 111.4 602.8 160.9 32.8
60.0 154.3 47.9 127.1 317.1 178.2 103.1 76.4 172.9 130.9 334.0 0.0
2.7 0.5 56.6 187.2 180.3 184.1 244.0 112.0 229.5 122.3 172.9 111.2
87.4 9.2 157.9 2.1 159.8 54.6 99.1 167.5 139.0 257.6 269.5 142.4

หมายเหตุ   * หมายถงึ ค่าเฉล่ียรายเดือนของขอ้มูลชว่ง 30 ป ี(ป ี2514-2543) เนื่องจากไม่มีการเก็บขอ้มูลในเดือนนั นๆ

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-3 การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ิมา

 
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

 ม
ม.

 
การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-53   5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-53   10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 146.9 59.9 59.7 106.5 172.2 99.1 113.4 115.7 160.1 322.1 624.7 415.8
สูงสุด 1239.5 604.1 329.3 214.2 328.7 248.5 320.7 253.8 268.6 732.3 1640.5 838.4
ต้่ำสุด 5.6 0.0 0.0 0.0 64.4 17.0 19.3 23.5 81.9 115.5 300.3 48.1
เฉลี่ย 183.7 65.3 107.6 98.2 164.5 139.4 112.2 126.4 158.8 269.1 712.1 507.3
สูงสุด 455.8 322.2 340.5 319.2 261.9 297.6 169.7 211.0 224.3 390.0 1207.6 927.9
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 12.4 102.9 22.3 38.9 59.3 97.2 96.2 417.8 246.0
เฉลี่ย 250.9 87.4 92.5 156.6 194.1 146.8 97.8 154.4 161.3 262.4 755.0 336.0
สูงสุด 455.8 322.2 133.6 319.2 261.9 297.6 126.8 211.0 224.3 340.3 1207.6 479.7
ต้่ำสุด 175.4 5.7 48.2 22.1 123.2 22.3 38.9 104.2 109.2 96.2 417.8 246.0

194.3 322.2 48.2 96.5 177.3 297.6 38.9 211.0 224.3 340.3 417.8 412.5
211.4 5.7 133.6 173.4 261.9 188.0 126.8 104.2 160.2 315.9 619.5 246.0
455.8 88.5 97.5 171.7 180.1 50.7 89.8 176.8 140.6 287.2 1207.6 294.9
217.6 13.7 104.0 319.2 227.9 22.3 117.6 151.1 172.1 96.2 486.8 247.0
175.4 7.1 79.4 22.1 123.2 175.4 115.7 128.9 109.2 272.2 1043.3 479.7

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 4.1-4 การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ิมา

 
ฝน

รา
ยเ

ดือ
น 

 ม
ม.

 
การเปลี่ยนแปลงปริมา ฝนรายเดือน สถานี สตอ.นราธิวาส จังหวดันราธิวาส

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ป2ี514-43 ค่าเฉลี่ย  ปี2549-53   5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย  ป2ี544-53   10 ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 2550

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 78.4 52.5 94.4 78.9 141.5 127.0 132.6 163.7 188.9 258.0 609.7 559.6
สูงสุด 424.1 466.2 443.9 271.0 405.6 336.8 244.4 357.8 318.2 621.9 1497.6 1299.2
ต้่ำสุด 8.1 0.0 0.9 0.0 15.7 11.7 33.6 44.9 50.1 121.5 166.9 144.0
เฉลี่ย 155.2 42.9 124.9 54.0 142.6 127.0 117.0 133.4 155.0 272.8 563.7 540.3
สูงสุด 477.4 97.7 339.9 109.8 245.9 244.1 203.1 183.2 323.3 392.4 1124.2 1036.5
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 5.8 64.6 42.1 71.1 59.5 86.4 144.0 200.7 190.4
เฉลี่ย 208.8 56.1 138.6 73.5 173.0 97.2 123.9 139.1 142.9 267.3 623.9 465.4
สูงสุด 477.4 97.7 273.5 109.8 245.9 163.0 163.0 183.2 246.0 392.4 1124.2 1036.5
ต้่ำสุด 95.3 27.6 27.0 49.1 83.1 42.1 79.3 59.5 86.4 172.9 200.7 190.4

210.2 58.4 159.7 49.1 245.9 163.0 111.2 59.5 159.5 241.9 247.1 190.4
130.5 55.1 142.9 109.8 112.8 67.3 138.0 183.2 246.0 351.8 200.7 194.7
95.3 97.7 89.9 52.8 207.0 42.1 79.3 166.9 86.4 172.9 1124.2 1036.5
477.4 41.6 273.5 99.4 216.3 103.5 163.0 157.2 126.3 177.3 815.8 280.5
130.8 27.6 27.0 56.3 83.1 110.3 127.8 128.5 96.1 392.4 731.5 625.0

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
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4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 จากการศึกษาและทบทวนรายงานโครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า ปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งในเขต
พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ้าแนกปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะและสภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย 
 - กลุ่มพื นที่ตอนบน: ได้แก่พื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
 - กลุ่มพื นที่ตอนกลาง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่พื นที่ตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าในเขตจังหวัด 
นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน ้าสาขา
คลองกลาย และลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
 - กลุ่มพื นที่ตอนล่าง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าในเขตจังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา ลุ่มน ้า
สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   สภาพปัญหาการขาดแคลนน ้าและภัยแล้งในแต่ละกลุ่มพื นที่ สรุปได้ดังนี  
 กลุ่มพื นที่ตอนบน  
 1) สภำพปัญหำ: แม้ว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในพื นที่ลุ่มน ้าจะค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาค
อื่นๆ ของประเทศไทย แต่ปริมาณฝนในแต่ละพื นที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก บริเวณอ.ปะทิว ติดต่อกับ อ.บาง
สะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีปริมาณฝนประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ นเป็น
ประมาณ 1,800-2,000 มิลลิเมตรต่อปีที่ อ.เมือง  อ.สวี  อ.ทุ่งตะโก  อ.ท่าชนะ อ.ไชยา และ อ.ท่าฉาง และ
ทางด้านทิศตะวันตกของลุ่มน ้า ซึ่งมีสภาพเป็นพื นที่ป่าและภูเขาจะมีฝนตก (2,400-3,000 มิลลิเมตรต่อปี) 
มากกว่าด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพื นที่เกษตรกรรมและชายทะเล (1,600-2,200 มิลลิเมตรต่อปี)  ดังนั นมีปัญหา
การขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูก จึงเกิดในบริเวณตอนบนของลุ่มน ้า โดยเฉพาะในลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา
มากกว่าบริเวณอื่น โดยเฉพาะการปลูกไม้ผล กาแฟ ปาล์มน ้ามัน ซึ่งอาศัยน ้าฝนเพียงอย่างเดีย ว การขาดน ้า
ดังกล่าวจะเกิดขึ นในฤดูแล้งประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน 
  ส้าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง มักจะเกิดขึ นในชุมชนชนบทที่
ระบบประปายังไม่ทั่วถึง การขาดน ้าจะรุนแรงในฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ชุมชนบริโภคน ้าโดยซื อ
น ้าขวดหรือถังน ้าจากตลาด ระบบประปามีทั งระบบประปาภูเขา และระบบประปาใช้น ้าผิวดิน ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า
น ้าใต้ดินที่มีปริมาณน ้าน้อยและน ้าเป็นสนิม ขุ่น ชุมชนส่วนใหญ่บริโภคน ้าฝนและน ้าจากบ่อน ้าตื น 
 2)  สำเหตุ: สาเหตุส้าคัญของปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง คือ ในพื นที่มี
การพัฒนาแหล่งน ้าน้อยมาก ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าในช่วงหน้าแล้ง และจ้าเป็นส้าหรับไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น 
ปาล์มน ้ามัน ทุเรียน มังคุด และอาจกล่าวได้ว่าพื นที่ส่วนใหญ่ในลุ่มน ้ายังขาดการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเพิ่มผลผลิตด้านการผลิตไม้ผล และเพิ่มทางเลือกในการผลิตพืชให้มากขึ น แม้ว่าที่   ผ่านมาจะมีการศึกษา
อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่หลายแห่งไว้แล้วก็ตาม แต่ต้องระงับโครงการไป เนื่องจากมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงมาก  
 3) กำรแก้ไขปัญหำ: ส้าหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าที่มีการศึกษาหรือการวางแผนไว้ทั ง
เพื่อวัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค  (บางโครงการมีประโยชน์ด้าน
การบรรเทาอุทกภัยด้วย) โดยมีโครงการที่ส้าคัญ คือ โครงการอ่างเก็บน ้าท่าแซะ และอ่างเก็บน ้ารับร่อ รวมทั ง
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง และขนาดเล็กอ่ืนๆ ตามแผนของหน่วยงานราชการ รวม 46 โครงการมีพื นที่
รับประโยชน์ในกลุ่มพื นที่ตอนบน 469,100 ไร ่
 กลุ่มพื นที่ตอนกลาง  
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 1) สภำพปัญหำ: ในกลุ่มลุ่มน ้าตอนกลาง ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า ทั งเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรเกิดขึ นทั่วไปทุกลุ่มน ้าสาขา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน เนื่องจากมีฝนตกน้อย อีกทั งการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อกักเก็บน ้ามาใช้
ประโยชน์ยังมีน้อยอยู่ และส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ปัญหาดังกล่าวพบมากในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนที่ 3 และลุ่มน ้าคลองกลาย ส่วนลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 โดยเฉพาะในลุ่มน ้าปากพนัง ก่อนการ
ก่อสร้าง โครงการประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิ มีปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรค่อนข้างมาก 
ในช่วงฤดูแล้ง  น ้าในแม่น ้าปากพนังไม่สามารถน้ามาใช้ได้เนื่องจากเป็นน ้ากร่อย มีการรุกล ้าของน ้าเค็มข้ามาทาง
ปากแม่น ้าปากพนัง นอกจากนี ในพื นที่ที่อยู่ใกล้พรุ จะมีน ้าที่มีความเป็นกรดสูงไหลออกมาจากพรุลงสู่แหล่งน ้า
ต่างๆ ท้าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของสัตว์เลี ยงเช่นที่  อ.ชะอวด  อ.เชียรใหญ่  และ
บางส่วนของ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ภายหลังการก่อสร้างประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิแล้วเสร็จ 
ปัญหาการขาดแคลนน ้าดังกล่าวได้ลดลง น ้าในแม่น ้าปากพนังด้านเหนือประตูระบายน ้ามีสภาพเป็นน ้าจืด 
สามารถน้าไปใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั งปี 
  ส้าหรับปัญหาการการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เกือบทุกพื นที่ประสบ
ปัญหาเนื่องจากระบบประปาไม่ทั่วถึง  เช่นเดียวกับกลุ่มพื นที่ตอนบน  พื นที่ที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรง คือ  
อ้าเภอเกาะสมุย อ้าเภอเกาะพงัน  จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
อัตราที่สูงมาก  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความต้องการใช้น ้าเป็นล้าดับต้นๆ ของ อ้าเภอเกาะสมุย และอ้าเภอเกาะพงัน 
ในขณะที่แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อย่างจ้ากัด ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น
ตามสภาพความเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของ จ.สุราษฏร์ธานี 
 2) กำรแก้ไขปัญหำ: การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว  ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน ้าต่างๆ และการปรับปรุงระบบชลประทาน โดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบ
โครงการในโครงการจัดหาแหล่งน ้าส้าหรับโครงการพัฒนาพื นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (โครงการอ่างเก็บน ้าคลองท่า
ทน และอ่างเก็บน ้าคลองกลาย) และองค์ประกอบของโครงการพัฒนาลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมากจาก
พระราชด้าริ ซึ่งได้ด้าเนินการเกือบจะแล้วเสร็จ รวมทั งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ 
ตามแผนของหน่วยงานราชการรวม 33  โครงการ มีพื นที่รับประโยชน์ กลุ่มพื นที่ตอนกลางรวม 113,020  ไร ่
 กลุ่มพื นที่ตอนล่าง  
 1) สภำพปัญหำ: ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ น
เช่นเดียวกันกับพื นที่ส่วนอื่นๆ ของกลุ่มลุ่มน ้าที่ท้าการศึกษา เนื่องจากปริมาณฝนในฤดูแล้งที่ตกน้อยแล้ว ปริมาณ
น ้าต้นทุนที่กักเก็บโดยโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ แม้ว่าจะมีโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าขนาดใหญ่ เช่น เข่ือนบางลางที่ จ.ยะลา และโครงการชลประทานปัตตานี แต่มีพื นที่รับประโยชนจ้ากัด
อยู่ในเฉพาะพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างและลุ่มน ้าปัตตานีตอนล่างเท่านั น ในขณะที่พื นที่การเกษตร
ในส่วนอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรน ้าฝน หรือแม้แต่ในเขตพื นที่ชลประทานเองบางโครงการก็ยังมีปัญหาการ 
ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง นอกจากนี ในบางพื นที่มีปัญหาคุณภาพน ้าไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้ เช่น  โครงการ   
ชลประทานหลายโครงการในจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ใกล้พื นที่ป่าพรุ ซึ่งมีปัญหาน ้าเปรี ยว ปัญหาน ้าเค็มรุกเข้ามา
ในแหล่งน ้าที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล เป็นต้น 
  ส้าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พบโดยทั่วไป
ในชุมชนชนบทที่ระบบประปายังไม่ทั่วถึง ในบางพื นที่แหล่งน ้าดิบที่เป็นแหล่งน ้าอุปโภคบริโภคที่ส้าคัญมีลักษณะ
เป็นน ้ากร่อย น ้าใต้ดินบางแห่งน ้าขุ่นเป็นสนิม บางพื นที่ไม่มีเครื่องกรองน ้าและระบบประปาถังสูง ส้าหรับพื นที่
ต้นน ้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งน ้าดิบ จะมีคุณภาพจืดดี เช่น  อ.สุคิริน และอ.เบตง น ้าที่ไหลจากภูเขายังมีคุณภาพดี  
 2) กำรแก้ไขปัญหำ: การแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ด้าเนินการไปแล้วส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนส้าหรับการเกษตรและการอุปโภค
บริโภค รวมทั งการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพน ้า อันเกิดจากดินเปรี ยวและน ้าเปรี ยว โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่ส้าคัญ 
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ได้แก ่โครงการแผนแม่บทลุ่มน ้าเทพา-นาทวี โครงการพัฒนาแหล่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตจังหวัด
นราธิวาส รวมทั งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กอ่ืนๆ ตามแผนของหน่วยงานราชการรวม  79   
โครงการ  มีพื นที่รับประโยชน์ในกลุ่มพื นที่ตอนล่างรวม 684,843 ไร่  
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 จากการศึกษาและทบทวนรายงานโครงการจัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 พบว่า ปัญหาการเกิดน ้าท่วมและอุทกภัยใน
พื นที่ลุ่มน ้า จ้าแนกปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะและสภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วย 
 - กลุ่มพื นที่ตอนบน: ได้แก่พื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
 - กลุ่มพื นที่ตอนกลาง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่พื นที่ตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าในเขตจังหวัด 
นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน ้าสาขา
คลองกลาย และลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
 - กลุ่มพื นที่ตอนล่าง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าในเขตจังหวัด
สงขลา ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา ลุ่มน ้า
สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา และลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก
ลก 
   สภาพปัญหาน ้าท่วมในแต่ละกลุ่มพื นที่ สรุปได้ดังนี  
 กลุ่มพื นที่ตอนบน 
 ปัญหาน ้าท่วมเป็นปัญหาที่ส้าคัญของจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ รวมทั งจังหวัดชุมพร และสุราษฏร์ธานี 
ที่มีพื นที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าตอนบน โดยมีสาเหตุจากพื นที่ดังกล่าวตั งอยู่ในแนวร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านเป็นประจ้าจึงท้าให้เกิดน ้าท่วมบ่อยครั ง ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื นที่
ภูเขาสูงในในบริเวณต้นน ้า มีพื นที่ราบในตอนล่างของลุ่มน ้าที่ติดกับชายทะเล มีล้าน ้าหลักสายสั นๆ ในแต่ละลุ่ม
น ้าสาขา เมื่อเกิดฝนตกหนักน ้าหลากจากต้นน ้าจึงหลากท่วมพื นที่ราบลุ่มทางตอนล่างของลุ่มน ้า  ซึ่งเป็นเขต
เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว บางครั งอาจเตรียมการอพยพหนีน ้าท่วม ไม่ทัน ท้าให้เกิดความเสียหาย
ค่อนข้างมากทั งต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการและเอกชน 
 1) สภำพปัญหำ: สภาพน ้าท่วมในกลุ่มลุ่มน ้าตอนบนส่วนมากจะมีลักษณะกระแสน ้าที่ล้นตลิ่งไหล
เข้าท่วมพื นที่ราบลุ่มตอนล่าง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ นหลังจากฝนตกหนักไม่นาน สภาพการท่วมขังโดยรวมจะไม่นาน
ประมาณ 1-2 วัน ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากพื นที่โดยรวมค่อนข้างชัน และมีที่ราบลุ่มแคบๆ เฉพาะทาง
ตอนล่าง แต่ส้าหรับลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่ราบลุ่มเป็นบริเวณกว้างตั งแต่ลุ่มน ้าตอนกลางต่อเนื่องถึงตอนล่าง  ที่มี
อุปสรรคกีดขวางการระบายน ้าหลายแห่ง เช่นลุ่มน ้าคลองท่าตะเภาในพื นที่ อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร จะมี
ปัญหาน ้าท่วมขังนานกว่าบริเวณอื่น 
  เหตุการณ์น ้าท่วมครั งที่ส้าคัญในพื นที่ ได้แก่เหตุการณ์น ้าท่วมจากพายุ “เกย์” ในปี 2532  
มูลค่าความเสียหายประมาณ 11,000 ล้านบาท ถัดมาในปี 2540 น ้าท่วมจากพายุโซนร้อน “ซีต้า” ท่วมขังนาน  
9-10 วัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 6,000 ล้านบาท (กรมพัฒนาที่ดิน 2543) 
  พื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมรุนแรง ได้แก่ พื นที่ราบลุ่มในตอนกลางและตอนล่างของ
ลุ่มน ้าใน จ.ชุมพร และ จ.สุราษฏร์ธานี ได้แก่ อ.ท่าแซะ อ.ปะทิว อ.เมืองชุมพร อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน   อ.
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ละแม จ.ชุมพร และ อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี ในปี 2548 ก็เกิดน ้าท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้
และกลุ่มพื นที่ดังกล่าว ท้าความเสียหายทั งสถานที่ราชการพื นที่การเกษตร และเส้นทางคมนาคมเป็นอย่างมาก 
 2) กำรแก้ไขปัญหำ: ในการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการ
มาตรการต่างๆ ดังนี  
  (ก) ขุดลอกคลองระบายน ้าหัววัง-พนังตัก เพื่อระบายน ้าจากคลองท่าตะเภาในช่วงน ้าหลากลง
สู่ทะเลบริเวณอ่าวพนังตัก อ.เมือง   จ.ชุมพร เพื่อบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าท่าตะเภาตอนล่างบริเวณ อ.
เมือง จ.ชุมพร 
  (ข) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น ้าหลากและเตือนภัยลุ่ม
น ้าสาขาคลองท่าตะเภา (ท่าแซะ-รับร่อ) จังหวัดชุมพร ปัจจุบันกรมชลประทานได้ด้าเนินการวางระบบและติดตั ง
เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผล  
  (ค) โครงการพัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
เป็นแก้มลิงรองรับน ้าไว้ และระบายออกตามแนวคลอง หัววัง-พนังตัก 
  (ง) โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าตามแผนระยะยาว เช่น อ่างเก็บน ้าท่าแซะ อ่างเก็บน ้ารับร่อใน
ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา (สามารถบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ราบลุ่มคลองท่าแซะ คลองรับร่อและคลองท่าตะเภา 
ได้ประมาณ  150,000 ไร)่  และโครงการอ่างเก็บน ้าที่มีศักยภาพอีกหลายแห่งในลุ่มน ้าภาคใต้ตะวันออกตอนบน  
ลุ่มน ้าหลังสวนและลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  โครงการเหล่านี จะช่วยบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ และ
ท้าให้มีน ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคมากขึ น อย่างไรก็ตามหลายโครงการมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ค่อนข้างมาก และบางโครงการคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชะลอโครงการไว้ก่อน (อ่างเก็บน ้ารับร่อ) ส่วนโครงการอ่าง
เก็บน ้าท่าแซะสามารถด้าเนินการต่อไปได้ 
 กลุ่มพื นที่ตอนกลาง  
 1) สภำพปัญหำ: จากลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน ้าที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ภูเขาทางด้านทิศตะวันตก
ของลุ่มน ้า ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของล้าน ้าสายต่างๆ ในแต่ละลุ่มน ้าสาขา ลาดเทไปทางด้านทิศตะวันออกสู่พื นที่ราบ
ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื นที่เกษตรกรรมและแหล่งชุมชนที่ส้าคัญ เมื่อฝนตกหนักติดต่อกัน 2-3 วัน พื นที่ราบทาง
ตอนล่างของลุ่มน ้าแต่ละแห่งมักจะประสบปัญหาน ้าท่วม มากน้อยแล้วแต่สภาพภูมิประเทศ  จากข้อมูลที่รวบรวมได้
พบว่าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 จะมีความรุนแรงของปัญหาน ้าท่วมมากกว่าลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 และลุ่มน ้าคลองกลาย เนื่องจากมีพื นที่ราบลุ่มครอบคลุมในลุ่มน ้าตอนล่างเป็นบริเวณกว้าง 
และเป็นที่ตั งของชุมชนส้าคัญหลายแห่ง 
  สภาพปัญหาน ้าท่วมของกลุ่มลุ่มน ้าตอนกลางสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะคือ 
  (ก) ลักษณะน ้าป่าไหลหลาก:    จะเกิดขึ นเมื่อฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขา ท้าให้เกิดภาวะ
น ้าป่าไหลหลาก มีก้าลังรุนแรงท้าให้บ้านเรือนพัง พื นที่การเกษตร เช่น ส่วนยางพารา และไม้ผล ได้รับความ
เสียหาย ลักษณะน ้าท่วมแบบนี จะเกิดขึ นเร็ว ภายหลังจากฝนตกหนักไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็สามารถลดระดับน ้าท่วมได้
เร็วเช่นเดียวกัน พื นที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยในลักษณะนี  ได้แก่ พื นที่ลาดเชิงเขา เช่น สภาพน ้าท่วมที่เกิดขึ นที่บ้าน
คีรีวงค์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 2531 พื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน ้าป่าไหลหลาก ได้แก่ ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ที่
ลาดเชิงเขา เช่น ชุมชน อ.เกาะสมุย ชุมชนแถบเชิงเขาใน จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น 
  (ข) ลักษณะน ้าท่วมและกระแสน ้าเชี่ยวกราก:เกิดขึ นหลังจากที่น ้าป่าไหลลงสู่ร่องน ้าและ
คลองธรรมชาติแล้ว และในขณะเดียวกัน เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื นที่ราบตอนกลาง ประกอบกับคลองระบายน ้า
ต่างๆ ตื นเขิน อีกทั งมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ กีดขวางทางน ้าไหล โดยเฉพาะแนวถนนที่เลียบขนานกับชายฝั่งทะเล จึงท้าให้
น ้าไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื นที่ท้าความเสียหาย ให้แก่พื นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยในพื นที่ตอนกลาง ต่อเนื่องพื นที่
ตอนล่างของลุ่มน ้า น ้าท่วมในลักษณะนี จะเกิดขึ นเป็นส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3  และลุ่มน ้า
คลองกลาย เช่นที่ อ.ดอนสัก อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา และอ.เมือง จ.
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นครศรีธรรมราช แต่มีความรุนแรงไม่มากนัก เนื่องจากมีพื นที่ราบไม่มาก และน ้าท่วมลดระดับลงได้เร็วภายใน  2-3 
วัน 
  (ค) ลักษณะน ้าท่วมขัง: เกิดขึ นในบริเวณที่ราบลุ่มน ้าขัง พื นที่พรุ และที่ราบชายฝั่งทะเล การ
ท่วมขังในลักษณะนี จะเกิดขึ นในพื นที่ราบลุ่มในลุ่มน ้าปากพนังในเขต อ.ชะอวด อ.หัวไทร อ.เชียรใหญ่ อ.ปากพนัง  อ.
เฉลิมพระเกียรติ อ.จุฬาภรณ์ อ.พระพรหม รวมทั งบริเวณตัวเมืองนครศรีธรรมราช พื นที่บริเวณนี เป็นพื นที่ลุ่มต่้า 
และได้รับอิทธิพลจากน ้าทะเลหนุนในบางครั ง เมื่อน ้าหลากจากพื นที่ตอนบนไหลมาถึงพื นที่ราบในบริเวณนี  
ประกอบกับเมื่อมีฝนตกหนักในพื นที่จะท้าให้เกิดภาวะน ้าท่วมขัง ท้าความเสียหายให้แก่พื นที่อยู่อาศัย พื นที่
การเกษตร นาข้าว บ่อกุ้งต่างๆ รวมทั งสิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการอื่นๆ การท่วมขังในลักษณะนี จะเกิดขึ น
นานหลายวันและก่อให้เกิดความเสียหายมาก ตัวอย่าง เช่น สภาพน ้าท่วมในลุ่มน ้าปากพนัง ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม ก่อนการก่อสร้างโครงการประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิ มีระยะเวลาน ้าท่วม
ตั งแต่ 5-7 วัน จนถึงท่วมขังนาน 1-3 เดือน (ในที่ลุ่มต่้า) 
 2) กำรแก้ไขปัญหำ: จากสภาพปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ต่างๆ ดังกล่าวได้มีหน่วยงานราชการหลาย
แห่งเข้าไปด้าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื นที่สรุปได้ดังนี  
  (ก) โครงการพัฒนาลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมากจากพระราชด้าริ โดยกรมชลประทาน (2537) 
ได้ก่อสร้างประตูระบายน ้าปากพนัง (ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ) ประตูระบายน ้าต่างๆ ในลุ่มน ้าปากพนัง การขุดคลอง
ระบายน ้าเพื่อระบายน ้าหลากในลุ่มน ้าปากพนัง การก่อสร้างระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ์น ้าหลากและเชื่อมโยง
ระบบโทรมาตรเข้ากับการควบคุมประตูระบายน ้าต่างๆ ปัจจุบันองค์ประกอบโครงการด้านการระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วมก่อสร้างเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้ว 
  (ข) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช โดยกรมชลประทาน (2545) การ
ด้าเนินการแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
    โครงการบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน มีพื นที่บรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยการก่อสร้างก้าแพงป้องกันน ้าท่วมริมคลองระบายน ้าสายหลัก ก่อสร้างสถานีสูบน ้า 
และรางระบายน ้าในตัวเมือง คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 6,400 ครัวเรือน 
    โครงการบรรเทาอุทกภัยระยะยาว มีพื นที่บรรเทาอุทกภัยทั งในเขตเมืองนครศร-ีธรรม
ราช และพื นที่นอกเขตเมืองโดยรอบ (อ.พระพรหม) ประกอบด้วย การขุดลอกคลองระบายน ้า การยกระดับถนน 
การก่อสร้างประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้า และระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือนภัยน ้าท่วม 
  (ง) โครงการบรรเทาอุทกภัยตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (ป้องกันน ้าท่วม) แบบ
บูรณาการ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยวางแผนจะด้าเนินการในปี 2549-2552 
ประกอบด้วยพื นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 และ 2 เทศบาลต้าบลจันดี เทศบาลต้าบลท่าแพ 
เทศบาลต้าบลบางจาก และเทศบาลต้าบลปากนคร ในพื นที่จังหวัดนครศรีธรารมราช 
 กลุ่มพื นที่ตอนล่าง  
 1) สภำพปัญหำ: ปัญหาน ้าท่วมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าตอนล่างมีสาเหตุมาจากสภาพฝนที่ตกหนัก
ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และสภาพภูมิประเทศในลุ่มน ้าตอนล่างทางทิศ
เหนือของลุ่มน ้าที่เป็นพื นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง ประกอบกับภูมิประเทศตามแนวฝั่งทะเลมักมีสันทรายทั งเก่าและ
ใหม่ทอดตัวขวางการระบายน ้าลงสู่ทะเล มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน ้า จากเส้นทางคมนาคม และผลกระทบจาก น ้า
ทะเลหนุน ลักษณะเช่นนี ยิ่งท้าให้เกิดน ้าหลากมากยิ่งขึ น 
  พื นที่ที่เกิดน ้าท่วมเป็นประจ้า ได้แก่ พื นที่ราบลุ่มตอนล่างของลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ทุกลุ่มน ้าใน
กลุ่มตอนล่าง และพื นที่ริมล้าน ้าสายหลักต่างๆ เช่น คลองเทพา คลองนาทวี แม่น ้าปัตตานี แม่น ้าสายบุรี แม่น ้า
บางนรา และแม่น ้าโกลก  
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  สภาพปัญหาน ้าท่วมของกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่างสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะเช่นเดียวกันกับกลุ่มลุ่ม
น ้าตอนกลาง คือ ลักษณะน ้าป่าไหลหลาก ลักษณะน ้าท่วมล้นตลิ่ง และกระแสน ้าเชียวกราก และลักษณะน ้าท่วม
ขัง การท่วมในลักษณะน ้าไหลล้นตลิ่งกระแสน ้าเชี่ยวกราก และในลักษณะของการท่วมขัง จะเกิดขึ นเป็นประจ้า
ในเหตุการณ์น ้าท่วมแต่ละครั ง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ส้าหรับการท่วมใน
ลักษณะน ้าป่าไหลหลาก พื นที่ประสบปัญหา ได้แก่ พื นที่ อ.สุคิริน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส อ.ธารโต อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา พื นที่ประสบปัญหาท่วมจากน ้าล้นตลิ่งกระแสน ้าเชียวกราก ได้แก่ ชุมชนต่างๆ ที่ตั งอยู่ริมล้าน ้าสายหลักใน
พื นที่ลุ่มน ้าตอนกลางต่อเนื่องถึงตอนล่าง เช่น อ.สุไหงโกลก อ.แว้ง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อ.กรงปินัง อ.ธารโต จ.
ยะลา ส้าหรับการท่วมในลักษณะท่วมขังจะเกิดขึ นในลุ่มน ้าตอนล่างของทุกลุ่มน ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่
เกษตรกรรม และมีชุมชนอยู่ค่อนข้างมาก โดยน ้าจะท่วมขังค่อนข้างนานประมาณ 3-9 วัน โดยพื นที่มีปัญหา
รุนแรง ได้แก่ อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา จ.สงขลา อ.เมือง อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.สายบุรี  อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง 
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  อ.รามัน อ.ยะหา อ.เมือง จ.ยะลา เป็น
ต้น 
 2) กำรแก้ไขปัญหำ: การแก้ไขปัญหาน ้าท่วมในกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่างที่ได้ด้าเนินการไปแล้วมี
ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่อยู่ในขั นการศึกษาวางแผนโครงการและส้ารวจออกแบบรายละเอียด
เท่านั น เช่น โครงการศึกษาวางแผนหลักเพื่อป้องกันน ้าท่วมในลุ่มน ้าคลองเทพา และลุ่มน ้าคลองนาทวี แผนงาน
เหล่านี ปัจจุบันยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง โครงการป้องกันน ้าท่วมตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบ
บูรณาการปี 2550-2552 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในพื นที่เทศบาลเมืองปัตตานี  ส่วนโครงการที่ด้าเนินการ
ก่อสร้างที่รวบรวมได้มีโครงการเดียว คือ โครงการปรับปรุงปากแม่น ้าโก-ลก รายละเอียดโครงการต่างๆ ดังกล่าว
นี  มีดังนี  
   (ก) โครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าคลองนาทวี: ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอนาทวีและอ้าเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา โดยการก่อสร้างระบบระบายน ้าปลักปลิง-จะนะ ฝายชะลอน ้าหลาก 14 แห่ง บริเวณต้นน ้า
คลองนาทวีและสาขา โครงการอ่างเก็บน ้านาปรัง ก่อสร้าง ปตร.คลองนาทับ และปตร.คลองสะกอม และ
โครงการระบบเตือนภัย 
  (ข) โครงการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าคลองเทพา:  ครอบคลุมพื นที่อ้าเภอสะบ้าย้อยและ
อ้าเภอเทพา โดยการก่อสร้างระบบระบายน ้าสะบ้าย้อยและเทพา ฝายชะลอน ้าหลาก 7 แห่ง บริเวณต้นน ้าคลอง
เทพาและสาขา อ่างเก็บน ้า จ้านวน 6 แห่ง ก่อสร้างปตร.คลองตูหยงและปตร.คลองเทพา 
  (ค) โครงการป้องกันน ้าท่วมในพื นที่เทศบาลเมืองปัตตานี: เป็นแผนบูรณาการปี 2550-2552  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  (ง) โครงการปรับปรุงปากแม่น ้าโก-ลก:  โดยการก่อสร้างคันกันคลื่น (Break Water) งาน
ก่อสร้างรอเพื่อป้องชายฝั่งทะเล งานขุดลอกร่องน ้าแม่น ้าโก-ลก ก่อสร้างรอควบคุมการไหลของน ้าในแม่น ้า และ
งานขุดช่องเปิดแม่น ้าตากใบ ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแนวเขตชายแดนไทย-   
มาเลเซีย บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าโก-ลก เพื่อส่งเสริมการคมนาคมทางน ้า และเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรใน 
ลุ่มน ้าโก-ลก 
  ส้าหรับขอบเขตพื นที่น า้ท่วมประจ้าในลุ่มน า้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก แสดงดังรูปที่ 4.3-1 
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นที่น  าท่วมประจ าในลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 จากการเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ นเปลืองก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี  
 1. ปัญหาคุ ภาพน  า 
  สภาพปัญหา: จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน ้าในลุ่มน ้าสาขา พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน ้าอยู่
ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรม โดยมีตัวชี วัดที่ส้าคัญ ได้แก่ บีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรียรวม และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ซึ่งตัวชี วัดเหล่านี จะพบว่ามีค่าสูงในล้าน ้าที่ไหลผ่านชุมชนที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่น  ซึ่งน ้าเสียจาก
ชุมชนเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้คุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลง นอกจากนั นแหล่งน ้ายังถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกจาก
แหล่งก้าเนิดอื่นๆ ทั งจากแหล่งก้าเนิดที่มีจุดก้าเนิดที่แน่นอน และจากแหล่งที่ไม่มีจุดก้าเนิดแน่นอน สรุป
รายละเอียดปัญหาคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  โดยแบ่งพื นที่ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม
ลักษณะและสภาพภูมิประเทศ ดังนี  
  - กลุ่มพื นที่ตอนบน: ได้แก่พื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าใน
เขตจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน  ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
  - กลุ่มพื นที่ตอนกลาง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่พื นที่ตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน ้า
สาขาคลองกลาย และลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
  - กลุ่มพื นที่ตอนล่าง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา และลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโกลก 
  กลุ่มพื นที่ตอนบน 
  จากข้อมูลคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักของกลุ่มลุ่มน ้าตอนบน พบว่า คุณภาพน ้าโดยรวมใน
คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ โดยจัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 2-3 ยกเว้นคุณภาพน ้าใน
บริเวณชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และท่าเรือประมง จะมีค่าความสกปรกสูงท้าให้คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมโดยแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญ คือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งพบโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้าคลองท่า
ตะเภา รองลงมา คือ แหล่งก้าเนิดประเภทพื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า โดยจะพบมากในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน  
  ส้าหรับการด้าเนินการจัดการน ้าเสียชุมชนในปัจจุบัน  พบว่า ในกลุ่มลุ่มน ้าตอนบนมีการ
ด้าเนินการ  2 พื นที่ คือ 
  1) เทศบาลเมืองชุมพร (อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย (สัญญาที่ 1)) 
  2) เทศบาลต้าบลหลังสวน จ.ชุมพร (อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม) 
  กลุ่มลุ่มน  าตอนกลาง 
  จากข้อมูลคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลัก จะเห็นว่าคุณภาพน ้าโดยรวมในคลองท่าทน คลอง
กลาย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยจัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ยกเว้นในด้านท้ายน ้าที่มีคุณภาพน ้าอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรม เนื่องจากเป็นที่ตั งของชุมชนที่ส้าคัญหลายแห่ง ส่วนในแม่น ้าปากพนังพบว่ามีความเสื่อมโทรม
มากกว่าในคลองท่าทน และคลองกลาย คุณภาพน ้าจากการตรวจวัดในปี 2542 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า
คุณภาพน ้าในบริเวณต้นน ้ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หรือแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ส่วนแม่น ้าปากพนังในบริเวณ
อื่นๆ มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าแหล่งน ้าประเภทที่ 3 ซึ่งแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญและส่งผลต่อ
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คุณภาพน ้า ได้แก่ ชุมชนและพื นที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกส่วนที่ 3 ตามล้าดับ  
  ส้าหรับการด้าเนินการจัดการน ้าเสียในกลุ่มลุ่มน ้าตอนกลางในปัจจุบันพบว่ามีการด้าเนินการ
แล้วหลายชุมชนในระดับต่างๆ กันดังนี  
  1) เทศบาลต้าบลปากแพรก (ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว) 
  2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ศึกษาความเหมาะสมระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว) 
  3) เทศบาลเมืองปากพนัง (อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมระบบบ้าบัดน ้าเสีย) 
  กลุ่มลุ่มน  าตอนล่าง 
  คุณภาพน ้าในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าตอนล่าง จากการตรวจวัดในล้าน ้าสายหลักของแต่ละลุ่มน ้าสาขา 
สรุปได้ว่า คุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีคุณภาพน ้าจัดอยู่ในประเภทที่ 3 โดยใน
บริเวณต้นน ้าถึงกลางน ้า ส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี จัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 ถึง 3  
ส่วนในบริเวณกลางน ้าบางแห่งต่อเนื่องถึงพื นที่ปลายน ้าที่มีชุมชนหลายแห่ง ตั งอยู่ริมล้าน ้า จะมีสิ่งปนเปื้อนของ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียและฟีคัลโคลิฟอร์มมากขึ นจากน ้าทั งชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางน ้า คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้หรือจัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 3 โดยแม่น ้าสายบุรีเป็นล้าน ้าสายหลัก
เพียงสายเดียวในกลุ่มนี ที่มีคุณภาพน ้าโดยรวมในปี 2547 อยู่ในเกณฑ์ดี หรือจัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภทที่ 2 
  ส้าหรับการด้าเนินการเพื่อจัดการน ้าเสียของชุมชนในกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่างในปัจจุบันมีดังนี  
  1) เทศบาลเมืองปัตตานี (ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว) 
  2)  เทศบาลเมืองนราธิวาส (ส้ารวจออกแบบรายละเอียดแล้ว) 
  3)  เทศบาลนครยะลา (ส้ารวจออกแบบรายละเอียดแล้ว) 
  4) เทศบาลต้าบลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส (ศึกษาความเหมาะสมแล้ว) 
  5) เทศบาลต้าบลเบตง จ.ยะลา (ศึกษาความเหมาะสมระบบบ้าบัดน ้าเสียแล้ว) 
 

 2. ปัญหาทรัพยากรดิน 
  สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน สรุปแยกเป็นแต่ละลุ่มน ้าสาขา ได้ดังนี  
  ลุ่มน  าสาขาคลองท่าตะเภา 
  1) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ 1,252,863 ไร่ หรือร้อยละ 95.38 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา 
  2) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ 328,666 ไร่ หรือร้อยละ 25.02 ของพื นที่ลุ่ม
น ้าสาขา ส่วนใหญ่พบบริเวณพื นที่ลาดเชิงเขา ส่วนบริเวณที่ราบพบบ้างเล็กน้อย ที่ดิ นเหล่านี มักพบกรวดหรือ
ลูกรังหรือเศษหินผุปะปนอยู่ในเนื อดินที่ไม่ลึกมากนักและมักเป็นอุปสรรคต่อการหยั่งรากลึกลงไปในดินของพืชที่
จะปลูก ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 25, 25B, 45B, 45C, 45D, 50, 50B, 50C, 50D, 50E, 51B, 51C, 51D, 51E และ 
53B, 53C และ 53D 
  3) ดินเป็นทรายจัด: มีเนื อที่ 19,236 ไร่ หรือร้อยละ 1.46 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ส่วนใหญ่
เป็นพื นที่บริเวณที่เคยเป็นหาดทรายหรือสันทรายริมทะเลเก่า และบางแห่งพบอยู่บริเวณเนินทรายบนที่ลาดเชิง
เขา เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก เนื อดินเป็นทรายจัด การระบายน ้าของดินดีมากเกินไป ดินจึงอุ้มน ้าไว้ได้
น้อย พืชมีโอกาสขาดน ้าในช่วงฝนทิ งช่วงเป็นเวลานาน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 42, 43, 43B และ 43C 
  4) ดินเปรี ยวและดินเค็ม: มีเนื อที่ 20,740 ไร่ หรือร้อยละ 1.57 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พบ
บริเวณปากแม่น ้าคลองท่าตะเภา อันเนื่องมาจากอิทธิพลจากน ้าทะเล ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 11, 13 และ 14 
  5) ปัญหาเกี่ยวกับน ้าเพื่อการเกษตร: มีอยู่ 2 ประเด็นปัญหาคือ 
   (ก) ปัญหาน ้าท่วม มักพบอยู่บริเวณท้ายน ้าในเขตอ้าเภอเมืองชุมพร ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม 
เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันจะเกิดน ้าหลากท่วมพื นที่ราบลุ่มบริเวณตอนล่างของลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ซึ่ง
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เป็นพื นที่การเกษตรและชุมชนก่อให้เกิดความเสียหาย มีมูลค่าค่อนข้างสูง อาทิ เมื่อปี พ .ศ. 2540 เกิดอุทกภัย
ครั งใหญ่พื นที่ถูกน ้าท่วมถึง 104,213 ไร่ หรือร้อยละ 7.93 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา (ส้านักงานชลประทานชุมพร) 
กลุ่มชุดดินที่น ้าท่วมลึกถึง 1.8 เมตร ได้แก่ 3, 5, 6, 13 และ 16 
   (ข) ปัญหาพืชขาดน ้าหรือภัยแล้ง แม้ว่าลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภาจะมีปริมาณน ้าฝน
เฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่ในฤดูแล้งที่ฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานาน พืชจะประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่ม
ชุดดินที่มีเนื อดินเป็นทรายและเป็นทรายจัด ที่มีการระบายน ้าดีและดีมากเกินไป ความชื นในดินจะลดลงถึงขั น
วิกฤตต่อพืช ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 39B, 39C, 42, 43, 43B, 43C, 45B, 45C, 50, 50B, 50C, 50D, 50E, 51B, 
51C, 51D และ 51E เป็นต้น 
  6) ปัญหาเกี่ยวกับพื นที่สูงชัน: มีเนื อที่ 523,384 ไร่ หรือร้อยละ 39.68 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
ลักษณะเป็นภูเขาสูงชันไม่เหมาะสมที่จะใช้ท้าการเกษตร สมควรกันเป็นพื นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ และ
เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าต่อไป 
  ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 434,510 ไร่ หรือร้อยละ 32.29 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ลักษณะ
เป็นภูเขาสูงชันที่มีความสูงมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  เป็นอุปสรรคต่อการเกษตร และโอกาสเกิดการสูญเสียหน้า
ดินมีสูงมาก 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ 680,411 ไร่ หรือร้อยละ 50.56 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา   
โดยมีสาเหตุของความเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการใช้พื นที่ท้าการเกษตรต่อเนื่องกันมานาน ขาดการบ้ารุงรักษาที่
ถูกต้อง หน้าดินถูกชะล้างพังทลายท้าให้ธาตุอาหารพืชในดินลดต่้าลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ท้าให้ผล
ผลิตที่ได้รับต่้า  
  3) ดินตื นและดินปนกรวด: มีเนื อที่ 273,747 ไร่ หรือร้อยละ 20.34 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
เป็นดินที่มีกรวด ลูกรัง เศษหินผุปะปนอยู่ในเนื อดินซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนและการชอนไชของรากพืช  
พบกระจายอยู่ทั่วไปทั งลุ่มน ้า โดยเฉพาะบริเวณอ้าเภอทุ่งตะโก สวี หลังสวน ปะทิว ท่าแซะ และเมืองชุมพร  
  4) ดินทรายจัด: มีเนื อที่  71,161 ไร่ หรือร้อยละ 5.29 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินกลุ่มนี มีการ
ระบายน ้าดีเกินไป มีความสามารถในการอุ้มน ้าต่้า ความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางแห่งจะพบชั นดานอินทรีย์ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช พบมากแถบชายทะเล แต่บางแห่งอาจพบลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นแผ่นดินแถบ
เชิงภูเขา  
  5) ดินเค็ม: มีเนื อที่ 44,336 ไร่ หรือร้อยละ 3.29 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พบบริเวณที่ราบน ้า
ทะเลท่วมถึงแถบอ้าเภอทุ่งตะโก ปะทิว เมืองชุมพร สวีและหลังสวน ดินมีข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินอัน
เนื่องจากมีสารพิษอยู่ในดิน อาทิ มีเกลืออยู่ในปริมาณสูง เป็นต้น  
  6) ดินเปรี ยวจัด: มีเนื อที่ 31,471 ไร่ หรือร้อยละ 2.34 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พบบริเวณที่
ราบน ้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ดินในบริเวณนี จะพบสารพิษในดินที่ เป็นอันตรายต่อการปลูกพืช อาทิ 
สารประกอบของก้ามะถันหรือจาโรไซท์ปะปนอยู่ในดินท้าให้ดินเป็นกรดจัด และธาตุอาหารพืชบางชนิดพืชไม่
สามารถน้าไปใช้ได้ พืชจึงไม่เจริญเติบโต หรือให้ผลผลิตน้อยกว่าปกติ  
  7) ดินอินทรีย์หรือพรุ:  มีเนื อที่ 3,232 ไร่ หรือร้อยละ 0.24 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดิน  
ที่เกิดจากการทับถมของเศษซากพืชในบริเวณที่ลุ่มต่้าที่มีน ้าขังเกือบตลอดปี หากมีการระบายน ้าออกจากพื นที่   
จะท้าให้ดินยุบตัวและเป็นกรดจัด เมื่อดินแห้งจะติดไฟง่าย  
  8) ดินมีการชะล้างพังทลายสูง: มีเนื อที่ 701,885 ไร่ หรือร้อยละ 52.16 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา เป็นพื นที่ที่มีการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุด ส่วนใหญ่พบบริเวณพื นที่ที่มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันและเนินเขา อันเนื่องมาจากการท้าการเกษตรที่
ขาดการอนุรักษ์ดินและน ้า ท้าให้หน้าดินถูกชะล้าง  
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  ลุ่มน  าสาขาคลองหลังสวน 
  1) พื นที่สูงชันมาก: ได้แก่ พื นที่บริเวณภูเขาหรือเทือกเขา มีเนื อที่ 753,683 ไร่ หรือร้อยละ 
72.24 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นบริเวณที่มีความลาดชันของพื นที่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะ
น้าไปใช้ท้าการเกษตรเนื่องจากมีการชะล้างพังทลายสูง และเป็นอุปสรรคต่อการใช้เครื่องมือทางการเกษตร 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและเสื่อมโทรม: มีเนื อที่ประมาณร้อยละ 25.16 ของพื นที่ลุ่ม
น ้าสาขา วัตถุต้นก้าเนิดดินมีองค์ประกอบที่จะให้ธาตุอาหารพืชในปริมาณน้อย ประกอบกับเป็นบริเวณที่มีฝนตก
ชุกธาตุอาหารพืชจึงถูกชะล้างออกจากดินได้ง่าย และการท้าการเกษตร ขาดการปรับปรุงบ้ารุงดินที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการดินจึงเสื่อมโทรม ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้าควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า และปรับปรุง
บ้ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด 
  3) ดินมีการชะล้างพังทลายสูง: มีเนื อที่ 81,590 ไร่ หรือร้อยละ 7.82 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
เป็นพื นที่ที่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุด บริเวณนี มีลักษณะพื นที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา การใช้ประโยชน์ที่ดินจ้าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสีย
หน้าดิน อันเป็นสาเหตุท้าให้ดินเสื่อมโทรม 
  4) ดินตื นและดินปนกรวด: มีเนื อที่ร้อยละ 10.35 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา การที่ดินตื นและมี 
กรวด ลูกรังหรือเศษหินผุปะปนอยู่ในดินจะเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน  การใช้
ประโยชน์ที่ดินของพื นที่บริเวณนี  จ้าเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสมร่วมกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูกให้เหมาะ
กับพื นที่รวมทั งมีการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้อง 
  5) ดินเปรี ยวจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 0.08 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พื นที่ส่วนนี เป็นบริเวณที่ราบน ้า
ทะเลท่วมถึงและเคยท่วมถึงมาก่อน เนื่องจากมีสารพิษประเภทสารประกอบของก้ามะถันปะปนอยู่ในปริมาณสูง 
จึงเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก 
  6) ดินทรายจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 2.04 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีการระบายน ้าดีเกินไป ไม่
อุ้มน ้า ดินขาดธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ในบางแห่งมีชั นดานอินทรีย์อยู่ในชั นดิน ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช 
  7) ดินพรุหรือดินอินทรีย์: มีเนื อที่ร้อยละ 0.08 ของพื นที่ลุ่มน ้า  พบบริเวณที่ลุ่มต่้าที่มีน ้าขัง
เกือบตลอดปี เกิดจากการทับถมของเศษซากพืชที่ตายเป็นชั นหนากว่า 40 เซนติเมตร หากระบายน ้าออกดิน    
จะยุบตัวและติดไฟง่าย และดินจะเป็นกรดจัดมาก  
  8) ดินเค็มชายทะเล: มีเนื อที่ร้อยละ 0.02 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พบบริเวณปากแม่น ้าที่    
น ้าทะเลขึ นถึง ดินมีองค์ประกอบของเกลือและก้ามะถันอยู่ในปริมาณมากจนพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้   
  ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2:   
  1) พื นที่สูงชันมาก:  มีเนื อที่ 188,596 ไร ่หรือร้อยละ 13.18 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ประกอบ
ภูเขาและสันปันน ้าที่สูงชัน ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพื นที่การเกษตร 
  2) การชะล้างพังทลายของดิน: มีเนื อที่ 3,510,990 ไร่ หรือร้อยละ 24.53 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา เป็นพื นที่ที่มีการชะล้างระดับปานกลางถึงรุนแรงมากที่สุด จ้าเป็นต้องมีมาตรการด้าเนินการที่เหมาะสม  
อาทิ การอนุรักษ์ดินและน ้า  
  3) ดินตื นและมีกรวดหรือลูกรังปะปน: มีเนื อที่ร้อยละ 21.85 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดิน
ตื นมีกรวด ลูกรัง หรือหินผุปะปนอยู่ในดินชั นล่างในปริมาณค่อนข้างมาก เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของ 
รากพืช และการไถพรวน 
  4) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ร้อยละ 79.23 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า จ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ้ารุงดิน โดยเพิ่มปัจจัยการผลิตลงไปจึงจะได้ผลผลิตที่
เหมาะสม 
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  5) ดินเป็นทรายจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 9.22 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดินที่มีการระบายน ้าดี
มากเกินไป ดินอุ้มน ้าไว้ได้ต่้า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า จึงเป็นข้อจ้ากัดส้าหรับการเลือกปลูกพืช
เศรษฐกิจบางชนิด 
  6) ดินเปรี ยวจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 1.86 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
  7) ดินเค็ม: มีเนื อที่ร้อยละ 1.88 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
  ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3:  
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 573,119 ไร่ หรือร้อยละ 35.33 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่  
พื นที่บริเวณภูเขาสูงแถบต้นน ้าล้าธาร 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ร้อยละ 42.80 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พืชที่ปลูก
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลผลิตตกต่้า ควรมีการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต อาทิ การปรับปรุงบ้ารุงดิน เป็นต้น 
  3) ดินตื นและดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ร้อยละ 6.95 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีกรวดลูกรัง 
และเศษหินผุปะปนอยู่ในดินในปริมาณที่ค่อนข้างมาก เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช และการไถพรวน 
  4) ดินเป็นทรายจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 3.88 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีความสามารถในการ  
อุ้มน ้าไว้ได้น้อยประกอบกับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงเป็นข้อจ้ากัดเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูก 
  5) ดินเปรี ยวจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 3.53 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พบบริเวณพื นที่ที่น ้าทะเลเคย
ท่วมถึงมาก่อน และมีสารประกอบของก้ามะถันปะปนอยู่ในชั นหน้าตัดของดิน เม่ือดินแห้งจะเกิดกรดขึ นในดินท้า
ให้ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดมาก ก่อให้เกิดปัญหาและเกิดสารพิษในดินละลายออกมาจนเป็นอันตรายต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
  ลุ่มน  าสาขาคลองกลาย 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 302,807 ไร่ หรือร้อยละ 71.39 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ 
บริเวณที่เป็นเทือกเขา ภูเขา ไม่เหมาะสมที่จะใช้ท้ากสิกรรม สมควรปล่อยไว้คงสภาพป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษา
สภาพต้นน ้าล้าธารและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เป็นต้น 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ร้อยละ 91.20 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เมื่อน้าไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรท้าให้ผลผลิตที่ได้ต่้า จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาที่ดินด้วยการปรับปรุงบ้ารุงดินและการ
อนุรักษ์ดินและน ้าควบคู่กันไปจึงจะได้ผลผลิตที่เหมาะสม 
  3) ดินทรายจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 0.64 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา มีเนื อดินเป็นทรายตลอดหน้าตัด
ของดิน ดินจึงอุ้มน ้าไว้ได้ต่้า ขาดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ไม่สามารถดูดยึดธาตุอาหารพืชไว้ในดินได้นาน
พอที่พืชจะน้าไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นข้อจ้ากัดเกี่ยวกับการเลือกชนิดพืชที่จะปลูก 
  4) ดินตื นและดินปนกรวด: มีเนื อที่ร้อยละ 1.49 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดินตื นมีลูกรัง 
เศษหิน หรือกรวดปะปนอยู่มาก เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน และดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า 
  ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 482,606 ไร่ หรือร้อยละ 16.69 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ 
บริเวณเทือกเขา เป็นที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะน้าไปใช้ท้าการเกษตร ควรปล่อยให้มีสภาพเป็นป่าไม้ตามธรรมชาติ 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ร้อยละ 43.47 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
  3) ดินเป็นทรายจัด: มีเนื อที่ร้อยละ 6.01 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
และอุ้มน ้าไว้ได้ต่้า จึงเป็นข้อจ้ากัดในการเลือกชนิดพืชที่จะปลูก 
  4) ดินตื นและดินปนกรวด:  มีเนื อที่ร้อยละ 4.94 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นดินตื นมีกรวด  
ลูกรัง หรือเศษหินผุปะปนอยู่ในดินชั นล่าง เป็นอุปสรรคส้าหรับการไถพรวน และการชอนไชของรากพืช 
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  5) ดินเปรี ยวจัดและดินเค็ม:  มีเนื อที่ร้อยละ 11.77 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินเปรี ยวจัดพบ
บริเวณที่เป็นที่ราบที่น ้าทะเลเคยท่วมถึง เนื่องจากในชั นดินมีสารประกอบของก้ามะถันที่เป็นพิษต่อการ
เจริญเติบโตของพืชท้าให้ได้ผลผลิตต่้า ส่วนดินเค็มพบบริเวณที่น ้าทะเลท่วมถึง 
  ลุ่มน  าสาขาคลองนาทว ี
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 274,696 ไร่ หรือร้อยละ 27.84 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็น
บริเวณภูเขาในเขตต้นน ้าล้าธารของพื นที่ลุ่มน ้า ไม่สมควรที่จะน้าไปใช้เพื่อการเกษตร ได้แก ่กลุ่มชุดดินที่ 62 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ร้อยละ 43.58 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา พืชที่ปลูก
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลผลิตที่ได้ต่้า ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม อาทิ การพัฒนาที่ดินด้านการปรับปรุงบ้ารุงดิน 
การเพิ่มปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม เป็นต้น 
  3) ดินตื นและดินปนกรวดลูกรัง:  มีเนื อที่ร้อยละ 7.19 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีกรวดลูกรัง 
เศษหินผุปะปนอยู่มากในดิน เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช และการไถพรวน 
  4) ดินเป็นทรายจัด:  มีเนื อที่ร้อยละ 6.24 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  ความสามารถในการอุ้มน ้า
ของดินต่้า ประกอบกับเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณต่้า พืชที่ปลูกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงเป็นข้อจ้ากัดเกี่ยวกับ
การเลือกชนิดพืชปลูก 
  5) ดินเปรี ยวจัด:  มีเนื อที่ร้อยละ 1.81 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินเปรี ยวจัดหรือดินเป็นกรด
จัดมาก ท้าให้พืชไม่สามารถน้าธาตุอาหารหลักบางชนิดไปใช้ได้ ท้าให้พืชแคระแกร็น ให้ผลผลิตต่้า 
  ลุ่มน  าสาขาคลองเทพา 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 618,052 ไร่ หรือร้อยละ 54.04 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่
บริเวณเทือกเขาและสันปันน ้าเขตต้นน ้าล้าธาร เป็นพื นที่สูงชันไม่เหมาะที่จะน้าไปใช้ทางการเกษตร เนื่องจาก
ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินสมควรปล่อยไว้เป็นพื นที่ป่าไม้ต้นน ้าล้าธาร 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า:  มีเนื อที่ร้อยละ 45.01 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ต้องมีการ 
ปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสม 
  3) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ร้อยละ 13.39 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดิน
ลักษณะนี เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน 
  4) ดินทรายจัด:  มีเนื อที่ร้อยละ  2.07 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ชั นดานของดินแข็งมาก และ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก พืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้เห็นในช่วงฤดูแล้ง   
  5) ดินเปรี ยวจัด:  มีเนื อที่ร้อยละ 0.35 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินเปรี ยวจัดท้าให้ธาตุอาหาร
หลักบางชนิดถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช  
  ลุ่มน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 61,983 ไร่ หรือร้อยละ 6.97 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา เป็นบริเวณ
ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะที่จะน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร ควรรักษาไว้เป็นสภาพ
ป่าตามธรรมชาติ พบบริเวณกลุ่มชุดดินที่ 62 
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ 630,732 ไร ่หรือร้อยละ 70.96 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
มีสาเหตุมาจากการใช้ที่ดินท้าการเกษตรติดต่อกันมานาน โดยขาดการบ้ารุงรักษาดินจึงเสื่อมโทรมลง   รวมทั งมี
การชะล้างพังทลายของดิน 
  3) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ 25,866 ไร่ หรือร้อยละ 2.91 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา เป็นดินที่มีกรวดปะปนในดินชั นล่างเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืชและการไถพรวน 
  4) ดินทรายจัด: มีเนื อที่ 117,131 ไร่ หรือร้อยละ 13.18 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีการ
ระบายน ้าดีมากเกินไป ดินไม่อุ้มน ้า ในบางแห่งพบมีชั นดานอินทรีย์ในชั นดิน พืชมักขาดน ้าในเวลาฝนทิ งช่วง 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
 

ASD/NRW/WE/RT5402/P1920/RT259   88 

  5) ดินเปรี ยวจัด:  มีเนื อที่ 146,719 ไร่ หรือร้อยละ 16.51 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา ดินมีสภาพ
เป็นกรดจัดมาก ก่อให้เกิดปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืช โดยท้าให้เกิดสารพิษในดินละลายออกมาจน
เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น 
  ลุ่มน  าสาขาแม่น  าสายบุรี 
  1) พื นที่สูงชันมาก:  มีเนื อที่ 1,025,620 ไร่ หรือร้อยละ 50.67 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา   
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า:  มีเนื อที่ 860,860 ไร่ หรือร้อยละ 42.53  ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา   
  3) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง:  มีเนื อที่ 106,064 ไร่ หรือร้อยละ 5.24 ของพื นที่   
ลุ่มน ้าสาขา  
  4) ดินทรายจัด:  มีเนื อที ่78,833 ไร ่หรือร้อยละ 3.89 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา   
  5) ดินเปรี ยวจัด:  มีเนื อที่ 16,399 ไร่ หรือร้อยละ 0.81 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  ลุ่มน  าสาขาแม่น  าบางนรา 
  1) พื นที่สูงชันมาก: มีเนื อที่ 189,827 ไร ่หรือร้อยละ 18.29 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ 626,676 ไร ่หรือร้อยละ 60.39 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  3) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ 34,037 ไร่ หรือร้อยละ 3.28 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา  
  4) ดินทรายจัด: มีเนื อที่ 61,431 ไร ่หรือร้อยละ 5.92 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  5) ดินเปรี ยวจัด:  มีเนื อที่ 145,407 ไร่ หรือร้อยละ 14.01 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา   
  ลุ่มน  าสาขาแม่น  าโก-ลก 
  1) พื นที่สูงชันมาก:  มีเนื อที่ 99,733 ไร ่หรือร้อยละ 23.01 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  2) ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า: มีเนื อที่ 258,656 ไร ่หรือร้อยละ 59.68 ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา  
  3) ดินตื นและหรือดินปนกรวดลูกรัง: มีเนื อที่ 4,421 ไร่ หรือร้อยละ 1.02 ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขา  
  4) ดินทรายจัด: มีเนื อที่ 32,940 ไร ่หรือร้อยละ 7.60  ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
 
 3. ปัญหาด้านการจัดการลุ่มน  า ทรัพยากรป าไม้และพื นที่ต้นน  าล าธาร 
  ปัญหาด้านการจัดการลุ่มน ้า ทรัพยากรป่าไม้ และพื นที่ต้นน ้าล้าธาร แบ่งพื นที่ศึกษาออกเป็น 
3 กลุ่ม ตามลักษณะและสภาพภูมิประเทศ ดังนี  
  - กลุ่มพื นที่ตอนบน: ได้แก่พื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าใน
เขตจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน  ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
  - กลุ่มพื นที่ตอนกลาง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่พื นที่ตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน ้า
สาขาคลองกลาย และลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
  - กลุ่มพื นที่ตอนล่าง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา และลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโกลก 
  กลุ่มพื นที่ลุ่มน  าตอนบน 
  ในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ของกลุ่มลุ่มน ้าตอนบน มีปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และพื นที่ต้นน ้า
ล้าธาร จากสาเหตุหลักเช่นเดียวกับลุ่มน ้าสาขาต่างๆ นั่นคือ การบุกรุกพื นที่ป่าเพื่อขยายพื นที่เกษตรกรรม เช่น 
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สวนยางพารา สวนปาล์มน ้ามัน และสวนผลไม้ต่างๆ เนื่องจากความต้องการพื นที่ท้ากินเพิ่มขึ นตามการเพิ่มของ
จ้านวนประชากร ซึ่งมีการบุกรุกพื นที่ป่าไม้อย่างรุนแรงทั ง 3 ลุ่มน ้าสาขา คือ ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนบน และลุ่มน ้าคลองหลังสวน นอกจากนี ในปี พ.ศ. 2532 พายุไต้ฝุ่น “เกย์” ยังมีส่วน
ส้าคัญซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ยังส่งผลกระทบต่อพื นที่ป่าไม้เป็นจ้านวนมากด้วย โดยเฉพาะบริเวณ
ลุ่มน ้าคลองท่าตะเภา 
  นอกจากการบุกรุกพื นที่ป่าไม้ในบริเวณพื นที่ตอนบน ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้าล้าธารแล้ว พื นที่ป่าไม้
ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น ้าและชายฝั่งทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ก็ถูกบุกรุกเพื่อเข้าไปใช้
ประโยชน์เช่นเดียวกัน ท้าให้พื นที่ป่าชายเลนลดลงเป็นจ้านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพื นที่
เพาะเลี ยงกุ้ง ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนของการบุกรุกพื นที่ป่าชายเลน คือ ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ซึ่งแต่เดิม
ในปี พ.ศ. 2535 มีพื นที่ป่าชายเลนประมาณ 42,101 ไร่ ลดเหลือเพียง 2,707 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน) ใน พ.ศ.2544 
โดยบริเวณนี มีการบุกรุกป่าชายเลนมาก คือ บริเวณอ้าเภอเมืองชุมพรและอ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
  กลุ่มพื นที่ตอนกลาง 
  ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าเป็นปัญหาที่พบโดยทั่วไปทุกลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก
ในกลุ่มพื นที่ตอนกลาง โดยมีสาเหตุจากความต้องการที่ดินท้ากินของประชาชน เช่น การบุกรุกป่าเพื่อท้าสวนยาง 
ปลูกไม้ผลต่างๆ รวมทั งการบุกรุกพื นที่ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเล และปากแม่น ้าต่างๆ เพื่อเลี ยงกุ้งกุลาด้า 
เป็นต้น นอกจากนี การตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐาน เช่น การสร้างถนน สะพาน ไฟฟ้า 
ถึงแม้จะมีผลดีในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว แต่ผลกระทบด้านลบต่างๆ ที่ตามมาก็คือ ท้าให้การบุกรุก
พื นที่ป่าท้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ น โดยพบว่าพื นที่ป่าไม้ในเขตพื นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) และเขตป่า
เศรษฐกิจ (E) ส่วนใหญ่ได้ถูกประชาชนบุกรุกเข้าไปท้าการเกษตรและใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนเขตป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ (C) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน ้าล้าธาร บางพื นที่ได้ถูกบุกรุกเพื่อท้าการเกษตรและที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน 
โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ปัญหาตะกอนในน ้าและน ้าท่วม ฯลฯ ต่อพื นที่ตอนล่าง ซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ น
เร่ือยๆ 
  นอกจากนี ป่าพรุและป่าชายเลนยังมีผลต่อระบบนิเวศ รวมทั งลักษณะทางชีวภาพและกายภาพ
ต่างๆ ของพื นที่ป่าพรุ ป่าชายเลน และบริเวณโดยรอบ เช่น การเกิดปฏิกิริยาความเป็นกรดของดิน ฯลฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรและราษฎรเป็นอย่างมาก 
  กลุ่มพื นที่ตอนล่าง 
  ปัญหาการบุกรุกพื นที่ป่าในบริเวณกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่าง เป็นปัญหาที่พบอยู่ในทุกลุ่มน ้าสาขา 
โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ที่ดินของราษฎรเพื่อการเกษตรกรรม และการตัดไม้ ท้าลายป่า เพื่อ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื นฐาน ท้าให้เกิดการบุกรุกพื นที่ป่าทั งป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยพบว่าในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้ส่งมอบเขตพื นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และ
เขตพื นที่ป่าเหมาะสมต่อการเกษตร (โซน A) ให้แก่ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม น้าไปจัดเป็น
ที่ดินท้ากินแก่ราษฎร รวมทั งมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ ทั งป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการ
อนุรักษ์ (โซน C) อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อท้าการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกสวน
ยางพาราและไม้ยืนต้น รวมทั งการบุกรุกพื นที่ป่าชายเลนและป่าพรุ เพื่อท้าการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า และการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบสาธารณูปโภคพื นฐานต่างๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าอัตราการบุกรุกป่าลดลง 
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดด้านสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีสัณฐานที่ไม่เอื ออ้านวยต่อการท้าการเกษตรกรรม 
นอกจากนี ยังพบว่าพื นที่ป่าที่เคยผ่านการบุกรุกมาก่อน บางส่วนถูกปล่อยทิ งร้างท้าให้มีการฟื้นตัวของสภาพป่าไม้ 
ในขณะที่บางแห่งได้ถูกน้ามาใช้เป็นพื นที่ที่อยู่อาศัย 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  แนวทางหลักที่เป็นโครงการส้าหรับแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และพื นที่ต้นน ้าล้าธาร ที่
ควรด้าเนินการเชิงบูรณาการควบคู่ไป ประกอบด้วย 
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  (1) โครงการปลูกป่าทดแทนบริเวณป่าเสื่อมโทรมในพื นที่ต้นน ้าล้าธาร เป็นสิ่งจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น โดยเสนอให้ปลูกป่าในลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออกและปัตตานีรวม 467,188.6 ไร่ (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ) 
  (2) โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้า (Check Dam) ในบริเวณพื นที่ต้นน ้าล้าธาร จ้านวน 4,703 
แห่ง (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ) เพื่อช่วยลดการไหลของน ้าช่วงฤดูฝน เก็บกักน ้าและเพิ่มความชุ่มชื นให้กับ
พื นที่ต้นน ้าล้าธาร และลดการชะล้างพังทลายดิน 
  (3) โครงการปลูกป่าชายเลนทดแทนการบุกรุกพื นที่ป่าชายเลนในบริเวณปากแม่น ้าและ
ชายฝั่งทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น ้าในบริเวณป่าชายเลน 
 
 
 
4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ผ่านมามีปัญหาดังนี  
 1. องค์กรการบริหารจัดการลุ่มน  า 
  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเป็นเอกภาพ กรมทรัพยากรน ้า ได้มุ่งเน้นการด้าเนินงาน 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื นที่แต่ละลุ่มน ้า ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรวม
การบริหารจัดการ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้และข่าวสาร  รวมทั งให้  
ประชาชนน้าเสนอปัญหาที่เผชิญ สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  ส้าหรับการด้าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการ จ้าเป็นต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้าควบคู่ไปกับ
การจัดท้าแผน เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้แทนประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในคณะอนุกรรมการลุ่มน ้าและคณะท้างานต่างๆที่ต้องท้างาน และประสานกับคณะกรรมการทรัพยากร
น ้าแห่งชาติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรท้องถิ่นที่จะรับภารกิจการถ่ายโอนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในอนาคต 
 2. ปัญหาขององค์กรการบริหารในระดับลุ่มน  า  
  องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยองค์กรตา่งๆ 
ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะท้างาน 3 ด้าน (ด้านแผนบูรณาการ ด้าน
ข้อมูลและด้านประชาสัมพันธ์) คณะท้างานระดับจังหวัด คณะท้างานระดับอ้าเภอ และคณะท้างานระดับต้าบล 
  ปัญหาขององค์กรต่างๆที่กล่าวข้างต้นที่ค่อนข้างส้าคัญและชัดเจน  ได้แก่ ปัญหาด้าน
งบประมาณในการด้าเนินงานของคณะท้างานในทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันองค์กรระดับต่างๆมีงบประมาณค่อนข้าง
จ้ากัด และปัญหาความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กร โดยเฉพาะคณะท้างานระดับต้าบลซึ่งมี
ตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะท้างานอยู่ค่อนข้างมาก 
  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์กรการบริหารในระดับลุ่มน ้าดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐควรพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานขององค์กรต่างๆในแต่ละปี และควรมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านต่างๆแก่คณะท้างานในทุกระดับ โดยเฉพาะคณะท้างานในระดับต้าบล ทั งนี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มากขึ น 
 3. ปัญหาขององค์กรการบริหารในระดับท้องถิ่น  
  องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในท้องถิ่นได้แก่องค์กรผู้ใช้น ้าหรือองค์กรที่มีลักษณะ
คล้ายกัน จากผลการส้ารวจเกี่ยวกับกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้าในเขตลุ่มน ้าสาขาทั ง  15 สาขาของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ง
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ตะวันออกและลุ่มน ้าปัตตานี พบว่า มีการรวมกลุ่มหรือจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้าอยู่บ้าง ส่วนมากเป็นการรวมกลุ่ม
กันเองของเกษตรกรผู้ใช้น ้า  
  ปัญหาขององค์กรในระดับท้องถิ่นที่พบส่วนมากจะเป็นปัญหาขององค์กรในกลุ่มแรกที่เป็นการ
รวมตัวกันเองของเกษตรกรผู้ใช้น ้า กล่าวคือกลุ่มขาดความเข้มแข็ง และขาดประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน ซึ่งมี
สาเหตุต่างๆดังนี  
  - ไม่มีหน่วยงานมาให้ความรู้หรือค้าแนะน้าในการรวมกลุ่ม 
  - บางกลุ่มเคยได้รับความรู้และค้าแนะน้าจากบางหน่วยงาน แต่ขาดความต่อเนื่องในการ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว 
  - การขาดแคลนงบประมาณท้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถด้าเนินการให้ความรู้
และฝึกอบรมแก่กลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึง 
  เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรในระดับท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น  กรมทรัพยากรน ้าควรจัดตั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของกลุ่มหรือองค์กร
ผู้ใช้น ้าในระดับท้องถิ่น โดยควรด้าเนินการโครงการต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น ้าโดยตรงแล้ว 
ควรพิจารณาโครงการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอื่นๆ ด้วย ที่ส้าคัญได้แก่ 
  1. งานจัดท้าทะเบียนกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้า 
  2. โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน ้า 
  3. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
  4. โครงการฝึกอบรมภาวะผู้น้า 
  5. โครงการรณรงค์ในการลดการใช้สารเคมีเกษตร 
  6. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อการบริหารจัดการลุ่มน ้า 
  7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในโครงการที่ได้รับการถ่ายโอน 
  8. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีในการปรับปรุงและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
  9. โครงการรณรงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 
  10. โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาการพังทลายของดิน 
  11. โครงการเตือนภัยและบริหารจัดการน ้าท่วมในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย 
  12. โครงการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มการเก็บกักน ้าในฤดูฝนเพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง 
  ทั งนี หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นจะต้องปรึกษาและประสานงานกับคณะกรรมการลุ่มน ้าและ
คณะกรรมการลุ่มน ้าและคณะกรรมการลุ่มน ้าย่อย เมื่อมีการแต่งตั งคณะกรรมการทั งสองตามร่าง พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน ้าแล้ว เพื่อให้โครงการต่างๆดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง 
  



บทท่ี  5

ยทุธศาสตรแ์ละการบริหารจดัการลุ่มน ้า
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บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 

5.1 การวิเคราะห์สถานการ ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis แบ่งพื นที่วิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะและสภาพภูมิประเทศ แสดงดังรูปที่ 5.1-1  

ถึงรูปที่ 5.1-3 ประกอบด้วย 
  - กลุ่มพื นที่ตอนบน: ได้แก่พื นที่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่บริเวณตอนบนของพื นที่ลุ่มน ้าใน
เขตจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองท่าตะเภา ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนบน  ลุ่มน ้าสาขาคลองหลังสวน  และลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2  
  - กลุ่มพื นที่ตอนกลาง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่พื นที่ตอนกลางของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัด นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ลุ่มน ้า
สาขาคลองกลาย และลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4  
  - กลุ่มพื นที่ตอนล่าง: ได้แก่ลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ตอนล่างของพื นที่ลุ่มน ้าในเขต
จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา และลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโกลก 
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รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กลุ่มพื นที่ตอนบน  
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กลุ่มพื นที่ตอนกลาง  
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กลุ่มพื นที่ตอนกลาง  (ต่อ  
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รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพของลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  กลุ่มพื นที่ตอนล่าง  
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5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า, 2546 พบว่า จากนโยบายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าภาคราชการส่วนจังหวัดที่มีอ้านาจหน้าที่สั่งการได้ในจังหวัดของตน ในลักษณะเป็น
ผู้ว่าราชการระบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา CEO (Chief Executive Officer) เพื่อให้การด้าเนินงานในด้านต่างๆ 
มีความคล่องตัว นอกจากนี ยังมีการวางแผนปฏิบัติการพัฒนาแบบบูรณาการโดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด มีการจัดจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน อันจะส่งผลให้การพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องเป็นภาพรวมมากขึ น   
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้ก้าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น 19 กลุ่ม 
ส้าหรับในภาคใต้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ดังนี  
 

- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (1) นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 
- กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (2) ภูเก็ต พังงา กระบี่ 
- กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1) ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
- กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) สงขลา สตูล 

 

 ทั ง 5 กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ดังกล่าวจะเห็นว่ามี 4 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (1) (นครศรีธรรมราช ตรัง 
พัทลุง) กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (1) (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) (สงขลา 
สตูล) นอกจากนี ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดหลัก 7 จังหวัดภายในลุ่มน ้า ได้แก่ จังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด /จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน ้า  

 1. กลุ่มจังหวัดระนอง  ชุมพร  และสุรา ฎร์ธานี 
  วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรขำส่งสินค้ำเชื่อมโยงประเทศฝั่งอันดำมัน–อ่ำวไทย มุ่งสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงส่งออกผลไม้ และมู่งสู่กำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพที่ยั่งยืนในภูมิภำค” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ฝั่งอันดามัน–อ่าวไทย 
  2) เป็นศูนย์กลางการเกษตรและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร 
  3) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนภูมิภาค 
  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
  1) ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่าประเทศได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และประหยัด สามารถ

แข่งขันได้ทั งในและต่างประเทศ  
   1.1) ส่งเสริมและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเทียบเรือ 
   1.2) การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
   1.3) ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมทางบกเชื่อมฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน 
   1.4) เพิ่มโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอ่าวไทย 
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  2) สามารถแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่้าและขยายการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1) การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด 
   2.2) การพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
   2.3) การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 
  3) สามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นสาขาส้าคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
   3.1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   3.2) การพัฒนาบุคลากร 
   3.3) การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 
 2. กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง  ตรัง   
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตกำรตลำดภำคเกษตรมุ่งสู่สำกลเป็นเอกแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมพร้อมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่ยั่งยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) ศูนย์กลางการผลิตการตลาดการเกษตร 
  2) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
  รายได้ต่อหัว / คน / ปี เพิ่มขึ นอย่างน้อย 40% ภายในปี 2550 จ้านวนคนยากจนลดลง 100 
% ภายในปี 2550 
  1) ภาคเกษตร 30 %  
   1.1) การพัฒนาการตลาด 
   1.2) การพัฒนาการผลิต 
   1.3) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  2) ภาคท่องเที่ยว 30 % 
   2.1) การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
   2.2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 3. กลุ่มจังหวัดปัตตานี  ยะลา   และนราธิวาส 
  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล กำรศึกษำนำนำชำติ กำรค้ำชำยแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน และโลกมุสลิม บนพื้นฐำนแห่งคุณภำพชีวิตที่ดี และดินแดนแห่งสันติสุข” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
  2) การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
  1) เพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาล 
   1.1) การจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จ.ปัตตานี 
   1.2) การสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล 
  2) การค้าช้ายแดนและการท่องเที่ยว 
   2.1) การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
   2.2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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 4. กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล   
  วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลำงยำงพำรำโลก เมืองท่ำสองทะเล เมืองธุรกิจกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว และกำรศึกษำ
ของภำคใต”้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก 
  2) เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย 
  3) เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
  1) เป็นกลุ่มน้าในระดับโลกด้านยางพารา 
   1.1) การพัฒนาการวิจัยและข้อมูลยางพารา 
   1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
   1.3) การเพิ่มปริมาณการใช้และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา 
   1.4) พัฒนาระบบธุรกิจการค้ายางพารา 
  2) สามารถแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่้าและขยายการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1) การพัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั่งทะเล(อันดามัน – อ่าวไทย) 
   2.2) การสร้างเครือข่ายทางการตลาด 
  3) สามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นสาขาส้าคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
   3.1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ 
   3.2) การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
 
5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

 กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี, กรมทรัพยากรน ้า สิงหาคม 2549 สามารถสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
การวางแผนพัฒนาทั งระบบลุ่มน ้าตามแผนยุทธศาสตร์ทั ง 4 ด้านได้ดังนี  
 1. ยุทธศาสตร์การจัดต้นน  า :  ยุทธศาสตร์การจัดการต้นน ้า เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและการฟื้นฟูเขตต้นน ้า ประกอบด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน ้าจากปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน การเพิ่มประสิทธิภาพของดินในการเพิ่มผลผลิตของพืช การแก้ไขปัญหาตลิ่งถูกน ้ากัดเซาะ
พังทลาย โดยการอนุรักษ์พื นที่ป่าต้นน ้าล้าธารให้คงความอุดมสมบูรณ์ การฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืน
มา การจัดการดินในพื นที่ลาดชัน การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้า  เป็นต้น  
การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาตร์การจัดการต้นน ้า  ประกอบด้วย การด้าเนินการในมาตรากรต่างๆ ทั งที่ใช้
สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น มาตรการปลูกป่าในพื นที่ป่าเสื่อมโทรมการก่อสร้างฝายต้นน ้า ตลอดจนการ
อนุรักษ์ดินและน ้าด้วยวิธีการต่างๆ เป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขา เพราะนอกจากจะเป็นการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื นที่ป่าต้นน ้าแล้ว ยังมีส่วนช่วยดูดซับและชะลอน ้าหลากที่เป็นปัญหาส้าคัญในทุก
ลุ่มน ้าสาขา ตลอดจนจะช่วยยืดระยะเวลาการไหลของน ้าในล้าน ้าช่วงฤดูแล้งให้ยาวนานขึ นเป็นการบรรเทา



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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ปัญหาการขาดแคลนน ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ส้าหรับโครงการต่างๆ ในยุทธศาสตร์การจัดการต้นน ้านี จะเห็นว่ามี
หลายโครงการที่ต้องด้าเนินการต่อเนื่องกันไปหลายๆ ปี เพราะมีปริมาณงานมากและพื นที่ด้าเนินงานครอบคลุม
บริเวณกว้าง จึงควรมีแผนด้าเนินการในแต่ละลุ่มน ้าสาขาที่ชัดเจน โครงการที่เสนอส่วนมากเป็นโครงการระดับลุ่ม
น ้า ทั งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนี  
  แผนงาน/โครงการในมาตรที่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน ้า  เช่น การ     
ก่อสร้างฝายต้นน ้า (Check Dam) หรือฝายดักตะกอน เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะพังทลายของร่องน ้าและ       
เพิ่มความชุ่มชื นแก่พื นที่ป่าต้นน ้า การจัดการในพื นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน
ประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ เช่น การก่อสร้างคันดินเบนน ้าและคูรับน ้ารอบเขา (Hillside Ditch) การ       
ก่อสร้างขั นบันไดดินในพื นที่ลาดชันเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน และการปรับพื นที่เฉพาะ
หลุมเพื่อการปลูกไม้ผลยืนต้นบนพื นที่ลาดเท เป็นต้น 
  ส้าหรับแผนงาน/โครงการในมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ป่า เช่น การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เกษตรการ การจัดท้าฐานข้อมูลด้าน
ดินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์ข้อมูลดิน การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าในพื นที่ป่า
เสื่อมโทรมตามกฎหมาย การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า การอนุรักษ์ดินและน ้า และการ
จัดการในพื นที่ลาดชัน ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยต่างๆ เช่น การส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยวิธีการทาง
พืช การศึกษาและก้าหนดเขตพื นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น  
 2. ยุทธศาตร์การจัดการกลางน  า : การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการกลางน ้า 
ประกอบด้วย 2 ปัญหาหลักที่จะด้าเนินการแก้ไขคือ ปัญหาน ้าท่วม และปัญหาการขาดแคลนน ้า โดยควรให้
ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาน ้าท่วมเป็นกรณีพิเศษ เพราะเกิดขึ นเป็นประจ้ากับทุกลุ่มน ้าสาขาโดยเฉพาะใน
ชุมชนที่อยู่ตอนล่างของลุ่มน ้า มาตรการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมที่สามารถด้าเนินการได้ทันที ได้แก ่
การขุดลอกและปรับปรุงระบบระบายน ้า เช่น คู คลอง ท่อลอดถนนต่างๆ ตลอดจนคันป้องกันน ้าท่วมและระบบ
สูบน ้าในชุมชนต่างๆ ที่มีการศึกษาวางแผนไว้แล้ว ส่วนการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน ้าท่วมในบางพื นที่นั น แม้ว่าจะมีการศึกษาและออกแบบไว้แล้วก็ตาม แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
และใช้งบประมาณค่อนข้างมาก จึงควรด้าเนินการในภายหลัง  หรือจัดให้อยู่ในแผนระยะยาว ซึ่งจะต้องมี
การศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดก่อนการก่อสร้างอีกครั ง 
  ส้าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้า ในภาพรวมแม้ว่าจะมีปัญหาเพียงเล็กน้อย แต่ในบางพื นที่มี
ปัญหาค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะด้านน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน 
และเกาะเต่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงควรแก้ไขปัญหาโดยเร็วและมีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจนทั งในระยะสั น 
และระยะยาว ส่วนด้านการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ของบางปี ประมาณ 1-2 เดือนเท่านั น ควรแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาแหล่งน ้าเพิ่มเติม เช่น การขุดสระ ฝายกัก
เก็บน ้า อ่างเก็บน ้า รวมทั งการปรับปรุงแหล่งน ้าต่างๆ ในปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้ดี ซึ่งโครงการประเภท
เหล่านี  หน่วยงานต่างๆ มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนอยู่แล้ว มาตรการที่ควรจะเพิ่มเติมจากแผนของหน่วยงาน 
ได้แก่ มาตรการด้านการประหยัดการใช้น ้า การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในเขตชลประทาน และการแก้ไข
ปัญหาในพื นที่นอกเขตชลประทานในลักษณะโครงการไร่นาสวนผสม การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร เป็น
ต้น 
  1  ด้านการบรรเทาปัญหาน  าท่วม  : เป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ชุมชน
และพื นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการทั งในมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างโดยวาง
แผนการด้าเนินการในระยะ 20 ปี 
   แผนระดับลุ่มน ้ามีพื นที่เป้าหมายอยู่ในพื นที่ตอนล่างของลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั ง
ของชุมชน และเป็นพื นที่เกษตรกรรม ที่ประสบปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ้า เช่น พื นที่ราบลุ่มใกล้ชายฝั่งทะเล ใน
จังหวัด นครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดปัตตานี และอ้าเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา เป็นต้น  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
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   มาตรการที่เสนอในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมส่วนมากเป็นการใช้สิ่งก่อสร้าง     
เช่น การขุดลอกคลองระบายน ้า การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารระบายน ้าต่างๆ การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่  เป็นต้น 
   การบรรเทาปัญหาน ้าท่วมตามมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เป็นมาตรการเสริมให้การแก้ไข
ปัญหาโดยมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างได้ผลดี และมีความยั่งยืนมากขึ น และใช้มาตรการนี ในทุกลุ่มน ้าสาขา 
ประกอบด้วยมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต และมาตรการในการบรรเทาปัญหาที่
เกิดขึ น เช่น การจัดท้าระบบเตือนภัยน ้าท่วมและดินถล่ม (Early Warning) การจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม การ
ฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และอุทกวิทยา เป็นต้น   
  2  ด้านการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน  า  : เป็นแผนส้าหรับบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน อันเกิดจากการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรใน
ภาวะฝนทิ งช่วง ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อพื นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน และบางโครงการจะ
สามารถบรรเทาปัญหาน ้าท่วมได้ด้วยแผนงาน/โครงการเหล่านี มีทั งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง 
ดังนี  
   แผนงาน/โครงการตามมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างจะมุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งน ้าที่มี
ศักยภาพในลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ได้แก ่โครงการประเภทอ่างเก็บน ้าและฝาย ซึ่งตามแผนการพัฒนาโครงการอ่างและ
ฝายในระดับลุ่มน ้าเหล่านี จะท้าให้มีพื นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ นจากสภาพปัจจุบันอีก 0.76 ล้านไร่ ปัจจุบันมี 2.177 
ล้านไร่ โดยสามารถส่งน ้าให้กับพื นที่ชลประทานเดิมที่ยังมีปัญหาการขาดแคลนน ้า  เนื่องจากน ้าต้นทุนเดิมไม่
เพียงพอส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานให้เป็นพื นที่ในเขต
ชลประทาน  นอกจากนี ยังสามารถขยายเขตน ้าประปาไปยังพื นที่ที่ขาดแคลนน ้าส้าหรับใช้เป็นแหล่งน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน ้าเสริมส้าหรับการเกษตรในครัวเรือน  
   ส้าหรับในมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างได้เสนอโครงการต่างๆ เช่น การจัดท้าแผนที่แสดง
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง (รวมเข้าในโครงการการจัดท้าแผนที่เสี่ยงอุทกภัย) การปรับปรุงรูปแบบการปลูกพืชและเพิ่ม      
ประสิทธิภาพการใช้น ้าในโครงการชลประทาน การส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั นในสภาวะแห้งแล้ง เป็นต้น  
 3. ยุทธศาสตร์การจัดการปลายน  า : เป็นยุทธศาตร์ส้าหรับการแก้ไข และจัดการปัญหาน ้าเสีย 
และการจัดการในพื นที่ป่าชายเลน ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการทั งในมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่จะด้าเนินการในระยะ 10 ปี แรกของแผนรวม การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปลายน ้าประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาน ้าเสียหรือปัญหาคุณภาพน ้า  และการจัดการพื นที่ปาชายเลน 
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ทั งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ส้าหรับมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างควร
ด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขา เพราะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์  การรณรงค์
ร่วมกันรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติ การติดตามและตรวจสอบกิจกรรมฟาร์มกุ้ง การจัดการพื นที่ป่าชายเลนโดยการ
ปลูกป่าชายเลนทดแทนในบริเวณที่เสื่อมโทรม เป็นต้น ส่วนในมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างนั นเป็นการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชน โดยเสนอให้ด้าเนินการเฉพาะในบางชุมชน ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียและมีปัญหาน ้าเน่าเสีย
ค่อนข้างรุนแรง เช่น เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมือง
ปากพนัง เป็นต้น 
  ในด้านการจัดการน ้าเสียจะก้าหนดแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าในล้าน ้าจาก
แหล่งก้าเนิดมลพิษต่างๆ ประกอบด้วยน ้าทิ งของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และจากพื นที่การเกษตรโดยเฉพาะ
จากนากุ้ง โครงการที่เสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการหรือแผนงานในมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในระดับลุ่มน ้า โดย
มุ่งเน้นการปลูกจิตส้านึกให้ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการคุณภาพน ้าจากแหล่งก้าเนิดในพื นที่ของตนเอง เช่น 
โครงการฝึกอบรมผู้น้าท้องถิ่นเพื่อติดตามปัญหาด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน ้า โครงการคลองสวยน ้าใส เป็นต้น นอกจากนี ยัง
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียจากนากุ้ง เช่น โครงการติดตามและตรวจสอบ
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กิจกรรมฟาร์มกุ้ง โครงการศึกษาเพื่อจัดท้าระบบฟาร์มกุ้งที่เหมาะสม เป็นต้น ส้าหรับโครงการในมาตรการที่ใช้
สิ่งก่อสร้างได้เสนอให้ด้าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมืองนราธิวาส  
  ในด้านการจัดการพื นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมลงจากการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ของราษฎร
ทั งการตัดไม้ การท้านากุ้ง ตลอดจนความเสื่อมโทรมจากน ้าเสียในแม่น ้าต่างๆ ที่ระบายลงสู่พื นที่ป่าชายเลน ได้
เสนอโครงการฟื้นฟูพื นที่ป่าชายเลน โดยการปลูกป่าชายเลนทดแทน 
 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งน ้าเป็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรน ้าในแหล่งต่างๆ  ทั งแหล่งน ้าธรรมชาติและแหล่งน ้าที่สร้างขึ น 
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านแหล่งน ้าของท้องถิ่นในรูปแบบขององค์กรและกลุ่มผู้ใช้น ้า  
และด้านการวิจัยพัฒนาและสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นยุทธสาสตร์ที่เสริมให้การแก้ไขปัญหาและการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ในข้างต้น
ประสบผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขา ประกอบด้วยแผนงานและ
โครงการต่างๆ ที่เป็นมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างทั งหมด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการด้าเนินการและ
ติดตามดูแลผล เช่น การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะท้างานในระดับต่างๆ 
ของท้องถิ่น การจัดตั งกลุ่มหรือองค์กรผู้ใช้น ้า การฝึกอบรมด้านวิชาการต่างๆ ในการบริหารจัดการต่างๆ แก่
ท้องถิ่น เป็นต้น โครงการหรือแผนงานต่างๆ เหล่านี ควรด้าเนินการในช่วงต้นๆ ของแผนรวม เนื่องจากใช้
งบประมาณไม่มาก และเป็นการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น ที่จะต้องมีส่วนในการดูแลและบริหารจัดการ 
โครงการต่างๆ ตามแผนรวม ที่จะด้าเนินการในพื นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โครงการที่เสนอในยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นโครงการระดับลุ่มน ้าและเป็นแผนงาน/โครงการที่
ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างทั งหมด ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการต่างๆ ได้แก่ แผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก้าหนดบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะท้างานระดับลุ่มน ้า ระดับอ้าเภอและระดับต้าบล การ
สาธิตด้านการบริหารจัดการน ้าและติดตามประเมินผลในลุ่มน ้าสาขาที่คัดเลือก แผนงานสนับสนุนให้มีการจัดตั ง
และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าในโครงการพัฒนาแหล่งน ้าระดับต่างๆ การส่งเสริมการปลูกปาล์ม
น ้ามันในพื นที่นาร้างที่รกร้างว่างเปล่า และการจัดท้าฐานข้อมูลการจัดการทรัพยากรน ้าและสารสนเทศใน  ลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นต้น 
 
 
5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  าในลุ่มน  า  กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุง
โครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า การศึกษาเพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ของ 
กรมชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ” 
ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี  
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาด  
ทางการเกษตร 
 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
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 6. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของ  
กรมชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานจึงได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากข้อมูล
สภาพลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน ้าท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า ปริมาณฝนรายปี
เฉลี่ยมีค่าสูง 
 จุดอ่อน : ลักษณะทางกายภาพไม่ต่อเนื่องกัน (บางพื นที่แตกต่างกันมาก)  มีการพัฒนา
โครงการเก็บกักน ้าในพื นที่น้อย 
 โอกาส : สามารถพัฒนาโครงการเก็บกักน ้าและพื นที่ชลประทานเพิ่มเติมได้ 
 ภัยคุกคาม : มีการต่อต้านจากประชาชนในการสร้างอ่างเก็บกักน า้ 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จากรายงานแผน
กลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส้าหรับลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้าเนินการป้องกัน  แก้ไข  และบรรเทาภัยจากน ้า 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการ
ติดตามการประเมินผล และบุคลากร 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
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5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 จากการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่ม
น ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก, กรมทรัพยากรน ้า, 2546 พบว่า แนวทางในการบริหารจัดการลุ่มน ้าเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในแต่ละพื นที่ลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก สรุปได้ดังนี  
 1) โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่คณะท้างานลุ่มน ้าในระดับต่างๆ โดยจะต้องด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขาพร้อมๆกัน โครงการ
เหล่านี  ได้แก่ แผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อก้าหนดบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
คณะท้างานลุ่มน ้า/อ้าเภอ/ต้าบล โครงการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านงานวิศวกรรมชลศาสตร์
และอุทกวิทยา โครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
พื นที่ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย เป็นต้น 
 
 2) โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารจัดการแก่ประชาชนและรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องด้าเนินการในทุกๆลุ่มน ้าสาขาพร้อมๆกัน โครงการเหล่านี  
ได้แก ่โครงการอบรมผู้ใช้น ้าท้องถิ่นเพื่อการติดตามปัญหาด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมอื่นๆในชุมชน โครงการ
อนุรักษ์ดินและน ้าและการจัดการในพื นที่ลาดชัน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตพืชฤดูแล้งที่เหมาะสม 
โครงการสาธิตด้านการบริหารจัดการน ้าและติดตามประเมินผลในลุ่มน ้าสาขาที่คัดเลือก  โครงการปรับปรุง
รูปแบบการปลูกพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในโครงการชลประทาน เป็นต้น 
 3) โครงการด้านการศึกษาวิจัย ควรด้าเนินการในทุกลุ่มน ้า โครงการเหล่านี ได้แก่ โครงการศึกษา
และจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมและภัยแล้งในระดับต่างๆ การก้าหนดทางน ้าหลาก โครงการจัดท้าฐานข้อมูลการ
จัดการทรัพยากรน ้าและสารสนเทศในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน ้าปัตตานี เป็นต้น 
 4) โครงการพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร ในพื นที่เสี่ยงภัยแล้ง ควรด้าเนินการในทุกๆลุ่มน ้า โดย
ให้ความส้าคัญในกลุ่มลุ่มน ้าทางตอนล่าง โดยเฉพาะในพื นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก น้ามาสรุปข้อมูลพื นฐานใน
ประเด็นหลักและสาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : เป็นพื นที่ชายฝั่งติดอ่าวไทย ลักษณะชายฝั่งทะเลราบเรียบมีที่ราบแคบๆ
ตั งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส แม่น ้าส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะ
เป็นแม่น ้าสายสั นๆไหลลงสู่อ่าวไทย ลักษณะพื นที่ลุ่มน ้าทางด้านตะวันตกของลุ่มน ้าจะเป็น
เทือกเขา ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของ แม่น ้าสายต่างๆไหลผ่านที่ราบแคบๆลงสู่อ่าวไทย ทิวเขาเหล่านี 
เร่ิมจากทิวเขาภูเก็ต ซึ่งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน ้าทางทิศตะวันตกของจังหวัดชุมพร เป็นทิวเขา
ที่ต่อเนื่องมาจากทิวเขาตะนาวศรีทอดยาวลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดพังงา แล้วเบนออกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้จนจรดกับทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีพาดผ่านมาทางใต้ ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง ลงไปจนถึงจังหวัดสตูล
แล้วไปจรดกับทิวเขาสันกลาคีรี ซึ่งเป็นแนวขอบเขตของลุ่มน ้า แม่น ้าที่ส้าคัญในลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก ได้แก ่คลองท่าแซะ คลองท่าตะเภา คลองหลังสวน แม่น ้าปากพนัง แม่น ้าสายบุรี 
และแม่น ้าโกลก เป็นต้น  

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2,044  มิลลิเมตร ฝน
แรกจะตกในราวเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 24,563 ล้าน 
ลบ.ม. เริ่มมีปริมาณน ้าตามฝนแรกในราวเดือนพฤษภาคม และน ้าท่ากว่าร้อยละ 80 ของ
ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมและประสบกับภาวะน ้า
ท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรในปัจจุบันรวม 10,118,420 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 62.21 ของพื นที่ลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 
3,809,673 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.65 ของพื นที่การเกษตร หรือร้อยละ 23.42 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
และมีความเหมาะสมส้าหรับพัฒนาระบบชลประทาน เพียง 1,270,213 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 12.55 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 7.81 ของพื นที่ลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่รวม 6,237,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.35 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 3,628,136 คน แยกเป็น

ประชากรชาย 1,797,679 คน และประชากรหญิง 1,830,782 คน มีครัวเรือนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 30.79 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า และมีประชากรในวัยแรงงาน
ร้อยละ 50.83 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า  
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีจ้านวน 37 โครงการ ความจุเก็บกัก 

91 ล้านลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 1,256,000 ไร ่ 
 โครงการพัฒนาแหล่ งน ้ าขนาดเล็ ก มีจ้ านวน 406 โครงการ ความจุ เก็บกัก 

18.35 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 534,000 ไร ่
 โครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า มีจ้านวน 32 โครงการ พื นที่ชลประทานรวม 45,000 ไร ่
 โครงการขุดลอกหนองน ้าและคลองธรรมชาติ มีจ้านวน 127 โครงการ ความจุเก็บกัก 

0.56 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 65,000 ไร ่
 โครงการงานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ มีจ้านวน 210 โครงการ พื นที่ชลประทาน

รวม 127,000 ไร ่
 โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย-มาเลเซีย มีจ้านวน 13 โครงการ พื นที่ชลประทาน

รวม 13,000 ไร ่ 
 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 825 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 109.91 ล้านลบ.ม. พื นที่

ชลประทานรวม 2,040,000 ไร ่
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า 13 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและปรับปรุง
โครงสร้างระบบ กรมชลประทาน 4 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 30 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าใหม่ 
กรมชลประทาน 164 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 10 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบระบาย
น ้า และระบบแพร่กระจายน ้า กรมชลประทาน 73 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 3 
โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบผันน ้า (เลี่ยงเมือง 
และข้ามลุ่มน ้า) กรมชลประทาน 1 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าและ
ฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 14 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 13 
โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและบรรเทา
ภัยน ้าท่วม กรมชลประทาน 15 โครงการ กรมพัฒนาที่ดิน 4 โครงการ และกรมโยธาธิ
การและผังเมือง 4 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทแก้มลิงและพื นที่เกษตร
รับน ้านอง กรมชลประทาน 3 โครงการ  
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- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

 พื นที่  ไร่  ความจุ  ล้าน ลบ.ม.  
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  4,110 19.73 
-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 13,825 66.36 

รวม 17,935 86.90 
   

6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

ความต้องการใช้น  า ปริมา ความต้องการใช้น  า 
(ล้าน ลบ.ม.  ป ี 

1.  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 49.09  
2.  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 4,632.56  
3.  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 104.89  
4.  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 30.09  

รวม 4,816.63  
5.  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 5,399.49  

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 10,216.12  
 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 1. การแก้ไขปัญหาน  าท่วม 
  ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประสบปัญหาน ้าท่วมเป็นประจ้าเกือบทุกปี โดยเฉพาะในพื นที่ทาง
ตอนล่างของลุ่มน ้าสาขาต่างๆ ที่เป็นพื นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ตั งของชุมชนเมืองที่ส้าคัญ ปัญหาจะรุนแรงมากกว่า
พื นที่ส่วนอื่น แนวทางแก้ไขมีดังนี  
  1) การป้องกันน ้าท่วมในพื นที่ชุมชนเมืองที่ส้าคัญ ได้แก่ เทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาล
ต้าบลจันดี เทศบาลต้าบลท่าแพ เทศบาลต้าบลบางจาก และเทศบาลต้าบลปากนคร เป็นการก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบระบายน ้าในพื นที่ชุมชน เช่น การขุดลอกคลอง ปรับปรุงท่อระบายน ้าคันป้องกันน ้าท่วม และ
ระบบสูบน ้า เนื่องจากพื นที่เหล่านี ประสบปัญหาน ้าท่วมรุนแรง  
  2) การบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่จังหวัดชุมพร  เช่น การขุดลอกปรับปรุงคลองระบาย
น ้าต่างๆ การปรับปรุงอาคารระบายน ้าท่อลอดถนนที่ขวางทางน ้าไหล และการปรับปรุงประตูระบายน ้า เป็นต้น 
นอกจากการปรับปรุงระบบระบายน ้าแล้ว ยังมีโครงการอ่างเก็บน ้าท่าแซะ และอ่างเก็บน ้ารับร่อ ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ที่สามารถบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในพื นที่ อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร ได้ในระดับหนึ่ง 
อ่างเก็บน ้าทั งสองแห่งแม้ว่ากรมชลประทานจะได้ท้าการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ
ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าลงทุนสูง อีก
ทั งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ชะลอโครงการอ่างเก็บน ้ารับร่อไว้ก่อน  
  3) การบรรเทาปัญหาน ้าท่วมในลุ่มน ้าคลองเทพา -นาทวี ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน ้า หลักปลิก-จะนะ โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าเทพา และโครงการปรับปรุงระบบระบายน ้าสะบ้า
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ย้อย ทั งหมดเป็นโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองระบายน ้าท่อลอดถนนและการปรับปรุงอาคารบังคับน ้าต่างๆ 
ของกรมชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื นที่ อ.เทพา อ.จะนะ และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
  4) การเตือนภัยน ้าท่วมและดินถล่ม (Early Warning) เป็นโครงการเตือนภัยน ้าท่วมและ
แผ่นดินถล่มส้าหรับพื นที่ที่เสี่ยงภัยที่อยู่ในพื นที่สูงและลาดชัน โครงการติดตั งอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดปริมาณ
น ้าฝนและระดับน ้าในล้าน ้า กระจายทั่วไปในหมู่บ้านต่างๆ พร้อมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครใน
หมู่บ้าน เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากสามารถท้าได้ทันที  
  5) การแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เฉพาะจุดหรือเฉพาะพื นที่ตามที่ท้องถิ่นเสนอเข้ามา 
เช่น การขุดลอกคู คลองต่างๆ การซ่อมแซมปรับปรุงหรือก่อสร้างท่อลอดถนนเพิ่มเติม ตลอดจนโครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน ้าต่างๆ ได้เอง หรืออาจขอการสนับสนุนจากทางราชการบางส่วน จะช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาในแต่ละพื นที่ได้ดียิ่งขึ น  
 2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้างในบาง
พื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ส้าหรับพื นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างรุนแรง 
ได้แก่ พื นที่ อ.เกาะสมุย และอ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี แนวทางแก้ไขมีดังนี  
  1) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก แต่
อาจยังไม่สามารถท้าให้ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคหมดไปโดยสิ นเชิง เนื่องจากในบางพื นที่ยังขาด
แหล่งน ้าดิบส้าหรับผลิตน ้าประปา และบางพื นที่ปริมาณน ้าที่มีอาจไม่เพียงพอตลอดทั งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ดังนั นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวหมดไป ควรเสริมความมั่นคงของแหล่งน ้า เพื่อการอุปโภคบริโภค ควบคู่กัน
ไปด้วย โครงการจัดหาแหล่งน ้าเพิ่มเติม (การพัฒนาแหล่งน ้า เช่น อ่างเก็บน ้า ฝาย การพัฒนาน ้าใต้ดิน และอื่นๆ)  
ส่วนการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปาของชุมชนนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดจ้างบริษัท
เอกชนมาด้าเนินการ โดยให้รัฐสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสามารถใน
การบริหารจัดการระบบประปาของท้องถ่ิน ควรจัดจ้างบบริษัทเอกชนมาด้าเนินการ โดยให้รัฐสนับสนุนการอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการระบบประปาของท้องถ่ินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพงัน จ.สุ
ราษฎร์ธานี จากการที่ อ.เกาะสมุย และอ.เกาะพงัน มีนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเพิ่มมากขึ น จนท้าให้เริ่มเกิดปัญหา
การขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง การพัฒนาโครงการขนาดเล็กมีปริมาณน ้าต้นทุนที่กักเก็บได้จ้ากัด 
และสามารถรองรับความต้องการใช้น ้าในพื นที่ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั น ในระยะยาวพื นที่อ .เกาะสมุย 
และอ.เกาะพงัน ควรจะมีโครงการจัดหาแหล่งน ้าดิบส้าหรับผลิตน ้าประปาให้เพียงพอ 
 3. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการเก ตร 
  ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่ งตะวันออก  ในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์เล็กน้อย หรือไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย เนื่องจากฝนตกชุกเกือบทั งปี และมีช่วง
ฤดูฝนที่ยาวนานถึงประมาณ 8 เดือน แต่มีบางพื นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน ้าบ้างในช่วงฤดูแล้ง 1-2 เดือน ส่วน
ใหญ่เป็นพื นที่การเกษตรกรรม ที่อยู่นอกเขตชลประทาน แนวทางแก้ไขมีดังนี  
  1) พื นที่ในเขตโครงการชลประทานเดิม  : ควรมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณ
น ้าต้นทุน เช่น การเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรจัดการน ้า การปรับปรุงการจัดสรรน ้า การปรับปรุงระบบการ
เพาะปลูกพืชในโครงการชลประทาน เช่น การปรับปรุงหัวงานโครงการ การดาดคลองส่งน ้าชลประทาน การ
ปรับปรุงอาคารชลประทานต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เหล่านี เป็นสิ่งที่จ้าเป็นและเป็นภารกิจประจ้าของ
หน่วยงาน คือ กรมชลประทานที่จะต้องด้าเนินการอยู่  โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานที่
ส้าคัญได้แก่ โครงการปรับปรุงฝายปลักปลิง ปรับปรุงโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน ้าบางนรา ปรับปรุง
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โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษามูโนะ ปรับปรุงโครงการคลองปิเหล็ง และโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาลุ่มน ้าโก-
ลก เป็นต้น 
  2) พื นที่นอกเขตชลประทานที่เป็นพื นที่ศักยภาพ  : ควรพัฒนาโครงการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กเพิ่มเติมในพื นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อ่างเก็บน ้าและฝายกักเก็บน ้าต่างๆ ตามแผนงานของส่วนราชการ 
รวมทั งโครงการต่างๆ ของท้องถ่ิน ส่วนโครงการอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ควรรอให้มีความชัดเจน และความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ก่อน 
  3) พื นที่นอกเขตชลประทานแต่ไม่เหมาะในการพัฒนาโครงการ : พื นที่นี ควรส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาแหล่งน ้าในลักษณะไร่นาสวนผสมหรือเกษตรทฤษฎีใหม่  และด้าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี ควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ นอก
ภาคการเกษตรที่มีความต้องการใช้น ้าน้อย โดยรัฐควรจัดฝึกอบรมจัดกองทุนกู้ยืมและหาตลาดรองรับสินค้า 
รวมทั งจะต้องส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน ้าอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะในพื นที่เกษตรกรรมในพื นที่สูงที่ลาดชัน 
รวมทั งพื นที่ลุ่มพื นที่พรุต่างๆ  
 4. การแก้ไขปัญหาด้านมลพิ ทางน  าแลปัญหาพื นที่ป าชายเลน 
  ปัญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักของลุ่มน ้าสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในพื นที่
ตอนล่างที่ไหลผ่านชุมชนเมือง ก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเล โดยมีสาเหตุจากการระบายน ้าเสียชุมชนลงสู่แหล่งน ้า
โดยตรงเป็นสาเหตุส้าคัญ  นอกจากนี ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก ได้แก่ น ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก น ้าเสียจากแพปลา เป็นต้น น ้าเสียจากล้าน ้า เม่ือระบายออกสู่ปากแม่น ้าจะมีผลกระทบต่อพื นที่ป่าชาย
เลน ท้าให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมมากขึ น นอกเหนือจากการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในพื นที่ป่าชายเลน 
แนวทางแก้ไขมีดังนี  
  1) ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในพื นที่ที่ปัญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมมากหรือมีความ
วิกฤติ เช่น เทศบาลนครยะลา  
  2) ติดตั งระบบจัดการน ้าเสียเบื องต้นในชุมชนคลองน้าร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างส้าหรับชุมชน
อื่นๆ ได้น้าไปปฏิบัติ 
  3) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นที่ เพื่อให้เข้ามาบริหารงานการดูแล 
และด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4) การควบคุมติดตามและตรวจสอบกิจกรรมฟาร์มกุ้ง ตลอดจนมาตรการด้านการฝึกอบรม
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน ้า 
  5) การฟื้นฟูพื นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าชายเลนทดแทน โดยมีแผนงานใน
แต่ละพื นที่อย่างชัดเจน ตลอดจนการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื นที่
ป่าชายเลนอย่างเข้มงวด 
 5. การแก้ไขปัญหาด้านการบุกรุกพื นที่ป าไม้และปัญหาป าเสื่อมโทรม 
  ปัญหาการบุกรุกป่า และปัญหาป่าเสื่อมโทรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ นทั่วไปในลุ่มน ้าลุ่มน ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก  เนื่องจากเกษตรกรมีพื นที่ท้ากินไม่เพียงพอ จึงบุกรุกขยายพื นที่การเกษตร (ส่วนใหญ่ ได้แก่ สวน
ยางและไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆ ) เข้าไปในพื นที่ป่า แนวทางแก้ไขมีดังนี  
  1) ท้าการฟื้นฟูพื นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และการก่อสร้างฝาย
ต้นน ้าขนาดเล็ก (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื นในดินและพื นที่โดยรอบ โดยเสนอด้าเนินการในทุกลุ่มน ้า
สาขา ควรเสนอเป็นแผนประจ้าปีมีเป้าหมายในแต่ละปีที่ชัดเจน 
  2) มาตรการในการอนุรักษ์ดินและน ้าและการจัดการต่างๆในพื นที่ลาดชัน ทั งโดยการ
ก่อสร้างต่างๆและมาตรการทางพืช เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดินในพื นที่ลาดชัน โดยมีพื นที่ด้าเนินการ
ในบริเวณต้นน ้าของลุ่มน ้าสาขาต่างๆที่เป็นพื นที่ลาดชัน  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง เอกสารอ้างอิง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. กรมทรัพยากรน ้า. (มีนาคม 2548). โครงกำรศึกษำ ส้ำรวจ ออกแบบ สถำนีอุทกวิทยำ 25 ลุ่มน้้ำหลักของ
ประเทศไทย. รายงานการศึกษา. บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ 
จ้ากัด, บริษัท รีซอสส์ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จ้ากัด. 

2. กรมทรัพยากรน ้า. (2546). โครงกำรจัดท้ำแผนรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก. รายงานการศึกษา. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด, บริษัท เซเวน แอสโซซิเอท คอนซัลแตนส์ 
จ้ากัด. 

3. กรมชลประทาน. (2546). โครงกำรศึกษำเพื่อท้ำแผนหลักรองรับกำรพัฒนำแหล่งน้้ำและปรับปรุงโครงกำร
ชลประทำนส้ำหรับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 9. รายงานการศึกษา. 

4. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน. (กรกฎาคม 2551). แผนลงทุน
พัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรน้้ำและกำรชลประทำน ปี พ.ศ.2552-2554 . รายงานการศึกษา 

5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน ้า , สภาผู้แทนราษฎร. (พฤศจิกายน 2551). 
ก้ำหนดกรอบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของประเทศไทย. รายงานการศึกษา.  

6. ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (มิถุนายน 2550). งำนศึกษำวิเครำะห์
ภำพรวมปริมำณน้้ำต้นทุนและควำมต้องกำรน้้ำของประเทศไทย. รายงานการศึกษา. 

7. ส้านักนโยบายสาธารณะ, ส้านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . (กรกฎาคม 2547). 
โครงกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรจัดกำร 25 ลุ่มน้้ำ
ส้ำคัญของประเทศ. รายงานการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศจงัหวัดชุมพร  (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดชุมพร ระดับสถานี 4.40      ม.

รหัสสถานี 48517 ระดับบาโรมิเตอร์ 6.00      ม.

ละติจูด 10o29' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o11' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 11.70    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.1 1,011.5 1,010.4 1,009.1 1,008.3 1,008.2 1,008.4 1,008.6 1,009.3 1,010.1 1,010.8 1,012.1 1,009.9 
 เฉล่ียสูงสุด 1,019.9 1,017.9 1,020.2 1,015.8 1,035.2 1,013.7 1,013.6 1,014.3 1,016.8 1,016.0 1,016.6 1,019.4 1,018.3 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,010.1 1,009.9 1,007.0 1,007.3 1,005.2 1,005.4 1,005.5 1,006.6 1,006.8 1,007.7 1,008.3 1,009.1 1,007.4 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.6 3.8 4.0 3.9 3.5 3.2 3.1 3.3 3.7 4.0 3.7 3.5 3.6 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.6 26.6 27.7 28.7 27.9 27.6 27.2 27.1 26.9 26.6 26.0 25.3 26.9 

 เฉล่ียสูงสุด 30.9 32.1 33.5 34.5 33.3 32.3 31.8 31.5 31.5 31.2 30.4 30.0 31.9 

 เฉล่ียต่ําสุด 21.4 22.2 23.2 24.5 24.7 24.6 24.2 24.3 24.1 23.7 23.0 21.4 23.4 

 สูงสุด 34.8 36.4 38.0 38.8 38.2 36.2 35.4 35.6 35.6 34.8 34.5 34.0 38.8 

 ต่ําสุด 20.8 22.0 22.7 24.1 24.4 24.2 23.7 24.0 23.7 23.2 23.2 22.8 20.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 81 79 78 78 82 82 82 82 84 85 84 80 81 

 เฉล่ียสูงสุด 94 94 93 93 94 94 94 94 95 95 95 93 94 

 เฉล่ียต่ําสุด 62 59 57 57 63 64 65 66 67 69 68 63 63 

 ต่ําสุด 62 58 56 56 55 55 55 58 58 60 63 57 55 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 21.7 22.4 23.1 24.1 24.2 23.9 23.6 23.6 23.6 23.8 22.8 21.3 23.2 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 107.0 109.0 137.0 140.0 120.0 109.0 110.0 107.0 103.0 94.0 89.0 101.0 1,326.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 5.0 4.0 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.3 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 9.4 9.7 9.7 10.1 11.1 11.0 11.0 10.8 11.1 10.6 9.8 9.7 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.1 1.9 2.0 1.8 2.0 2.4 2.5 2.8 2.2 1.4 2.1 2.8 2.2 

 ทิศทางลม E E E E W W W W W W NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 30 30 37 34 60 44 42 43 42 38 99 38 99 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 56.6 46.2 92.5 89.4 189.7 171.9 182.4 207.6 178.2 247.2 297.9 125.7 1,885.3 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 7 5 6 8 18 19 20 21 20 19 14 8 165 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 117.3 112.3 178.1 88.7 137.2 96.2 96.7 232.0 96.1 144.5 219.8 192.6 232.0 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 12.0 11.0 12.0 10.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 6.0 12.0 70.0 

 หมอก 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 13.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 1.0 1.0 4.0 7.0 13.0 7.0 6.0 4.0 7.0 11.0 8.0 2.0 71.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48517 (Station : 517201-CHUMPHON)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศสวี จงัหวัดชุมพร  (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สวี ระดับสถานี 4.40      ม.

รหัสสถานี 48520 ระดับบาโรมิเตอร์ 6.00      ม.

ละติจูด 10o29' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o11' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 11.70    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.1 1,011.3 1,009.8 1,009.0 1,008.3 1,008.1 1,008.5 1,008.4 1,009.1 1,010.0 1,010.4 1,011.5 1,009.7 
 เฉล่ียสูงสุด 1,019.5 1,017.3 1,015.3 1,013.1 1,012.7 1,012.2 1,012.4 1,013.7 1,013.8 1,015.6 1,015.5 1,017.0 1,014.8 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.9 1,007.9 1,006.4 1,004.9 1,005.0 1,004.8 1,005.2 1,004.8 1,005.4 1,006.1 1,006.8 1,008.0 1,006.2 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.7 3.8 4.3 4.0 3.4 3.0 2.9 3.2 3.6 3.9 3.7 3.6 3.6 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.3 26.4 27.6 28.1 27.4 27.8 27.2 27.5 27.1 26.7 26.0 25.4 26.9 

 เฉล่ียสูงสุด 30.7 31.8 33.3 33.7 32.8 32.9 31.6 32.0 31.7 31.2 30.5 30.5 31.9 

 เฉล่ียต่ําสุด 20.7 21.4 22.7 23.8 23.9 24.1 24.1 24.2 24.0 23.5 22.5 21.2 23.0 

 สูงสุด 33.8 35.6 37.6 37.2 36.6 35.7 34.8 36.4 35.0 34.7 34.3 33.0 37.6 

 ต่ําสุด 19.5 21.0 21.0 23.0 23.2 23.4 23.4 23.4 23.2 22.5 20.7 20.2 19.5 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 79 79 79 79 83 81 83 80 82 84 83 81 81 

 เฉล่ียสูงสุด 92 93 93 93 94 93 93 91 92 94 93 93 93 

 เฉล่ียต่ําสุด 59 60 58 60 65 62 68 65 66 68 67 62 63 

 ต่ําสุด 49 58 50 49 56 55 59 57 56 56 55 55 49 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 21.2 22.2 23.2 23.9 24.0 23.9 23.8 23.6 23.5 23.6 22.6 21.5 23.1 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 105.0 110.0 146.0 142.0 118.0 111.0 106.0 121.0 112.0 98.0 92.0 101.0 1,362.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 6.4 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.2 1.7 1.5 1.0 1.0 1.7 1.6 2.4 1.6 1.1 1.6 2.4 1.7 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 30 20 25 15 25 25 35 20 16 20 20 35 35 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 57.6 50.3 84.7 94.6 200.0 162.6 168.2 220.1 180.9 262.3 303.8 117.0 1,902.1 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 7 5 6 8 18 19 19 21 20 19 15 9 166 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 85.7 79.7 171.8 111.3 91.6 70.1 65.4 189.2 69.4 194.3 153.2 158.2 194.3 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 17.0 16.0 20.0 16.0 10.0 14.0 6.0 5.0 8.0 3.0 8.0 17.0 140.0 

 หมอก 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 

 ฟ้าคะนอง 1.0 2.0 6.0 16.0 17.0 13.0 11.0 6.0 10.0 10.0 8.0 4.0 104.0 

 พายุฝน 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48520 (Station : 517301-SAWI AGROMET.)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดสุราษฎรธ์านี (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ระดับสถานี 5.00      ม.

รหัสสถานี 48551 ระดับบาโรมิเตอร์ 7.00      ม.

ละติจูด 09o07' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o21' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 10.75    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.80      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,014.1 1,013.5 1,012.1 1,011.3 1,010.9 1,010.9 1,011.0 1,010.9 1,011.6 1,012.4 1,012.5 1,013.5 1,012.1 
 เฉล่ียสูงสุด 1,021.1 1,019.2 1,017.3 1,015.7 1,015.5 1,015.9 1,015.0 1,015.6 1,016.3 1,019.7 1,017.4 1,019.7 1,017.4 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,011.2 1,009.3 1,008.6 1,008.0 1,007.3 1,007.8 1,007.5 1,007.3 1,007.9 1,008.9 1,009.1 1,009.6 1,008.5 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.7 3.9 4.1 4.2 3.6 3.3 3.2 3.4 3.8 4.1 3.8 3.5 3.7 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.4 26.5 27.1 27.4 27.0 27.3 27.3 27.3 26.8 26.3 25.8 25.6 26.7 

 เฉล่ียสูงสุด 30.3 32.0 33.4 33.8 32.9 33.1 32.5 32.7 32.3 31.3 30.2 30.3 32.1 

 เฉล่ียต่ําสุด 21.4 21.7 22.4 23.2 23.7 23.7 23.9 23.6 23.6 23.2 22.7 21.9 22.9 

 สูงสุด 32.9 35.0 36.2 36.5 36.7 35.8 36.2 35.2 34.4 34.0 34.0 33.0 36.7 

 ต่ําสุด 19.6 21.0 21.5 22.5 22.6 23.0 22.7 22.5 22.8 22.4 21.6 20.0 19.6 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 84 79 79 82 85 83 82 81 83 86 88 85 83 

 เฉล่ียสูงสุด 97 96 97 97 97 97 95 95 96 97 97 97 97 

 เฉล่ียต่ําสุด 65 56 54 58 62 61 63 60 62 67 71 67 62 

 ต่ําสุด 51 53 46 50 53 54 57 52 56 60 57 54 46 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.3 22.1 22.7 23.6 24.0 23.8 23.7 23.3 23.4 23.6 23.4 22.7 23.2 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 93.0 121.0 145.0 133.0 132.0 129.0 133.0 143.0 129.0 108.0 80.0 81.0 1,427.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 5.0 4.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.2 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 7.0 6.0 5.0 5.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.2 8.2 7.8 7.9 9.1 9.4 9.2 9.2 9.1 8.5 8.0 8.1 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 0.7 1.3 0.8 0.5 0.5 0.7 0.8 1.2 1.1 0.6 0.4 0.5 0.8 

 ทิศทางลม NE NE NE N SW SW SW SW SW SW NE NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 12 15 15 15 20 18 15 20 20 20 15 18 20 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 63.1 57.2 65.1 94.9 171.6 161.1 143.6 130.9 190.8 303.6 401.1 228.9 2,011.9 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 8 4 7 9 16 15 15 15 18 21 18 14 160 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 102.6 204.0 96.0 69.5 80.5 77.5 88.0 66.3 116.0 127.0 323.8 242.5 323.8 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 11.0 15.0 18.0 12.0 9.0 9.0 8.0 11.0 7.0 8.0 6.0 7.0 121.0 

 หมอก 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 5.0 9.0 17.0 10.0 6.0 7.0 12.0 10.0 6.0 3.0 86.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48555 (Station : 551301-SURAT THANI AGROMET.)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดนครศรธีรรมราช (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดนครศรธีรรมราช ระดับสถานี 3.14      ม.

รหัสสถานี 48552 ระดับบาโรมิเตอร์ 6.00      ม.

ละติจูด 08o32' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o56' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 14.50    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.85      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.1 1,011.8 1,010.6 1,009.4 1,008.6 1,008.4 1,008.6 1,008.8 1,009.5 1,010.1 1,010.7 1,011.9 1,010.0 
 เฉล่ียสูงสุด 1,018.5 1,018.2 1,019.2 1,015.6 1,013.5 1,013.7 1,013.8 1,015.1 1,016.5 1,015.8 1,017.0 1,017.9 1,016.2 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,010.0 1,010.3 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 1,010.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 1.7 1.8 1.9 1.9 1.6 1.3 1.3 1.5 1.8 1.8 1.7 1.5 1.7 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.0 26.5 27.4 28.3 28.1 28.2 27.9 27.7 27.2 26.7 26.1 25.7 27.2 

 เฉล่ียสูงสุด 30.3 31.5 32.9 34.0 33.9 33.9 33.7 33.7 33.1 31.7 30.2 29.6 32.4 

 เฉล่ียต่ําสุด 22.1 22.0 22.7 23.6 24.0 24.0 23.5 23.5 23.2 23.1 23.0 22.5 23.1 

 สูงสุด 34.4 35.5 37.6 38.9 38.1 37.8 38.5 37.6 37.7 35.8 35.4 32.7 38.9 

 ต่ําสุด 21.8 21.8 22.0 23.1 23.9 23.2 22.8 23.0 23.2 22.5 22.8 22.4 21.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 109 81 80 80 81 79 78 78 82 85 87 86 84 

 เฉล่ียสูงสุด 125 96 95 95 95 94 94 93 95 97 97 96 98 

 เฉล่ียต่ําสุด 86 62 59 59 60 58 57 57 60 66 72 71 64 

 ต่ําสุด 540 58 55 56 56 56 51 54 57 58 66 64 51 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.8 22.6 23.3 23.9 24.2 23.8 23.4 23.2 23.5 23.8 23.6 23.0 23.4 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 109.0 116.0 143.0 141.0 131.0 129.0 133.0 135.0 119.0 106.0 88.0 91.0 1,441.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 6.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.9 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.0 8.1 8.0 8.4 9.7 9.8 9.5 9.6 9.6 9.1 8.3 8.0 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 1.4 1.6 1.6 1.3 1.3 1.5 1.6 1.8 1.1 0.9 1.2 1.6 1.4 

 ทิศทางลม E E E E SW SW SW SW SW NE,SW NW NE -

 ความเรว็ลมสูงสุด 32 24 28 50 35 35 34 37 32 35 33 26 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 140.9 68.0 87.6 107.9 172.6 115.0 116.9 129.1 162.7 301.0 627.9 444.6 2,474.2 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 12 5 7 9 16 13 14 14 17 21 21 19 168 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 199.6 344.9 119.8 161.0 135.7 95.5 95.9 78.3 69.2 159.4 447.8 384.5 447.8 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 10.0 13.0 14.0 11.0 3.0 4.0 6.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 77.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 1.0 1.0 4.0 6.0 12.0 8.0 7.0 7.0 9.0 11.0 9.0 4.0 79.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48552 (Station : 552201-NAKHONSI THAMMARAT)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่สถานีตรวจอากาศ จงัหวัดนครศรธีรรมราช (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี ขนอม ระดับสถานี 5.00      ม.

รหัสสถานี 48553 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 09o14' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 99o51' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -
 เฉล่ียสูงสุด - - - - - - - - - - - - -
 เฉล่ียต่ําสุด - - - - - - - - - - - - -
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน - - - - - - - - - - - - -

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -

 เฉล่ียสูงสุด 30.2 31.0 32.1 33.3 33.5 32.6 32.5 32.5 32.1 30.9 29.9 29.6 31.7 

 เฉล่ียต่ําสุด 24.3 24.4 25.0 25.7 25.8 25.6 25.4 25.3 25.1 24.7 24.2 23.8 24.9 

 สูงสุด 32.2 33.0 35.5 36.0 35.8 35.3 35.5 35.6 35.0 33.7 34.0 33.0 36.0 

 ต่ําสุด 22.6 23.7 23.6 24.8 24.6 24.4 23.9 23.9 23.8 24.2 23.5 22.5 22.5 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -

 เฉล่ียสูงสุด - - - - - - - - - - - - -

 เฉล่ียต่ําสุด - - - - - - - - - - - - -

 ต่ําสุด - - - - - - - - - - - - -

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด - - - - - - - - - - - - -

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย - - - - - - - - - - - - -

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 8.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย - - - - - - - - - - - - -

 ทิศทางลม - - - - - - - - - - - - -

 ความเรว็ลมสูงสุด 40 38 50 58 41 53 44 38 42 65 38 55 65 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 121.6 105.7 160.1 77.4 140.9 160.7 141.8 118.7 158.6 308.6 521.9 299.9 2,315.9 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 10 5 7 7 13 16 16 17 17 21 20 14 163 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 127.7 277.5 130.6 77.6 79.9 135.3 55.4 46.9 67.7 229.1 502.4 183.0 502.4 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 45.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 2.0 2.0 6.0 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 35.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48553 (Station : 552202-KHANOM)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ สกษ.นครศรธีรรมราช (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สกษ.นครศรธีรรมราช ระดับสถานี 1.81      ม.

รหัสสถานี 48552 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 08o30' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 100o00' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,011.5 1,011.0 1,009.6 1,008.9 1,008.2 1,008.0 1,008.3 1,008.1 1,008.7 1,009.6 1,009.7 1,010.8 1,009.4 
 เฉล่ียสูงสุด 1,018.5 1,017.4 1,015.0 1,013.7 1,013.2 1,013.4 1,012.9 1,013.0 1,013.6 1,015.8 1,015.8 1,016.5 1,014.9 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,007.9 1,007.2 1,005.5 1,005.9 1,005.1 1,005.0 1,004.5 1,004.4 1,005.2 1,006.6 1,006.6 1,007.9 1,006.0 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.7 3.8 4.2 4.3 3.9 3.9 3.6 3.8 4.0 4.2 3.9 3.7 3.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.2 26.7 27.5 28.0 27.7 28.1 27.7 27.9 27.6 27.0 26.6 26.3 27.3 

 เฉล่ียสูงสุด 30.1 31.4 32.7 33.3 32.9 33.6 33.0 33.4 33.0 31.6 30.0 29.9 32.1 

 เฉล่ียต่ําสุด 23.2 23.0 23.7 24.3 24.7 24.7 24.5 24.4 24.2 24.0 23.8 23.4 24.0 

 สูงสุด 33.3 34.2 36.2 35.9 35.7 36.2 35.7 36.4 35.2 34.6 33.7 32.9 36.4 

 ต่ําสุด 22.1 23.0 22.7 23.5 24.0 24.0 23.4 23.4 23.4 22.9 23.2 22.5 22.1 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 85 82 82 83 85 82 82 80 82 86 88 86 84 

 เฉล่ียสูงสุด 95 94 95 95 96 95 94 94 95 96 96 95 95 

 เฉล่ียต่ําสุด 70 64 62 64 66 63 63 60 62 70 75 73 66 

 ต่ําสุด 60 60 55 54 59 55 53 50 55 57 64 64 50 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 23.3 23.1 23.8 24.6 24.7 24.5 24.1 23.9 24.0 24.3 24.3 23.7 24.0 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 65.0 84.0 100.0 97.0 80.0 97.0 98.0 107.0 92.0 96.0 55.0 61.0 1,032.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 0.8 0.8 0.6 0.3 0.6 1.1 1.3 1.5 1.4 1.0 1.1 1.2 1.0 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 15 20 20 16 30 20 20 20 20 24 20 40 40 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 118.7 57.8 83.6 120.2 179.8 116.0 128.9 120.0 161.1 298.4 574.6 377.3 2,336.4 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 12 5 7 9 16 11 13 13 15 20 20 19 160 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 143.5 283.7 133.7 118.1 133.4 71.0 75.0 88.4 92.0 135.8 439.6 266.7 439.6 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 

 หมอก 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 3.0 1.0 5.0 11.0 17.0 10.0 8.0 8.0 8.0 11.0 7.0 5.0 94.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48554 (Station : 552301-NAKHONSI THAMMARAT AGROMET.)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ สนามบินปัตตานี  (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สนามบินปัตตานี ระดับสถานี 4.05      ม.

รหัสสถานี 48580 ระดับบาโรมิเตอร์ 6.00      ม.

ละติจูด 06o47' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 101o09' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 10.50    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.75      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,011.3 1,010.9 1,009.9 1,008.8 1,008.2 1,008.3 1,008.5 1,008.8 1,009.3 1,009.7 1,010.0 1,011.0 1,009.6 
 เฉล่ียสูงสุด 1,018.1 1,017.3 1,017.9 1,014.7 1,013.3 1,014.1 1,014.5 1,015.1 1,016.0 1,015.6 1,017.2 1,017.1 1,015.9 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,009.8 1,009.1 1,006.9 1,006.0 1,005.1 1,005.4 1,005.7 1,006.1 1,007.2 1,007.5 1,008.0 1,009.1 1,007.2 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.8 4.2 4.4 4.4 4.1 3.7 3.7 3.9 4.3 4.3 3.9 3.8 4.0 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.0 26.4 27.3 28.2 28.1 27.9 27.6 27.5 27.2 26.8 26.3 25.9 27.1 

 เฉล่ียสูงสุด 30.7 31.9 33.2 34.1 33.7 33.3 32.9 32.8 32.4 31.6 30.2 29.6 32.2 

 เฉล่ียต่ําสุด 22.2 22.0 22.6 23.6 24.1 23.9 23.6 23.6 23.6 23.6 23.5 22.9 23.3 

 สูงสุด 34.3 35.9 37.0 37.9 38.0 36.1 36.3 35.8 36.0 35.0 34.0 33.9 38.0 

 ต่ําสุด 21.8 21.8 22.4 23.4 23.7 23.6 23.0 23.5 23.0 23.2 22.9 23.2 21.8 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 81 79 79 78 80 80 80 80 81 84 86 85 81 

 เฉล่ียสูงสุด 95 95 95 94 94 94 94 94 94 95 96 95 95 

 เฉล่ียต่ําสุด 61 57 56 56 59 60 59 59 61 66 71 70 61 

 ต่ําสุด 67 56 54 55 53 53 58 55 58 59 65 71 53 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.2 22.1 22.9 23.6 24.0 23.9 23.5 23.3 23.5 23.7 23.7 22.9 23.3 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 124.0 135.0 162.0 155.0 146.0 135.0 139.0 143.0 134.0 123.0 100.0 99.0 1,595.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 7.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.6 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.6 8.6 8.4 8.5 9.1 9.1 8.7 9.0 9.0 8.7 8.2 7.8 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.9 3.0 2.7 2.3 1.9 1.9 2.1 2.3 2.3 1.9 1.8 2.3 2.3 

 ทิศทางลม E E E E W W W W W W E E -

 ความเรว็ลมสูงสุด 32 36 30 40 47 50 46 40 42 38 36 36 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 49.6 32.8 49.7 75.6 139.7 108.6 128.7 134.0 145.4 210.9 392.9 371.3 1,839.2 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 7 3 6 7 14 11 13 13 15 18 20 17 144 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 117.9 146.5 82.2 74.4 98.3 87.6 86.2 98.0 84.6 89.0 266.2 233.4 266.2 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 9.0 10.0 10.0 10.0 5.0 6.0 7.0 5.0 3.0 2.0 1.0 4.0 72.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 1.0 3.0 7.0 14.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 6.0 2.0 85.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48580 (Station : 580201-PATTANI AIRPORT)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศจงัหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดนราธิวาส ระดับสถานี 3.57      ม.

รหัสสถานี 48583 ระดับบาโรมิเตอร์ 5.00      ม.

ละติจูด 06o25' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.25      ม.

ลองติจูด 101o49' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 12.30    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 0.80      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,011.8 1,011.4 1,010.3 1,009.1 1,008.5 1,008.5 1,008.8 1,009.0 1,009.6 1,009.9 1,010.2 1,011.4 1,009.9 
 เฉล่ียสูงสุด 1,018.6 1,018.3 1,018.7 1,015.3 1,013.4 1,014.4 1,013.9 1,015.1 1,016.6 1,015.9 1,016.8 1,019.3 1,016.4 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,010.3 1,010.0 1,007.3 1,007.0 1,005.0 1,005.5 1,005.9 1,005.9 1,006.7 1,007.0 1,007.5 1,008.7 1,007.2 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.6 3.9 4.2 4.2 4.1 3.8 3.7 4.0 4.4 4.4 4.1 3.7 4.0 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 26.1 26.6 27.3 28.3 28.2 27.9 27.5 27.4 27.2 26.9 26.3 25.9 27.1 

 เฉล่ียสูงสุด 29.9 30.8 31.9 33.2 33.4 33.3 32.8 32.9 32.5 31.7 30.1 29.3 31.8 

 เฉล่ียต่ําสุด 22.9 22.9 23.5 24.1 24.2 23.9 23.6 23.5 23.5 23.5 23.4 23.2 23.5 

 สูงสุด 33.6 34.5 50.0 37.6 39.0 37.0 36.3 38.3 36.4 37.8 35.3 33.3 50.0 

 ต่ําสุด 22.0 22.3 22.8 23.6 24.2 23.1 23.0 23.0 23.0 23.0 22.6 22.5 22.0 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 82 81 81 80 81 80 81 80 81 83 87 85 82 

 เฉล่ียสูงสุด 93 93 93 93 94 93 94 94 94 95 96 94 94 

 เฉล่ียต่ําสุด 70 68 67 64 64 63 64 63 64 68 74 74 67 

 ต่ําสุด 66 68 62 62 59 57 59 58 58 62 68 66 57 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 22.7 22.8 23.6 24.2 24.3 23.9 23.7 23.5 23.5 23.7 23.7 23.1 23.6 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 112.0 119.0 156.0 156.0 142.0 128.0 131.0 131.0 128.0 116.0 90.0 89.0 1,498.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.1 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 9.9 10.2 10.1 9.8 9.7 9.5 9.3 9.4 9.5 9.5 8.9 9.0 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.8 2.6 2.3 1.9 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 2.9 2.0 

 ทิศทางลม E E E E NE NE NE NE NE NE NE E -

 ความเรว็ลมสูงสุด 23 22 27 25 40 36 35 28 40 30 27 32 40 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 97.5 53.2 116.5 72.9 144.3 125.7 131.1 158.3 186.8 247.3 549.3 570.5 2,453.4 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 13 7 8 8 13 12 13 15 17 19 23 22 170 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 159.5 188.6 154.1 87.5 126.3 87.6 98.5 109.2 103.0 237.2 442.7 399.0 442.7 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 4.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 9.0 6.0 2.0 72.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48583 (Station : 583201-NARATHIWAT)



 

   

สถานีตรวจวัด ตวัแปรภูมิอากาศ คา่เฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของคา่เฉลี่ย คา่เฉลี่ยสูงสุด คา่เฉลี่ยต่ําสุด
สภาพภูมิอากาศ รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน

สวี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           25.3 (ม.ค.) - 28.1 (เม.ย.) 33.7 (เม.ย.) 20.7 (ม.ค.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.1           79.0 (ม.ค.) - 84.0 (ต.ค.) 94.0 (พ.ค.) 58.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,362.0       92.0 (พ.ย.) - 146.0 (มี.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.4             6.0 (ม.ค.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.7             1.0 (เม.ย.) - 2.4 (ส.ค.) 35.0 (ก.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,902.1       50.3 (ก.พ.) - 303.8 (พ.ย.) - -

ขนอม อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) -            - - -
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) -            - - -
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) - - - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) -            - - -
ความเร็วลม (น๊อต) -            - - -
ปริมาณฝน (มม.) 2,315.9       77.4 (เม.ย.) - 521.9 (พ.ย.) - -

จังหวัดชมุพร อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9           25.3 (ธ.ค.) - 28.7 (เม.ย.) 34.5 (เม.ย.) 21.4 (ม.ค.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.4           78.0 (มี.ค.) - 85.0 (ต.ค.) 95.0 (ก.ย.) 57.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,326.0       89.0 (พ.ย.) - 140.0 (เม.ย.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.3             4.0 (ก.พ.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.2             1.4 (ต.ค.) - 2.8 (ส.ค.) 99.0 (พ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,885.3       46.2 (ก.พ.) - 297.9 (พ.ย.) - -

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.7           25.4 (ม.ค.) - 27.4 (เม.ย.) 33.8 (เม.ย.) 21.4 (ม.ค.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 83.1           79.0 (ก.พ.) - 88.0 (พ.ย.) 97.0 (ม.ค.) 54.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,427.0       80.0 (พ.ย.) - 145.0 (มี.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.2             4.0 (ก.พ.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 0.8             0.4 (พ.ย.) - 1.3 (ก.พ.) 20.0 (พ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,011.9       57.2 (ก.พ.) - 401.1 (พ.ย.) - -

จังหวัดนครศรีธรรมราช อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.2           25.7 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 34 (เม.ย.) 22 (ก.พ.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 83.8           78.0 (ก.ค.) - 109.0 (ม.ค.) 125.0 (ม.ค.) 57.0 (ก.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,441.0       88.0 (พ.ย.) - 143.0 (มี.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.9             5.0 (ก.พ.) - 8.0 (ก.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.4             0.9 (ต.ค.) - 1.8 (ส.ค.) 50.0 (เม.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,474.2       68.0 (ก.พ.) - 627.9 (พ.ย.) - -

สกษ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 83.6           26.2 (ม.ค.) - 28.1 (มิ.ย.) 33.6 (มิ.ย.) 23 (ก.พ.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 83.6           80.0 (ส.ค.) - 88.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ค.) 60.0 (ส.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,032.0       55.0 (พ.ย.) - 107.0 (ส.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.6             5.0 (มี.ค.) - 7.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 1.0             0.3 (เม.ย.) - 1.5 (ส.ค.) 40.0 (ธ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,336.4       57.8 (ก.พ.) - 574.6 (พ.ย.) - -

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียตํ่าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลัก
ในพ้ืนทีลุ่่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก



 

   

สถานีตรวจวัด ตวัแปรภูมิอากาศ คา่เฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของคา่เฉลี่ย คา่เฉลี่ยสูงสุด คา่เฉลี่ยต่ําสุด
สภาพภูมิอากาศ รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน
สนามบินปัตตานี อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 81.1           25.9 (ธ.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 34.1 (เม.ย.) 22 (ก.พ.)

ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.1           78.0 (เม.ย.) - 86.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ย.) 56.0 (มี.ค.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,595.0       99.0 (ธ.ค.) - 162.0 (มี.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 7.6             6.0 (ก.พ.) - 8.0 (พ.ค.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.3             1.8 (พ.ย.) - 3.0 (ก.พ.) 50.0 (มิ.ย.) -
ปริมาณฝน (มม.) 1,839.2       32.8 (ก.พ.) - 392.9 (พ.ย.) - -

จังหวัดนราธิวาส อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.1           25.9 (ธ.ค.) - 28.3 (เม.ย.) 33.4 (พ.ค.) 22.9 (ม.ค.)
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 81.8           80.0 (เม.ย.) - 87.0 (พ.ย.) 96.0 (พ.ย.) 63.0 (มิ.ย.)
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,498.0       89.0 (ธ.ค.) - 156.0 (มี.ค.) - -
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 7.1             6.0 (ก.พ.) - 8.0 (ก.ย.) - -
ความเร็วลม (น๊อต) 2.0             1.5 (มิ.ย.) - 2.9 (ธ.ค.) 40.0 (พ.ค.) -
ปริมาณฝน (มม.) 2,453.4       53.2 (ก.พ.) - 570.5 (ธ.ค.) - -

เฉลี่ยท้ังลุ่มนํ้า อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 36.4           25.6  - 28.2   33.8 21.9 
ความชืน้สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 82.5           79.0  - 90.2   95.6 58.2 
ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,347.7       82.2  - 139.5 
ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.6             5.0    - 7.5     
ความเร็วลม (น๊อต) 1.5             0.9    - 2.1     47.3 
ปริมาณฝน (มม.) 2,197.0       58.6  - 471.1 

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉล่ียรายเดือน ค่าเฉล่ียสูงสุดรายเดือน และค่าเฉล่ียตํ่าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลัก
ในพ้ืนทีลุ่่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

1)  ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) 
  ประกอบขึ้นด้วย ตะกอนจําพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมาน
ตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วชั้นหินอุ้มน้ําประเภทน้ี น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอนต่าง ๆ ปริมาณน้ําบาดาลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความหนาของแหล่งสะสมตะกอนมาก มีการคัดขนาด
ของเม็ดตะกอนดี และเม็ดตะกอนมีความกลมมนมาก ก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วนในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา (Quaternary Flood Plain Deposits Aquifer ; Qfd) 
   ประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเกิดจากการพัดของ
แม่น้ําป่าสัก และตะกอนลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําเจ้าพระยา รวมทั้งตะกอนทางนํ้าต่างๆ ที่เกิดเป็นบริเวณแคบๆ ตาม
แนวคดโค้งของลําน้ํา จัดเป็นชั้นนํ้าบาดาลระดับตื้น ความลึกของชั้นน้ําบาดาลประมาณ 15-50  เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 5-30 ลบ.ม./ชม. 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้า (Quaternary Terrace Deposits Aquifer ; Qt) 
   เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเป็น
ตะกอนยุคเก่าของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตะกอนยุคเก่านี้บางส่วนจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ําที่ราบน้ําหลากที่มีอายุอ่อนกว่า 
ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 50-150 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 10-100 ลบ.ม./ชม. ซึ่งชั้น
น้ําประเภทนี้ได้หมายถึงชั้นน้ําบาดาลที่พัฒนาจากชั้นดินมาร์ลด้วย 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าทรายชายหาด (Beach Sand Deposits Aquifer ; Qbs) 

ชั้นนี้จะประกอบด้วยทรายละเอียด ถึงทรายหยาบสะสมตัวตามแนวชายหาดทั้งเก่าและ
ปัจจุบัน จัดเป็นชั้นหินอุ้มน้ําระดับตื้น โดยมีความลึกเฉล่ียของการให้น้ํา 2-6 เมตร และได้ปริมาณนํ้าประมาณ 5-
10 ลบ.ม./ชม.  
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชงิเขา (Colluvial Aquifers ; Qcl) 

ชั้นหินอุ้มน้ําประกอบด้วย กรวด  ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว และเศษหินแตกหัก มี
ลักษณะหนา ไม่มีการคัดขนาด และความลึกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจะมีความลึกตั้งแต่ 10-40 เมตร 
และอัตราการให้น้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. แต่บางที่มีความหนามากทําให้สามารถให้น้ํา 20 ลบ.ม./ชม.  
 
 2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง (Tertiary Semi-consolidated Aquifer ; Tsc) 
  ประกอบด้วย หินชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มหินยุคเทอร์เชียรี ได้แก่ หินดินดาน หินโคลน และหินทราย
ละเอียด โดยนํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน หรือรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของช้ัน
น้ําบาดาลประมาณ 30-50 เมตร บางแห่งอาจจะลึกถึง 200 เมตร  ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.
ม./ชม. 
 3) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแข็ง (Consolidated Aquifers) 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่าง ๆ ได้แก่ 
รอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน รอยต่อระหว่างช้ันหิน โพรงหรือถ้ําในช้ันหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ ปริมาณน้ํา
บาดาลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาด และความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้นๆ ถ้าโครงสร้างมี
ขนาดใหญ่และต่อเน่ืองถึงกันดี จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็งในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifer ; Jmk) 



   ประกอบด้วย หินทรายสีเหลือง สีชมพูเทา สีแดงเทา หินกรวด หินดินดานสีน้ําตาลแดง สี
เทาเขียว และหินทรายแป้ง ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินพระวิหาร เสาขัง และภูพาน (Phra Wihan Saokhua and 
Phu Phan Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม.  แบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Aquifer ; TrJlk) 
   ประกอบด้วย หินกรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อเถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา 
หินดินดานสีเทาถึงดํา น้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลนและหินปูนปนโคลนสีเทา กรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อ
เถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา หินดินดานสีเทาจนถึงดําน้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลน และหินปูน
โคลนสีเทา ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินห้วยหินลาด น้ําพอง และภูกระดึง (Huai Hin Lat  Nam Phong and Phu 
Kradung Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม. 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Permian Carbonate Aquifer ; Pc) 
   ประกอบด้วย หินปูนสีเทา มีหินเชิร์ตสีดํา หินดินดานสีเทา หินทรายและหินกรวดมนสีเทา
ขาว น้ําตาลแกมแดงแทรกสลับ ได้แก่ หินปูนในกลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group) ความลึกของชั้นน้ําบาดาล
ประมาณ 20-40 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-40 ลบ.ม./ชม. 
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินชั้นกึ่งแปร (Permian-Carboniferous Metasediments Aquifer ; 
PCms) 
   ประกอบด้วย หินทรายกึ่งหินควอร์ตไซต์ (Quartzitic sandstone) หินดินดานกึ่ง
หินชนวน (Phyllitic to Slaty shale) และหินกรวดมน ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-60 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.ม./ชม. 
  (5) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer ; Vc) 
   ประกอบด้วย หินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 
10-30 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (6) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต (Granitic Aquifer ; Gr) 
   ประกอบด้วย หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 
เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (7) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินบะซอลต์ (Basalt Aquifer ; Bs) 
   ประกอบด้วย หินบะซอลต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-35 ลบ.ม./ชม. 
  (8) ชั้นหินอุ้มนํ้าลําปาง (Lampang Aquifers ; TRlp) 

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

 
 
HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Bs ชั้นหินอุ้มน้ําหินบะซอลต์ Basaltic Aquifer 
C ชั้นหินอุ้มน้ําอายุคาร์บอนิเฟอรร์ัส Carboniferous Aquifers 
Cms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Carboniferous Metasedments Aquifer 
D ชั้นหินอุ้มน้ําอายุดีโวเนียน Devonian Aquifers 
DEmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคดีโวเนียน-แคมเบรียน Cambrian-Devonian Metamorphic Aquifer 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Emm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคแคมเบรยีน Cambrian Metamorphic Aquifer 
Ems ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Cambrian Metasediments Aquifer 
Gr ชั้นหินอุ้มน้ําหินแกรนิต Granitic Aquifers 
Hl ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดห้วยหินลาด Huai Hin Lat Aquifers 
Ig ชั้นหินอุ้มน้ําหินอัคนี Igneous Aquifers 
Jmk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนกลาง Middle Khorat Aquifer 
Kk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคกกรวด Khok Kruat Aquifers 
KTpt ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก Phu Thok Aquifer 
KTpt/Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก/หินชดุมหาสารคาม Phu Thok/Maha Sarakham Aquifers 
Kuk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนบน Upper Khorat Aquifer 
Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดมหาสารคาม Maha Sarakham Aquifers 
Nd ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าดุก Nam Duk Aquifers 
Np ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าพอง Namphong Aquifers 
Olc ชั้นหินให้น้ําชุดหินปูนอายุออรโ์ดวิชียน Ordovician Limestone Aquifers 
Ols ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุออร์โดวเิชียน Ordovician Limestone Aquifer 
Ot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Pc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายเุพอรเ์มียน Permian Carbonate Aquifer 
Pcl ชั้นหินอุ้มน้ําหินตะกอนมวลเม็ดอายุเพอร์เมียน Clastic Sediment Aquifers 

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

Pemm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคพรีแคมเบรียน Precambrian Metamorphic Aquifer 
Pk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูกระดงึ Phu Kradung Aquifers 
Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเข้ม 

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

Pp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูพาน Phuphan Aquifers 
Pw ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดพระวิหาร Phra Wihan Aquifers 
Qbs ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนทรายชายหาด Beach Sand Deposit Aquifer 
Qcl ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา Colluvial Deposits Aquifer 
Qcm ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเชียงใหม ่ Chiang Mai Aquifer 
Qfd ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนน้ําพา Floodplain Deposits Aquifer 
Qfd(m) ดินเหนียวชายทะเล Marine Clay 
Qot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุเก่า Old Terrace Deposits Aquifer 
Qt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Qyt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุใหม่ Younger Terrace Deposits Aquifer 
S ชั้นหินอุ้มน้ําอายุไซลูเรียน Silurian Aquifers 
SDmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปร Silurian-Devonian Metamorphic Aquifer 
SDms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Sirurian-Devonian Metasediments Aquifer 
Sk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเสาขัว Sao Khua Aquifers 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
TRc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก Triassic Carbonate Aquifer 
TRJlk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนล่าง Lower Khorat Aquifer 
TRlp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดลําปาง Lampang Aquifer 
TRms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Triassic Metasediments Aquifer 
Tsc ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนหินร่วนกึง่หินแข็ง Tertiary Semi-consolidated Aquifer 
Vc ชั้นหินอุ้มน้ําหินภูเขาไฟ Volcanic Aquifer 
W แหล่งน้ํา Water body 
No data ไม่มีข้อมูล No data 
 
 
 



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 1 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
เลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มักพบรอยไถลในดิน สีดิน
ส่วนมากเป็นสีดําหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดง เหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง ช้ันดินล่างมักมีก้อนปูนปะปน pH 
ประมาณ 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
ปัญหา : ดินเหนียวจัด แตกเป็นร่องลึก ไถพรวนลําบาก และพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้าได้ง่ายเมื่อฝนท้ิงช่วงนาน
กว่าปกติ 
ชุดดิน: โคกกระเทียม ช่องแค บ้านหมี่ วัฒนา บ้านโภชน์ บุรีรัมย์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 2 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณชายฝั่งทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง ดินมีการระบายน้ําเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด สี
ดินเป้นสีเทาหรือเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงปะปน อาจพบผลึกยิปซัมบ้างเล็กน้อย และพบ
ช้ันดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. ทับอยู่บนช้ันดินเลนตะกอนนํ้าทะเล
สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH ประมาณ 4.5-5.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และมีศักยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินล่าง 
ชุดดิน : อยุธยา บางเขน มหาโพธิ ท่าขวาง บางนํ้าเปรี้ยวหรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 3  
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มานัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวจัด ดินบนสีดํา ส่วนดินล่างสีเทาหรือนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและน้ําตาลตลอดช้ันดิน บาง
บริเวณอาจพบจุดประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ท่ีความลึก 100-150 ซม. พบช้ันตะกอนสีเขียวมะกอกและมี
เปลือกหอยปะปน pH ประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา :บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา บางเลน บางแพ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 4  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึกมี
การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด สีดํา หรือสีเทาเข้ม ดินล่างสีเทา 
นํ้าตาล นํ้าตาลอ่อน หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง เหลือง หรือแดง อาจพบก้อนปูน หรือ
ก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้า
มีก้อนปูนปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: ราชบุรี สระบุรี ชุมแสง พิมาย สิงห์บุรี ท่าเรือ บางมูลนาก บางปะอิน ชัยนาท ศรีสงคราม ท่าพล หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 5  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึก
มีการระบายน้ําเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป้นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน มักพบก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และใน
ดินล่างลึกๆ อาจพบก้อนปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 5 แต่ถ้ามีก้อนปูน
ปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: หางดง พาน ละงู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 6 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือ ก้อน
เคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีส ความอุดมสมบูรณ์ต่ําหรือค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: บางนารา เชียงราย สุไหงโกลก คลองขุด มโนรมย์ นครพนม ปากท่อ พะวง พัทลุง สตูล แกลง ท่าศาลา 
วังตง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 7 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อน เทา หรือ นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลกูพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: นครปฐม อุตรดิตถ์ ท่าตูม เดิมบาง สุโขทัย น่าน ระโนด ผักกาด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของดิน และ
อินทรียวัตถุ ท่ีได้จากการขุดลอกร่องนํ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปนอยู่ 
การใช้ประโยชน์ : ดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดําเนินสะดวก ธนบุรี สมุทรสงคราม  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 9 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล ท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว เป็นดินลึก ระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือแดงปะปน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 
50 ซม. ดินล้างสีเทาปนเขียว มีเศษซากพืชท่ีกําลังเน่าเปื่อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินช้ันบนเป็นกรดจัด
มากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างเป็นดินเลน pH ประมณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดรุนรงมาก และเป็นดินเค็ม 
ชุดดิน: ชะอํา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 10 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียว สี
ดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดงปะปนตลอดช้ันดิน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
จาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 
น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: องครักษ์ มูโนะ เชียรใหญ่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 11  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนสีดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง ปะปนอยุ่มากในช่วงดินล่างตอนบน พบจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-5.0 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 12 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึง และชะวากทะเล เป็นดินลึก การระบาย
นํ้าเลวมา เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีทีลักษณะเป็นดินเลน ดินบนสีดําปน
เทา มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือ เทาปนเขียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง 
pH ประมาณ 7.0-8.5 
ปัญหา : เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลว และเป็นดินเค็ม และพื้นท่ียังคงมีนํ้าทะเท่วมถึงอยู่ 
ชุดดิน: ท่าจีน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 13  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึงและชะวากทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําเลวมาก ลักษณะดินเป็นเลนเละ เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีดําปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือเทาปนเขียว มีเศษรากพืชปะปน เป็นดินท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก เมื่อดินเปียก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างจัด มีค่า pH ประมาณ 7.0-8.5 แต่เมื่อมี
การระบายน้ําออกไป หรือดินแห้ง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็น
กรดจัดมาก pH ประมาณ 4.0 
การใช้ประโยชน์ : เดิมเป็นป่าชายเลน แต่มีการดัดแปลงมาทํานากุ้ง 
ปัญหา : จัดเป็นดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู่ 
ชุดดิน: บางปะกง ตะกั่วทุ่ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 14  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณลุ่มต่ําชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังนานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว หรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดําหรือเทาปนดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุด
ประสีเหลืองและน้ําตาลเล็กน้อย ระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะของดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-4.5 
การใช้ประโยชน์ : เป็นป่าเสม็ด บางแห่งใช้ทํานา 



ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และความเป็นกรดจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก ถ้าดินแห้งเป็นเวลานานติดต่อกัน และมี
ปัญหานํ้าท่วมในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: ระแงะ ต้นไทร ปัตตานี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 15  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้าตาลหรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ในดินล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ปานกลาง pH 6.0-7.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: แม่สาย หล่มสัก แม่ทะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 16 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้าตาลอ่อน
หรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลเข้ม เหลืองหรือแดงในดินล่าง บางพ้ืนท่ีจะพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ค่อนข้างต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: หินกอง ศรีเทพ ลําปาง เกาะใหญ่ พานทอง ตากใบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 17 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย
แป้งละเอียด สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกพืชไร่หรอืไม้ยืนต้น 
ปัญหา : มีนํ้าแช่ขังในฤดูฝน 
ชุดดิน: บุณฑริก หล่มเก่า เขมราฐ สุไหงปาดี ปากคม ร้อยเอ็ด เรณู สายบุรี โคกเคียน สงขลา วิสัย หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 18 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา ช้ันดินบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.0-7.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกอ้อย หรือพืชล้มลุก 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้า 
ชุดดิน: ชลบุรี เขาย้อย โคกสําโรง ไชยา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 19 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทราย ดินล่างเป็นช้ันดินแน่นทึบ เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว เหนียว สีนํ้าตาล
อ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแดง หรือ เหลือง บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา แต่ให้ผลผลิตต่ํา 
ปัญหา : ดินบนค่อนข้างเป็นทราย ดินล่างแน่นทึบ ฝนตกลงมามีนํ้าแช่ขัง แต่ถ้าฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
ชุดดิน: วิเชียรบุรี มะขาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 20 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายเกลือทาง
ผิวดิน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่าง
เป็นช้ันดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง หรือมีก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาของดินบนเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลาง-เป็นกลาง กลาง (pH 6.0-7.0) แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน pH ประมาณ 7.0-8.5 ในฤดูแล้งพบคราบ
เกลือ 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา /เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ 
ปัญหา : เป็นดินเค็ม มีโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างไม่ดี แน่นทึบ 
ชุดดิน: กุลาร้องไห้ หนองแก อุดร ทุ่งสัมฤทธิ์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 21 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพาท่ีเป็นส่วนต่ําของสันดินริมนํ้า เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
สีนํ้าตาลปนเทา นํ้าตาลอ่อน มีจุประสีเทา นํ้าตาล หรือนํ้าตาลปนเหลือง มักพบแร่ไมกาปะปนอยู่ในเน้ือดิน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเฉียบพลันในฤดูนํ้าหลาก 
ชุดดิน: สรรพยา เพชรบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 22 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบศิลาแลงอ่อนในช้ันดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: นํ้ากระจาย สันทราย สีทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 23  
ลักษณะดิน : เกิดจาตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝั่ง
ทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว เน้ือดินเป้นพวกดินทราย สีเทา มีจุประสี นํ้าตาล หรือ
เหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอย pH 
7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา มีนํ้าท่วมขังนานในรอบป ี
ชุดดิน: ทรายขาว วัลเปรียง บางละมุง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 24  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือเทา ในช้ันดิน
ล่างบางแห่งอาจพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นช้ันบางๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา/มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: อุบล บ้านบึง ท่าอุเทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 25  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุ เป็นดินตื้นท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป้นดินเหนียวหรือร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปน
เป็นปริมาณมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทามีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ใต้ช้ัน
ลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงอ่อนปะปน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีโอกาสขาดนํ้า 
ชุดดิน: อ้น เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม สะท้อน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 26 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพัง
สลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินต้น
กําเนิดต่างๆ ท้ังหินอัคนี ตะกอน และหินแปร พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็น
พวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา ไม้ผล 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง 
ชุดดิน: พังงา อ่าวลึก ห้วยโป่ง โคกกลอย กระบี่ ลําภูรา ภูเก็ต ปากจั่น ปะทิว ท้ายเหมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 27 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
พวกบะซอลต์ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนข้างร่วนซุย
และมีโครงสร้างดี สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ทําสวนผลไม้ พริกไทย และยางพารา 
ปัญหา : ดินมีการแทรกซึมนํ้าได้เร็ว ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: หนองบอน ท่าใหม่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกําเนิดท่ีมาจากหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ พบบริเวณท่ีดอน ใกล้กับภูเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี ปานกลาง-ดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้า
ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง พบรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดํา เทาเข้ม หรือนํ้าตาล ดินล่างอาจพบช้ัน
ปูนมาร์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย ไม้ผล 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ต้องทําการไถพรวนขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังได้ง่าย 
ชุดดิน: ลพบุรี ชัยบาดาล ดงลาน ลพบุรี นํ้าเลน วังชมภู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 29 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของวัสดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียด ท้ังจากหินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน เป็น
ดินลึก มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกไม้ผล 
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา อาจขาดนํ้าได้หากฝนทิ้งช่วงนาน 
ชุดดิน: บ้านจ้อง หนองมด แม่แตง ปากช่อง โชคชัย เชียงของ สูงเนิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 30 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีพบในบริเวณภูเขาสูง สูงจากระดับนํ้าทะเล 500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของวัตถุต้นกําเนิดพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีแดง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ไม้ผลเมืองหนาว/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : อยู่ในท่ีสูงชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ดอยปุย เชียงแสน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 31 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ของวัสดุเน้ือละเอียด หรือเกิดจากตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง แดง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่/ไม้ผล 
ปัญหา : บริเวณท่ีลาดชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: เลย วังไห หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 32 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า 
บริเวณสันดินริมนํ้า เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด หรือดินทรายแป้ง 
บางแห่งมีช้ันทรายละเอียดสลับช้ันอยู่ มักพบแร่ไมกาปนอยู่ในเน้ือดิน สีดินสีนํ้าตาลหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจมี
จุดประสีเหลืองหรือเทาในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา กาแฟ ไม้ผล 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากนํ้าล้นตลิ่งและแช่ขังนาน 
ชุดดิน: รือเสาะ ลําแก่น ตาขุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 33  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า บริเวณสันดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีนํ้าตาลหรือนํ้าาลปน
แดง ในดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสีเทาและนํ้าตาล อาจพบแร่ไมกาหรือก้อนปูนปนอยู่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ลําสนธิ นํ้าดุก ธาตุพนม ตะพานหิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 34  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นตะกอน
ลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ
ของพวกหินอัคนี หินตะกอน พบบริเวณทีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดิน
ร่วนละเอียด ท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปญัหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ชุดดิน: ฉลอง คลองท่อม ควนกาหลง คลองนกกระทุง ท่าแซะ ฝั่งแดง ละหาน ท่าแซะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 35  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบาย
นํ้าดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของ
หน้าดิน 
ชุดดิน: มาบบอน โคราช สตึก วาริน ยโสธร ดอนไร่ ด่านซ้าย หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 36 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือ
ดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา - 
ปานกลาง pH ดินบนประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย อาจขาดนํ้าได้ง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สีค้ิว เพชรบูรณ์ ปราณบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 37 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุหรือช้ันดินเหนียว พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มี
การระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินล่างในระดับความลึก 50-100 ซม.เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ ดินบนมีสีนํ้าตาล ดินล่างนํ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง 
และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปอ ข้าวโพด ถ่ัวเขียว แตงโม 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป และหน้าดินเป็นทรายหนา 
ชุดดิน: นาคู บ่อไทย ทับเสลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 38 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของตะกอนในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดิน
ริมนํ้า หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน
หยาบ สีนํ้าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้าตาลในช้ันดินล่าง บางบริเวณพบไมกาและก้อนปูนปะปน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกผัก ไม้ผล และยาสูบ 
ปัญหา : อาจมีนํ้าล้นตลิ่งในฤดูฝน 
ชุดดิน: ท่าม่วง เชียงใหม่ ชุมพลบุรี ดอนเจดีย์ ไทรงาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 39 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบของพวกหิน
อัคนี หรือหินตะกอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: คอหงส์ นาทวี สะเดา ทุ่งหว้า หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สี
ดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 
4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหา
การชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สันป่าตอง ชุมพวง หุบกระพง ห้วยแถลง ยางตลาด จักราช หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 41 
ลักษณะดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
หยาบ หรือเกดิจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุนํ้าพาจาบริเวณท่ีสูงวางทับอยู่บนบนช้ันดินร่วนหยาบ หรือร่วน
ละเอียด พบในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 ซม. 
เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสี
นํ้าตาลอ่อน หรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนมี pH 
ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่าง pH ประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ยาสูบ 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจัด เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย ถ้ามีฝนตกมาก ดินบนแฉะ 
ชุดดิน: มหาสารคาม บ้านไผ่ คําบง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 42 
ลักษณะดิน : พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชยทะเล เป็นดินลึกปาน
กลางถึงช้ันดานอินทรีย์ มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจัด สีดินบนสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นช้ันทรายี
ขาว และดินล่างระหว่างความลึก 50-100 ซม. เป็นช้ันท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็ก หรือฮิวมัส สี
นํ้าตาล สีแดง เช่ือมตัวกันแน่นแข็งเป็นช้ันดานอินทรีย์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด มะพร้าว 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ในฤดูแล้ง ช้ันดานแห้งแข้งมากรากพืชไชชอนผ่านไม่ได ้
ชุดดิน: บ้านทอน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 43  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝั่งทะเล เกิดจาก
ตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของ
วัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
ค่อนข้างมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 4.5-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: บาเจาะ ดงตะเคียน หัวหิน หลังสวน ไม้ขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 44  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดิน
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน ในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 
150 ซม. อาจพบเน้ือดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทรายจัดและหนามาก มีโอกาสขาดนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา โครงสร้างไม่ดี 
ชุดดิน: นํ้าพอง จันทึก หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 45  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวก
หินตะกอน เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดปนมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดิน
มีการระบายน้ําดีกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: ชุมพร คลองชาก หาดใหญ่ เขาขาด หนองคล้า ท่าฉาง ยะลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 46 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ําด ี
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสี
นํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดนิได้ง่าย 
ชุดดิน: เชียงคาน กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 47 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากท้ังหินตะกอน หรือหินอัคนี เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ลี้ มวกเหล็ก ท่าลี่ นครสวรรค์ โป่งนํ้าร้อน สบปราบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ ท่ีมาจากหิน
ตะกอน หรือหินแปร เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหินหรือปนกรวด กรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบช้ันหิน
พื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-
6.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ปลูกไม้โตเร็ว 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ท่ายาง แม่ริม พะเยา นํ้าชุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 49 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ วางทับอยู่
บนช้ันดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณท่ีดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองและก่อนความลึก 100 
ซม.จะเป็นช้ันดินเหนียวสีเทา มีจุประสีนํ้าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบช้ันหินทรายหรือ
หินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแล้วในช้ันถดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ปลูกพืชไร่ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรคต่อการเขต
กรรม ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: โพนพิสัย บรบือ สกล สระแก้ว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 50 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอน หรือ
จากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้า เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50 ซม. เป็น
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก 50-100 ซม. พบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรัง
ปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล สับปะรด 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้า
ดิน 
ชุดดิน: สวี พะโต๊ะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 51 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบหรือค่อนข้างละเอียด ท่ีมา
จากหินตะกอนหรือหินแปร เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน ซ่ึงมักเป็น
พวก หินทราย ควอร์ตไซต์ หรือหินดินดาน และพบช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ป่าดิบช้ืน/ปลูกยางพารา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่มาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: ห้วยยอด ระนอง ย่ีงอ คลองเต็ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 52 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้าทับอยู่บนช้ันปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ัน
ปูนมาร์ล มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีก้อนปูนมาร์ลปะปนอย่ สีดิน
เป็นสีดํา สีนํ้าตาล หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH ประมาณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่ เช่นข้าวโพด ฝ้าย/ ไม้ผลเช่น มะม่วง 
ปัญหา : มีปัญหาในการไถพรวนหากว่าช้ันปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 ซม. 
ชุดดิน: บึงชะนัง ตาคลี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 53  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินแปร 
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทับอยู่บนดินเหนียว ส่วนดิน
ล่างในระดับความลึกระหว่าง 50-100 ซม. เป็นดิน้หนียวปนลูกรังหรือเศษหินผุ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา กาแฟ ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ตราด ตรัง นาทอน โอลําเจียก ปะดังเบซาร์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 54  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอัคนี เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต์ พนบริเวณท่ีดอน มักอยู่
ใกล้กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟเป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มักมีก้อนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเน้ือดินด้วย ในช้ันดินล่างลึกๆ 
อาจพบช้ันปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเข้ม สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ช้ันดินล่างอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดงดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.5-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ปอ และ ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ในฤดูฝนนํ้าแช่ขังง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ลํานารายณ์ ลําพญากลาง สมอทอด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 55  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในช้ันดินล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
พบช้ันหินผุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ยากแก่การไชชอนของรากพืช 
ชุดดิน: วังสะพุง จัตุรัส หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 56 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณท่ีดอน จนถึงลาดเนินเขา เป็น
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50ซม. เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหิน มักพบช้ันหินพื้นลึกกว่า 100 ซม.สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ลาดหญ้า โพนงาม ภูสะนา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 



 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 57 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีลุ่มต่ําหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้าขังแช่อยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี การระบายน้ําเลวมาก 
ประกอบด้วยดินอินทรีย์ท่ีสลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแห่งเป็นช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอินทรีย์ 
สีดินเป็นสีดํา หรือสีนํ้าตาลในช้ันดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ท่ีเกิดเป็นช้ันสลับอยู่ มีสีเทา ใต้ช้ันดินอินทรีย์ลงไป
เป็นตะกอนนํ้าทะเล มักพบระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว มีสารประกอบกํามะถัน (ไพ
ไรต์) อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ เมื่อแห้งจะยุบตัว และเป็นกรดรุนแรง 
ชุดดิน: กาบแดง  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 58 
ลักษณะดิน : ลักษณะดินคล้ายกับกลุ่ม 57 พบในบริเวณท่ีลุ่มต่ํา หรือพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังตลอดปี เป็นดินลึก การ
ระบายน้ําเลวมาก เน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์ท่ีมีเน้ือหยาบ มีความหนามากกว่า 100 ซม. มักมีเศษพืชขนาดเล็ก
และใหญ่ปนอยู่ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ป่าพรุ 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพต่ํา เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุอาหารพืช มีปัญหาการยุบตัวเมื่อระบายนํ้า
ออก 
ชุดดิน: นราธิวาส  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 59 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือ พื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ 
ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินด้วย 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ใช้ทํานา หรือปลูกผักในฤดูแล้ง 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําเลว 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 60 
ลักษณะดิน : พบบริเวณสันดินริมนํ้า บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจากตะกอน
ลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บาง
แห่งมีช้ันดินท่ีมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจาก
การเกิดนํ้าท่วมใหญ่ในอดีต โดยท่ัวไปเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 6.0-7.0 
ปัญหา : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ท่ีมีการระบายน้ําดี 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 61 
ลักษณะดิน : กลุ่มน้ีเป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นกําเนิดชนิดต่างๆ แล้ว
ถูกพัดพามาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ไม่
แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนใหญ่มักมีเศษหิน ก้อนหิน และหินพ้ืนโผล่กระจาย
ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ทําไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : มีปัญหาการชะล้างพังทลาย เน่ืองจากมีการใช้โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ชุดดิน: ดินท่ีลาดเชิงเขา 
 
 
 

 



  
 
 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 
ลักษณะดิน : ประกอบด้วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของ
ดินท่ีพบไม่แน่นอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกําเนิด มักมี
เศษหินหรือก้อนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ 
การใช้ประโยชน์ : ไม่ควรใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า 
ปัญหา : 
ดิน: พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข.3

พื้นท่ีชุ่มนํ้า



พื้นท่ีชุ่มน้ํา 
 
 ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุ่มน้ําแม่กลองจะดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์จัดทําแผนระดับลุ่มนํ้าและระดับท้องถิ่นซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ คํานึงถึงความสอดคล้องในการ
ใช้ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ผลและเสียต่อสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา  ซึ่งมีกฎหมายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคุ้มครองอยู่ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ เช่นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 การพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 สําหรับพื้นที่ชุ่มนํ้าบางแห่งที่ไม่มีกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุ้มครอง ไม่มีข้อกําหนดสิทธิ์ในการจัดการพื้นที่และไม่มีข้อกําหนดหรือข้อห้ามในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน  ก็
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาด 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Site) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ด้วย 
 พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคําจํากัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่าน้ํา มีน้ําท่วม มีน้ํา
ขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือท่วมอยู่ถาวร และ
ชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่ง และนํ้าไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลและพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลงตํ่าสุดมีความลึกของระบบไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝ่ังแม่น้ําและชายฝ่ังทะเล 
ซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ชุ่มนํ้าและเกาะ หรือเขตน้ําทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ําลงต่ําสุดซึ่งอยู่ภายใน
ขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ําน้ัน 
 พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมีคุณค่าประโยชน์แก่มนุษย์หลายประการ ได้แก่ การเป็น
แหล่งเก็บกักน้ําฝนและน้ําท่า ป้องกันน้ําเค็มมิให้รุกเข้ามาให้แผ่นดิน ป้องกันชายฝ่ังพังทลาย ดักจับตะกอนแร่ธาตุ ดัก
จับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรดินและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นแหล่งรวมสายพันธุ์และสัตว์มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ําคือ
ระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 ระดับความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้าํ มี 3 ระดับ คือ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาต ิพื้นที่ชุ่มน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับชาติและพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดบัท้องถิ่น 



ภาคผนวก ข.4

ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 
 ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ําฝน
ทําให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.   ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)   
 2.   ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
 ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ ป่าชนิด
สําคัญซ่ึงจัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
     1.   ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)  
 ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ในบริเวณนี้มี
ฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่น ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขาริม
แม่น้ําลําธาร ห้วย แหล่งน้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)  
   เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบ
กระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไม้ที่สําคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่างๆ เช่น ยางนา ยาง
เสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ํา กอเดือย 
  1.2   ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
   เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  เช่น ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไม้ที่สําคัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา พยอม 
ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ           
  1.3   ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  
   ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก
ระดับนํ้าทะเล ไม้ส่วนมากเป็นพวก Gymnosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
   2.   ป่าสนเขา (Pine Forest)  
  ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร ขึ้น
ไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง 200-300 
เมตร จากระดับน้ําทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าชนิดนี้
คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิดต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดง
บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 
  3.   ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  
  บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ําเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ํายันและราก
หายใจ ป่าชนิดน้ีปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ําแม่น้ําใหญ่ๆ ซึ่งมีน้ําเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใตม้อียู่
ตามชายฝ่ังทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอ
ลุง จังหวัดจันทบุรี 
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่านและ
ทําฟืนไม้ชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ ส่วนไม้พื้น
ล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
 4.   ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest)  



  ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ําจืดท่วมมากๆ ดินระบายน้ําไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ  เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายนํ้า หวายโปร่ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่า
พรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซาก
พืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ํากร่อยใกล้ชายทะเลต้น
เสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้
ต่างๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 
  ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ําหว้า จิก โสกนํ้า กระทุ่มน้ําภันเกรา โงงงันกะทั่ง
หัน ไม้พื้นล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่นๆ  
  5.   ป่าชายหาด (Beach Forest)  
   เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ําไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล ต้นไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอ ใบหนา
แข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้ํา มักมีต้นเตยและหญ้าต่างๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พื้น
ล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลําบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้หนามชนิดต่างๆ  เช่น ซิง
ซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เป็นต้น 
  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
  ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจําพวกผลัดใบแทบทั้งส้ิน ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียว
ชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็กๆ ป่าชนิดสําคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
  1.   ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)  
   ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีป่าเบญจพรรณ
น้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดสําคัญได้แก่ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม 
ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สําคัญ  เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร  เป็นต้น 
  2.   ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)  
   หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีโจด 
ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนือ
ส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่าเต็งรังนี้มากที่สุด ตาม
เนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว 
แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่ม
แป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้าชนิดอื่นๆ 
 3.   ป่าหญ้า (Savannas Forest)  
  ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทําลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง 
หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ทําให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึง
ขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณที่
พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้ําได้ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น 
ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว 
  



ภาคผนวก ข.5

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามชั้นคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 แล้ว การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังต้องปฏิบัติตาม “มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ” อีกด้วย  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่าย
และรุนแรงไม่ว่าพื้นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ 
  1.1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี 
พ.ศ.2525 ซึ่งจําเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้  
  1.2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1B หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูกทําลาย 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น ก่อนหน้าปี พ.ศ.2525 และการใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  
 2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําซึ่งมีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ลักษณะทั่วไปมี
คุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญได้ เช่น 
การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมทํา
ไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่าดัชนีคุณภาพของลุ่มน้ําที่สภาพป่าได้ถูก
บุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก  
 5) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานาและ
กิจการอื่นๆ ไปแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

 จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ เ กี่ ยวกับการกํ าหนดชั้ น คุณภาพ นํ้า   (กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2539) ได้มีการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําโดยจําแนกความสําคัญของพื้นที่ใน
เขตลุ่มน้ํา อันจะนําไปสู่การกําหนดเขตแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลุ่มน้ําแต่ละลุ่ม 
จะมีลักษณะและศักยภาพของส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันไปตามสภาพความสูง ความชัน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะหิน 
ลักษณะดิน และสภาวะอากาศ ดังนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา จึงเป็นการกําหนดลักษณะและศักยภาพของ
ส่ิงแวดล้อมให้ปรากฎขอบเขตได้แน่ชัดตามลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า เป็นการแบ่งเขตของทรัพยากรตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรเอง เพื่อช่วยกําหนดการใช้ทรัพยากร   การควบคุม
มลพิษและเป็นแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ, 2533) ซึ่ง
หลักการน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารลุ่มน้ํา เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําได้เป็นอย่าง
ดี  
 ตัวแปรที่ใช้ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 
 1) ความลาดชัน (Slope) 
 2) ความสูง (Elevation) 
 3) ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) 
 4) ลักษณะหิน (Geology) 
 5) ลักษณะดิน (Soil) 
 6) การปกคลุมของพื้นที่ป่าไม้ (Forest) 
 ค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา (WSC) ที่คํานวณไดจ้ากตัวแปรข้างต้น นํามากําหนดช่วงคะแนนสําหรับแต่
ละชั้นลุ่มน้ําไว้ดังนี ้
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 มีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 2  มีค่า WSC 1.55 - 2.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 3  มีค่า WSC 2.55 – 3.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 4  มีค่า WSC 3.55 – 4.75 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 5  มีค่า WSC มากกว่า 4.75 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (2533) ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําออกเป็น 5 ระดับช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามลําดับความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ํา โดยอาศัยผลจากสมการข้างต้น ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้
ง่าย และรุนแรง โดยมีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 ไม่ว่าพื้นที่จะมีป่า หรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 
แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ 
  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ใน

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูก
ทําลาย ดัดแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการใช้ที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ ก่อนปี 2525 
และการใช้ที่ดินที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  



 2) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 1.55-2.55 โดยทั่วไปมี
คุณสมบัติต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญ เช่น เหมือง
แร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 2.55-3.55 พื้นที่
โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจการทําไม้ เหมืองแร่และเพื่อกสิกรรมประเภทไม้ผลยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 3.55-4.75 และสภาพ
ป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
 5) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC มากกว่า 4.75 ขึ้นไป ลักษณะ
โดยทั่วไปภายในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นที่ราบ หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจกรรมอื่นๆ ไปแล้ว 
 
3. มาตรการการใช้ที่ดิน 
 

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

 2) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1B  
  (1) พื้นที่ใดที่มีการเปล่ียนสภาพเพ่ือประกอบการเกษตรกรรม (ไม่รวมการปลูกป่า) รูปแบบ

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

  (4) ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ ลุ่มน้ําชั้นนี้ หรือการทําเหมืองแร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจะต้องดําเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่
เกิดขึ้นบริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหว่างดําเนินการและภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการ มิให้ลงสู่แหล่งน้ําจนทําให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ําและไม่สามารถนํามาอุปโภค
และบริโภคได้ 

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

  (2) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการทางด้านเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอย่างเด็ดขาด  
  (3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าในบริเวณที่ถูกทําลายโดยรีบด่วน  
 4) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆ อนุญาตให้ได้ แต่ต้องมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ดินและน้ํา  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
   -  บริเวณดินที่ลึกน้อยกว่า 50 ซม. ที่ไม่เหมาะสมกับกิจการทางเกษตรกรรม สมควรใช้

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

 5) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4  
  (1) การใช้พื้นที่ทําป่าไม้ เหมืองแร่ และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   - บริเวณที่มีความลาดชัน 18-25 เปอร์เซ็นต์และดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. สมควรใช้เป็น

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

เศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
 6) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   -  บริเวณที่มีดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชไร่ ป่าเอกชน ไม้ผล 

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 




