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ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญ (ต่อ) 
 

         หน้า 
 
3.8 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและ   3-8 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง        
3.9 การจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 3-10 
3.10 สรุปทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมและการบริหารการจัดการ 3-11 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง        
 
บทที่  4 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
4.1 แนวทางการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 4-1 
4.2 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 4-2 
 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 
4.3 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 4-5 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง  
4.4 การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 4-26 
 
บทที่  5 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
 ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี          
5.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี   5-1 
5.1.1  บริบทลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 5-1 
5.1.2  สภาพปัญหา     5-3 
5.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5-3 
5.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 5-6 
5.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 5-6 
5.1.6      ศักยภาพและโอกาส   5-9 
5.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์   5-9 
5.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 5-10 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 
5.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 5-10 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 
5.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 5-13 
 
บทที่  6 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา          
6.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา  6-1 
6.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา 6-1 



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -3- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญ (ต่อ) 
 

         หน้า 
 
6.1.2   สภาพปัญหา 6-3 
6.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 6-4 
6.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 6-8 
6.1.5      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 6-8 
 6.1.6     ศักยภาพและโอกาส 6-11 
6.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 6-12 
6.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 6-12 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา 
6.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 6-12 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา 
6.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ า 6-15 
 สาขาคลองเทพา 
 
บทที่  7 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง        
7.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7-1 
7.1.1  บริบทลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7-3 
7.1.2  สภาพปัญหา 7-3 
7.1.3 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  7-4 
7.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 7-9 
7.1.5      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 7-9 
7.1.6      ศักยภาพและโอกาส 7-12 
7.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 7-12 
7.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  7-13 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
7.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 7-13 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
7.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ า 7-15 
 สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 
  



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -4- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญ (ต่อ) 
 

         หน้า 
 
บทที่ 8 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
8.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี 8-1 
8.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี 8-1 
8.1.2 สภาพปัญหา 8-3 
8.1.3 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี  8-3 
8.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 8-8 
8.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 8-8 
8.1.6      ศักยภาพและโอกาส 8-11 
8.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 8-11 
8.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  8-12 
 ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี 
8.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 8-12 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี 
8.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ 8-14 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี 
 
บทที่ 9 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
9.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา  9-1 
9.1.1 บริบทลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา 9-3 
9.1.2 สภาพปัญหา 9-3 
9.1.3 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา  9-4 
9.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 9-8 
9.1.5  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 9-8 
9.1.6      ศักยภาพและโอกาส 9-11 
9.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 9-11 
9.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  9-12 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา 
9.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 9-12 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา 
9.2.2    สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ 9-14 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา 
 



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -5- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญ (ต่อ) 
 

         หน้า 
 
บทที่ 10 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
 พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
10.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก  10-1 
10.1.1  บริบทลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก 10-3 
10.1.2  สภาพปัญหา 10-3 
10.1.3 การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก  10-4 
10.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 10-8 
10.1.5   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 10-8 
10.1.6    ศักยภาพและโอกาส 10-11 
10.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 10-11 
10.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 10-12 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก 
10.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 10-12 
 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก 
10.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน้ าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ 10-14 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าโก-ลก 
 
บทที ่11 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  11-1 
          
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก รายชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีน้ าประปาใช้ ปี 2562 พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 
ภาคผนวก ข รายละเอียดแหล่งน้ าที่เสนอขุดลอกในกลุ่มลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
  



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -6- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
 
ตารางที่ 1.3-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา 1-4 
ตารางที่ 2.1-1 ขอบเขตพ้ืนที่ของลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 2-4 
ตารางที่ 2.3.1-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 2-17 
ตารางที่ 2.3.3-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารา สาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าใต้ฝั่งตะวันออก  2-22 
 ตอนล่าง (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 2.3.3-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารา สาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าใต้ฝั่งตะวันออก  2-23 
 ตอนล่าง (ภาคการท่องเทีย่ว) 
ตารางที่ 2.3.3-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 2-24 
 ลุ่มน้ าใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 2.3.3-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 2-25 
 ลุ่มน้ าใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง (การพัฒนาเมือง)  
ตารางที่ 3.7-1 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 3-6 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง  
ตารางที่ 3.9-1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื้นที่ 3-11 
 ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจ าแนกลุ่มน้ าสาขา  
ตารางที่ 4.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และ 4-4 
 ปริมาณน้ าที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง  
ตารางที่ 4.3.8-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคใต้ 4-22 
 ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
ตารางที่ 4.3.8-2 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์รายจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ า 4-23 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
ตารางที ่4.4-1 การจัดล าดับความส าคัญประเด็นปัญหาจากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย 4-27 
ตารางที่ 4.4-2 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหา 4-28 
 ตามล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา  
ตารางที่ 4.4-3 การจัดล าดับความสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 4-28 
ตารางที่ 4.4-4 การจัดล าดับความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 4-29 
ตารางที่ 4.4-5 การจัดล าดับของโครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 4-29 
ตารางที่ 5.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี 5-4 
ตารางที่ 5.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 5-7 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี (ภาคการเกษตร) 
ตารางที่ 5.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 5-7 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 5.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 5-8 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี (ภาคอุตสาหกรรม)  



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -7- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
ตารางที่ 5.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 5-9 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี (การพัฒนาเมือง) 
ตารางที่ 5.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) 5-12 
 และปริมาณน้ าที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติม ของพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี  
ตารางที่ 5.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าคลองนาทวี 5-26 
ตารางที่ 5.2.2-2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าคลองนาทวี 5-27 
ตารางที่ 6.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา 6-5 
ตารางที่ 6.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 6-9 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา (ภาคการเกษตร)  
ตารางที่ 6.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 6-9 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 6.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 6-10 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 6.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 6-11 
 ลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา (การพัฒนาเมือง)  
ตารางที่ 6.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 6-14 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาลุ่มน้ าสาขาคลองเทพา  
ตารางที่ 6.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าคลองเทพา 6-28 
ตารางที่ 6.2.2-2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าคลองเทพา 6-29 
ตารางที่ 7.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7-5 
ตารางที่ 7.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 7-10 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (ภาคการเกษตร)  
ตารางที่ 7.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 7-10 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 7.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 7-11 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 7.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 7-12 
 ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (การพัฒนาเมือง)  
ตารางที่ 7.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 7-14 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
ตารางที ่7.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7-28 
ตารางที่ 7.2.2-2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 7-29  
ตารางที่ 8.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี 8-4 
  



 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                          สำรบญั 
    

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -8- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
ตารางที่ 8.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 8-9 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี (ภาคการเกษตร)  
ตารางที่ 8.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 8-9 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 8.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 8-10 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 8.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 8-11 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี (การพัฒนาเมือง)  
ตารางที่ 8.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 8-13 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าสายบุรี  
ตารางที่ 8.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี 8-28 
ตารางที่ 8.2.2-2 รารละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าแม่น้ าสายบุรี 8-29 
ตารางที่ 9.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มสาขาแม่น้ าบางนรา 9-5 
ตารางที่ 9.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 9-9 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา (ภาคการเกษตร)  
ตารางที่ 9.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 9-9 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 9.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 9-10 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 9.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 9-11 
 ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา (การพัฒนาเมือง)  
ตารางที่ 9.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 9-13 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าบางนรา  
ตารางที่ 9.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าแม่น้ าบางนรา 9-27 
ตารางที่ 9.2.2-2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าแม่น้ าบางนรา 9-28 
ตารางที่ 10.1.3-1 สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ลุ่มสาขาเม่น้ าโกลก 10-5 
ตารางที่ 10.1.5-1 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 10-9 
 ลุ่มน้ าสาขาเม่น้ าโกลก (ภาคการเกษตร)  
ตารางที่ 10.1.5-2 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 10-9 
 ลุ่มน้ าสาขาเม่น้ าโกลก (ภาคการท่องเที่ยว)  
ตารางที่ 10.1.5-3 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 10-10 
 ลุ่มน้ าสาขาเม่น้ าโกลก (ภาคอุตสาหกรรม)  
ตารางที่ 10.1.5-4 แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 10-11 
 ลุ่มน้ าสาขาเม่น้ าโกลก (การพัฒนาเมือง)  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม -9- รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
ตารางที่ 10.2-1 สรุปความต้องการใช้น้ า (Demand) การใช้น้ า (Supply) และปริมาณน้ าที่จะต้อง 10-13 
 จัดหาเพิ่มเติมของพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาเม่น้ าโกลก  
ตารางที่ 10.2.2-1 สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตรล์ุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก 10-28 
ตารางที่ 10.2.2-2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน้ าแม่น้ าโก-ลก 10-29 
  

 
 

สารบัญรูป 
 

         หน้า 
 
รูปที่ 1.3-1  แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 1-3 
รูปที่ 1.4.1-1 กรอบแนวทางการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของโครงการ 1-8 
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             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

บทที่ 1 
บทน้ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพ้ืนที่ประมำณ 26,466.02 ตร.กม. ครอบคลุม 11 จังหวัด ประกอบด้วย 13 
ลุ่มน้้ำสำขำ มีปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,923.82 มิลลิเมตร ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ย 26,643.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมจุเก็บกักปัจจุบัน 110.92 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีควำมต้องกำรน้้ำทั้งสิ้นประมำณ 27,001.75 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร (รวมควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน) ท้ำให้พ้ืนที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ ประกอบกับกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ท้ำให้มีแนวโน้มกำรขำดแคลน
เพ่ิมข้ึน และบำงลุ่มน้้ำสำขำยังประสบกับปัญหำอุทกภัยในฤดูน้้ำหลำก ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี 
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เห็นควำมจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมใน
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำ ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทำงเลือกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือให้
กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน้้ำเชิงลุ่มน้้ำของประเทศในยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ด้ำนหลัก ได้แก่ (1) 
กำรจัดกำรน้้ำอุปโภค บริโภค (2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต (3) กำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย (4) กำร
จัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ (5) กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำย
ของดิน (6) กำรบริหำรจัดกำร  

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแหง่ชำติ, 2562  



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท้ำรำยงำน 
 เพ่ือศึกษำและจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่สอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำแต่ละมิติอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง บรรลุเป้ำประสงค์ของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี ในระดับประเทศ 
 
1.3 ขอบเขตพื นที่ศึกษำ 
 ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นพ้ืนที่ชำยฝั่งติดอ่ำวไทย ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ระนอง ตรัง นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส โดยมีลุ่มน้้ำตำปี ลุ่ม
น้้ำทะเลสำบสงขลำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกตัวเป็นช่วง ๆ ประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ ตำมบริบทของ
พ้ืนทีอ่อกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำ) ประกอบด้วย 
 ลักษณะเชิงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีควำมแตกต่ำงจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลักอ่ืน ๆ กล่ำวคือ พ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ แบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ตอน (กลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ) (รูป
ที่ 3.2.2-1) ดังนี้ 
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำ 
คลองท่ำตะเภำ (2101), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (2102) , ลุ่มน้้ำคลองหลังสวน (2103) และลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 (2104)  
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลำง ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 (2105), ลุ่มน้้ำคลองกลำย (2106) และลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 (2107)  
 - พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วย 6 ลุ่มน้้ำสำขำ คือ ลุ่มน้้ำคลองนำทวี 
(2108), ลุ่มน้้ำคลองเทพำ (2109), ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง (2110), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี (2111),  
ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ (2112), ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก (2113) 
 
 ทั้งนี้ โดยลักษณะลุ่มน้้ำสำขำทุกลุ่มน้้ำสำขำจะมีลักษณะเป็นล้ำน้้ำสำยสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่ำวไทย แม่น้้ำ
สำยส้ำคัญในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ คลองท่ำแซะ คลองท่ำตะเภำ คลองวิสัย คลองสวี คลองหลังสวน 
คลองท่ำชนะ คลองท่ำฉำง คลองไชยำ คลองกลำย คลองนำทวี คลองเทพำ แม่น้้ำปำกพนัง แม่น้้ำสำยบุรี แม่น้้ำ
บำงนรำ แม่น้้ำโก-ลก เป็นต้น สรุปพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ดังแสดงในตำรำงท่ี 1.3-1  
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  1-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก   ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

รูปที่ 1.3-1  แผนที่แสดงขอบเขตพื นที่ศึกษำโครงกำร 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-4 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 1.3-1 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

 

รหัสพื นที่
ลุ่มน ้ำสำขำ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำ 

ในพื นทวีป 
(ตร.กม.) 

พื นที่ลุ่มน ้ำท่ีเป็น
เกำะ  

(ตร.กม.) 

สัดส่วนพื นที่ลุม่น ้ำ
สำขำต่อพื นที่รวม

ทั งหมด 
(ร้อยละ) 

21.01 คลองท่ำตะเภำ 2,109.11  7.97 

21.02 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 2,140.78  8.09 

21.03 คลองหลังสวน 1,653.81  6.25 

21.04 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 2 2,279.81  8.61 

21.05 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 3 2,227.82 398.28 9.92 

21.06 คลองกลำย 617.04  2.33 

21.07 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนท่ี 4 4,626.43  17.48 

21.08 คลองนำทวี 1,570.24  5.93 

21.09 คลองเทพำ 1,818.52  6.87 

21.10 ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 1,460.02  5.52 

21.11 แม่น้้ำสำยบุรี 3,216.17  12.15 

21.12 แม่น้้ำบำงนรำ 1,654.78  6.25 

21.13 แม่น้้ำโก-ลก 693.21  2.62 

 รวมแยกพื นที ่ 26,067.74 398.28 100.00 

 รวมทั งลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออก 26,466.02   

ที่มำ : ประยุกต์จำกฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ, 2556 และฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ กรมกำรปกครอง, 2560 
หมำยเหตุ :  จำกข้อมูลของคณะกรรมกำรอุทกวิทยำแห่งชำติ พื้นที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื้นท่ีเกำะกระจำยอยู่ตำมลุ่มน้้ำ
 สำขำ ประกอบด้วยพื้นที่เกำะขนำดใหญ่ และหมู่เกำะขนำดเล็กจ้ำนวนมำก ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้ที่ปรึกษำจะ
 พิจำรณำพื้นที่เกำะเฉพำะพื้นที่เกำะที่มีประชำชนอยู่อำศัย ได้แก่ เกำะสมุย (รวมเกำะพลวย และเกำะแ ตน)  
 เกำะพะงัน และเกำะเต่ำ   



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ       บทที่ 1 บทน้ำ 
   

โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-5 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

1.4 กรอบกำรด้ำเนินงำนและวิธีกำรศึกษำ 
 
1.4.1 แนวทำงกำรศึกษำ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นกำรประเมิน
ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ตะวันออก เพ่ือ
พัฒนำทำงเลือกของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่เหมำะสมที่สุด และให้
ควำมส้ำคัญกับกำรบูรณำกำรทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส้ำคัญในบริบทของลุ่มน้้ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออก เพ่ือน้ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกอย่ำงยั่งยืน โ ดย
กำรศึกษำจะเป็นไปตำม “แนวทำง (Guideline) กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” จัดท้ำโดย
คณะท้ำงำนจัดท้ำแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (2561) ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรกำร
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ โดยมีกรอบแนวทำงในกำรศึกษำดังแสดงในรูปที่ 1.4.1-1 
 
 (1) ศึกษำ ทบทวน รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1) ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำร รำยงำนกำรศึกษำ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก จ้ำนวน 3 ลุ่มน้้ำย่อย 13 ลุ่มน้้ำสำขำ 
อำทิ กำรศึกษำ และจัดท้ำแผนพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ แผนพัฒนำจังหวัด และกำรพัฒนำเมือง รวมทั้งอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทำน (Supply) ของทุกมิติรวมถึงผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจของแต่ละแผนพัฒนำ และ
ผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจรวมเม่ือบูรณำกำรแผนพัฒนำเข้ำด้วยกัน 
  2) ศึกษำ ส้ำรวจ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ในพ้ืนที่ศึกษำ 13 ลุ่มน้้ำสำขำ ที่มีเขตพ้ืนที่ที่เหมำะสมทำงด้ำนชีวภำพ กำยภำพ และด้ำน
เศรษฐกิจ โดยพิจำรณำกิจกรรมกำรใช้น้้ำที่เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ ครอบคลุมเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยว พลังงำน และภำคคมนำคมขนส่ง แล้วคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีกำรต้องกำรใช้น้้ำสูงสุด มำวิเครำะห์เชิงลึกให้
ครอบคลุมมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำในแต่ละกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล และยั่งยืน 
  3) ศึกษำ วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นจำกกำรศึกษำ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ รวมถึงควำมเป็นไปได้ที่จะท้ำให้เกิดกิจกรรม  
ด้ำนกำรใช้น้้ำ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงอ่ืนในพื้นท่ี 
  4) ศึกษำ วิเครำะห์ทำงเลือกของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรจัดกำรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือพิจำรณำควำมคุ้มค่ำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ  ก่อนที่จะศึกษำควำม
เหมำะสมในเชิงลึกต่อไป 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (2) จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 
  1) ศึกษำ ทบทวน และสังเครำะห์เอกสำรทำงวิชำกำร หรือ รำยงำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น ส้ ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  2) ศึกษำ ส้ำรวจ และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก ซึ่งจะต้องครอบคลุม 4 มิติ คือ มิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยวิเครำะห์
ศักยภำพ และข้อจ้ำกัดทั้ง 4 มิติ ของโครงกำรต่ำง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
  3) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ 
ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงกำร และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบให้
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงในกำรจัดท้ำ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนของส้ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ
ข้อกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 
1.4.2 กรอบแนวคิดและแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 (Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) 
 กำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบบูรณำกำร หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่ง
โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ และพัฒนำ กำรใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ กำรอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งน้้ำให้คง
อยู่ และมีใช้อย่ำงยืนยำว รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกทรัพยำกรน้้ำ ทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพ 
 ทรัพยำกรแหล่งน้้ำ ถือได้ว่ำเป็นปัจจัยในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำสังคม อีกทั้ง
ถือเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่ส้ำคัญในกำรรักษำควำมสมบูรณ์ของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ หน่วยงำนที่ดูแล
จัดกำรทรัพยำกรแหล่งน้้ำไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐหรือภำคเอกชน ควรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งน้้ำให้มีควำม
สมดุลกับควำมต้องกำรใช้น้้ำที่มีเพ่ิมข้ึน รวมถึงสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป 
 แนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำร นั้นเป็นวิธีที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงใน
ระดับสำกล เนื่องจำกเป็นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัดอย่ำงประสิทธิภำพ ยั่งยืน และลดควำม
ขัดแย้ง นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรจัดกำร และกำรพัฒนำทรัพยำกรแหล่งน้้ำ ดิน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ เพ่ือควำม
มั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมยั่งยืนของระบบนิเวศ IWRM มีส่วนช่วยในกำรปกป้องสภำพแวดล้อม
ของโลก ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ และกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย และปรับปรุงสุขลักษณะของมนุษย์ทั่วโลก นโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรน้้ำถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เชื่อมต่อกันโดยพ้ืนฐำนของทรัพยำกรทำงอุทกวิทยำ และเป็นที่ยอมรับว่ำเป็น
ทำงเลือกท่ีเหมำะสมในรูปแบบกำรจัดกำร และกำรแปลงนโยบำยสู่ภำคปฏิบัติที่มีควำมโดดเด่น 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 1-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (1) นิยำมกำรจัดกำรลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
  1) เป็นกระบวนกำรที่ส่งเสริมให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือ กำรพัฒนำ และกำรจัดกำรน้้ำ 
ที่ดิน และทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้ำนเศรษฐกิจ และควำมเท่ำเทียมกันในด้ำน
สวัสดิกำรสังคม โดยอยู่บนฐำนควำมยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยำที่ส้ำคัญ 
  2) ทรัพยำกรน้้ำควรได้รับกำรจัดกำร ภำยใต้ขอบเขตควำมเป็นลุ่มน้้ำภำยใต้หลักกำรธรรมำภิบำล 
และกำรมีส่วนร่วมของสำธำรณะ (GWP-TAC, 2000) 
 
 (2) ระดับของกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแบบบูรณำกำร (IWRM)  
  กำรจัดกำรน้้ำที่ต้องบูรณำกำรกับกระบวนกำรทำงนิเวศวิทยำเป็นแนวคิดที่ได้รับควำมนิยมว่ำ
เป็นแนวทำงท่ีจะเอำชนะกำรจัดกำรแบบแยกส่วนอย่ำงที่เป็นอยู่ มีกำรจัดกำรใน 2 ระดับ ดังนี้ 
  1) ระดับแรก คือ ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรป่ำ
ไม้ ให้ท้ำแผน และปฏิบัติกำรร่วมกัน 
  2) ระดับที่สอง คือ บูรณำกำรตัวทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่มีอยู่ คือ มองควำมบูรณำกำรระหว่ำง
ทรัพยำกรน้้ำกับทรัพยำกรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เช่น ทรัพยำกรรำยชนิด ได้แก่ น้้ำในแม่น้้ำ น้้ำใต้ดิน และชำยฝั่ง/
บูรณำกำรน้้ำ ที่ดิน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ 
 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 แนวทำงกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ เป็นกรอบกำรศึกษำที่ครอบคลุมกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนตำมหลักกำรกำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบบูรณำกำร 
Integrated Water Resources Management (IWRM) และกำรลดผลกระทบที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นจำกแต่
ละทำงเลือก เพ่ือก้ำหนดมำตรกำรแก้ไข และติดตำมตรวจสอบ ในท้ำยสุดกำรศึกษำจะได้เสนอกรอบแผนแม่บท
กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแบบบูรณำกำรระดับโครงกำรและระดับพื้นที่ (area-based) 
 
 
 



 

             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                     บทที ่1 บทน้ำ 
               

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  1-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 
 
รูปที่ 1.4.1-1   กรอบแนวทำงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของโครงกำร



 บทที่ 2 

สภำพปัจจุบัน และแนวโน้มกำรพัฒนำของพื้นที่ลุ่มน้ ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  

 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 บทที่ 2 
สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
2.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีพื นที่ลุ่มน ้ำ 10,412.94 ตร.กม. (6.51 ล้ำนไร่) คิดเป็นร้อยละ 
39.34 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ ประกอบด้วยลุ่มน ้ำสำขำ 6 ลุ่มน ้ำ ได้แก่  
 
 (1)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอจะนะ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอนำ
หม่อม อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสะเดำ อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ลุ่มน ้ำคลองนำทวี มีคลองนำทวี เป็นล้ำน ้ำสำย
หลัก มีต้นก้ำเนิดจำกเขำสันกำลำคีรีทำงด้ำนทิศใต้ของลุ่มน ้ำ ซึ่งเป็นแนวเขตชำยแดนกับประเทศมำเลเซีย ไหล
ผ่ำน อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอจะนะ ลงสู่คลองน ้ำเค็ม และรวมกับคลองสะกอมก่อนไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือ
ของลุ่มน ้ำที่บ้ำนปำกบำง อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ รวมควำมยำวประมำณ 80 กิโลเมตร มีคลองสำขำท่ีส้ำคัญ 
ได้แก่ คลองนำทับ คลองจะนะ คลองคู คลองทุ่งนำใน คลองทรำยคลองใหญ่ คลองทับช้ำง คลองเครียว เป็นต้น 
 
 (2)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอกำบัง อ้ำเภอบันนังสตำ อ้ำเภอยะหำ 
จังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ ลุ่มน ้ำคลองเทพำ มีคลองเทพำ เป็นล้ำ
น ้ำสำยหลัก คลองเทพำเป็นคลองขนำดใหญ่ มีต้นก้ำเนิดจำกเขำตีโต๊กของเทือกเขำสันกำลำคีรีทำงทิศใต้ของลุ่ม
น ้ำ ไหลไปทำงทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอสะบ้ำย้อย และอ้ำเภอเทพำ แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนปำกบำงเทพำ มี
ควำมยำวประมำณ 130 กิโลเมตร มีคลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองล้ำทับ คลองสะนี  คลองน ้ำขุ่น คลองน ้ำใส 
คลองล้ำพีระ คลองจะแหน คลองทุ่งไพล เป็นต้น สภำพภูมิประเทศมีลักษณะเช่นเดียวกับลุ่มน ้ำคลองนำทวี โดย
มีพื นที่ต้นน ้ำอยู่ทำงทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ มีพื นที่กลำงน ้ำอยู่บริเวณตอนกลำงของพื นที่ ซึ่งเป็นที่รำบริม 2 ฝั่งคลอง
เทพำ และพื นที่ปลำยน ้ำบริเวณชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย และปำกน ้ำคลองเทพำ ซึ่งเป็นที่ตั งของ อ้ำเภอเทพำ 
 
 (3)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครอบคลุมพื นที่ อ้ำเภอโคกโพธิ์ อ้ำเภอปะนำ
เระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแม่ลำน อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอยะหริ่ง อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอ
เมืองจังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
ประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้ำ 3 พื นที่แยกจำกกัน โดยมีพื นที่ลุ่มน ้ำคลองเทพำ และลุ่มน ้ำปัตตำนีแทรกระหว่ำงกลำง 
ดังนี  
  1) พื นที่ส่วนที่ 1 เป็นพื นที่ลุ่มน ้ำขนำดเล็กอยู่ระหว่ำงลุ่มน ้ำคลองนำทวี และลุ่มน ้ำคลองเทพำ 
ในเขต อ้ำเภอเทพำ มีต้นน ้ำอยู่ทำงทิศใต้ซึ่งเป็นภูเขำเตี ยๆ ล้ำน ้ำในพื นที่เป็นคลองขนำดเล็กสำยสั นๆ  
ยำวประมำณ 5-10 กิโลเมตร ระบำยลงสู่พรุกลำงพื นที่ลุ่มน ้ำแล้วจึงระบำยออกสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือ 
  2) พื นที่ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่ำงลุ่มน ้ำเทพำ และลุ่มน ้ำปัตตำนี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ลุ่มน ้ำ
คลองท่ำเรือ” มีคลองท่ำเรือเป็นล้ำน ้ำสำยหลัก ต้นน ้ำอยู่ทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวภูเขำสูงในเขต อ้ำเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตำนี คลองท่ำเรือ ประกอบด้วย คลองขนำดเล็กหลำยสำยมำรวมกัน เช่น คลองท่ำสำน คลองตูหยง 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

คลองสำยโฮ คลองชะเมำ คลองพำน คลองทุ่งเหนือ คลองทรำยขำว คลองตำแปด คลองท่ำสวย และไหลออก
ทะเลได้หลำยทำง เช่นบริเวณบ้ำนเกำะแลหนัง และบ้ำนต้นหยงเปำว์ ในเขต อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี 
ควำมยำวของคลองท่ำเรือจำกบริเวณต้นน ้ำถึึงจุดไหลออกสู่ทะเลประมำณ 60 กิโลเมตร 
  3) พื นที่ส่วนที่ 3 อยู่ระหว่ำงลุ่มน ้ำปัตตำนี และลุ่มน ้ำแม่น ้ำสำยบุรี มีล้ำน ้ำหลัก 2 สำย คือ 
คลองยะหริ่ง และคลองบำงมะรวด คลองยะหริ่งมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่ม
น ้ำ ไหลขึ นมำทำงทิศเหนือสู่พื นที่รำบในเขต อ้ำเภอยะหริ่ง ไหลผ่ำนตัว อ้ำเภอยะหริ่ง ออกสู่อ่ำวบำงปูหรืออ่ำว
ปัตตำนีที่บ้ำนบำงปู อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี คลองยะหริ่ง ประกอบด้วย คลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลอง
ยำมู คลองสำบัน คลองบำนอ คลองลำงสำด เป็นต้น ส่วนคลองบำงมะรวด เป็นคลองที่เล็ก และสั นกว่ำคลองยะ
หริ่ง ต้นก้ำเนิดแยกจำกคลองชลประทำนทำงด้ำนทิศใต้แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนบำงมะรวด อ้ำเภอปะนำเระ 
จังหวัดปัตตำนี รวมควำมยำวประมำณ 17.05 กิโลเมตร 
 
 (4)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอบำเจำะ 
อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ อ้ำเภอรือเสำะ อ้ำเภอศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส อ้ำเภอกะพ้อ อ้ำเภอทุ่ง
ยำงแดง อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอไม้แก่น อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอเบตง 
อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรีเป็นลุ่มน ้ำขนำดใหญ่ลุ่มน ้ำหนึ่งของภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก มีแม่น ้ำสำยบุรีเป็นล้ำน ้ำสำยหลัก แม่น ้ำสำยบุรีมีลักษณะลุ่มที่เรียวยำวคล้ำยขนนกมีต้นก้ำเนิดทำง
ทิศใต้บริเวณเทือกเขำสันกำลำคีรีพรมแดนระหว่ำงประเทศไทย และประเทศมำเลเซียที่  อ้ำเภอสุคิริน จังหวัด
นรำธิวำส ไหลจำกทิศใต้ขึ นไปทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอจะนะ อ้ำเภอศรีสำคร อ้ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส และ
ไหลลงอ่ำวไทยที่ ต้ำบลตะลุบัน อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี มีควำมยำวของล้ำน ้ำประมำณ 195 กิโลเมตร โดย
มีคลองสำขำสำยสั น ๆ ไหลจำกแนวสันปันน ้ำทำงด้ำนทิศตะวันออก และทิศตะวันตกลงสู่แม่น ้ำสำยบุรีที่ตรง
กลำงพื นที่ลุ่มน ้ำ คลองสำขำที่ส้ำคัญของแม่น ้ำสำยบุรีที่มีขนำดใหญ่จะอยู่ทำงทิศเหนือใกล้กับชำยฝั่งทะเล ได้แก่ 
คลองบีโฆ คลองสำยบุรี คลองไม้แก่น คลองกอตอ และคลองปะดอซำ เป็นต้น 
 
 (5)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา ครอบคลุม พื นที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอเจำะไอ
ร้อง อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ อ้ำเภอสุไหงโกลก อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส 
พื นที่ลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำมีลักษณะแบบพัด มีล้ำน ้ำหลำยสำย และมีควำมยำวไม่มำก มีแม่น ้ำบำงนรำเป็นล้ำน ้ำ
สำยหลัก ทอดตัวขนำนกับชำยฝั่งทะเล มีควำมยำวประมำณ 60 กิโลเมตร สำมำรถึระบำยน ้ำออกสู่ทะเลได้ 3 
ทำง คือ 1) ปำกน ้ำบำงนรำ อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 2) ปำกน ้ำบริเวณพื นที่ชำยแดนไทย -
มำเลเซียในพื นที่อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส และ 3) ระบำยผ่ำนคลองน ้ำแบ่ง อ้ำเภอตำกใบ  จังหวัด
นรำธิวำส คลองสำขำในลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำส่วนใหญ่เป็นคลองขนำดเล็กสำยสั นๆ ไหลผ่ำนพื นที่พรุลงสู่แม่น ้ำ
บำงนรำ สำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองสุไหงปำดี คลองตันหยงมัส แม่น ้ำตำกใบ และคลองน ้ำแบ่ง ซึ่งเป็นคลองขุด
เพ่ือระบำยน ้ำจำกแม่น ้ำบำงนรำออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทย สภำพภูมิประเทศของลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ พื นที่ต้นน ้ำทำงด้ำนทิศใต้ ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขำเตี ยๆ ถึัดมำเป็นพื นที่กลำงน ้ำที่เป็นพื นที่รำบลุ่ม 
ป่ำพรุ และพื นที่เกษตรกรรม ซึ่งครอบคลุมพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้ำ ส่วนพื นที่บริเวณปำกน ้ำแม่น ้ำบำงนรำทั ง 2 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

แห่ง และพื นที่ริมทะเลจัดเป็นพื นที่ปลำยน ้ำ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพื นที่กลำงน ้ำ คือ มีพื นที่ป่ำพรุ ป่ำชำย
เลนและพื นที่เกษตรกรรม แต่ที่แตกต่ำง คือ เป็นที่ตั งของชุมชนขนำดใหญ่ 2 แห่ง คือ ชุมชนเมืองนรำธิวำส และ
ชุมชนอ้ำเภอตำกใบ 
 
 (6)  พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก ครอบคลุมพื นที่อ้ำเภอสุคิริน อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุ
ไหงโกลก อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำโกลก มีลักษณะแบบขนนก มีแม่น ้ำโกลกเป็นล้ำน ้ำ
สำยหลัก เป็นแม่น ้ำแบ่งเขตแดนระหว่ำงประเทศไทยและมำเลเซีย ระหว่ำงเขตจังหวัดนรำธิวำสกับรัฐกลันตัน มี
ควำมยำวทั งสิ นประมำณ 120 กิโลเมตร มีต้นก้ำเนิดอยู่บนเทือกเขำสันกำลำคีรีในพื นที่ อ้ำเภอแว้ง ไหลจำกทิศ
ใต้ขึ นไปทิศเหนือ ผ่ำนพื นที่อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุไหงโกลก ไปรวมกับแม่น ้ำบำงนรำที่ อ้ำเภอตำกใบ ก่อนที่จะไหล
ออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทยที่บ้ำนตำบำ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส คลองสำขำของแม่น ้ำโกลกในฝั่งประเทศ
ไทย ประกอบด้วย คลองขนำดเล็กสำยสั นๆ อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของแม่น ้ำโกลก เช่น คลองแว้ง คลองมำแย 
คลองโต๊ะแดง เป็นต้น นอกจำกนี ยังมีคลองเชื่อมระหว่ำงแม่น ้ำโกลกกับแม่น ้ำบำงนรำ กลุ่มคลองเหล่ำนี อยู่
ทำงด้ำนทิศเหนือของลุ่มน ้ำ เช่นคลองชลประทำน คลองปูยู เป็นต้น 
 
 รำยละเอียดขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังแสดงในตารางที่ 2.1-1 และรูปที่ 2.1-1 
 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1   
ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนล่าง 

 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 

1 ขุนตัดหวำย จะนะ สงขลำ 2108 
2 คลองเปียะ จะนะ สงขลำ 2108 
3 คู จะนะ สงขลำ 2108 
4 แค จะนะ สงขลำ 2108 
5 จะโหนง จะนะ สงขลำ 2108 
6 ตลิ่งชนั จะนะ สงขลำ 2108 
7 ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 2108 
8 นำทบั จะนะ สงขลำ 2108 
9 นำหว้ำ จะนะ สงขลำ 2108 
10 น ้ำขำว จะนะ สงขลำ 2108 
11 บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 2108 
12 ป่ำชงิ จะนะ สงขลำ 2108 
13 สะกอม จะนะ สงขลำ 2108 
14 สะพำนไม้แก่น จะนะ สงขลำ 2108 
15 เกำะสะบำ้ เทพำ สงขลำ 2108 
 เกำะสะบำ้ เทพำ สงขลำ 2109 
 เกำะสะบำ้ เทพำ สงขลำ 2110 

16 ท่ำม่วง เทพำ สงขลำ 2109 
 ท่ำม่วง เทพำ สงขลำ 2110 

17 เทพำ เทพำ สงขลำ 2109 
18 ปำกบำง เทพำ สงขลำ 2109 
 ปำกบำง เทพำ สงขลำ 2110 

19 ล้ำไพล เทพำ สงขลำ 2109 
20 วังใหญ่ เทพำ สงขลำ 2109 
21 สะกอม เทพำ สงขลำ 2108 
 สะกอม เทพำ สงขลำ 2110 

22 คลองกวำง นำทว ี สงขลำ 2108 
23 คลองทรำย นำทว ี สงขลำ 2108 
24 ฉำง นำทว ี สงขลำ 2108 
25 ทับชำ้ง นำทว ี สงขลำ 2108 
26 ท่ำประดู ่ นำทว ี สงขลำ 2108 

 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
27 นำทว ี นำทว ี สงขลำ 2108 
 นำทว ี นำทว ี สงขลำ 2109 

28 นำหมอศรี นำทว ี สงขลำ 2108 
29 ประกอบ นำทว ี สงขลำ 2108 
30 ปลักหน ู นำทว ี สงขลำ 2108 
31 สะท้อน นำทว ี สงขลำ 2108 
 สะท้อน นำทว ี สงขลำ 2109 

32 พิจิตร นำหม่อม สงขลำ 2108 
33 เกำะแต้ว เมืองสงขลำ สงขลำ 2108 
34 เขำรูปช้ำง เมืองสงขลำ สงขลำ 2108 
35 ทุ่งหวัง เมืองสงขลำ สงขลำ 2108 
36 เขำมีเกียรติ สะเดำ สงขลำ 2108 
37 เขำแดง สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
38 คูหำ สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
39 จะแหน สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
40 ทุ่งพอ สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
41 ธำรคีรี สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
42 บ้ำนโหนด สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
 บ้ำนโหนด สะบำ้ย้อย สงขลำ 2110 

43 บำโหย สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
44 เปียน สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
 เปียน สะบำ้ย้อย สงขลำ 2110 

45 สะบำ้ย้อย สะบำ้ย้อย สงขลำ 2109 
46 พะตง หำดใหญ่ สงขลำ 2108 
47 กะรุบี กะพ้อ ปัตตำน ี 2111 
48 ตะโละดือรำมัน กะพ้อ ปัตตำน ี 2111 
49 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตำน ี 2111 
50 ควนโนร ี โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
51 โคกโพธิ ์ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
52 ช้ำงให้ตก โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
53 ทรำยขำว โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
54 ท่ำเรือ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 

  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
55 ทุ่งพลำ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
56 นำเกตุ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
57 นำประดู ่ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
58 บำงโกระ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
59 ปำกล่อ โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
60 ป่ำบอน โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
61 มะกรูด โคกโพธิ ์ ปัตตำน ี 2110 
62 ตะโละแมะนำ ทุ่งยำงแดง ปัตตำน ี 2111 
63 น ้ำดำ้ ทุ่งยำงแดง ปัตตำน ี 2111 
64 ปำก ู ทุ่งยำงแดง ปัตตำน ี 2111 
65 พิเทน ทุ่งยำงแดง ปัตตำน ี 2111 
66 ควน ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
67 คอกกระบือ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
 คอกกระบือ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2111 

68 ดอน ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
69 ท่ำข้ำม ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
70 ท่ำน ำ้ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
 ท่ำน ำ้ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2111 

71 บ้ำนกลำง ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
72 บ้ำนนอก ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
73 บ้ำนน ้ำบ่อ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2111 
74 ปะนำเระ ปะนำเระ ปัตตำน ี 2110 
75 พ่อมิ่ง ปะนำเระ ปัตตำน ี 2111 
76 กระเสำะ มำยอ ปัตตำน ี 2110 
77 กระหวะ มำยอ ปัตตำน ี 2110 
78 เกำะจัน มำยอ ปัตตำน ี 2110 
79 ตรัง มำยอ ปัตตำน ี 2110 
80 ถึนน มำยอ ปัตตำน ี 2110 
81 ปะโด มำยอ ปัตตำน ี 2110 
82 ปำนนั มำยอ ปัตตำน ี 2110 
83 มำยอ มำยอ ปัตตำน ี 2110 

 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
84 ลำงำ มำยอ ปัตตำน ี 2110 
 ลำงำ มำยอ ปัตตำน ี 2111 

85 ลุโบะยิไร มำยอ ปัตตำน ี 2110 
 ลุโบะยิไร มำยอ ปัตตำน ี 2111 

86 สะก้ำ มำยอ ปัตตำน ี 2110 
87 สำคอใต้ มำยอ ปัตตำน ี 2110 
88 สำคอบน มำยอ ปัตตำน ี 2110 
89 กะมิยอ เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
90 คลองมำนิง เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
91 ตะลุโบะ เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
92 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
93 บำนำ เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
94 บำรำเฮำะ เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
95 ปะกำฮะรัง เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
96 รูสะมิแล เมืองปัตตำน ี ปัตตำน ี 2110 
97 ป่ำไร ่ แม่ลำน ปัตตำน ี 2110 
98 แม่ลำน แม่ลำน ปัตตำน ี 2110 
99 ดอนทรำย ไม้แก่น ปัตตำน ี 2111 
100 ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตำน ี 2111 
101 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตำน ี 2111 
102 ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตำน ี 2111 
103 กระโด ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
104 กอล้ำ ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
105 เขำตูม ยะรัง ปัตตำน ี 2110 

 เขำตูม ยะรัง ปัตตำน ี 2111 
106 ประจัน ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
107 ปิตูมุด ี ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
108 เมำะมำว ี ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
109 ยะรัง ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
110 ระแว้ง ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
111 วัด ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
112 สะดำวำ ยะรัง ปัตตำน ี 2110 

 

 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
113 สะนอ ยะรัง ปัตตำน ี 2110 
114 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
115 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
116 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
117 ตะโละกำโปร์ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
118 ตันหยงจึงงำ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
119 ตันหยงดำลอ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
120 ตำแกะ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
121 ตำลีอำยร ์ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
122 บำงป ู ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
123 บำโลย ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
124 ปิยำมุมัง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
125 ปุลำกง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
126 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
127 ยำม ู ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
128 รำตำปนัยัง ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
129 สำบนั ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
130 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
131 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตำน ี 2110 
132 กะดุนง สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
133 ตะบิ ง สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
134 ตะลุบนั สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
135 เตรำะบอน สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
136 ทุ่งคล้ำ สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
137 บำงเก่ำ สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
138 บือเระ สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
139 ปะเสยะวอ สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
140 แป้น สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
141 มะนังดำลำ้ สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
142 ละหำร สำยบุร ี ปัตตำน ี 2111 
143 เกำะเปำะ หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
144 คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตำน ี 2110 

 
 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
145 ดอนรัก หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
146 ดำโต๊ะ หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
147 ตุยง หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
148 ท่ำก้ำชำ้ หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
149 บ่อทอง หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
150 บำงเขำ หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
151 บำงตำวำ หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
152 ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
153 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตำน ี 2110 
154 กำบัง กำบัง ยะลำ 2109 
155 บำละ กำบัง ยะลำ 2109 
156 ถึ ้ำทะล ุ บันนงัสตำ ยะลำ 2109 
157 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลำ 2111 
158 ตำเซะ เมืองยะลำ ยะลำ 2110 
159 บุด ี เมืองยะลำ ยะลำ 2111 
160 ยุโป เมืองยะลำ ยะลำ 2110 
161 สะเตงนอก เมืองยะลำ ยะลำ 2111 
162 กำตอง ยะหำ ยะลำ 2109 
163 ตำช ี ยะหำ ยะลำ 2109 
164 ปะแต ยะหำ ยะลำ 2109 
165 กอตอตือร๊ะ รำมัน ยะลำ 2111 
166 กำยูบอเกำะ รำมัน ยะลำ 2111 
167 กำลอ รำมัน ยะลำ 2111 
168 กำลูปัง รำมัน ยะลำ 2111 
169 เกะรอ รำมัน ยะลำ 2111 
170 โกตำบำรู รำมัน ยะลำ 2111 
171 จะกว๊ะ รำมัน ยะลำ 2111 
172 ตะโละ๊หะลอ รำมัน ยะลำ 2111 
173 ท่ำธง รำมัน ยะลำ 2111 
174 เนินงำม รำมัน ยะลำ 2111 
175 บำโงย รำมัน ยะลำ 2111 
176 บำลอ รำมัน ยะลำ 2111 

  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
177 บือมัง รำมัน ยะลำ 2111 
178 ยะต๊ะ รำมัน ยะลำ 2111 
179 วังพญำ รำมัน ยะลำ 2111 
180 อำซ่อง รำมัน ยะลำ 2111 
181 จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 2111 

 จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 2112 
182 ช้ำงเผือก จะแนะ นรำธิวำส 2111 
183 ดุซงญอ จะแนะ นรำธิวำส 2111 

 ดุซงญอ จะแนะ นรำธิวำส 2112 
184 ผดุงมำตร จะแนะ นรำธิวำส 2112 
185 จวบ เจำะไอร้อง นรำธิวำส 2112 
186 บูกิต เจำะไอร้อง นรำธิวำส 2112 
187 มะรือโบออก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 2112 
188 เกำะสะท้อน ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
189 โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 2112 

 โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 2113 
190 เจ๊ะเห ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
191 นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 2113 
192 บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
193 พร่อน ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
194 ไพรวัน ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
195 ศำลำใหม ่ ตำกใบ นรำธิวำส 2112 
196 กำเยำะมำต ี บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
197 บำเจำะ บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
198 บำเระใต ้ บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
199 บำเระเหนือ บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
200 ปะลุกำสำเมำะ บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
201 ลุโบะสำวอ บำเจำะ นรำธิวำส 2111 
202 กะลุวอ เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
203 กะลุวอเหนือ เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
204 โคกเคียน เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
205 บำงนำค เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 

  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
206 บำงปอ เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
207 มะนังตำยอ เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
208 ล้ำภ ู เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2112 
209 โคกเคียน เมืองนรำธิวำส นรำธิวำส 2111 
210 จอเบำะ ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
211 ตะปอเยำะ ยี่งอ นรำธิวำส 2111 

 ตะปอเยำะ ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
212 ยี่งอ ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
213 ละหำร ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
214 ลุโบะบำยะ ยี่งอ นรำธิวำส 2111 

 ลุโบะบำยะ ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
215 ลุโบะบือซำ ยี่งอ นรำธิวำส 2112 
216 กำลิซำ ระแงะ นรำธิวำส 2112 
217 เฉลิม ระแงะ นรำธิวำส 2111 

 เฉลิม ระแงะ นรำธิวำส 2112 
218 ตันหยงมัส ระแงะ นรำธิวำส 2112 
219 ตันหยงลิมอ ระแงะ นรำธิวำส 2112 
220 บองอ ระแงะ นรำธิวำส 2112 
221 บำโงสะโต ระแงะ นรำธิวำส 2112 
222 มะรือโบตก ระแงะ นรำธิวำส 2112 
223 โคกสะตอ รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
224 บำตง รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
225 รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
226 รือเสำะออก รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
227 เรียง รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
228 ลำโละ รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
229 สำมัคค ี รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
230 สำวอ รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
231 สุวำร ี รือเสำะ นรำธิวำส 2111 
232 กำยูคละ แว้ง นรำธิวำส 2113 
233 ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 2113 
234 แม่ดง แว้ง นรำธิวำส 2113 

 
 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) 
ล้าดับ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า 
235 โละจูด แว้ง นรำธิวำส 2113 
236 แว้ง แว้ง นรำธิวำส 2113 
237 เอรำวัณ แว้ง นรำธิวำส 2113 
238 กำหลง ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
239 เชิงคีรี ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
240 ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
241 ตะมะยูง ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
242 ศรีบรรพต ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
243 ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 2111 
244 เกียร์ สุคิริน นรำธิวำส 2111 
245 ภูเขำทอง สุคิริน นรำธิวำส 2111 

 ภูเขำทอง สุคิริน นรำธิวำส 2113 
246 มำโมง สุคิริน นรำธิวำส 2111 

 มำโมง สุคิริน นรำธิวำส 2113 
247 ร่มไทร สุคิริน นรำธิวำส 2111 

 ร่มไทร สุคิริน นรำธิวำส 2112 
248 สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 2111 
249 ปำเสมัส สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 2113 
250 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 2113 
251 มูโนะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 2113 
252 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 2113 
253 ปูโยะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 2112 
254 กำวะ สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
255 โต๊ะเด็ง สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
256 ปะลุร ู สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2112 

 ปะลุร ู สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
257 ริโก๋ สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
258 สำกอ สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
259 สุไหงปำด ี สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2112 

 สุไหงปำด ี สุไหงปำด ี นรำธิวำส 2113 
 
 

 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

รูปที่ 2.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

2.2 สภาพปัจจุบัน 
  ในส่วนนี จะกล่ำวถึึงบริบทและสภำพปัญหำของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังนี  
 
2.2.1    บริบทลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,992.09 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกำยน (376.71 มม./
ปี) และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (42.57 มม./ปี) 

- ปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 10 ,440.74 ล้ำน ลบ.ม. โดยปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือน
พฤศจิกำยน (1,867.86 ล้ำน ลบ.ม.) และต่้ำสุดเดือนเมษำยน (398.05 ล้ำน ลบ.ม.) 

- ปริมำณน ้ำบำดำลที่ถึูกใช้ในปัจจุบัน 255.80 ล้ำน ลบ.ม./ปี 
- ปริมำณน ้ำบำดำลที่มีศักยภำพกำรให้น ้ำ 1,382.00 ล้ำน ลบ.ม./ปี  
- ลักษณะดินในพื นที่ส่วนใหญ่ เนื อดินเป็นดินทรำยแป้งหรือดินร่วนละเอียด มีควำมอุดมสมบูรณ์

ปำนกลำง เนื อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำถึึงปำนกลำง  
- ทรัพยำกรธรรมชำติและป่ำไม้ ในพื นที่ลุ่มน ้ำมีป่ำไม้ประมำณ 1 ,670.83 ตร.กม. หรือร้อยละ 

16.32 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ พื นที่ร้อยละ 12.72 เป็นพื นที่เกษตรกรรม โดยปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมำ คือ นำข้ำว  

- พื นที่ชุ่มน ้ำที่ขึ นทะเบียนว่ำมีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติ ได้แก่ อ่ำวปัตตำนี แม่น ้ำสำยบุรี  
- เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ (พรุโต๊ะแดง) พื นที่

ประมำณ 76,596 ไร่  
- พื นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 9 แห่ง ได้แก่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 1 

แห่ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุทยำนแห่งชำติ 5 
แห่งอุทยำนแห่งชำติเขำน ้ำค้ำง อุทยำนแห่งชำติกำละคีรี อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกทรำยขำว พื นที่เตรียมกำรฯ
อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกชีโป พื นที่เตรียมกำรฯ อ่ำวมะนำว-เขำตันหยง อุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี และเขต
ห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 3 แห่งคือ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำง-แหลมขำม เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำเหรง เขตและห้ำมล่ำ
สัตว์ป่ำกรำด 

- มีประชำกร จ้ำนวน 1,954,354 คน ร้อยละ 2.94 ของประชำกรทั งประเทศ (ข้อมูล ปี พ.ศ. 
2561) มีอัตรำกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.01 ซึ่งสูง
กว่ำค่ำเฉลี่ยพื นท่ีลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 ประมำณ 0.6 เท่ำ ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ  

- พื นที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 1.88) มำกกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของ
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) ยได้เฉลี่ย 92,004 บำทต่อหัว โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
ภำคเกษตรกรรม ร้อยละ 24 ภำคอุตสำหกรรม ร้อยละ 15 ภำคกำรบริกำรภำคธุรกิจ ร้อยละ 33 และภำคกำร
บริกำรภำครัฐ ร้อยละ 28 
  



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

2.2.2  สภาพปัญหา 
- น ้ำประปำที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภคคุณภำพไม่มีและไม่เพียงพอต่อปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำ

ของประชำชน  
- พื นที่ขำดแหล่งกักเก็บน ้ำเพ่ือใช้ในภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรอุปโภคบริโภค  
- ปัญหำด้ำนน ้ำท่วมและอุทกภัย  
- ปัญหำทรัพยำกรน ้ำเสื่อมโทรม  
- ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำรรุกล ้ำน ้ำเค็มรุนแรงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น  
- กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและรำยได้ต่อหัวประชำกรต่้ำ  
- ปัญหำสุขภำพอนำมัยของแม่และเด็กทำรกที่มีอัตรำกำรตำยในระดับสูงจำกกำรขำดควำมรู้  

ในกำรดูแลสุขอนำมัยแม่และเด็กอย่ำงถึูกต้อง ก้ำลังแรงงำนมีทักษะอยู่ในเกณฑ์ต่้ำไม่สอดรับกับควำมต้องกำรของ
ตลำด ผู้ประกอบกำรขำดควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุนจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ  

- ทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตเสื่อมโทรม  
- กำรท่องเที่ยวยังไม่กระจำยไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพทั งทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม  
- โครงสร้ำงพื นฐำนที่ยังไม่ได้มำตรฐำนส้ำหรับรองรับกำรค้ำชำยแดน แต่มีกำรผลักดันให้มีกำร

ลงทุน อุตสำหกรรมเกษตรและธุรกิจบริกำรมูลค่ำสูงให้เกิดขึ นในพื นที่  
- กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิตในพื นที่ยังคงปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน และไม้ผล)  

ที่มีกำรผลิตแบบดั งเดิม มีกำรแปรรูปเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมน้อย  
- ปัญหำกำรปนเปื้อนสำรเคมีและน ้ำเสียจำกกำรท้ำกำรเกษตรและโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่  
- ปัญหำกำรบุกรุกป่ำเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยำงพำรำ ทุเรียน มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน

บริเวณป่ำต้นน ้ำ  
- ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน ้ำที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ ในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรและ

บูรณำกำร 
 
จะเห็นว่ำปริมำณน ้ำท่ำมีมำกกว่ำควำมต้องกำรน ้ำเพียง 3 เดือน โดยมีควำมจุเก็บกักโครงกำรพัฒนำ

แหล่งน ้ำมีเพียง 16.88 ล้ำน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปที่ 2.2.2-1 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 แนวโน้มกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ประกอบด้วย  
กำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ศักยภำพและทิศทำงกำรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และข้อจ้ำกัด ดังรำยละเอียดต่อไปนี  

 
2.3.1 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง   

 แผนกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง  ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพื นที่  
ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับ
ทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดแผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ แผนพัฒนำจังหวัดปัตตำนี แผนพัฒนำนรำธิวำส และ
แผนพัฒนำจังหวัดยะลำสำมำรถึสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้  4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์   
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 2.3.1-1 ดังนี  
 

รูปที่ 2.2.2-1 เปรียบเทียบปริมาณน ้าท่า-ความต้องการน ้า-ความจุเก็บกัก 
      พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.3.1-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง   

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชวีิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
ภำคใต้ เ ป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับโลก  
เ ป็ น ศูน ย์ ก ลำ งผลิ ตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน ้ำมันของ
ประเทศ และเมืองเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนกับ
ภูมิภำคอื่นของโลก 

 ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมำะสมกับศักยภำพพื นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เชื่อมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

 กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื นที่ที่ เหมำะสม 
(Zoning)  

 ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี ยงกุ้งและสัตว์
น ้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่หลำกหลำย 
ในพื นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
สงขลำ และชุมพร 

 ส่งเสริมกำรท้ ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ำเกษตรและเลี ยงสัตว์ผสมผสำน
ร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมันและไม้ผล 
ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด  

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็นระบบ 
เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

 พัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ
หำดใหญ่–สะเดำ ที่ครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและนิคมอุตสำหกรรม
ยำง (Rubber City) โดยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สู่กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำปลำยน ้ำที่มี
มูลค่ำสูง 

 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนสนับสนุนกำร
พัฒนำเขตอุตสำหกรรม (โครงข่ำยรถึไฟ ทำง
หลวงพิ เศษ (Motorway)  หำดใหญ่ -ด่ ำน
พรมแดนสะเดำ พัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำทุ่ง
สง) พัฒนำเมืองรอบสถึำนีขนส่งระบบรำงใน
เมืองทุ่งสงและเมืองสะเดำ (ปำดังเบซำร์) 
ท่ำเรือสงขลำแห่งที่ 2 เพื่อรองรับ กำรขนส่ง
สินค้ำเชื่อมโยงกับท่ำเรือชำยฝั่งและท่ำเรือหลกั
ทั งภำยในและต่ำงประเทศ 

 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและ

สอดคล้องกับศักยภำพของพื นที่ 

 พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่มให้กับ
ก ำ ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ส้ ำ คั ญ ข อ ง ภ ำ ค  อ ำ ทิ   
เชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เมืองเก่ำ 
(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และระนอง 

 กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ ย่ังยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้
มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน 
น ้ำ ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัย
กำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น ้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื นที่  

 กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

 วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก  

 จั ด ห ำ น ้ ำ เ พื่ อ ก ำ ร บ ริ โ ภ คอุ ป โ ภค แ ล ะ
กำรเกษตรที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น ้ำที่เพิ่มขึ นในเขตชนบทและเมือง 
และลดผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน ้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง 

 ส่ง เสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น ้ ำ เ สี ย  และระบบก้ ำ จั ดขยะมู ลฝอยที่
เหมำะสม 

 อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถึิ่น  

 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.3.1-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ปร ะ เ ทศม ำ เ ล เ ซี ย  แ ล ะ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ ง สั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

 เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพกำ รผ ลิ ต ย ำ งพ ำ ร ำ  
ปำล์มน ้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

 ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี ยง
กุ้งและสัตว์น ้ำชำยฝั่งเพื่อ กำรส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื นที่จังหวัดปัตตำนี 
และนรำธิวำส 

 ส่งเสริมกำรเลี ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี ยงไก่เบตง โคเนื อ และแพะ 

 ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

 ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้ำถึิ่น
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถึิ่น นวัตกรรม 
ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่ม
สูง 

 

 พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 

 พัฒนำเมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมอืงกำรค้ำและเมืองท่องเที่ยวชำยแดน 

 เร่งรัดกำรพัฒนำพื นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นรำธิวำสให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของภำค เพื่อ
รองรับกำรค้ำกำรลงทุนทั งในและต่ำงประเทศ 

 สนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือและระบบโลจิสติกส์
ที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรใช้ท่ำเรือในเชิง
พำณิชย์ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือปัตตำนี ท่ำเทียบ
เรือนรำธิวำส  ให้สำมำรถึรองรับกำรขนส่ง
สินค้ำ Feeder ไปยังท่ำเรือของมำเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  
 

 พัฒนำแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

 กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษำและเรียนรู้
ธรรมชำติระดับประเทศ (ป่ำฮำลำ-บำลำ) กำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร เชิงเกษตร และกำรท่องเที่ยว
ชุมชน 

 กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

 ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวชำยแดน   
(เบตง) เมืองกำรค้ำชำยแดน (สุไหงโกลก)  

 ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  

 เครือข่ำยบริหำรจัดกำรและเช่ือมโยงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวทั งภำยในและภำยนอกภำค และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (เบตง-ปีนัง) (สุไหง โกลก โก
ตำบำรู รัฐกลันตัน) 

 

 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน ้ำ ลุ่มน ้ำ เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยพื นที่เศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน ้ำ (ลุ่มน ้ำปัตตำนี 
แม่น ้ำสำยบุรี และลุ่มน ้ำบำงนรำ) 

 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพื นท่ี  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
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             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.3.1-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

สงขลำ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
ประชาชนมีคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 พัฒนำภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร โลจิสติกส์และโครงสร้ำงพื นฐำน 

 เศรษฐกิจขยำยตัว และ ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มขึ น 

จ้ำนวนฟำร์มที่ได้รับรอง มำตรฐำนกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good 
Agricultural Practice : GAP) ค่ำเปำ้หมำย : 
จ้ำนวน 980 ฟำร์ม 
 
 
 
 
 
 

 แหล่งอุตสำหกรรมแปรรูปสินคำ้เกษตรเพื่อ
กำรส่งออกท่ีส้ำคญั อำทิ ยำงแปรรูปขั นต้น 
ไม้ยำงพำรำ และอำหำรทะเลแช่แข็ง และ
เป็นทีต่ั งของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 
(Rubber City) 

 พื นที่อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (สะเดำ) 

 พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเปน็
ศูนย์กลำงเศรษฐกิจภำคใต ้

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นต่อปีของมูลคำ่กำรค้ำชำยแดน 
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2.5 

 พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศนูย์กลำง
เศรษฐกิจภำคใต ้

 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นต่อปีของ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 5 
 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 

 จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐำนกำรผลติและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

o ร้อยละพื นท่ีป่ำจังหวดั สงขลำที่เพิม่ขึ น  
เป้ำหมำย :ร้อยละ 10 

o จ้ำนวนสถึำนประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมสเีขียว
เพิ่มขึ น  เป้ำหมำย : 200 สถึำน
ประกอบกำร 

 

 พัฒนำสงขลำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประชำชนมีคุณภำพ 

 พัฒนำสงขลำให้ประชำชนมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย 

 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนบน
ฐำนควำมรู้และพหุวัฒนธรรม 

 สร้ำงคณุภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ให้
ประชำชน และรักษำฐำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติให้ยั่งยืน 

 

ปัตตำน ี
เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ฮาลาล 
คุณภาพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ที่สันติสุข 

 ผลผลติทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ นทั ง
ปริมำณและคุณภำพมีศักยภำพทำง
กำรตลำด 

 
 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ้ำนวนแปลง/ฟำร์มที่

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติที่ดีและ
เหมำะสม 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของมวลรวมภำคเกษตร 
o ร้อยละทีเ่พิ่มของกำรสร้ำงงำนอำชีพแก่

ประชำชนจำกเกษตรอุตสำหกรรมในระบบ
ประกันสังคม 

 
 
 
 
 

 กำรสร้ำงเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จำกฐำน
เกษตรอุตสำหกรรม ผลผลติฮำลำล กำรค้ำ
กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 

 ผลิตภณัฑ์ฮำลำลมีคณุภำพ มีคณุค่ำ และมี
มูลค่ำเพิม่ขึ นอย่ำงต่อเนื่อง 

 ปัตตำนีเป็นเมืองที่น่ำลงทุน กำรคำ้ กำร
บริกำร เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

 เกษตรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรบริกำร และ
กำรท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน และ
สร้ำงโอกำสแก่ชุมชน ประชำกร 

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของมูลค่ำกำรจ้ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ฮำลำล 
o จ้ำนวนผลติภณัฑฮ์ำลำลที่ได้รับกำรพัฒนำ

เพื่อเพิ่มมูลค่ำสู่กำรค้ำ 
 

 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง พัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 

 
o อัตรำกำรขยำยตัวของรำยไดเ้พิ่มขึ นจำกกำรค้ำ 

กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
 

 ทรัพยำกรธรรมชำตมิีควำมอุดม
สมบูรณ์เพิม่ขึ น ปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม 

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของพื นที่ป่ำไม ้
o ร้อยละของหมู่บำ้น ชุมชน ท่ีมีกำรบริหำร

จัดกำรและใช้ประโยชน์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดลอ้มอย่ำง
ชำญฉลำด 

 
 
 
 

 ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถึิ่นให้น่ำอยู่ ภูมิปัญญำเกดิ
คุณค่ำ มลูค่ำเพิม่ และเป็นแหล่ง
สร้ำงงำน สรำ้งรำยได ้

 หมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพ
ในกำรพึ่งตนเองมำกขึ น 

 ประชำชน มีคุณภำพ มีองค์ควำมรู้ 
มีสุขภำพดี มีควำมมั่นคงในชีวิต
เพิ่มขึ น 

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของชุมชนที่สำมำรถึ

บริหำรจดักำรภัยพิบัติที่เกดิขึ นในพื นท่ีได ้
o ประชำชนมีควำมปลอดภยั สำมำรถึ

ด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข และมีควำม
เชื่อมั่นต่อรัฐ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 2.3.1-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

นรำธิวำส 
เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื่องฟ ู
นราน่าอยู ่
มุ่งสู่สันตสิุข 
อย่างยั่งยืน 

 เสรมิสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ และ
กำรกระจำยรำยได้อย่ำงท่ัวถึึง 

 กำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตร ภำคกำร
ท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง 

 กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
ผลผลติกำรเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยกำรผลิต พืช 
(ปำล์มน ้ำมัน) ประมง (ปลำกะพงขำว) ปศุสัตว์ 
(แพะ) กำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
เกษตร (เพิ่มขึ น ร้อยละ 0.4ต่อปี) 
 
 
 

 
 
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
อุตสำหกรรม  (เพิ่มขึ นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 

 เสรมิสร้ำงศักยภำพกำรค้ำระหว่ำงประเทศท่ี
เข้มแข็ง 

 กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
(เพิ่มขึ นร้อยละ 2.6 ต่อปี) 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ ์
 
อัตรำกำรขยำยตัวของป่ำไม ้
(เพิ่มขึ นปีละ 0.95%) 
 

 คุณภำพชีวิตประชำชนดีขึ น มีควำม
เข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ประชำชนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพย์สิน และเช่ือมั่นในอ้ำนำจรัฐ 
 

o ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม
ยำกจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

o ร้อยละของหมู่บำ้นท่ีผ่ำนกำรจัดระดับ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มขึ น ร้อย
ละ 1 ต่อปี) 

o ร้อยละของกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อลด
จ้ำนวนครัวเรือนยำกจนท่ีมีรำยไดเ้ฉลี่ย
ต่้ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. (เพิ่มขึ น ร้อยละ 1.51 
ต่อปี) 

o อัตรำกำรว่ำงงำน(ลดลง0.2 ต่อปี) 
ยะลำ 
คุณภาพชีวิตมั่นคง   
เกษตรมั่งคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

 รำยได้จำกภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ น และกลุม่
เกษตรกร  สถึำบันเกษตรกร มีควำม
เข้มแข็ง 
 

o ร้อยละของมลูค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ น 
(ยำงพำรำ, ทุเรียน, กล้วยหิน, โคเนื อ, แพะ 
และไกเ่บตง) 

o ยกระดับชั นสหกรณ์จำกชั น 2 เปน็ชั น 1 
 
 
 
 
 

  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม 

 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น กำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้มำตรฐำนและ
ยั่งยืน 
 

o จ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับกำรพัฒนำ 
o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 
 

หมู่บ้ำนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพิ่มขึ น  พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในเมืองน่ำอยู่ 

กำรศึกษำมีคณุภำพ อำชีพ มั่นคง 
สุขภำพดี กลุ่มผูไ้ดร้ับผลกระทบจำก
สถึำนกำรณ์ควำมไมส่งบ ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำสมศีักยภำพและ
สำมำรถึพึ่งพำตนเองได ้

 เสรมิสร้ำงยะลำสันติสุข 
 สังคมมีควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 

หมู่บ้ำน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้ำง ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตำม
แนวทำงประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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2.3.2 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังนี  
 
 (1)  เงื่อนไข 

- พื นที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้พื นที่เมืองมีแนวโน้มขยำยตัวด้วย 

 
 (2)  ข้อจ้ากัด 

- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพื นที่แหล่งน ้ำมีเพียงร้อยละ 6.34 ของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
- พื นที่ลุ่มน ้ำมีควำมสำมำรถึในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพื นที่เก็บกักน ้ำในแหล่งน ้ำ

ธรรมชำติ 
 

 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
- พื นที่ถึูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก

โรงแยกแก๊สและปิโตรเลียม และกำรพัฒนำตำมนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ชำยแดน เป้ำหมำยกำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมอำหำร และกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ 

 
2.3.3      แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน ้ำเป็นทรัพยำกรพื นฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน ้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ น ดังนั น แนวคิดพื นฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน ้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพื นฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึึงทรัพยำกรน ้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพื นฐำน และสำมำรถึตอบสนองต่อควำมต้องกำรน ้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในแต่ละด้ำน ดังนี  
 (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 
 (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน ้ำภำคกำรผลิต 
 (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
 (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 
 (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
 (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กำรพ ัฒนำทำงเล ือกเช ิงย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำและกำรบร ิหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรน ้ ำ ใน  
พื นที่ลุ่มน ้ำใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่ำงสำมำรถึสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 
สำขำ ได้แก่ ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรพัฒนำเมือง รำยละเอียดดังแสดง
ในตาราง 2.3.3-1 -2.3.3-4 ดังต่อไปนี  

 
2.3.3.1  ภาคการเกษตร 
 

ตารางท่ี 2.3.3-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ภาคการเกษตร) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูงที่เช่ือมต่อ

กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  กำร เพิ่ ม ผลผลิ ตต่ อหน่ วยพื นที่  โ ดย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถึีกำรผลิตแนวใหม่ 
ที่ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำร
ผลิตแบบเกษตรปลอดภัย รวมทั งกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำในภำค
กำรเกษตร 

-  ปรั บ เ ปลี่ ยนกำร ใ ช้พื นที่ ก ำ ร เกษตร ให้
เหมำะสมกับประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถึำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื นที่ลุ่มน ้ำ มีควำมจ้ำกัด
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื นที่
เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื นที่กำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื นที่ป่ำไม้และอนุรักษ์
ป่ำไม้ ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื นที่ต้นน ้ำและแหล่ง
กักเก็บน ้ำตำมธรรมชำติ 

-  พื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื นที่กำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสม
กับควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

2.3.3.2  ภาคการท่องเที่ยว 
 

ตารางท่ี 2.3.3-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเท่ียว - กำรใช้น ้ำของภำคกำรท่องเที่ยวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น ้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน ้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 
2 ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชน
และเมือง และภำคกำรท่องเที่ยว 

-  แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ส่ วนใหญ่ เป็นสถึำนที่
ท่องเที่ยวระดับท้องถึิ่นถึึงระดับชำติ มีสถึำนที่
ท่องเที่ยวนำนำชำติจ้ำนวนน้อย ส่งผลให้มูลค่ำเพิ่ม
ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวมีน้อย ขณะที่
กำรใช้ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ นตำม
จ้ำนวนควำมถึี่กำรท่องเที่ยว 

-  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื นที่เป็นนักท่องเที่ยว
ท้องถึิ่นและภำยในประเทศ ส่วนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติจะเน้นพื นที่สงขลำ-สุไหงโกลก นรำธิวำส 

-  พื นที่กำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของพื นที่ลุ่มน ้ำเป็น   
แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ เช่น พื นที่ชำยหำดทะเล 
พื นที่ชุมน ้ำ และพื นที่ชำยเลน) และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

2.3.3.3  ภาคอุตสาหกรรม 
 

ตารางท่ี 2.3.3-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

กำรผลิตในพื นที่  ประเภทอุตสำหกรรมที่
เหมำะสม และก้ำหนดพื นที่เขตอุตสำหกรรม
ให้สอดคล้องกับปริมำณทรัพยำกรน ้ำในพื นที่
ลุ่มน ้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื นที่ภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน ้ำ เพื่อเป็นแหล่งน ้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื นที่ลุ่มน ้ำ  โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร
ในพื นที ่

-  กำรใช้น ้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื นที่ 
โดยส่วนใหญ่ใช้แหล่งน ้ำธรรมชำติในพื นที่เป็นหลัก 
และมีกำรปล่อยน ้ำที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน ้ำธรรมชำติ 
ในบำงพื นที่กลำยเป็นแหล่งน ้ำเสียของพื นที่ท้ำยน ้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั งอยู่ในพื นที่ปลำยน ้ำ ไม่
ไกลจำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ 
ในช่วงฤดูแล้ง จ้ำเป็นต้องซื อน ้ำเพื่อบรรเทำปัญหำ
กำรขำดแคลนน ้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำร
ระบำยน ้ำเสียลงสู่แหล่งน ้ำ (มีกำรใช้น ้ำมำกเป็น
พิเศษ เนื่องจำกข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตอำหำร
ฮำลำล ห้ำมใช้น ้ำซ ้ำในกระบวนกำรผลิตทุกขั นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและ
ปัจจัยกำรผลิตจำกนอกพื นที่  อย่ ำง ไรก็ตำม 
อุตสำหกรรมตำมนโยบำยและแผนส่วนใหญ่ เป็น
อุตสำหกรรมที่ใช้น ้ำน้อย แต่ทั งนี  มีควำมจ้ำเป็นต้อง
ใช้น ้ำท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื นที่ลุ่มน ้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน ้ำระหว่ำง
ภ ำ ค ก ำ ร ผ ลิ ต  โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ใ น ภ ำ ว ะ แ ล้ ง
ภำคอุตสำหกรรมต้องกำรควำมมั่นคงของควำม
แน่นอนในปริมำณน ้ำ ดังนั น ในบำงพื นที่จึงมีตลำด
ซื อขำยน ้ำในพื นที ่
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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2.3.3.4  การพัฒนาเมือง 
 

ตารางท่ี 2.3.3-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกจิ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและ

บังคับใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact 

City) เพื่อใช้โครงสร้ำงพื นฐำนที่ลงทุนไว้แล้ว
ให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองที่ด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมที่
พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ 
น่ำท่องเที่ยว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ 
ควรกระจำยควำมเจริญไปยังท้องถึิ่นในชนบท
ด้วย และท้ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองที่
มีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื นฐำนที่จ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เนื่องจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบ กำรใช้ที่ดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกร
หนำแน่นมำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำ
มลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

 

2.3.4  ศักยภาพและโอกาส 
 มีศักยภำพและโอกำสที่เด่นชัดจำกกำรเป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพื นที่ โดยเฉพำะ
ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน และไม้ผล รวมทั งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงที่ส้ำคัญของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยว
หลำกหลำย  เช่ น  ป่ ำบำลำ  –  ฮำลำ  และ เมื อ งท่ อ ง เที่ ย วชำยแดน  อัตลั กษณ์ ควำม เป็ นสั งคม 
พหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และเป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค ได้แก่ ไก่เบตง ผักน ้ำ  
ปลำกือเลำะห์ และปลำกุเลำ สำมำรถึพัฒนำและยกระดับให้ได้มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว  
มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถึพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะฝีมือ เพ่ือรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจในภำค มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่สำมำรถึดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั งในและต่ำงประเทศ รวมทั งมีโครงสร้ำงพื นฐำนที่สำมำรถึเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน ้ำ 
ทำงอำกำศ และทำงรำง 
 
 จุดแข็งของลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง เป็นพื นที่อยู่ติดกับประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศ
เพ่ือนบ้ำนที่มีอำณำเขตติดกับประเทศไทยที่มีระดับรำยได้ต่อประชำกรสูงกว่ำไทย ผลผลิตเกษตร  
ที่ส้ำคัญมีหลำยชนิด ได้แก่ ยำงพำรำมีผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่สงขลำ) ทุเรียนมี
ผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่ยะลำ) ลองกองมีผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 



  บทที่ 2 สภาพปัจจบุัน และแนวโน้มการพัฒนา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        ของพื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 2-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ผลผลิตสูงสุดที่ยะลำ) และเงำะมีผลผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (ผลผลิตสูงสุดที่นรำธิวำส) โดยมี
ศักยภำพด้ำนอำหำรฮำลำลและเครื่องแต่งกำยส้ำหรับมุสลิม มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำเยือนกลุ่มจังหวัดสูงเป็น 
 
2.3.5 เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังนี  
 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน ้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำร 
ฮำลำเพื่อกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
 
 

 

  



 บทที่ 3 

กำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง  

  



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 3 
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
3.1 หลักการและแนวคิด 
 ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความขาดแคลนและความหายาก (Scarcity) และมีจ้านวน
จ้ากัด (Limitation) ถึงแม้ว่า ในแต่ละช่วงเวลาจะเห็นการไหลของน้้าหรือการเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ  
ก็ตาม ซึ่งทรัพยากรน้้าที่เห็นดังกล่าวอาจจะเพียงพอส้าหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ส้าหรับแต่ละกิจกรรม แต่อาจจะไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ัง ทรัพยากรน้้าเป็นทรัพยากรที่ทุกคนในสังคมมีความต้องการพื้นฐาน ทั้ง
การใช้บริโภคขั้นพ้ืนฐานต่อการด้ารงชีวิต (Basic Need Consumption) ไปสู่การผลิต (Producing Activities) 
การสันทนาการ (Recreation) การอนุรักษ์ (Conservation) และการด้ารงไว้ของทรัพยากร (Maintain) ดังนั้น 
แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจึงไม่ใช่เพียงการจัดหาน้้าให้เพียงพอ (Water Resources 
Supply) แต่จ้าเป็นต้องมีแนวทางการบริหารจัดการความต้องการทรัพยากรน้้าของทุกคนในสังคมด้วย และสร้าง
ความเป็นธรรมทางสังคมให้กับทุกคน 
 การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  ซึ่งอยู่ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะเน้นการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผ่าน
ระดับความต้องการทรัพยากรน้้าของแต่ละภาคส่วน (Sectoral Development Demand for Water) และขีด
ความสามารถในการจัดสรร การกระจาย และการพัฒนาการจัดหาทรัพยากรน้้า (Water Resources 
Allocation, Distribution, and Supply Development) โดยมุ่งเน้นความสมดุลของทรัพยากรน้้าที่มีอยู่  
(Water Balance in Situation and Existing)  และที่ จะสามารถพัฒนาได้อย่ า งยั่ งยืน  ( Sustainability 
Development) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศ (Ecology Lost and Degradation) 
ความขัดแย้งทางสังคม (Social conflict) และเศรษฐกิจขาดประสิทธิภาพการผลิต (Inefficacy of Producing)  
 
3.2 กระบวนการการพัฒนาทางเลือก 
 กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง 
(Top-Down Approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach) กล่าวคือ มีการพิจารณาทางเลือกทั้ง
จากนโยบายรัฐพ้ืนฐานของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก และจากการรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในระดับ
ลุ่มน้้าสาขา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพิจารณาก้าหนด Option และ Alternative เบื้องต้นในการบริหารจัดการน้้า 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจึงเป็นทางเลือกท่ีผสมผสานทิศทางการพัฒนาพื้นที่จากนโยบายรัฐ และความต้องการของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเป็นทางเลือกที่สะท้านความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากที่สุด ผลการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานของลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ า และการวิ เคราะห์  SWOT Analysis &TOWS Matrix และ SOAR Analysis ก้าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ส้าคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 2.การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจกิจและ 3.การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

3.3 การก้าหนดประเด็นด้านทรัพยากรน้้าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 จากประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ก้าหนดแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

(1) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ความเท่าเทียมในการเข้าถึงน้้าประปาอย่างมี
คุณภาพและปลอดภัย  

(2) ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิตระหว่างภาคการผลิตต่างๆ ได้แก่  
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 

(3) ปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัย เกิดจากสิ่งกีดขวางล้าน้้า ความจุล้าน้้าที่จะรองรับปริมาณน้้าสูงสุด 
(4) ปัญหาคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า การปนเปื้อนของสารเคมีจากภาคเกษตรกรรม 

การระบายน้้าเสียของภาคอุตสาหกรรม น้้าเสียจากครัวเรือน  
(5) ปัญหาป่าต้นน้้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดิน เกิดจากการบุกรุกและ

เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
(6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การขาดความรู้ในการบริหารจัดการหรือขาดการบูรณาการใน

การบริหารจัดการ 
 

3.4 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

จากเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นด้านทรัพยากรน้้าข้างต้น สามารถ
ก้าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาพ้ืนที่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  

 1) น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
 2) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 

 (2) การพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

  1) น้้าเพื่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม 
  2) น้้าเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
  3) น้้าเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 (3) การจัดการน้้าในมิติการอนุรักษ์และความย่ังยืน  ประกอบด้วย 

  1) การจัดสรรน้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
  2) การจัดการคุณภาพน้้า 

  3) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
3.5 แนวทางการวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
 ตอนล่าง โดยใช้ SWOT Analysis 
 การศึกษานี้เป็นการพิจารณาระดับภาพรวมและภาพลุ่มน้้าสาขาของแต่ละพ้ืนที่ ในการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของบริบท
สภาพแวดล้อมของหน่วยการศึกษา เพ่ือแยกแยะประเด็นที่มีความได้เปรียบภายใน (จุดแข็ง  : Strength : S)ข้อ
เสียเปรียบภายใน (จุดอ่อน : Weaknesses : W) การมีช่องทางสนับสนุนจากภายนอก (โอกาส : Opportunities 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

: O) และการมีสิ่งกีดขวางจากภายนอกที่จะท้าให้ด้าเนินการไม่ส้าเร็จ (อุปสรรค : Threats : T) ซึ่งการวิเคราะห์ 
SWOT จะท้าให้เห็นสภาพแวดล้อมของการพัฒนาหน่วยการศึกษาให้สามารถด้าเนินการได้อย่างเข้าใจพ้ืนฐาน 
อีกทั้ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหน่วยการศึกษา ความสัมพันธ์ของฐานบริบท
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการน้าไปก้าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธการ
พัฒนาลุ่มน้้าที่มีความเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
 ค้าถามเริ่มต้นของการวิเคราะห์ SWOT คือ ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็ง (S) 
และจุดอ่อน (W) ที่เอ้ือประโยชน์-ขัดขวาง ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่ สถานการณ์ภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า
อะไรบ้างที่จะเป็นโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก-เชิงลบ ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า  
(รูปที ่3.5-1) 
 
 ทั้งนี้ ประเด็นบริบทสภาพแวดล้อมที่จะเป็นตัวชี้ถึงความมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
จะพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเชิงสถาบัน / องค์กร ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้จาก
การรวบรวมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและจากการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะเน้นพิจารณาประเด็นที่
เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ กรณีตัวอย่างประเด็นของ S-W-O-T เช่น 
 (1)  จุดแข็ง หรือจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบของพ้ืนที่จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปริมาณ
น้้าท่าจ้านวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ต้นน้้า การได้รับความร่วมมือจากชุมชน เศรษฐกิจสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 
 (2)  จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบของพ้ืนที่ จากสภาพแวดล้อมภายในลุ่มน้้า เช่น ปัญหาด้านภัยพิบัติ 
น้้าท่วม น้้าแล้ง การขาดแคลนน้้า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า เป็นต้น 
 (3)  โอกาส หรือการมีช่องทางสนับสนุน จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริม
ต่อการพัฒนาลุ่มน้้า เช่น การมีแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า การถูกก้าหนดเป็นพ้ืนทีอนุรักษ์ การมีกฎหมายคุ้มครอง
พ้ืนที่ เป็นต้น 
 (4)  อุปสรรค หรือข้อจ้ากัด จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่ งอาจท้าให้การพัฒนาพ้ืนที่ 
เป็นไปได้ยาก เช่น ข้อก้าหนดทางกฏหมายที่ท้าให้ไม่สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าได้ เป็นต้น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจจัยภายใน 

 Strength : จุดแข็ง  
ลักษณะเด่น ข้อดี ความสามารถที่
เ อ้ือต่อการประสบความส้าเร็จ
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

Weaknesses : จุดอ่อน 
ลักษณะด้อย  ข้อ เสี ย  ปัญหา  
ที่ ส่ งผลกระทบให้ เ กิ ดคว าม
ล้มเหลว ไม่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ 

ปัจจัยภายนอก 

Opportunities : โอกาศ 
ความได้ เปรียบ ที่ เ อ้ือต่อการ
ประสบความส้ า เร็จ สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได ้

Threats : อุปสรรค 
ความเสียเปรียบ ที่เอ้ือต่อคววาม
ล้มเหลว ไม่สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

 
รูปที่ 3.5-1 รูปแบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 
3.6 การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้  
 ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง โดยใช้ TOWS Matrix Analysis 
 เมื่อท้าการวิเคราะห์บริบทฐานจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้ SWOT Analysis แล้ว 
การก้าหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาจะใช้
ตารางคู่ความสัมพันธ์บริบทสภาพแวดล้อม TOWS Metrix Analysis เครื่องมือในการวิเคราะห์ เพ่ือก้าหนดทิศ
ทางการพัฒนา ที่จะใช้ข้อได้เปรียบท้างานเชิงรุก และข้อเสียมาเป็นตัวก้าหนดยุทธศาสตร์การปรับตัวและแก้ไข
ให้เกิดการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ TOWS Metrix Analysis จะน้าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
มาสร้างคู่ความสัมพันธ์ เพ่ือก้าหนดการวางต้าแหน่งกลยุทธ์การบริหารจัดการให้การด้าเนินการตอบสนองต่อ
เป้าหมายโดยมีกลยุทธ์แต่ละด้านเป็นเครื่องมือก้าหนดเส้นทางการด้าเนินการ ซึ่งการวิเคราะห์สามารถสร้าง  
คู่ความสัมพันธ์ได้ 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบคู่ความสัมพันธ์จะก้าหนดกลยุทธได้แตกต่างกัน (รูปที่ 3.6-1) ดังนี้ 
 (1)  SO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนด 
กลยุทธเชิงรุก โดยพิจารณาถึงความได้เปรียบเชิงการบริหารจัดการ 
 (2)  ST เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง (S) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนด 
กลยุทธเชิงป้องกัน โดยพิจารณาถึงการหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนา 
 (3)  WO เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ โอกาส (O) เป็นการก้าหนดกล
ยุทธเชิงแก้ไข โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงภายในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 (4)  WT เป็นการวิเคราะห์คู่ความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อน (W) กับ อุปสรรค (T) เป็นการก้าหนด
กลยุทธเชิงรับ โดยพิจารณาถึงการวางแนวทางเชิงรับที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนา เพ่ือลดจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยมีเป้าหมายหลักคือการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ลุ่มน้้าไม่แย่ไปกว่าเดิม 

W S 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขา ประเด็นการพิจารณาที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 
  1)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีศักยภาพและขีดความสามารถต่อการพัฒนาด้านใดบ้าง 
โดยเฉพาะความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ซึ่งมี
ยุทธศาสตร์ 6 ด้านก้าหนดไว้ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดนิ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
  2)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีบริบท เงื่อนไข และข้อจ้ากัด อะไรบ้าง ที่จะถูกน้าไปก้าหนดเป็น
ข้อพิจารณาในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือก้าหนดทางเลือกการพัฒนา
พ้ืนที่ลุ่มน้้าบนพ้ืนฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  3)  แต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขามีประเด็นใดบ้างที่ต้องได้รับการบริหารจัดการที่เหมือนกัน หรือ
แตกต่างกัน อย่างไร ด้วยแผนงานด้านใด ซึ่งจะถูกน้าไปก้าหนดในแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน 
(SIDP) 
  
  ทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว จะถูกน้าไปสู่การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 
              ปัจจัยภายใน 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส กลยุทธ์เชิงรุก 
ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ใช้โอกาสลดจุดอ่อน 

อุปสรรค กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค 

กลยุทธ์เชิงรับ 
แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค 

รูปที่ 3.6-1  รูปแบบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ้ากัด 
   จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อนกับข้อจ้ากัด (TOWS Matrix)  
 
  



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

3.7 ข้อสรุปการกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ตอนล่าง 
 การวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยใช้ SWOT Analysis  
การวิเคราะห์จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา โดยใช้ TOWS Matrix 
Analysis 
 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ้ากัด จุดอ่อนกับโอกาสและจุดอ่อน
กับข้อจ้ากัดแล้ว จะก้าหนดกลยุทธ์โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ้ากัด (SWOT Analysis) สรุปได้ดังแสดงใน ตารางท่ี 3.7-1  

 
ตารางท่ี 3.7-1 

สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis และความสัมพันธ์ (TOWS Matrix) Analysis 
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง 

 
การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1. มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ไทย (2,027.77 มิลลิเมตร) 
และมีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ย
ปริมาณมาก (10,440.75 
ล้าน ลบ.ม.) 

2. เป็นพื้ นที่มี ศักยภาพน้้ า
บาดาล 

3. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการและ
ดูแลทรัพยากรน้้า 

 
 

1. ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงท้าให้เกิดน้้า
ท่วมหลาก น้้าล้นตลิ่ง จากสิ่งขีด
ขวางทางน้้า และอิทธิพลจากน้้า
ทะเลหนุนสูง 

2. พื้นที่ลุ่มน้้ าสาขาคลองเทพา 
และคลองนาทวี ประสบปัญหา
ข า ด แ ค ล น น้้ า ใ น ฤ ดู แ ล้ ง 
เนื่องจากน้้าไหลลงสู่ทะเลอย่าง
รวดเร็ว ไม่มีพื้นที่ชะลอน้้า 

3. พื้นที่ป่าต้นน้้า /ป่าพรุถูกรุกล้้า 
เพื่อการการเกษตร โดยปลูกพืช
ซ่ึงมีความต้องการใช้น้้าปริมาณ
มาก และสูญเสียพื้นที่ชะลอน้้า 

4. มีการบุกรุกพื้นที่/สร้างสิ่งปลูก
สร้างในแหล่งน้้าล้าคลอง กีด
ขวางทางน้้า ท้าให้เกิดน้้าท่วม
ในฤดูฝน 

5. น้้าทะเลหนุนในฤดูแล้ง ท้าให้
เกิดน้้ากร่อยเค็ม และขาดแคลน
น้้าผลักดันน้้าเค็ม 

 

1. พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้้า โดยเฉพาะใน
พื้นที่ป่าพรุที่เสื่อมสภาพ 

2 .  เ ป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย ใ น
แผนพัฒนาตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 
(Area Based) ได้แก่  

 - S-07  คลองเทพา-นาทวี  
 - SS-01 รอบเมืองปัตตานี 
 - SS-02 ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรี 
 - SS-03 รอบเมือง 
 -  SS-04 ลุ่มน้้าแม่น้้าโก-ลก  
3. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมี

แผนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการลุ่มน้้า เพื่อป้องกันความ
เสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร่าง
ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้้า 

4. พื้นที่มีพื้นที่ป่าพรุเสื่อมสภาพที่
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บ
น้้าได้ 

 
 

1. การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าในพื้นที ่
เป็นไปได้ยาก เพราะอยู่ในเขต
พื้นที่อนุรักษ์  

2. การจัดการ/รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
กีดขวางทางน้้าเป็นไปได้ยาก  

3. ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ 

4. ขาดการบูรณาการข้อมูลและการ
ด้าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน้้าในพื้นที่  

 



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6. มีการขยายตัวของเมืองในอัตราที่
สูงมาก ท้าให้มีน้้าเสียจ้านวนมาก 

7. น้้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ยั ง ไ ม่
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

การวิเคราะห์ TOWS 

กลยุทธ์เชงิรุก (SO) กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชงิรับ (WT) 

S1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บ
น้้า/แหล่งน้้าต้นทุน 
S1O2.1 : การจัดการพื้นที่น้้า
ท่วม/พื้นที่ชะลอน้้า 
S1O2.2 : การป้องกันน้้าท่วม
พื้นที่ชุมชน 
S1O3  :  การเตรียมความ

พร้อมรับภัยพิบัติ/
ก า ร รุ ก ล้้ า ข อ ง
น้้าเค็ม 

S2O1  :  พัฒนาแหล่ งน้้ า
ทางเลือก/แหล่งน้้า
บาดาล 

 

W1O1 : เพิ่มความจุกักเก็บน้้า/
แหล่งน้้าต้นทุน 
W2O2 :  เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้้า (ปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้้า, ปรัปรุงล้าน้้า
ที่ตื้นเขิน) 

W3O1 : ปรับเปลี่ยนพืช เพื่อลด
การใช้น้้า 
W3O3 : อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้น

น้้าที่เสื่อโทรม/ถูกบุกรุก 
W4O2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้้า (ปรับปรุงสิ่ง
กี ด ข ว า ง ท า ง น้้ า , 
ปรัปรุงล้าน้้าที่ตื้นเขิน) 

W4O2.2 : พัฒนาปรับปรุงพื้นที่
ชะลอน้้า/ป่าชายเลน 

W4O2.3 : ก่อสร้างระบบระบาย
น้้าเลี่ยงชุมชน/เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 

W5O2 : การแก้ไข/เตรียมความ
พ ร้ อ ม ก า ร รุ ก ล้้ า ข อ ง
น้้าเค็ม 

W6O2 : การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการ
ร ะ บ า ย น้้ า เ สี ย สู่
สิ่งแวดล้อม 

W7O2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 

W8O2.1 : พัฒนาประปาเมือง/
พื้นที่เศรษฐกิจ 

W8O2 . 2  :  พัฒนาน้้ า อุ ป โภค
บริโภคให้ได้มาตรฐาน
และราคาที่เหมาะสม 

S1T1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการ
กระจายน้้า/ระบบส่งน้้า 
S1T1. 2  :  พั ฒ น า แ ห ล่ ง น้้ า
ทางเลือก/แหล่งน้้าบาดาล 
S1T2  : ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทาง
น้้า 
S2T1  : ท้าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 
S2T3.1  : การป้องกันการเกิดน้้า

เ สี ย ที่ ต้ น ท า ง  ( อ อ ก
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้องถิ่นฯ) 

S2T3.2  : การก่อสร้างระบบบ้าบัด
น้้าเสียใหม่ในพื้นที่ 

S2 T4   :  ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ /
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/
แผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้้า 

 
 

W1T1  : พัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก/
แหล่งน้้าบาดาล 
W1T2  :  เพิ่มประสิทธิภาพการ

ระบายน้้า (ปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้้า, ปรัปรุงล้าน้้า
ที่ตื้นเขิน) 

W2T1   :  เพิ่ มประสิทธิภาพการ
กระจายน้้า/ระบบส่งน้้า 

W4T2  : ก่อสร้างระบบระบายน้้า
เลี่ยงชุมชน/เขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง 

W5T2  : การแก้ไข/เตรียมความ
พร้อมการรุกล้้าของน้้าเค็ม 

W6T3  : การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดและควบคุมการ
ระบายน้้าเสียสู่สิ่งแวดล้อม 

W6 T4   :  ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้ /
ประชาสัมพันธ์นโยบาย/
แผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้้า 

W7T4  : การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติดินถล่ม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

3.8  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่าง 
 จากเป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่จะถูกขับเคลื่อนไปสู่เป้าประสงค์
และเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้เสนอไว้ 4 ทางเลือก คือ 
 
 ทางเลือกท่ี 1 กรณีฐาน (No Action) การพัฒนาพ้ืนที่เติบโตตามสภาพปัจจุบันและแผนงานที่มีอยู่
ในปีงบประมาณ 2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรน้้า 
 
 ทางเลือกท่ี 2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ไม่มีกิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น การจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจพื้นฐานด้าน
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาพื้นที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต้ และเพ่ิมการเติบโตฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและท่องเที่ยว) ให้เต็มศักยภาพ  
 
 กรอบแนวคิดของทางเลือกที่ 1 กรณีฐาน (No Action) การพัฒนาพ้ืนที่เติบโตตามสภาพปัจจุบัน
และแผนงานที่มีอยู่ในปีงบประมาณ 2563 โดยไม่มีการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และการจัดการทรัพยากรน้้า 
 ทางเลือกที่ 1 เป็นกรณีฐาน (base case) ที่พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการ
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้้า โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากร
น้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมมาจากความต้องการน้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค น้้าเพ่ือเกษตรกรรม น้้าเพ่ืออุตสาหกรรม น้้าเพ่ือการท่องเที่ยว น้้าเพ่ือการพาณิชย์ และน้้าเพื่อ
การรักษาระบบนิเวศ โดยประมาณการอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้าในปี 2562 เป็นฐานการพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกต่าง ๆ ขณะที่หลักการพื้นฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจากปริมาณน้้าท่าและปริมาณน้้า
ใช้การได้จากแหล่งเก็บกักในพ้ืนที่ ซึ่งได้ประมาณการอุปทานต่อทรัพยากรน้้าจากปริมาณน้้าในแหล่งเก็บกักในปี 
2562 และโครงการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนการด้าเนินการในปีงบประมาณ 2563 และการพัฒนาแหล่งน้้าตา
มกรอบงบประมาณการพัฒนาปี 2563 เป็นฐานการพิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกต่าง ๆ 
 
  



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 กรอบแนวคิดของทางเลือกที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน 
 ทางเลือกที่ 2 เป็นกรณีที่เน้นการพัฒนาเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานและการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะปัญหาน้้าท่วม ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าตามทางเลือกที่ 1 โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์
ต่อทรัพยากรน้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าจากทุกภาคส่วนตามทางเลือกท่ี 1 และ
การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ขณะที่หลักการพ้ืนฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจาก
ปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 1 รวมกับการแก้ไขปัญหาน้้าท่วม และการขยายระบบน้้าประปาให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนในแต่ละลุ่มน้้าสาขา โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนที่ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคและน้้าใช้เพ่ือการ
ด้ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
 
 กรอบแนวคิดของทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจ
พื้นฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 
 ทางเลือกที่ 3 เป็นกรณีที่เน้นการพัฒนาเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานและการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ และสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจพื้นฐานด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ทางเลือกที่ 3 เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้สอดคล้องตามสภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนฐาน
ของพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่ลุ่มน้้า คือ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยหลักการพ้ืนฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้า คือ การพิจารณาผลรวมของความต้องการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนฐานตามทางเลือกท่ี 2 และการสนับสนุนและส่งเสริมภาคเศรษฐกิจพ้ืนฐานของพื้นที่ เพ่ือรองรับ
ความต้องการทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่หลักการพ้ืนฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้
พิจารณาจากปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 2 ประกอบกับการจัดเตรียมน้้าเพ่ือการตอบสนองต่อความ
ต้องการในช่วงระยะเวลาฤดูแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ 
 
 กรอบแนวคิดของทางเลือกที่ 4 การพัฒนาพื้นที่เต็มศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
และเขตเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ 
 ทางเลือกที่ 4 เป็นกรณีที่มีหลักการพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรน้้าเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้  โดยจะเน้นการ
พิจารณาความเพียงพอ ศักยภาพ และขีดความสามารถของพ้ืนที่ต่อการพัฒนาทรัพยากรน้้า เพ่ือการรองรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่มีโจทย์หลัก คือ การพัฒนาทรัพยากรน้้าอย่าง
เต็มศักยภาพและขีดความสามารรถของพ้ืนที่แล้ว จะเพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
 ทางเลือกที่ 4 เป็นการพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าและการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าให้รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ภาคใต้และพ้ืนที่



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ลุ่มน้้าที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวนโยบายและแผน โดยหลักการพื้นฐานของอุปสงค์ต่อทรัพยากรน้้า คือ 
การพิจารณาผลรวมของความต้องการทรัพยากรน้้าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพ่ือรองรับความต้องการทรัพยากรน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่
หลักการพื้นฐานของอุปทานต่อทรัพยากรน้้าได้พิจารณาจากปริมาณทรัพยากรน้้าตามทางเลือกที่ 3 ประกอบกับ
การจัดเตรียมน้้าเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการต่อการพัฒนาพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ทั้งนี้ ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือกการพัฒนาไม่จ้าเป็นต้อง
พิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา สาระส้าคัญของการพัฒนาและการขับเคลื่ อนเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ การผสมผสานและการขยับเส้นทางกลยุทธในแต่ละทางเลือก (strategic pathway) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สามารถน้าพาไปสู่เป้าประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การ
ผสมผสานทางเลือกการพัฒนาจ้าเป็นต้องพิจารณาฐานของข้อจ้ากัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคมประกอบ เพ่ือลดผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการก่อเกิดปัญหาจากการพัฒนา 
โดยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ได้ก้าหนดขอบเขตการพัฒนาไว้ 2 ประการ คือ 
 (1)  ทรัพยากรน้้าสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของพ้ืนที่  ภายใต้การไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่
 (2)  ทรัพยากรน้้าไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ไม่มีขีดจ้ากัด 
 อีกทั้ง การพัฒนาแต่ละทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จะพิจารณาการ
พัฒนาเป็นล้าดับขั้น (step) โดยพิจารณาความเพียงพอ และ/หรือ ความขาดแคลนทรัพยากรน้้าในแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง 
 
3.9 การจัดล้าดับความพึงพอใจทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 (วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562) เพ่ือร่วมพิจารณา
ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้ง 4 ทางเลือก ผลจัดล้าดับทางเลือกที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ในภาคประชาชนตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา มีจ้านวน 471 คน โดยผู้แสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่เห็นว่า ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจสาขา
ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม (ฐานเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของผู้แสดงความ
คิดเห็นทั้งหมด ได้ดังนีแ้สดงดังตารางท่ี 3.9-1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 3.9-1 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

จ้าแนกลุ่มน้้าสาขา 
 

ลุ่มน้้าสาขา จ้านวนผู้เข้าร่วมประชมุที่เลือกทางเลือกการพัฒนาที่เสนอ (ร้อยละ) 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 ทางเลือกอื่น 

8. คลองนาทว ี 1.23 39.51 37.04 22.22 0.00 

9. คลองเทพา 5.63 26.76 49.30 18.31 0.00 

10. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 8.82 21.57 50.00 17.65 1.96 1/ 

11.แม่น้้าสายบุรี 6.31 16.22 67.57 9.91 0.00 

12. แม่น้้าบางนรา 0.00 17.54 61.40 21.05 0.00 

13. แม่น้้าโก-ลก 0.00 10.20 67.35 20.41 2.04 1/ 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 4.46 22.51 54.99 17.41 0.64 

หมายเหตุ :  1/ หมายถึง ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยว เกษตรกรรม 
และสาขาอ่ืนๆ ท่ีพื้นที่มีศักยภาพ 

 

3.10 สรุปทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมและการบริหารการจัดการพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง  
 การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง สามารถสรุปทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มี 6 ลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย คลองนาทวี คลองเทพา 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แม่น้้าสายบุรี แม่น้้าบางนรา และแม่น้้าโก -ลก ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (ทางเรือ) อุตสาหกรรมการเกษตร
และอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ปาล์มน้้ามัน ยางพารา มะพร้าว) การเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรม
แปรรูปประมง พบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ใน
ทางเลือกท่ี 4 ได้ เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อ่อนไหว ปัจจัยด้าน
แรงงานและทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านความมั่นคง รวมทั้ง ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรน้้าให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนา  
 
  



บทที่ 3 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้า 

             สา้นักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาต ิ       ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 3-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการพัฒนามากกว่า ทางเลือกที่ 3 โดยสามารถคัดกรอง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแผน ทางเลือกที่ 4 ที่สามารถด้าเนินการได้เพ่ิมเติมไว้ในทางเลือก เพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ จึงเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ทางเลือกที่ 3+ การพัฒนา
พื้นที่โดยเพิ่มขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม (เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และเพิ่มกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซ่ึงมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 บทที่ 4 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำ 
แบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

 
  



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

บทที่ 4 
กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 

(Strategic and Integrated Development Plan / Program of River Basin : SIDP) 
 

4.1  แนวทำงกำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 จากหลักแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและการบริหารจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน  
มีกระบวนการการพัฒนาทางเลือก โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis &TOWS Matrix และ SOAR Analysis  
ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก้าหนดประเด็นด้านทรัพยากรน้้าที่สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ที่ปรึกษาจึงได้ก้าหนดเป้าหมายของแผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ดังนี้ 
 (1)  การแก้ปัญหาความจ้าเป็นพื้นฐานน้้าอุปโภค-บริโภค ได้แก่ การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการ
เข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ ด้วยการพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้
มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 
 (2)  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของน้้าในภาคการผลิต ได้แก่ การเพ่ิมความจุเก็บกัก/แหล่ง
น้้าต้นทุน การพัฒนาแหล่งน้้าใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้้าของระบบส่งน้้าและการพัฒนาน้้าบาดาล
เป็นแหล่งน้้าทางเลือก 
           (3)  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมอุทกภัย ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า/การขุดลอก การ
จัดการพ้ืนที่น้้าท่วม-ชะลอน้้า การป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
 (4)  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ได้แก่ การป้องกันการเกิดน้้าเสียที่ 
ต้นทาง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 (5)  การแก้ไขปัญหาป่าต้นน้้าเสื่อมโทรมและปัญหาการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากการบุกรุก
และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ได้แก่ การฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า (พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในเชตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนฯ) การให้
ประชากรร่วมกันรักษาป่าต้นน้้าด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 
 (6)  การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการขาดความรู้ในการบริหารจัดการหรือขาดการบูรณาการ
ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติ การจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
การจัดท้าผังน้้า การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส้าหรับลุ่มน้้าระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและการยอมรับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้้า/ผังน้้า 
 
 จากเป้าหมายของแผนงานจึงได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ของแผนงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและอุทกภัยในพ้ืนที ่
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การฟ้ืนฟูพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
  
 โดยแนวทางการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน้้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก มีดังนี้ 
 จะพิจารณาลักษณะงานของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะใด และแยกเป็นกลุ่มภารกิจ
พ้ืนฐาน (Function) กลุ่มภารกิจเชิงนโยบายตามแผนแม่บท (Agenda) และกลุ่มภารกิจระดับท้องถิ่น (Area) 

(1) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
ได้แก่ ด้านการลดความขาดแคลนและเพ่ิมการเข้าถึงน้้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ด้านการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัยในพ้ืนที่ ด้านการฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ น้้า 
ด้านการเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ และด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการ โดย 

1) แผนงานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กันไป 

2) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ทั้ง 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้้าอุปโภคบริโภค ด้านการสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต ด้านการจัดการน้้า
ท่วมและอุทกภัย ด้านการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และด้านการบริหารจัดการ 

3) สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 
 

4.2 วิธีกำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพื น ที ่
พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ พ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างได้จัดท้าขึ้น โดยใช้แผนงานในการแก้ไขปัญหาและก้าหนดให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมีแผนงานย่อยที่ตอบสนองเป้าหมายย่อยตามบริบทของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า โดยในส่วนของเป้าหมายด้านการพัฒนาทรัพยากรน้้านั้นจะอยู่ในกรอบความต้องการน้้า (Demand) และ
การใช้น้้า (Supply) เป็นหลัก โดยการคาดการณ์ความต้องการใช้น้้าในปี 2580 พิจารณาด้านอุปโภค-บริโภค 
และการท่องเที่ยว ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการรักษาระบบนิเวศ  

(1) ควำมต้องกำรใช้น ้ำ (demand side) ในอนำคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษาคาดการณ์จาก
ข้อมูลด้านประชากร สังคมอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แนวนโยบายภาครัฐที่ส้าคัญในพ้ืนที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงานการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตาม
แนวทางเลือกท่ี 3+ ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีเห็นชอบ 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(2) โครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น ้ำ (supply side) ในอนำคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่
ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลแผนงานในอนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านน้้า ได้แก่ แผนงานโครงการ
ของกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้้า กรมทาง
หลวง แผนงานโครงการในพ้ืนที่เป้าหมาย และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงานที่ประชาชนได้เสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็น และ
แผนงานที่ที่ปรึกษาเสนอเป็นแนวทางหรือกลยุทธในการแก้ไขปัญหา 

 
 เมื่อพิจารณาความต้องการใช้น้้าและโครงการที่ตอบสนองความต้องการใช้น้้าให้สมดุลตามทางเลือกใน
การพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หากโครงการตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการการใช้น้้า ที่ปรึกษาจะเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา 
โดยพิจารณาสถานะภาพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการตามข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ให้ได้มากท่ีสุด 
 
 การพิจารณากลยุทธ์หรือแผนงานจะพิจารณามาจากกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้าหมายตามศักยภาพ  
น้้าที่จ้าเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 2575 และ 2580 ตามล้าดับ 
 
 จากนั้นจึงน้ามาก้าหนดกรอบที่จ้าเป็นต้องพัฒนา เพ่ือให้เกิดสมดุลการใช้น้้า ตามยุทธศาสตร์และ
ทางเลือกท่ีประชาชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้ มีรายละเอียดสรุปได้ดังตำรำงที่ 4.2-1 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-4 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 4.2-1 
สรุปควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Demand) กำรใช้น ้ำ (Supply) และปริมำณน ้ำที่จะต้องจัดหำเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 

หน่วย : ล้ำน ลบ.ม. 

ด้ำน ปัจจุบัน 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2570 

พ.ศ.
2580 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 53.68 56.60 65.39 88.84 

2 ท่องเที่ยว 6.74 7.94 10.76 26.19 

3 ปศุสัตว์ 10.67 11.35 12.58 15.46 

4 อุตสาหกรรม 25.67 26.30 28.61 38.83 

5 รักษานิเวศน ์ 3,888.91 3,864.65 3,860.64 3,845.56 

6 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 51.20 48.01 44.81 38.43 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน  1,977.70 1,958.69 1,927.00 1,863.63 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน (ส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้ง) 3,472.82 3,270.63 2,933.65 2,259.68 

รวมควำมต้องกำรน ้ำฐำน (รวม 1-7) 6,014.57 5,973.53 5,949.81 5,916.93 

รวมควำมต้องกำรน ้ำโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 9,487.39 9,244.16 8,883.46 8,176.60 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยากรน้า้ที่น้ามาใช้ได้ในปัจจุบัน 5,342.76 5,342.76 5,342.76 5,342.76 

  1.1 การน้าน้้าจาก canal storage มาใช ้ 4,756.04 4,756.04 4,756.04 4,756.04 

  1.2 ความจุโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปจัจุบัน 16.88 16.88 16.88 16.88 

  1.3 ผันน้้าจากลุ่มน้้าปัตตาน ี 569.84 569.84 569.84 569.84 

2 แผนพัฒนาทรัพยากรน้้า         

  2.1 แผนพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง (โครงการ)   0.00 20.98 6.04 

  2.2 แผนพัฒนาจังหวัด (โครงการ)   0.00 1.22 0.01 

  2.3 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based)   0.00 3.36 9.00 

  2.4 ข้อเสนอภาคประชาชน   0.00 696.73 762.16 

รวมควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 5,342.76 5,342.76 6,065.05 6,842.26 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้ำนอกเขต -671.81 -630.77 115.24 925.33 

ต้องพัฒนำเพิ่ม กรณีส่งน ำ้นอกเขต -4,144.6 -3,901.40 -2,818.41 -1,334.34 

ผันน ้ำจำกลุ่มน ้ำปัตตำนีเพิ่มเติม 0.00 88.00 88.00 134.37 
 

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำ เกิน / ขำด (Supply - Demand) -671.81 -542.77 203.24 1,059.70  

ปริมำณทรัพยำกรน ้ำรวมนอกเขตชลประทำน (Supply - Demand) -4,144.6 -3,813.40 -2,730.41 -1,199.97  

 
หมำยเหตุ  อุปทาน คือ ปริมาณน้า้ที่ส่งได้โดยพิจารณา ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างและความต้องการน้้าเปน็รายเดือนและความ   

 ต้องการน้้าส่วนหน่ึงสามารถดึงจากปริมาณน้้าท่าที่ผ่านจดุพิจารณาโดยไม่จ้าเป็นต้องมีปรมิาตรอ่าง
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-5 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

4.3 สรุปแผนงำนตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำง 
 
4.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรลดควำมขำดแคลนและเพิ่มกำรเข้ำถึงน ้ำอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้

ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
 เพ่ือตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมาชิกขององค์กรสหประชาชาติก้าหนดใน
เป้าหมายที่ 6 "การเข้าถึงการใช้น้้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี" โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือจัดหาน้้าสะอาดเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนา
น้้าดื่มให้ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม โดยมีแผนงานหรือกลยุทธ์ ดังนี้  
 

(1) พัฒนำประปำเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 การพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย การขยายเขต/เพ่ิมเขตจ่ายน้้า  (ประปา

หมู่บ้าน) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่าย
น้้าประปาได้ รายละเอียดดังนี้ 

 1) กำรขยำยเขต/เพิ่มเขตจ่ำยน ้ำ (ประปำหมู่บ้ำน) 
  จากข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ

ประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ้านวน 441 หมู่บ้าน โดยจะด้าเนินการต่อจากแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้านในลุ่มน้้า ก้าหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565  

  ทั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่มีน้้าประปาใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง จ้านวน 
431 หมู่บ้าน รายละเอียดแสดงในภำคผนวก ก 

 2) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
  การพัฒนาระบบประปาเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นการด้าเนินการโดยการ

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการขยายระบบประปา เพ่ิมเขตจ่ายน้้าส้าหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ โดยการจัดหาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ขาดแคลนน้้าต้นทุน การก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาเพ่ือ
ขยายก้าลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่างในระยะเวลา 20 ปี ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 จ้านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานาทวี โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานราธิวาส และโครงการโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุไหงโก-ลก โดยเพ่ิมเขตจ่ายน้้าให้กับผู้ใช้น้้า จ้านวน 22,135 ครัวเรือน ใน
พ้ืนที่ อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อ้าเภอเมืองนราธิวาส และอ้าเภอยี่งอ อ้าเภอสุไหงโก -ลก 
อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 3) ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน ้ำประปำ 
  ในการลดการสูญเสียน้้าในระบบท่อส่งจ่ายน้้าประปาคิดเป็นร้อยละ 25 ของการใช้น้้า

อุปโภคบริโภคเพ่ือลดปริมาณน้้าต้นทุนที่ต้องการ ก้าหนดให้เริ่มด้าเนินการในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมาณน้้า
ต้นทุนที่ต้องการด้านอุปโภคบริโภค 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-6 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(2) กำรพัฒนำน ้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม  
 การพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม ประกอบด้วย การปรับปรุง

ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้าบลเข้าถึงน้้าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
รายละเอียดดังนี้ 

 1) กำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน (SDGs) และเพียงพอ 
  การพัฒนาน้้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมด้วยการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอครบทุกหมู่บ้าน โดยการก้าหนดมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน การ
จ้าแนกระบบประปา การจัดท้ารูปแบบมาตรฐาน แล้วด้าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ ก้าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้าที่ให้มีน้้าอุปโภค-บริโภคสะอาดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงานการพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานน้้าอุปโภคบริโภคนี้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นงานที่ริเริ่ม
ใหม่จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก 

 2) สนับสนุนกำรผลิตน ้ำดื่มในชุมชนของตนเอง 
  การสนับสนุนการผลิตน้้าดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้าบลเข้าถึงน้้าดื่มที่ปลอดภัย

และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก้าหนดแล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้าที่ให้มีน้้าอุปโภค-บริโภคสะอาดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจากเป็นงานที่
ต้องใช้ความเชื่อถือประกอบกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานหลัก 
 
4.3.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรแก้ปัญหำน ้ำท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่เคยมีการศึกษา/วางแผน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้้า ของ
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และจัดท้าแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและ
ความต้องการของคนในพื้นที ่

กลยุทธ์หรือแผนงานประกอบไปด้วย 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวางทางน้้า ปรับปรุงขุดลอกล้าน้้าธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้้าได้มีประสิทธิภาพ 2) จัดการพ้ืนที่น้้า
ท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้า โดยการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้าหรือแก้มลิง การบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรั กษ์
เพ่ือการระบายน้้าและคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน 3) การป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน 

 
 



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร ์
   
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-7 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

แผนงาน/กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย แผนงานโครงการต่าง ๆที ่ก่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้าภาคใต้ตะวันออก
ตอนล่าง รายละเอียดของแผนงาน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

 
(1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ 
 1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีสิ่งก่อสร้างที่เป็น

สิ่งกีดขวางทางไหลของน้้า เป็นเหตุให้น้้าไหลได้ช้า ท้าให้มีปริมาณน้้าสะสมเกิดน้้าหลากท่วมเป็นบริเวณกว้าง 
ดังนั้นควรมีการปรับปรุงขยายช่องทางไหลของน้้าเพ่ือให้น้้าไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพการไหลและลด
ระดับน้้าท่วมขัง  
  2)  ปรับปรุงขุดลอกล้ำน ้ำธรรมชำติที่ตื นเขินให้สำมำรถระบำยน ้ำได้มีประสิทธิภำพ การขุด
ลอกล้าน้้า หนองบึง เนื่องจากการทับถมตะกอน การบุกรุกแหล่งน้้าธรรมชาติ เป็นสาเหตุให้เกิดความตื้นเขิน  
จึงมีการปรับปรุงขุดลอกล้าห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมความจุเก็บน้้าไว้ใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในฤดูแล้ง  

  
(2)  พื นที่น ้ำท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้ำ  

         1) กำรพัฒนำและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้ำ เพ่ือช่วยระบายน้้าและลดความรุนแรงของปัญหา
น้้าท่วมได้มีโครงการจัดหาพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือการชะลอน้้าก่อนที่จะจัดการระบายออกในเวลาต่อมา  
   2)  กำรบริหำรจัดกำรพื นที่อนุรักษ์ เพื่อกำรระบำยน ้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 
เนื่องจากปัญหาการท่ีน้้าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน้้าทะเลหนุน โดยเฉพาะบริเวณสันดอนป่าชายเลน 
ท้าให้เกิดน้้าท่วมเอ่อเป็นระยะเวลายาวนานขึ้น และเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงร่องน้้าใน
ป่าชายเลยบางส่วน เพ่ือให้น้้าไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก  
         
 (3)  กำรป้องกันน ้ำท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงการระบบระบายน้้าหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในการป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยการจัดท้าแนวป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตาม
แนวล้าน้้าหรือท้าแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้าเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐานข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area Base) จาก 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (โครงการ Area base) กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมชลประทาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศาสตร์การบริการจัดการน้้าชาติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหา
หลักที่เกิดซ้้าซากและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎร ก้าหนดเริ่มด้าเนินการในแผนระยะกลางไปจนถึง
ระยะยาว 
 
  



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร ์
   
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-8 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

4.3.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรฟื้นฟูพัฒนำพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยำกรลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

 ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือการสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือการ
ขยายตัวของชุมชนที่มีผลจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรในพ้ืนที่ ท้าให้เกิดการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ 
ท้าให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ และน้าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยากรจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าเสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกป่าและการสร้างฝายชะลอน้้าประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
เพ่ือการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ต้นน้้า ซึ่งได้ก้าหนดกรอบแผนงานการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม โดยการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า (พ้ืนที่ป่าต้นน้้าในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีพ้ืนที่ป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมจ้านวนประมาณ  379,042 
ไร่ แผนงานการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าจะใช้วิธีการปลูกป่าทดแทนให้มีโครงสร้างเดียวกับป่าบริเวณใกล้เคียง จ้านวน  
379,042 ไร่  เท่ากัน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสามารถใช้แนวทางโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด้าริ ที่ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้จากการปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งนี้
เพ่ือให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ากินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้าลายป่า
หรือขยายพ้ืนที่ท้ากินเพ่ิมเติม โดยราษฎรสามารถเก็บผลผลิตจากไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่าเพ่ือ
บริโภคและจ้าหน่ายได้ การปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีการผสมผสาน โดยการปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่าเป็นไม้
ประธาน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพป่าธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และมี
ความแตกต่างของชนิดพรรณไม้ในป่าแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ารอการฟ้ืนฟูหมายถึงพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ ์
 ในแผนงานนี้มีหน่วยงานอ้านวยการขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ และหน่วยงาน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และภาคเอกชน ก้าหนดการด้าเนินการในแผนระยะกลาง 
 
4.3.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศาสตร์เรื่องของการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการใช้น้้า
อย่างคุ้มค่า ส้าหรับลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง เมื่อศึกษาปริมาณการใช้น้้าในภาคเกษตรกรรมในอนาคต 
20 ปีข้างหน้าหรือ พ.ศ. 2580 แล้วพบว่าการปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณของพืชที่ปลูกสามารถลดความ
ต้องการใช้น้้าในภาพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพาะปลูก จัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพาะปลูกจริง 
และการจัดการคืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดความต้องการน้้าในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้าให้มีปริมาณความต้องการใช้น้้า
ในภาคเกษตรกรรมลดลงถึง 2,390.71 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-9 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 รายละเอียดการลดความต้องการน้้าแยกรายลุ่มน้้าสาขาแสดงได้ดังนี้ 
 

ลุ่มน ้ำ 
รหัส ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทั งปี 
ลุ่มน ้ำ (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) 

คลองนาทวี 2108 351.54 386.31 737.85 
คลองเทพา 2109 298.45 324.69 623.14 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2110 88.88 112.91 201.79 
แม่น้้าสายบุรี 2111 204.95 175.87 380.81 
แม่น้้าบางนรา 2112 179.52 193.85 373.37 
แม่น้้าโกลก 2113 32.67 41.08 73.74 

ตอนล่ำง  1,156.01 1,234.70 2,390.71 
 ยุทธศาสตร์นี้เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้าหนดการด้าเนินการในแผนระยะยาว 
 
4.3.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำและเพิ่มพื นที่กำรกระจำยน ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่ำง 
 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมความจุกักเก็บน้้า และเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้้า ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต โดยการเพิ่ม
ความจุกักเก็บน้้า/แหล่งน้้าต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้้า และพัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก พัฒนา
แหล่งน้้าบาดาล  เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้้า กับปริมาณน้้าต้นทุน และเกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งก้าหนดแนวทาง ดังนี้ 

 การเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม 

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
 การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า 

 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้้า 

 พัฒนาแหล่งน้้าทางเลือก พัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 

  
 จากการศึกษาบริบทด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างแล้ว ได้กรอบแผนงาน
สรุปได้ดังนี้ 

(1) กำรเพิ่มควำมจุกักเก็บน ้ำ/แหล่งน ้ำต้นทุน 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจากโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการแล้ว จาก
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ (Area 
Base) และโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนงานจากการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงกลยุทธ์
ที่ที่ปรึกษาเสนอ เพ่ือน้ามาพัฒนาเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-10 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  1) แผนงำนกำรเพิ่มปริมำณน ้ำต้นทุนในแหล่งน ้ำเดิม 
   แผนงานการเพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าเดิม ได้แก่ แผนงานขุดลอกหรือเสริมคันกั้น
น้้า เพื่อเพ่ิมน้้าต้นทุนในอ่างเก็บน้้าหรือล้าน้้าธรรมชาติ   
  2) แผนงำนพัฒนำแหล่งกักเก็บน ้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม)  
   การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าแห่งใหม่ในแผนงานนี้จะพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าส่งเสริมน้้า
ภาคการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าขนาดต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ 
การสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้้า การขุดสระ โดยได้รวบรวมข้อมูลจากแผนงานของหน่วยงานรวมถึงข้อเสนอแนะของ
ประชาขนและท่ีปรึกษาเสนอแนะ 
  
 (2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรกระจำยน ้ำ  
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจากการโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้าเนินการ จาก
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ เพ่ือน้ามารวบรวมเป็นแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
  1) กำรเพิ่มพื นที่กระจำยน ้ำ 
   การเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้้า เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการสร้างแนวท่อส่งน้้า ระบบคลองส่งน้้า  
  2) เพิ่มประสิทธิภำพระบบส่งน ้ำ  
   เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีข้อจ้ากัดด้านกายภาพสภาพ 
ภูมิประเทศ และมีผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้าให้การพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก 
ในโครงการต่าง ๆ มีปัญหาขาดแคลนน้้าเนื่องจากน้้าต้นทุนไม่เพียงพอ ขาดระบบส่งน้้าและประสิทธิภาพในการ
ส่งน้้าต่้า  
  
 (3) พัฒนำแหล่งน ้ำทำงเลือก        

  พ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างน้้าบาดาลมีศักยภาพการให้น้้า 1364.70 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีศักยภาพน้้าบาดาลที่สามารถน้ามาพัฒนาเป็นแหล่งน้้าทางเลือกได้ เท่ากับ 1,368.48 ล้าน ลบ.ม./ปี  
ซึ่งส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่า 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คือ ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 
1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 

  ศักยภาพน้้าบาดาลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน้ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
และอุตสาหกรรมได้ เท่ากับ 1,357.99 ล้าน ลบ.ม./ปี  มีศักยภาพที่สามารถให้น้้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือ
มากกว่า ส่วนใหญ่พบใน ต้าบลสุไหงปาดี ต้ากาวะ อ้าเภอสุไหงปาดี ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโกลก นราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส ต้าบลจวบ ต้าบลบูกิต ต้าบลมะรือโบออก อ้าเภอเจาะไอร้อง ต้าบลบางขุนทอง ต้าบลเกาะ
สะท้อน ต้าบลพร่อน ต้าบลศาลาใหม่ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ต้าบลมะนั งตาล้า ต้าบลตะลุบัน ต้าบล
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-11 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตะบิ้ง อ้าเภอสายบุรี ต้าบลไม้แก่น ต้าบลดอนทราย ต้าบลตะโละไกรทอง ต้าบลไทรทอง อ้าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ต้าบลอาซ่อง ต้าบลตะโล๊ะหะลอ ต้าบลกายูบอเกาะ อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ต้าบลท่าเรือ ต้าลบ่อ
ทอง ต้าบลดอนรัก ต้าบลเกาะเปาะ ต้าบลสิปะสะโง อ้าเภอโคกโพธิ์  ต้าบลต้าบลปิตูมุดี ต้าบลยะรัง ต้าบลสะดา
วา อ้าเภอยะรัง ต้าบลตะโละกาโปร์ ต้าบลจะรัง ต้าบลตันหยงดาลอ ต้าบลตันหยงจึงงา ต้าบลตอหลัง ต้าบลตา
แกะ ต้าบลตาลีอายร์ อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ต้าบลสะบ้าย้อย ต้าบลเปียน อ้าเภอสะบ้าย้อย ต้าบลเทพา 
ต้าบลล้าไพล ต้าบลวังใหญ่ ต้าบลท่าม่วง ต้าบลเกาะสะบ้า อ้าเภอเทพา ต้าบลฉาง ต้าบลขุนตัดหวาย ท่าประดู่ 
ต้าบลนาหมอศรี อ้าเภอนาทวี ต้าบลสะกอม ต้าบลบ้านนา ต้าบลตลิ่งชัน ต้าบลทุ่งหวัง ต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา ต้าบลคลองเปียะ ต้าบลจะโหนง อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

 
 ศักยภาพน้้าบาดาลที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สามารถน้ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้ เท่ากับ 23.84 ลบ.ม./

ปี  มีศักยภาพที่สามารถให้น้้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่า ส่วนใหญ่พบใน ต้าบลกะลุวอเหนือ ต้าบลล้าภู 
อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ต้าบลปะโด 
ต้าบลตรัง ต้าบลถนน ต้าบลกระหวะ อ้าเภอมายอ ต้าบลปากบาง อ้าเภอเทพา เป็นต้น 

 โดยในแผนงานได้ก้าหนดเป้าหมายระยะปานกลาง คือ ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 
2570 โดยมีหน่วยงานอ้านวยการขับเคลื่อน คือ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ หน่วยงานปฏิบัติหลัก คือ กรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล และหน่วยงานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุน 
 ยุทธศาสตร์นี้สอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้้าชาติข้อที่ 2 ก้าหนดเริ่มด้าเนินการในแผน
ระยะกลางและระยะยาว 
 
4.3.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำลุ่มน ้ำภำคใต้ ฝั่งตะวันออก 

ตอนล่ำง 
เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน การน้าน้้าเสีย

กลับมาใช้ใหม่ ป้องกัน และลดการเกิดน้้าเสียต้นทาง การรักษาปริมาณการไหลของน้้าในธรรมชาติเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศน์  

กลยุทธ์ ประกอบไปด้วย การออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบ้าบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้าเสียจาก
ครัวเรือนให้ส้าเร็จร้อยละ 100 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ทางน้้าในทุกต้าบล/เขตเทศบาลลุ่มน้้าภาคใต้ตะวันออกตอนล่างจ้านวน 320 แห่ง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ จ้านวน 9 แห่ง 
และการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมาณ 54,074 ลบ.ม.  

ลุ่มน้้าภาคใต้ตะวันออก ตอนล่าง มีขีดความสามารถ (carrying capacity) ในการรองรับมลพิษได้ของ
แม่น้้าลดลงถึง แม้ปัจจุบันจะมีการจัดการน้้าเสียไปแล้วบ้าง แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดการคุณภาพน้้าในลุ่มน้้าภาคใต้
ตะวันออก ตอนล่าง ดังนั้นจึงต้องมีแผนงานด้านการจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางให้มีการจัดท้าแผนงานเพ่ือรักษา ป้องกัน แก้ไขและลดการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิดที่จะลงสู่
แม่น้้า ให้มีคุณภาพน้้าที่เหมาะสมต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-12 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (1) กำรป้องกันกำรเกิดน ้ำเสียที่ต้นทำง  
  การป้องกันการเกิดน้้าเสียที่ต้นทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด
น้้าเสีย 
  1) น ้ำเสียจำกชุมชน 
   (ก)  หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นการบ้าบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้าเสียครัวเรือน 
   (ข)  การส่งเสริมให้ความรู้การจัดการน้้าเสียในบ้านเรือน และอาคารที่อยู่ริมน้้า โดยการ
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับบ้านเรือนหรืออาคาร เช่น ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้าหรับบ้าบัดน้้าเสียจากห้องส้วม รวมถึงตลาดสดริมน้้าให้มีการจัดการน้้าเสียที่ถูกต้อง 
  2)  น ้ำเสียจำกเกษตรกรรม 
   (ก)  ก้าหนดเขตการเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมาะสม รวมทั้งส่วนราชการ ควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้าแนะน้าในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้า หรือสนับสนุนการเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   (ข)  ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชาติทดแทนการ
ใช้สารเคมีศัตรูพืช 
  3)  น ้ำเสียจำกอุตสำหกรรม 
   (ก)  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีนโยบายในการลดใช้น้้าและการลดการเกิด
น้้าเสียหรือส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ระบายของเสียหรือมลพิษออกสู่ภายนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้าน้้าที่ผ่านกระบวนการบ้าบัด ปรับสภาพแล้วจากอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ๆ จนมีคุณภาพน้้าที่
เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตร หรือรักษาระบบนิเวศน์ 
   (ข)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการน้้าเสีย รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบก้ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้
แหล่งก้าเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสียและระบบน้้าทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด 
 
 (2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน ้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน้้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการ
พัฒนาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
  1) กำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียใหม่ เป็นการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ส้าหรับเทศบาลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้เกิดปัญหาคุณภาพน้้าในล้าน้้าไม่ได้มาตรฐาน โดยในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างได้เสนอให้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ จ้านวน 17 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) เทศบาลต้าบลนาทับ อ้าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2) เทศบาลต้าบลนาทวีนอก อ้าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 3) เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ4) เทศบาลต้าบลรูปข้าง 
อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 5) เทศบาลต้าบลล้าไพล อ้าเภอเทพา จังหวัดสงชลา และ6)เทศบาลต้าบลท่า
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-13 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

พระยา อ้าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 7) เทศบาลต้าบลปะนาเระ อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 8)เทศบาล
ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 9)เทศบาลต้าบลบางปู ต้าบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และ10)
เทศบาลต้าบลบ่อทอง อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 11) เทศบาลเมืองตะลุบัน อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
และ12) เทศบาลต้าบลบุดี อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 13) เทศบาลต้าบลละลุวอเหนือ อ้าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส และ14)เทศบาลเมืองนราธิวาส อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
15) เทศบาลเมืองตากใบ อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 16) เทศบาลต้าบลปาเสมัส อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส และ17) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
  2) กำรเพิ่มปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเดิม เป็นการฟ้ืนฟูและก่อสร้าง
ขยายระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนที่มีอยู่เดิมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถรับน้้าเสียได้เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีระบบ
บ้าบัดน้้าเสียเดิมที่เสนอให้เพ่ิมประสิทธิภาพ จ้านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) เทศบาลต้าบลเกาะแต้ว อ้าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เทศบาลต้าบลสะบารัง อ้าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
  3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน ้ำ  
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจ้านวน 320 แห่ง 
            
 ทั้งนี้ เมื่อด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ 9 แห่ง จะมีจ้านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์
จ้านวน 1,226,033 คน สามารถท้าการบ้าบัดน้้าเสียได้ 49,778 ลบ.ม./วัน 
 
4.3.7 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก

ตอนล่ำง 
 แนวทางในการบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นการปฏิบัติการเชิงรับที่ให้ความส้าคัญกับการ
ช่วยเหลือรักษาชีวิต ให้การบรรเทาทุกข์ และเผชิญกับสถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น รวมถึงการ
ฟ้ืนฟูภายหลังจากเกิดภัยพิบัติ โดยยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีกลยุทธ์หรือแผนงานเพ่ือการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้าน 
ประกอบไปด้วย 1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 2) การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการ
รุกล้้าของน้้าเค็ม  
 แผนงาน/กลยุทธ์ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย แผนงานโครงการต่าง  ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้าภาคใต้ตะวันออก
ตอนล่างรายละเอียดของแผนงาน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 
 (1) กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
  ดินถล่มเป็นกระบวนการปรับสมดุล โดยการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมาตามแนวลาดชัน
และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างแตกต่างกันไปตามระยะทางของการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน้้าป่าไหลหลาก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้าภาคใต้ตะวันออก
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-14 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตอนล่างจะเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณน้้าฝน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่
ใกล้ล้าน้้าตามที่ลาดเชิงเขา พ้ืนที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา พ้ืนที่ที่มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขา 
พ้ืนที่ที่อยู่บนเนินหน้าหุบเขาและเคยมีโคลนถล่มมาบ้าง พ้ืนที่ที่มีน้้าป่าไหลหลากและน้้าท่วมบ่อย หรือพ้ืนที่ที่มี
กองหิน เนินทรายปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้าน้้าใกล้หมู่บ้าน 

  การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่าว ควรมีการด้าเนินการแก้ไขจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการจัดการในการปรับตัวเผชิญ
เหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ปกติโดยเร็ว ซึ่งพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากดินถล่ม มากกว่า 80% ของหมู่บ้านในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ามีจ้านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ต้าบลภูเขาทอง ต้าบลกาหลง อ้าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่
ประมาณ 19,179 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.74 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า  

 
(2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล ้ำของน ้ำเค็ม 

  การรุกล้้าของน้้าเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากอิทธิพลของน้้าขึ้นน้้าลงที่ปากแม่น้้า ซึ่งหากการขึ้น
ลงของระดับน้้าทะเลที่ปากแม่น้้ามีความรุนแรงมาก ปริมาณน้้าเค็มก็จะถูกดันเข้าไปในแม่น้้าได้มาก การรุกล้้า
ของน้้าเค็มจะมีมาก และในทางกลับกันถ้าการขึ้นลงของระดับน้้าทะเลที่ปากแม่น้้ามีความรุนแรงน้อย การรุกล้้า
ของน้้าเค็มจะมีน้อย นอกจากนี้ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลายประการมีผลต่อการรุก
ล้้าของน้้าเค็ม ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ลักษณะทางกายภาพของล้าน้้า ความลึกตื้นของล้าน้้า ส่วนปัจจัยที่
มนุษย์ก่อขึ้น เช่น การน้าน้้าจืดจากต้นน้้าไปใช้เพ่ือการเกษตรมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้
น้้าจืดที่ใช้ผลักดันน้้าเค็มมีน้อยลง นอกจากนั้นยังเกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งตามแนวชายฝั่งมาก การเปลี่ยนถ่าย
น้้าในนากุ้งลงสู่คลองต่าง ๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้าน้้าสายหลักจะเป็นผลให้น้้าเค็มจากนากุ้งไหลลงสู่ล้าน้้าสายหลักได้ 

  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเค็มดังกล่าว ควรมีการด้าเนินการ
แก้ไขจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยการ
อนุรักษ์น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ การบ้าบัดน้้าเสีย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขันตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
และหรือจัดการให้มีคันกั้นน้้าเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติการรุกล้้าของน้้าเค็มในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 63 แห่ง  

 
(3)  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ  

  ป่าพรุเป็นบริเวณที่ลุ่ม และมีน้้าแช่ขังติดต่อกันเป็นเวลานาน และเนื่องจากพันธุ์ไม้ในป่าพรุ 
จัดอยู่ในประเภทป่าไม้ผลัดใบ ดังนั้นจึงมีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี และในแอ่งน้้าของป่าพรุนั้นจะมีการสะสม
เศษซากอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ แต่เนื่องจากการย่อยสลายของเศษซากอินทรีย์เหล่านี้มีอัตราต่้ากว่า
การสะสมเศษซากฯ จึงท้าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าดินอินทรียวัตถุ หรือดินเชิงอินทรีย์ (organic soil) ในปีที่
อากาศแห้งแล้งจัดหรือมีการระบายน้้าออกจากป่าพรุ จนระดับน้้าในป่าพรุลดต่้าลงกว่าระดับผิวดิน ท้าให้ดินพรุ
แห้งและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่าพรุตามมา เช่น ไฟที่ไหม้ป่าพรุครั้งใหญ่ในประเทศ
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-15 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

อินโดนีเซียในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ของปี 2540 ซึ่งพ้ืนที่ป่าพรุถูกไฟไหม้หลายแสนไร่ ก่อให้เกิด
ปัญหามลภาวะข้ามพรมแดน โดยหมอกควันจากไฟป่าพรุลอยปกคลุมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศพิลิปปินส์ ประเทศบรูไนดารุซาลาม และหมอกควันไฟส่วนหนึ่ งลอยมาปกคลุมภาคใต้ประเทศไทย 
ส้าหรับในประเทศไทย ก็เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุหลายครั้ง โดยครั้งส้าคัญเกิดในปี 2540 ที่ป่าพรุบาเจาะ 
ซึ่งมีพ้ืนที่พรุถูกไฟไหม้ประมาณ 7,000 ไร่ และในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของปี 2541 ซึ่งเกิดไฟไหม้
ป่าพรุโต๊ะแดง เสียหายไปถึง 14,837 ไร่ โดยต้องใช้ระยะเวลาเกือบสองเดือนและเสียงบประมาณไปจ้านวน
หลายล้านบาทกว่าที่จะควบคุมไฟเอาไว้ได้ และเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2560 เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง สูญเสีย
พ้ืนป่าไปเกือบ 5,000 ไร่ หมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลกระทบด้านมลพิษ ท้าให้
ชาวบ้านหลายพันคนได้รับความเดือดร้อน  
  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุดังกล่าว มีวิธีการและกลยุทธในการ
ดับไฟป่าพรุหลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่ใช้หลายวิธีการและหลายกลยุทธผสมผสานกัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่นควรมีการด้าเนินการแก้ไขแบบบูรณาการร่วมกัน โดยการ
จัดการในการปรับตัวเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ ส้าหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้าโก-ลก มีพ้ืนที่ป่าพรุ 2 แห่ง คือ ป่าพรุสิริธร และพรุโต๊ะแดง 

ยุทธศาสตร์นี้ตรงกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้้าชาติที่ 2 และที่ 6 ก้าหนด 
เริ่มด้าเนินการในแผนระยะสั้นและระยะกลาง 

 
4.3.8 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่ำง   
 
4.3.8.1  กรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและพื นที่ลุ่มน ้ำ 
   การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของการด้าเนินการที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภาพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลความก้าวหน้า (Achievement) และการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
และในระยะยาว การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้าจ้าเป็นต้องมีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การมีมาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อการบริหารจัดการให้สามารถด้าเนินการได้
อย่างตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้า 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1) การพัฒนากลไกการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการบริหารจัดการให้ด้าเนินการท้างานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์เดียวกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การด้าเนินงานร่วมกันดังกล่าวเป็นการบูรณาการกัน 3 ด้าน 
คือ การบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการร่วมงบประมาณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ายท้างาน
ร่วมกันบนพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-16 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (2)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงโครงสร้าง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม หรือโครงสร้างแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีทิศทางการไหลของน้้า การเก็บกักและการรวบรวมน้้า และการเปลี่ยนแนว
ทางการไหลของน้้า เพ่ือตอบสนองต่อการจัดการเชิงพื้นที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
 
 (3)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงการบริหารจัดการ (Soft Infrastructure Development
) จุดเน้น คือ การพัฒนามาตรการและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ ทั้งในแนวทางการปรับ
กระบวนการด้าเนินการ การปรับเปลี่ยนแนวทางหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้า การสร้างความตระหนักของสังคมที่มีต่อ
ทรัพยากรน้้า เป็นต้น การพัฒนามาตรการและเครื่องมือจึงเป็นการน้ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการทางสังคมให้
เกิดเป้าประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและลุ่มน้้า ดังกล่าว จ้าเป็นต้องอ้างอิงบนพ้ืนฐานของกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสหรือพ้ืนที่การ
ด้าเนินงานให้สามารถน้ามาพัฒนาใช้ได้ ซึ่งในบางกลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหาร
จัดการยังไม่ได้มีการก้าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของไทย 
 
 กลไกการขับเคลื่อน มาตรการและเครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและลุ่มน้้า ทั้ง 3  
ส่วนหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1)  การพัฒนากลไกการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Body Development) 
ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้้า คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด และองค์กรผู้ใช้น้้า กลไกการบริหารการ
จัดการดังกล่าว เป็นกลไกการบริหารจัดการที่มีก้าหนดไว้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า นพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ก้าหนดให้มี
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (กนข.) เป็นกลไกก้าหนดและก้ากับทิศทางและแนวทางการบริหารการ
จัดการทรัพยากรน้้าระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมีส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสานและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์หน่วยงานและกลไกต่าง ๆ เข้ามาท้างานร่วมกัน โดยที่คณะกรรมการลุ่มน้้า 
เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ซึ่งท้าหน้าที่
ขับเคลื่อนและเชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้า เพื่อการพัฒนาลุ่มน้้าให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้า 
  คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 มาตรา 20 วรรค 3 ก้าหนดไว้ว่า “ในกรณีจ้าเป็นให้ กนช. มีอ้านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้้าในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้าบางพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบางส่วน ขณะที่บางพ้ืนที่ลุ่มน้้าครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด การบริหารจัดการพื้นที่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้าเป็นต้องมีคณะกรรมการระดับจังหวัด
น้าแนวทางของคณะกรรมการลุ่มน้้ามาบูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมด้าเนินการ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-17 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  องค์กรผู้ใช้น้้า เป็นกลไกการบริหารจัดการที่ถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 
2561 มาตรา 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้าในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้าเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟ้ืนฟู 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้้า” ซึ่งก้าหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้าที่จะช่วยกันใน
การด้าเนินการในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้้า 
  นอกจากคณะกรรมการลุ่มน้้าและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัดดังกล่าวแล้ว ใน
การด้าเนินการอาจจะมีการพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้าเนินการและขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับพ้ืนที่ ให้สามารถด้าเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง กรณีตัวอย่างเช่น (1) คณะกรรมการลุ่มน้้ าย่อย 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้าหนดคณะกรรมการลุ่มน้้าย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการลุ่มน้้าย่อยอาจจะมีความจ้าเป็น ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีการท้างานระดับพื้นที่
ได้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมการระดับจังหวัดด้านเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้าที่เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาที่ดิน การจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยว 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้าส้าคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้า (3) คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้าหน้าที่ก้ากับดูแล
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า 
   
 (2)  การพัฒนามาตรการและเครื่องมือเชิงโครงสร้าง (Hard Infrastructure Development)  
เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าให้มีทิศทางการไหลของน้้า การเก็บกักและการรวบรวมน้้า และการ
เปลี่ยนแนวทางการไหลของน้้า ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้า อ่างเก็บน้้า ฝายเก็บน้้า ฝ่ายชะลอน้้า ผนังกั้นน้้า บึงเก็บน้้า 
บ่อเก็บน้้า สระน้้า เป็นต้น หรือกรณีท่ีไม่มีการก่อสร้างแต่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น การขุดลอกคลอง หนอง 
บึง การขุดลอกทางน้้าไหล แก้มลิงรับน้้า พ้ืนที่ทางไหลของน้้า เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การด้าเนินการของ
หน่วยงานราชการจะการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าผ่านการพัฒนาโครงสร้างเป็นหลัก 
  นอกจากนี้ โครงสร้างบางประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้างปัญหาให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้าเช่นกัน เช่น 
เส้นทางถนนบางพ้ืนที่ช่วยชะลอน้้าไม่ให้ท่วม ขณะที่บางเส้นทางถนนกลายเป็นปัญหาท้าให้เกิดน้้าท่วมหรือน้้าไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับการระบายน้้า เป็นต้น 
 
 (3)  การ พัฒนามาตรการและ เ ครื่ อ งมื อ เ ชิ ง ก า รบ ริ ห า ร จั ดก าร  ( Soft Infrastructure 
Development) การพัฒนามาตรการและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
สมรรถนะการบริหารจัดการได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการและเครื่องมือการบริหารจัดการบางส่วนมี
กฎหมายรองรับ แต่บางส่วนยังไม่มีกฎหมายรองรับการด้าเนินการ ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติการ
ในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมาย เพ่ือให้การด้าเนินการได้รับการยอมรับ สามารถด้าเนินการได้จริง และเป็นไป
ตามหลักการท่ีต้องการ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-18 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  กรณีตัวอย่าง มาตรการและเครื่องมือการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
  1) มำตรกำรทำงกำรคลัง (Fiscal Measures) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางการคลังหรืองบประมาณของภาครัฐ (Fiscal and Budgeting Instruments) 
มาตรการนี้มีเครื่องมือส้าคัญ ได้แก่ ภาษี (Tax) (เช่น ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ภาษีสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Tax)  ภาษีมลพิษ (Pollution Tax)  ภาษีป่า ไม้  (Deforestation Tax)  ภาษีการปล่อย 
ก๊าซเรือกระจก (Greenhouse Gas Tax)  เป็นต้น )  การปรับการกระท้าผิด  (Fine or Penalty Fare) 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (Service Fee or Charge) การอนุญาต (License) การอุดหนุน (Subsidy)  
การสนับสนุน (Supports) การให้ทุน (Grant) การส่งเสริม (Promote) การให้สิทธิพิเศษทางภาษี (Special Tax 
Privileges) การให้สัมปทาน (Concession) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในการบริ
หารจัดการทรัพยากรน้้าที่มีบริบททางสังคมที่แตกต่างกัน และแนวทางการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม จะเป็น
เงื่อนไขต่อการน้าใช้มาตรการทางการคลัง อย่างไรก็ตาม มาตรการทางการคลังเหมาะส้าหรับการด้าเนินการของ
ภาครัฐที่จะใช้บริหารจัดการ 
  2) มำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Measures) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางการเงิน (Financial Measures) มาตรการนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม 
ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าสามารถเข้ามาร่วมด้าเนินการตามมาตรการได้ มาตรการนี้มีเครื่องมือ
ส้าคัญ ได้แก่ การปรับการกระท้าผิด (Fine or Penalty Fare) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (Service Fee or 
Charge) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การกระตุ้นความสนใจ (Incentive) การสนับสนุน (Supports) การ
ส่งเสริม (Promotion) การให้ทุน (Grant) การป้องกัน (Preventive) การชดเชย (Compensations) การ
ทดแทน (Substitutions) การร่วมทุน (Financial Sharing)  เป็นต้น เครื่องมือดังกล่าวจะถูกพิจารณาในเชิง
การเงินทั้งหมด กรณีตัวอย่างเช่น การปรับผู้กระท้าผิดทิ้งน้้าเสียลงในแหล่งน้้า การเก็บค่าธรรมเนียมชุมชนเมือง
การใช้น้้าช่วงฤดูแล้ง การเก็บค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้น้้าประกอบการธุรกิจ การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการใช้ทรัพยากรน้้าให้มีประสิทธิภาพ-การจัดสรร-การแบ่งปัน การชดเชยให้กับชุมชนที่ยอมให้น้้าท่วม
แทนพ้ืนที่ชุมชนเมือง การชดเชยเกษตรกรที่ถูกจ้ากัดสิทธิ์การปลูกพืชในฤดูแล้ง การให้เงินสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการน้้าชุมชน (Grant) การอุดหนุนหรือการส่งเสริมการปลูกป่าแก่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์หรือป่ากันชน การให้การสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกป่าแก่ชุมชนรอบเขตอนุรักษ์ การส่งเสริมการ
ปลูกป่าชุมชน การสนับสนุนเงินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า เป็นต้น 
  3) มำตรกำรทำงเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นการด้าเนินนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติการผ่านเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลาดสินค้า (Economic and Market System) 
มาตรการนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม ที่เก่ียวข้องการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าสามารถเข้ามาร่วม
ด้าเนินการตามมาตรการได้ มาตรการนี้มีเครื่องมือส้าคัญ ได้แก่ ตลาดซื้อขายน้้า  (Water Resources Market) 
พันธบัตรทรัพยากรน้้า (Water Resources Bond) การระดมทุนเพ่ือกิจการทรัพยากรน้้า (Water Resources 
Activities Fundraising) หุ้นเพ่ือทรัพยากรน้้า (Water Resources Stock Exchange) การสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือพัฒนานวัตกรรม (Innovation Investment) เป็นต้น ทั้งนี้ หลักการทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่ส้าคัญ 
เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักการการประกันภัยการเสี่ยงภัยทาง
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-19 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ธรรมชาติ (Disaster or Risk Insurance) หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary Pay) หลักการ
เพ่ิมค่าธรรมเนียมการบริการเพ่ิมเติมส้าหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักการการ
เก็บส่วนต่างต้นทุนความเสียหายที่เกิดข้ึน (Difference Price Charge) เป็นต้น 
  4) มำตรกำรทำงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการผ่านเครื่องมือทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มาตรการ คือ 
มาตรการตามกฎหมายบัญญัติให้ด้าเนินการ (Legitimacy) และมาตรการบังคบัใช้กฎหมาย (Enforcement) 
   มาตรการตามกฎหมายบัญญัติให้ด้าเนินการ เป็นมาตรการที่มีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
รองรับการบริหารจัดการ ซึ่งมาตรการนี้จะมี 2 มาตรการย่อย คือ 
   มาตรการให้ด้าเนินการ (Operation Measures) เป็นมาตรการที่ให้หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมด้าเนินการ ได้แก่ การสนับสนุน (Supports) การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่างเช่น โฉนดชุมชน  
ป่าชุมชน ป่ากันชน การแลกเปลี่ยนที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มาตรการจ้ากัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมาตรการที่ก้าหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสาธารณะที่จะให้ด้าเนินการหรือไม่ให้กระท้า เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร เช่น การ
ก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้า การก้าหนดการรุกล้้าเส้นทางล้าน้้า เป็นต้น 
   มาตรการบังคับใช้กฎหมาย เป็นมาตรการที่มีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รองรับการบริ
หารจัดการ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคมกับการใช้ทรัพยากรน้้า และการ
ลงโทษผู้กระท้าความผิดต่อทรัพยากรน้้า ที่เป็นการใช้อ้านาจทางกฎหมายเพ่ือการควบคุมและก้ากับผลกระทบ 
(command and control)  ได้แก่ การด้าเนินคดีทางแพ่ง การด้าเนินคดีอาญา การปรับการกระท้าความผิด 
เป็นต้น 
  5) มำตรกำรกลไกทำงปกครอง (Administrative Measures) เป็นการด้าเนินนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติการผ่านองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลและหน่วยงานหลักได้มอบหมายหรือถ่าย
โอนอ้านาจให้แก่หน่วยงานระดับพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ได้เข้ามาร่วมด้าเนินการ 
ซึ่งมาตรการนี้มีที่ส้าคัญ ได้แก่ (1) การถ่ายโอนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการไปให้หน่วยงานเฉพาะกิจ 
หรือหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ (Management and Implementation Transferring Measures) เช่น การโอน
ภารกิจการจัดการน้้าเสียให้แก่องค์การบริหารจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมนอก
เขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และ (2) มาตรการการกระจายอ้านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
(Decentralization measures) เป็นการมอบ และ / หรือ อ้านาจจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้าเนินการแทน  
  6) มำตรกำรทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures)  
เป็นการด้าเนินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มทางสังคม (Public 
Participation) ทั้งในภาพรวมและในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ามามีส่วนในการที่จะบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้า ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้และต่อการอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่างเช่น  



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร ์
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การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ การจัดอบรม การพัฒนากลุ่มอนุรักษ์ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
เป็นต้น 
 
4.3.8.2 แผนและโครงกำรยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่ำง 
 (1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือการเสริมสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าต่อนโยบายและแผนแม่บท 
 
 (2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงิน เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้้าร่วมกันระหว่างผู้ใช้น้้าและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะพ้ืนที่ ชุมชน
เมือง เสนอแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
  1)  แผนงานการพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ้าบัดน้้าเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงานการอุดหนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้้า 
  3)  แผนงานการสนับสนุนเงินเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า 
 
 (3)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือเกิดการด้าเนินการตาม
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า เสนอแผนงานและโครงการที่
สนับสนุนการบริหารการจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
  1)  แผนงานการจัดการที่ดินที่มีผลต่อการบริหารจัดการตามกฎหมาย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่าชุมชน ป่ากันชน การแลกเปลี่ยนที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงานการจ้ ากัดสิทธิ์บุ คคลและสั งคมสาธารณะต่อการจัดการ พ้ืนที่  ได้ แก่   
การก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้า การก้าหนดการรุกล้้าเส้นทางล้าน้้า เป็นต้น 
  3)  แผนงานการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท้าความผิดต่อทรัพยากรน้้า 
  
 (4)  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการกลไกทางปกครอง เพ่ือให้เกิดการมอบหมายและการ
ถ่ายโอนอ้านาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปสู่หน่วยงานระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เสนอแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
  1)  แผนการถ่ายโอนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าเสีย
ให้แก่องค์การบริหารจัดการน้้าเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสาหกรรมนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 
  2)  แผนงานการกระจายอ้านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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 (5)  การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ตามมาตรการทางสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 
Environmental Measures) เ พ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มทางสั งคม (Public Participation)  
ในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้า เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ามามีส่วนในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ได้แก่ 
  1)  แผนงานการจัดกิจกรรมการอนุรักษแ์หล่งน้้า 
  2)  แผนงานการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงานการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้า ตั้งแต่ต้นน้้า-กลางน้้า-ปลายน้้า 
  4)  แผนงานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
   
 ยุทธศาสตร์นี้ตรงกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชาติที่ 6 ก้าหนดด้าเนินการในแผน
ระยะสั้นและระยะกลาง สรุปแผนงานและงบประมาณตามแนวการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์
ที่ 1-8 สามารถสรุป ได้ดังตำรำงที่ 4.3.8-1 และ ตำรำงท่ี 4.3.8-2 แสดงแผนงานและงบประมาณตามแนวการ
พัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ที่ 1-8 รายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
รายละเอียดรายโครงการแสดงไว้ในบทที่ 5 -10



  บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    กำรจัดทำ้แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
           
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-22                           รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 4.3.8-1  
สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ยุทธศำสตร์ 
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยำกร
น ้ำ 

แห่งชำติ 

จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจุ 
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลำง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยำว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจุ 
(ลลม.) 

พื น
ท่ีชป. 
(ไร่) 

ดัชนี 
ชี วัด 

จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจุ 
(ลลม.) 

พื น
ท่ีชป. 
(ไร่) 

ดัชนี 
ชี วัด 

จ้ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ควำมจุ 
(ลลม.) 

พื นท่ีชป. 
(ไร่) 

ดัชนี 
ชี วัด 

1 1 28 3,407.45 0.00 0.00 28 2,824 0 0 

เพิ่มจ้านวน
ประปาหมู่บ้าน 
431 หมู่บ้านที่

ไม่มีระบบ
ประปา 

0 583 0 0 

มีน้้าประปาเพื่อ
การอุปโภค
บริโภคทุก

หมู่บ้าน/มีน้้าด่ืม
ได้มาตรฐาน/

สามารถป้องกัน
น้้าท่วมชุมชนที่
รอบการเกิดไม่
ต้่ากว่า 25 ปี 

    

พัฒนา
แหล่งน้้า

เพิ่มความจุ
รวม 

1,499.85 
ลลม. 

พท.ชป.
เพิ่มข้ึน 

10,531 ไร่ 

2 2 19 1,303.10 11.56 185.33     19 1,303 12 7,145     

 3 219 4,496.30 1.17 6,960.00     200 2,523 1 0 19 1,972.90 0.00 0.00 

3 5 20 75.69 0.00 0.00     20 76 0 0     

4 2 131 638.78 0.04 0.00     32 158 0 0 99 481.28 0.04 0.00 

5 2 95 10,319.20 1,481.79 0.00     90 3,051 719 160 5 7,267.96 763.24 0.00 

6 4 54 4,308.98 5.28 350.00     1 10 0 0 53 4,299.28 5.23 3,225.27 

7 6 30 683.52 0.00 3,035.27 14 70 0 0 16 614 0 0     

8 6 14 70.00 0.00 0.00 12 60 0 0 2 10 0 0     

รวม 610 25,303.01 1,499.85 10,531 54 2,954.23 0.00 0 380 8,327.37 731.34 7,305 176 14,021.42 768.51 3,225 

 

 

 



  บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    กำรจัดทำ้แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
           
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-23                           รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 4.3.8-2 

สรุปจ้ำนวนโครงกำรและงบประมำณรำยยุทธศำสตร์รำยจังหวัดพื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 885.35 0.00 0 10 707.68 0.00 0.00 0 177.67

2 2 14 1,170.52 10.75 6,860 14 1,170.52 10.75 6,860.00

3 59 2,450.79 1.14 0 49 542.10 1.14 0.00 10 1,908.69 0.00 0.00

3 5 6 18.94 0.00 0 6 18.94 0.00 0.00

4 2 40 200.00 0.00 0 2 10.00 0.00 0.00 38 190.00 0.00 0.00

5 2 44 4,622.83 563.33 160 42 2,137.69 528.06 160.00 2 2,485.14 35.27 0.00

6 4 18 750.53 1.50 880 18 750.53 1.50 879.58

7 6 20 564.19 0.00 0 14 70.00 0.00 0.00 6 494.19 0.00 0.00

8 6 8 40.00 0.00 0 7 35.00 0.00 0.00 1 5.00 0.00 0.00

219 10,703.15 576.71 7,900 31 812.68 0.00 0 120 4,556.11 539.94 7,020 68 5,334.36 36.77 880

1 1 8 1,266.88 0.00 0 8 939.87 0.00 0.00 0 327.00

2 2 1 30.95 0.15 100 1 30.95 0.15 100.00

3 40 271.37 0.00 0 37 236.94 0.00 0.00 3 34.43 0.00 0.00

3 5 1 1.13 0.00 0 1 1.13 0.00 0.00

4 2 24 117.50 0.00 0 22 107.50 0.00 0.00 2 10.00 0.00 0.00

5 2 5 3,051.30 425.24 0 3 23.88 0.41 0.00 2 3,027.42 424.83 0.00

6 4 5 378.49 0.97 640 5 378.49 0.97 640.34

7 6 3 78.85 0.00 0 3 78.85 0.00 0.00

8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0.00

88 5,201.46 426.35 740 8 939.87 0.00 0 68 811.25 0.55 100 12 3,450.34 425.79 640

1 1

2 2

3 22 104.85 0.00 0 19 85.50 0.00 0.00 3 19.36 0.00 0.00

3 5 12 55.46 0.00 0 12 55.46 0.00 0.00

4 2 15 69.00 0.00 0 4 20.00 0.00 0.00 11 49.00 0.00 0.00

5 2 12 1,641.21 309.52 0 11 291.62 6.38 0.00 1 1,349.60 303.14 0.00

6 4 7 213.36 1.50 960 1 9.70 0.05 0.00 6 203.66 1.45 960.00

7 6

8 6

68 2,083.89 311.02 960 0 0.00 0.00 0 47 462.27 6.43 0 21 1,621.61 304.59 960

ยะลา/ยะลา&นราธิวาส

รวม

(ลลม.) (ไร่)

สงขลา/สงขลา&ปัตตานี/สงขลา&ปัตตานี&ยะลา/สงขลา&ยะลา

รวม

ปัตตานี/ปัตตานี&ยะลา/ปัตตานี&ยะลา&นราธิวาส

รวม

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)



  บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำต ิ                    กำรจัดทำ้แผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
           
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-24                           รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก     ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ตำรำงท่ี 4.3.8-2 (ต่อ) 

จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป. จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ พ้ืนทีช่ป.
โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่) โครงกำร (ลำ้นบำท) (ลลม.) (ไร่)

1 1 10 1,255.22 0.00 0 10 1,176.67 0.00 0.00 0 78.55

2 2 4 101.62 0.67 185 4 101.62 0.67 185.33

3 96 1,659.28 0.04 0 93 1,648.87 0.04 0.00 3 10.42 0.00 0.00

3 5 1 0.16 0.00 0 1 0.16 0.00 0.00

4 2 52 252.28 0.04 0 4 20.00 0.00 0.00 48 232.28 0.04 0.00

5 2 28 973.87 183.71 0 28 568.06 183.71 0.00 0 405.80

6 4 24 2,966.60 1.31 745 24 2,966.60 1.31 745.35

7 6 7 40.48 0.00 0 7 40.48 0.00 0.00

8 6 5 25.00 0.00 0 5 25.00 0.00 0.00

227 7,274.52 185.77 931 15 1,201.67 0.00 0 137 2,457.74 184.42 185 75 3,615.11 1.35 745

1 1 28 3,407.45 0.00 0 28 2,824.23 0.00 0 0 583.22 0.00 0 0 0.00 0.00 0

2 2 19 1,303.10 11.56 7,145 0 0.00 0.00 0 19 1,303.10 11.56 7,145 0 0.00 0.00 0

3 217 4,486.30 1.17 0 0 0.00 0.00 0 198 2,513.40 1.17 0 19 1,972.90 0.00 0

3 5 20 75.69 0.00 0 0 0.00 0.00 0 20 75.69 0.00 0 0 0.00 0.00 0

4 2 131 638.78 0.04 0 0 0.00 0.00 0 32 157.50 0.00 0 99 481.28 0.04 0

5 2 89 10,289.20 1,481.79 160 0 0.00 0.00 0 84 3,021.25 718.55 160 5 7,267.96 763.24 0

6 4 54 4,308.98 5.28 3,225 0 0.00 0.00 0 1 9.70 0.05 0 53 4,299.28 5.23 3,225

7 6 30 683.52 0.00 0 14 70.00 0.00 0 16 613.52 0.00 0 0 0.00 0.00 0

8 6 14 70.00 0.00 0 12 60.00 0.00 0 2 10.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0

602 25,263.01 1,499.85 10,531 54 2,954.23 0.00 0 372 8,287.37 731.34 7,305 176 14,021.42 768.51 3,225

นราธิวาส

รวม

รวม

รวม

(ลลม.) (ไร่)

พท.ชป.
ระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580)
จังหวัด/กลุม่จังหวัด

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท จ ำนวน งบประมำณ ควำมจุ

SIDP ทรัพยำกรน้ ำแหง่ชำติ โครงกำร (ลำ้นบำท)



บทที่ 4  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบรูณำกำรระดบัยุทธศำสตร์ 
   
 

  
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-25 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

ผลการศึกษาและหามาตรการเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนส้าหรับลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตอนล่างมีข้อสรุปและมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่มลุ่มน้้าตอนล่างซึ่งเลือกทางเลือกในการพัฒนาทางเลือกที่ 3  มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย
พิจารณาด้าเนินการจัดหาระบบประปาหรือขยายเขตประปาให้ครบทุกหมู่บ้านในระยะเร่งด่วน  

การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับ
น้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่
สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 
ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกัน
น้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งพิจารณาการจัดหาแหล่งน้้าโดยแต่ละลุ่มน้้ามีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้า
ได้และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาเข้าสู่สมดุลอย่างยั่งยืนและเพียงพอมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองนำทวี ปัจจุบันลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวีมีโครงการแหล่งน้้ารวมความจุ
เพียง 2.92 ล้าน ลบ.ม. โครงการในแผนพัฒนาสามารถเพ่ิมน้้าต้นทุนได้อีก 201.24 ในอนาคตปี พ.ศ.2580 จะ
ขาดแคลนปริมาณน้้าสูงถึง 487.88 ล้าน ลบ.ม. กรณีเพ่ิมมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการชลประทานเดิมอีก
ร้อยละ 15 จะยังคงขาดแคลนน้้าอยู่ 20.64 ล้าน ลบ.ม.ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้้าของลุ่มน้้าคลองนา
ทวีจึงไม่ควรเปิดพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 

 การป้องกันน้้าท่วมในลุ่มน้้าคลองนาทวีเป็นการผันน้้าเข้าพ้ืนที่แก้มลิงและการขุดลอกเพ่ือการ
ระบายน้้าเป็นหลักโดยพื้นที่ชุมชนไม่ประสบปัญหาอุทกภัย 

 

(2)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำคลองเทพำ ปัจจุบันลุ่มน้้าสาขาคลองเทพามีการพัฒนาแหล่งน้้ารวมความจุ
เพียง 0.7 ล้าน ลบ.ม. โครงการพัฒนาแหล่งน้้ารวมความจุอีก 178.28 ล้าน ลบ.ม. มาตรการพัฒนาน้้าบาดาล 
สามารถเพ่ิมน้้าต้นทุนได้อีก 160.28 ล้าน ลบ.ม. มาตรการขุดลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ จ้านวน 7 แห่ง 
ได้ปริมาณน้้าเพียง 0.37 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เพียงพอโดยในอนาคตปี พ.ศ.2580 จะขาดแคลนปริมาณน้้าสูงถึง 
374.59 ล้าน ลบ.ม.กรณีไม่พิจารณาพื้นท่ีเกษตรน้้าฝนปริมาณน้้าจะเพียงพอ 

 

(3)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ลุ่มน้้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีข้อ
ได้เปรียบลุ่มน้้าอ่ืน ๆ คือมีน้้าต้นทุนจากลุ่มน้้าปัตตานีผ่านทางเขื่อนปัตตานีเพ่ือพ้ืนที่ชลประทาน 220,640 ไร่ 
นอกจากนี้หากพัฒนาตามแผนงานอีก 74 โครงการตามแผนงานแล้วจะสามารถเพ่ิมปริมาณน้้าได้อีก 198.04 
ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตปี พ.ศ.2580 จะขาดแคลนปริมาณน้้า 87.47 ล้าน ลบ.ม. มาตรการผันน้้าข้ามลุ่มน้้ามา
จากลุ่มน้้าปัตตานีเสริมอีก ปีละ 88.00 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นปริมาณน้้าผันจากลุ่มน้้าปัตตานีปีละ 657.84 ล้าน 
ลบ.ม. เพ่ือสมดุลของการพัฒนาในระยะเวลา 20 ปี   
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-26 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(4)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสำยบุรี ปัจจุบันลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสายบุรีมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้ารวม
ความจุเพียง 1.46 ล้าน ลบ.ม. แผนการพัฒนาแหล่งน้้าในอนาคตได้รวมความจุ 427.23 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้นท้า
ให้ในอนาคตปี พ.ศ.2580 จะขาดแคลนปริมาณน้้าสูงถึง 340.42 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นไม่ควรพัฒนาพ้ืนที่
ชลประทานเพิ่มและไม่พิจารณาพื้นท่ีเกษตรน้้าฝน 

 โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนสายบุรี โครงการ
ป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมืองยะลา (ระยะที่ 2) โครงการป้องกันน้้าท่วมในเขตเทศบาลนครยะลา และเทศบาลเมือง
สะเตงนอก ฯลฯ ซึ่งควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพ่ิมเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่
ลดลงเนื่องจากการสร้างอ่างเก็บน้้าต่างๆ แล้ว 

 

(5)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำบำงนรำ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าบางนรา มีแผนการพัฒนาแหล่งน้้ารวมความ
จุอีกเพียง 310.61 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตปี พ.ศ.2580 จะขาดแคลนปริมาณน้้า 83.42 ล้าน ลบ.ม. มาตรการเพื่อ
ความพอเพียงของน้้าได้แก่การไม่พิจารณาพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน 

 โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่โครงการป้องกันน้้าท่วมศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้้าในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส โครงการป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนตากใบ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบปัญหา
อุทกภัยเพิ่มเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจากการมาตรการต่าง ๆ ในระยะ 20 ปีแล้ว 

 

(6)  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโก-ลก ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโก-ลกปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้ารวม
ความจุ 4.28 ล้าน ลบ.ม. แผนการพัฒนาแหล่งน้้ารวมความจุอีก 184.14 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้้าเพียงพอ  

 โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ โครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนบูเก๊ะตา 
โครงการปรับปรุงปากแม่น้้าโก-ลกเพ่ือช่วยในการระบายน้้า อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนที่ประสบ
ปัญหาอุทกภัยเพิ่มเติมโดยพิจารณาปริมาณน้้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจากการมาตรการต่าง ๆ ในระยะ 20 ปีแล้ว 

 

รายละเอียดโครงการขุดลอกแหล่งน้้าขนาดใหญ่ (มากกว่า 5 ไร่) และโครงการขุดสระในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ดังภำคผนวก ข 

 
4.4 กำรพิจำรณำจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของแผนงำน 

การพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงานจะพิจารณาจาก 
(1)  ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลักโดยใช้ความคิดเห็นในการจัดล้าดับความส้าคัญ  

ของประเด็นปัญหาจากเวทีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในแต่ละลุ่มน้้าสาขา โดยที่มีสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการในการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ น้้าอุปโภคบริโภค น้้าภาคการผลิต การบรรเทาปัญหาน้้าท่วมและ
อุทกภัย การจัดการคุณภาพน้้า การอนุรักษ์ป่าต้นน้้า และการบริหารจัดการน้้า ซึ่งในแต่ละลุ่มน้้าสาขาจะมีล้าดับ
ความส้าคัญของประเด็นสภาพปัญหาที่แตกต่างกันไป 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-27 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(2)  การพิจารณาล้าดับความส้าคัญโดยกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญในการศึกษาของโครงการโดยจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถสรุปประเด็นได้โดยมีล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ 

 1)  การบรรเทาน้้าท่วมและอุทกภัย  
 2)  การสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต 
 3)  การบริหารจัดการน้้า 
 4)  น้้าอุปโภคบริโภค 
 5)  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า 
 6)  จัดการคุณภาพน้้า 
  
(3)  ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของประเด็นสภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา จากการประชุม

กลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ดังแสดงในตำรำงท่ี 4.4-1 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 
กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญประเด็นปัญหำจำกเวทีกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
น ้ำท่วม
อุทกภัย 

ควำมมั่นคง
กำรผลิต 

บริหำร
จัดกำร 

จัดกำร
อุปโภค/
บริโภค 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่ำต้นน ้ำ 

จัดกำร
คุณภำพน ้ำ

อนุรักษ ์

คลองนาทว ี - 1 3 - - 2 
คลองเทพา 1 4 - 3 - 2 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 4 2 3 - - 1 
แม่น้้าสายบรุ ี - - 2 3 1 - 
แม่น้้าบางนรา - 1 - 2 - 3 
แม่น้้าโกลก - - 1 - 2 3 

 
(1) กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของโครงกำร 
 การพิจารณาล้าดับความส้าคัญของโครงการมีองค์ประกอบของการพิจารณาโดยมีแนวทางการ

พัฒนาและจัดล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ 
1) การแก้ไขปัญหาตามล้าดับความส้าคัญของสภาพปัญหา 
2) ความสอดคล้องกับความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชีวิต 
3) ความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
4) โครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-28 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(2) โครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ 
 โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาตามล้าดับความส้าคัญของประเด็นปัญหาหลักในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า  

สาขา คะแนนรวม 40 คะแนน 
 การพิจารณาตามความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาหลักในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขา มีการให้

คะแนน ดังแสดงในตำรำงที ่4.4-2 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 
กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของโครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ 

 

  
(3) กำรตอบสนองกำรแก้ไขปัญหำพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต 
 การพิจารณาแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่หรือปัจจัยพ้ืนฐานใน

การด้ารงชีวิต ในกรณีนี้จะให้ความส้าคัญกับน้้า ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด้ารงชีวิต คือ น้้าอุปโภคบริโภค  
เป็นล้าดับแรก น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศเป็นล้าดับที่สอง จากนั้นจึงพิจารณาน้้าเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นผลประโยชน์
ของจ้านวนมากและน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าต่อการใช้น้้าหนึ่งหน่วย ดังแสดงใน  
ตำรำงที ่4.4-3 

ตำรำงท่ี 4.4-3 
กำรจัดล้ำดับควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต 

 
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต คะแนน (30) 

1 น้้าอุปโภค-บริโภค 30 
2 น้้าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 25 
3 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 25 
4 น้้าเพื่อการเกษตร 20 
5 น้้าเพื่ออุตสาหกรรม 20 
 

ล้ำดับ โครงกำรที่ช่วยแก้ไขปัญหำตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็นปัญหำ คะแนน (40) 
1 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 1 40 
2 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 2 35 
3 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 3 30 
4 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 4 25 
5 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 5 20 
6 ตรงกับความส้าคัญของสภาพปัญหาล้าดับที่ 6 15 
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โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 4-29 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

(3)  ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ 
 การพิจารณาจะพิจารณาแผนงานโดยที่โครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา  

ดังแสดงในตำรำงที ่4.4-4 
 

ตำรำงท่ี 4.4-4 
กำรจัดล้ำดับควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ คะแนน (20) 

1 โครงการอยู่ในพ้ืนที่พัฒนาของรัฐ/นโยบายของรัฐ 20 
2 โครงการตอบสนองความต้องการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 17.5 
3 โครงการสนับสนุนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 15 
4 โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด 15 

 
 (4)  ควำมสอดคล้องกับโครงกำรที่ตอบสนองได้มำกกว่ำ 1 ยุทธศำสตร์ 
  การพิจารณาจะพิจารณาโครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ ดังแสดงใน  
ตำรำงที ่4.4-5 
 

ตำรำงท่ี 4.4-5 
กำรจัดล้ำดับของโครงกำรที่ตอบสนองได้มำกกว่ำ 1 ยุทธศำสตร์ 

  
ล้ำดับ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ คะแนน (10) 

1 โครงการที่ตอบสนองได้มากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 10 
  

อย่างไรก็ตามการจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงาน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติจะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมของโครงการทั้งทางด้านข้อก้าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท้ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงการที่แผนงานบางแผนงานจะต้องใช้พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่มีอยู่ใน
แต่ละลุ่มน้้า จึงจ้าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้แผนงานเหล่านี้  ซึ่งมีความส้าคัญต่อทั้งเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความจ้าเป็นพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตและเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
สาขาจะสามารถด้าเนินการไปได้ตามความส้าคัญหรือความจ้าเป็นอย่างแท้จริง 

 
การพิจารณาจัดแผนงานจึงจ้าเป็นต้องพิจารณาระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมของโครงการดังที่

ได้กล่าวมาแล้วด้วย 
 



 บทที่ 5 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำคลองนำทว ี

 
  



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 5 
การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 

 
5.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอจะนะ 
อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอนำหม่อม อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสะเดำ อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
ดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ลุ่มน้้ำคลองนำทวี มีคลองนำทวีเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก มีต้นก้ำเนิดจำกเขำสันกำลำคีรี
ทำงด้ำนทิศใต้ของลุ่มน้้ำ ซึ่งเป็นแนวเขตชำยแดนกับประเทศมำเลเซีย ไหลผ่ำน อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอจะนะ ลงสู่
คลองน้้ำเคม็ และรวมกับคลองสะกอมก่อนไหลลงสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือของลุ่มน้้ำที่บ้ำนปำกบำง อ้ำเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลำ รวมควำมยำวประมำณ 80 กิโลเมตร มีคลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองนำทับ คลองจะนะ 
คลองคู คลองทุ่งนำใน คลองทรำยคลองใหญ่ คลองทับช้ำง คลองเครียว เป็นต้น 
 
5.1.1  บริบทลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,618.39 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนพฤศจิกำยน (335.07) และต่้ำสุด
เดือนกุมภำพันธ์ (22.83) 

- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 643.41 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนพฤศจิกำยน (176.85) 
และต่้ำสุดเดือนมีนำคม (14.54) 

- พ้ืนที่ร้อยละ 76.30 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมำ คือ 
นำข้ำว 

- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 132.54 ตร.กม หรือร้อยละ 7.29 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ จ้ำนวน 

3 แห่ง ประกอบด้วย เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ ำ เขำปะเช้ ำ -แหลมขำม เขตห้ำมล่ำสั ตว์ป่ ำ 
เขำเหรง เขตและห้ำมล่ำสัตว์ป่ำกรำด และอุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ อุทยำนแห่งชำติ
เขำน้้ำค้ำง  

- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 180.50 ล้ำน ลบ.ม. 
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินทรำยแป้งหรือดินร่วนละเอียด มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

ปำนกลำง  
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ประสบปัญหำกำรสะสมตะกอนของตะกอนปำกอ่ำว 
- อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 1.28 

สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 โดยประมำณ 1.9 เท่ำ 
- ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 2.9)  

สูงกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 5.1-1 แสดงพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 

 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

5.1.2  สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
                     -   ขำดแหล่งเก็บกักน้้ำต้นทุนเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคในบำงพ้ืนที่ 
   
 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน  าภาคการผลิต 

- ขำดแหล่งเก็บกักน้้ำต้นทุนเพ่ือใช้ภำคกำรผลิต 
- ขำดแคลนน้้ำส้ำหรับใช้ในกำรเพรำะปลูกนำข้ำว 
- ไม่มีฝำยชะลอน้้ำไว้ใช้ส้ำหรับกำรเกษตรบนพื้นที่สูงในช่วงฤดูแล้ง  
   

 (3)  ด้านการจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
- มีกำรก่อสร้ำงสิ่งกีดขวำงทำงน้้ำ  
- บริเวณพ้ืนที่กลำงน้้ำ มีกำรรุกล้้ำพ้ืนที่แหล่งน้้ำ และบำงช่วงล้ำคลองตื้นเขิน 
- มีกำรสะสมของตะกอนปำกอ่ำว ท้ำให้กำรระบำยน้้ำลงสู่ทะเลในช่วงน้้ำหลำกเป็นไปได้ช้ำ  

 
 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 

- มีกลิ่นเหม็นจำกกำรท้ำอุตสำหกรรม และพ้ืนที่รับน้้ำเสีย 
- ปัญหำคุณภำพน้้ำ น้้ำใต้ดินปนเปื้อนจำกบ่อขยะ สำรเคมีจำกบ่อขยะ และน้้ำทิ้งจำกโรงงำน

อุตสำหกรรม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสัตว์น้้ำ และกำรงำนอำชีพ 
 
 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- มีปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำเพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ยำงพำรำ  
 
 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- ขำดกำรบูรณำกำรในด้ำนกำรฟ้ืนฟูและรักษำคุณภำพน้้ำ ระหว่ำงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้น้ำชุมชน และประชำชน  

- เกิดควำมขัดแย้งกับชุมชนในเรื่องกำรส่งเสริมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกปำล์มและ 
ยำงในนำข้ำว  
 
5.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่ ประกอบด้วย แผนพัฒนำ
ภำคใต้ พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน และแผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ สรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และ
ด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5.1.3-1 ดังนี้ 

 



  บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี  

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชวีิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้เป็นเมืองทอ่งเที่ยว
พักผอ่นตำกอำกำศระดับโลก  
เป็นศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมันของ
ประเทศ และ 
เมืองเศรษฐกิจเชือ่มโยงกำรค้ำ
กำรลงทุนกับภูมิภำคอื่นของ
โลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เชื่อมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

• ยกระดับอุตสำหกรรมกำรเพำะเลี้ยงกุ้งและสัตว์
น้้ำชำยฝั่ง และประมงทะเลที่ได้มำตรฐำนสำกล 
กำรเพำะเลี้ยงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลที่หลำกหลำย 
ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช 
สงขลำ และชุมพร 

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสำน
ร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมันและไม้ผล 
ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

• พัฒนำเขตอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ
หำดใหญ่–สะเดำ ที่ครบวงจร และเป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม โดยเชื่อมโยงกับกำรพฒันำเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและนิคมอตุสำหกรรม
ยำง (Rubber City) โดยกำรส่งเสริมกำรลงทุนสู่
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำปลำยน้้ำที่มีมูลค่ำสูง 

• พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนสนับสนุนกำร
พัฒนำเขตอุตสำหกรรม (โครงข่ำยรถไฟ ทำง
หลวงพิเศษ (Motorway) หำดใหญ-่ด่ำน
พรมแดนสะเดำ พัฒนำศูนย์กระจำยสินค้ำทุ่งสง) 
พัฒนำเมอืงรอบสถำนีขนส่งระบบรำงในเมืองทุ่ง
สงและเมืองสะเดำ (ปำดังเบซำร์) ท่ำเรือสงขลำ
แห่งที่ 2 เพื่อรองรับ กำรขนส่งสินค้ำเชื่อมโยงกับ
ท่ำเรือชำยฝั่งและทำ่เรือหลกัทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

• ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง

และสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบ

ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม

ให้กับกำรท่องเที่ยวที่ส้ำคัญของภำค อำทิ 

เชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เมืองเก่ำ 

(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และ

ระนอง 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง

ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ

ที่ย่ังยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของชุมชน ส่งเสริม

กำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน กำรปลูกไม้เศรษฐกจิ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี

ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น้้ำ ป่ำ

ไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำรผลิตที่มี

ประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์

น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำรกัดเซำะ

ชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมำะสม

กับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

และสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่งทะเลเพื่อลด

ผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณชำยฝั่ง กำร

วำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร

จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัยแล้ง

และอุทกภัยในพื้นที่น้้ำท่วมซ้้ำซำก  

• จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตรที่

เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำที่

เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและเมือง และลดผลกระทบ

จำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ น ท ด แ ท น แ ละ เพิ่ ม

ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำง

เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำร

มลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้้ำเสีย และ

ระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยที่เหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

 



  บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

สงขลำ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
ประชาชนมีคุณภาพ  
สิ่งแวดลอ้มยั่งยืน 

• พัฒนำภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรค้ำ 
กำรลงทุน กำรทอ่งเที่ยวและบริกำร โลจิ
สติกส์และโครงสร้ำงพื้นฐำน 

• เศรษฐกิจขยำยตัว และ ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มขึ้น 

จ้ำนวนฟำร์มที่ได้รับรอง มำตรฐำนกำรปฏิบัติทำง
กำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good 
Agricultural Practice : GAP) ค่ำเปำ้หมำย : 
จ้ำนวน 980 ฟำร์ม 
 
 
 
 
 
 

• แหล่งอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรเพื่อ
กำรส่งออกที่สำ้คัญ อำทิ ยำงแปรรูปขั้นต้น ไม้
ยำงพำรำ และอำหำรทะเลแชแ่ข็ง และเป็น
ที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ (Rubber 
City) 

• พื้นทีอุ่ตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (สะเดำ) 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
พฒันำเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลำง
เศรษฐกิจภำคใต ้

o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2 
o ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปขีองมูลค่ำกำรค้ำชำยแดน 
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2.5 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรับกำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลำง
เศรษฐกิจภำคใต ้

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปขีอง รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ค่ำ
เป้ำหมำย : ร้อยละ 5 
 

• อนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน 

• จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐำนกำรผลิตและกำรพัฒนำอย่ำง
ย่ังยืน 

o ร้อยละพื้นที่ป่ำจังหวัด สงขลำที่เพิม่ขึ้น  
เป้ำหมำย :ร้อยละ 10 

o จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำร พัฒนำ
และยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียว
เพิ่มขึ้น  เป้ำหมำย : 200 สถำนประกอบกำร 

 

• พัฒนำสงขลำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประชำชนมีคุณภำพ 

• พัฒนำสงขลำให้ประชำชนมีควำมมัน่คง 
ปลอดภัย 

• พัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชนบน
ฐำนควำมรู้และพหุวฒันธรรม 

• สร้ำงคณุภำพสิ่งแวดลอ้มทีด่ี ให้ประชำชน 
และรักษำฐำน ทรัพยำกรธรรมชำตใิห้
ย่ังยืน 

 

 

 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

5.1.4 เงื่อนไข ข้อจ ากัด และทิศทางการพัฒนา 
  เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี  ดังนี้ 

  
 (1)  เงื่อนไข 

- พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่เมืองมีแนวโน้มขยำยตัว

ด้วย 
 

 (2)  ข้อจ ากัด 
- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.89 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- ขนำดของพ้ืนที่เมืองมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น บำงพ้ืนที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ล้ำน้้ำตำมธรรมชำติ 

 
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 

- พ้ืนที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก
โรงแยกแก๊สและปิโตรเลียม 
 

5.1.5 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

  (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
  (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
  (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
  (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
  (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
  (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
 

 กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ ลุ่มน้้ำ
สำขำคลองนำทวี สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่  



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรพัฒนำเมือง รำยละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 
5.1.5-1 ถึงตารางท่ี 5.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1.5-1 

แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
(ภาคการเกษตร) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง ท่ีเชื่อมต่อกับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี  โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นท่ีลุ่มน้้ำมีควำมจ้ำกัดด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นท่ีเพำะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่ม น้้ำ เน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 
ตารางท่ี 5.1.5-2 

แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
(ภาคการท่องเที่ยว) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ ากัด 

ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  
กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้ มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย ขณะท่ีกำรใช้ฐำนทรัพยำกร
มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเท่ียว 

-  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ  

-  พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มน้้ำเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำดทะเล พื้นท่ีชุมน้้ำ 
และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

   
     
 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.1.5-3 
แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ ากดั 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่  ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ 

-  ควำมต้องกำรน้้ำในภำคอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล มี
ควำมต้องกำร น้้ำจ้ำนวนมำกเป็นพิ เศษ เน่ืองจำก
ข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้น้้ำซ้้ำ
ในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

 
  



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.1.5-4 
แนวทางและข้อจ ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) 

เพื่อใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็ม
ประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี
พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำ
ท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบทควบคู่กัน กล่ำวคือ ควรกระจำย
ควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้
เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองท่ีมีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็นระเบียบ 
กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำมลภำวะ ปัญหำขยะ 

 

 

5.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
  ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน นำข้ำว ไม้ผล 
รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่ มีทักษะ
ฝีมือ เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำค 

(3) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกโรงแยกแก๊สและปิโตรเลียม 
(4) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 

 
5.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำร  
ฮำลำล เพ่ือกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

5.2 การจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่ลุ่มน  า
สาขาคลองนาทวี 
 
5.2.1 วิธีการจัดท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่  
ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำ และกำร
พัฒนำจัดหำทรัพยำกรน้้ำ เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-
บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการทรัพยากรน  า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 กำรคำดกำรณ์จำก
ข้อมูลด้ำนประชำกร อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่ภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

 
(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน  า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ได้รวบรวมข้อมูล

แผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรมชลประทำน 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง แผนงำน
โครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ แผนพัฒนำ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และแผนงำนที่ที่
ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 

 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำและกำรพัฒนำจัดหำทรัพยำกรน้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกของ
กำรพัฒนำพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองควำม
ต้องกำรทรัพยำกรน้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ โดยพิจำรณำ
สถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกที่สุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 5.2-1 
 
 ทั งนี  จากการประมาณการความต้องการทรัพยากรน  าและการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน  า ดังตาราง
ที่ 5.2-1 ได้ข้อสรุปว่า 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  (1)  ปริมาณความต้องการทรัพยากรน  าตลอดช่วง 20 ปีข้างหน้า ความต้องการทรัพยากรน  า
ของภาคการบริโภคหลัก (ได้แก่ อุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว การปศุสัตว์ และภาคอุตสาหกรรม) มี
แนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการทรัพยากรน  าภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตภาคการเกษตรและสภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ ทั งนี  ถ้าพิจารณาความ
ต้องการทรัพยากรน  าของภาคการเกษตรในพื นที่เขตชลประทานด้านเดียว ความต้องการทรัพยากรน  าใน
ภาพรวมจะเพิ่มไม่มาก แต่ถ้าพิจารณาความต้องการทรัพยากรน  าของภาคการเกษตรนอกพื นที่เขต
ชลประทานร่วมด้วย ความต้องการทรัพยากรน  าของภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ นมาก ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความขาดแคลนในระยะสั น คือ ไม่เกิน 10-15 ปี และจะมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว 
 
  (2)  ปริมาณการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน  า ด้วยข้อจ ากัดของพื นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน  า ท าให้การพัฒนาพื นที่ที่จะเป็นแหล่งเก็บกักน  า ทั งในรูปแบบโครงสร้างทางธรรมชาติและ
โครงสร้างสร้างขึ นใหม่ ส่งผลให้ปริมาณการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน  ามีเพิ่มขึ นไม่มาก ตลอดระยะ 20 ปี
ข้างหน้า เม่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาและโครงการที่ถูกก าหนดไว้แล้ว ปริมาณทรัพยากรน  าที่จะจัดหา
ได้มีเพิ่มขึ นประมาณ 2 เท่าจากปริมาณทรัพยากรน  าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะพัฒนาจัดหา
ทรัพยากรน  าให้ได้เพิ่มขึ นในอนาคตอาจจะยังคงไม่เพียงพอในระยะยาว 
 
 เม่ือพิจารณาในระยะยาว ปริมาณทรัพยากรน  ายังขาดแคลนในปริมาณที่มาก ซึ่งแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรน  าให้กับภาคการบริโภคหลักเป็นสิ่งจ าเป็น และจ าเป็นต้องมีมาตรการทางนโยบายและ
มาตรการทางสังคมเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าในระยะยาว 
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             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2-1 
สรุปความต้องการทรัพยากรน ้า (Demand) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่

จะต้องจัดหาเพิ่มเติมของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองนาทวี 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 8.65 9.05 10.18 11.44 

2 ท่องเที่ยว 4.42 5.24 7.20 17.90 

3 ปศุสัตว์ 1.19 1.27 1.41 1.73 

4 อุตสาหกรรม 20.78 21.22 23.08 31.32 

5 รักษานิเวศน ์ 185.36 175.71 174.22 167.77 

6 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 6.25 5.64 5.03 3.81 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน  347.29 340.94 330.35 309.16 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน (ส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้ง) 803.17 739.45 633.26 420.88 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 573.94 559.06 551.47 543.14 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 1,377.11 1,298.51 1,184.73 964.01 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยากรน้า้ที่น้ามาใช้ได้ในปัจจุบัน 274.89 274.89 274.89 274.89 

  1.1 การน้าน้้าจาก canal storage มาใช ้ 271.97 271.97 271.97 271.97 

  1.2 ความจุโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปจัจุบัน 2.92 2.92 2.92 2.92 

2 แผนพัฒนาทรัพยากรน้้า         

  2.1 แผนพัฒนาหน่วยงานส่วนกลาง (50 โครงการ)   0.00 14.22 2.11 

  2.2 แผนพัฒนาจังหวัด (114 โครงการ)   0.00 1.18 0.01 

  2.3 แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) (2 โครงการ)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภาคประชาชน/ทีป่รึกษา (10 โครงการ)   0.00 183.72 0.00 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 274.89 274.89 474.01 476.13 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต -299.06 -284.17 -77.46 -67.01 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -1,102.22 -1,023.62 -710.72 -487.88 

เพ่ิม ปสภ.โครงการชลประทานจากเดิมอีก 15 % (Gravity-->pipe)   46.37 46.37 46.37 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้าเกิน / ขาด (Supply - Demand) -299.06 -237.80 -31.09 -20.64  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -1,102.22 -977.25 -664.35 -441.51  

หมายเหตุ  อุปทาน คือ ปริมาณน้า้ที่ส่งได้โดยพิจารณา ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างและความต้องการน้้าเปน็รายเดือน 
 และความต้องการน้้าส่วนหน่ึงสามารถดึงจากปรมิาณน้า้ท่าท่ีผ่านจดุพิจารณาโดยไม่จา้เป็นต้องมีปริมาตรอ่าง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

5.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 
5.2.2.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคนและเพิ่มการเข้าถึงน  าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน  าสาขา

คลองนาทวี 
 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน

เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบริโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
  กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน  า (ประปาหมู่บ้าน) 
   จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี จ้ำนวน 24 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

   ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี จ้ำนวน 24 หมู่บ้ำน 
รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
   กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร
ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี ใน
ระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ. สำขำนำทวี โดยเพิ่มเขตจ่ำยน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 5,235 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ อ้ำเภอนำทวี และอ้ำเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลำ 

3) ลดการสูญเสียน  าในระบบท่อส่งจ่ายน  าประปา 
   ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ
อุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค  

 
(2) การพัฒนาน  าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  

กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

  1)  การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
   กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้  ก้ำหนดแล้ว เสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำร
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

  2)  สนับสนุนการผลิตน  าดื่มในชุมชนของตนเอง 
   กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัย
และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่
ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หนว่ยงำนหลัก 
 
5.2.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน  าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง  กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันพ้ืนที่น้้ำท่วมชุมชน 

แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 (1)  เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  า 

1)  ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน  า ในพ้ืนที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีด
ขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำ ง ดังนั้น



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน้้ำ
ท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล าน  าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน  าได้มีประสิทธิภาพ กำรขุด
ลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน จึงมี
กำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพื้นที่ต่ำงๆในฤดูแล้ง  

 
(2)  จัดการพื นที่น  าท่วมหรือพื นที่ชะลอน  า 

1)  การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน  า เพ่ือช่วยระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน้้ำ
ท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  

2)  การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์เพื่อการระบายน  า และคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน
จ้ำนวน 3 แห่ง เนื่องจำกปัญหำกำรระบำยน้้ำลงสู่ทะเล ในช่วงน้้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำยเลน 
ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่องน้้ำใน
ป่ำชำยเลนบำงส่วน เพ่ือให้น้้ำไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกขึ้น ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวีมีพ้ืนที่ป่ำชำยเลน 3 
แห่ง ได้แก่ บริเวณต้ำบลนำทับ อ้ำเภอสะกอม ต้ำบลสะกอม อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 
  
 (3)  การป้องกันน  าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็น
แก้ปัญหำหลักที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง
ไปจนถึงระยะยำว 
 
5.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 

ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และปอ้งกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวนประมำณ 62,396 ไร่ แผนงำน
กำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง ใน จ้ำนวน 62,396 ไร่ 
เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้รำษฎร
สำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำย
พ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและ
จ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน 
ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำม
แตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำ
อนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
5.2.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น  าลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้น้้ำ
อย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื้นที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำร
คืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 737.85  ล้ำน ลบ.ม. 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
5.2.2.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน  าและเพิ่มพื นที่การกระจายน  าลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ  และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• พัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
• กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
   
 

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 
  
 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี แล้วได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 

(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน  า/แหล่งน  าต้นทุน 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัด แผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ 
เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1)  แผนงานการเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนในแหล่งน  าเดิม 
 แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น

น้้ำ เพื่อเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี เช่น ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ LMC, 2R-LMC, 1R-LMC, 1L-1R-2R-2R-RMC ของ
ชลประทำนสงขลำ ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 42 แห่งในลุ่มน้้ำคลองนำทวี 

2)  แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน  าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำ

ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 

 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน  า  
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 
  1)  การเพิ่มพื นที่กระจายน  า 
   กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคง 
ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ  
  2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน  า  
   เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ มี
ปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(3) พัฒนาแหล่งน  าทางเลือก        
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองนำทวี น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 180.50 ล้ำน ลบ.ม. โดยสำมำรถน้ำมำ
พัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 180.50 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำรทั้งหมด
ที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ 
ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 

ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 179.51 ล้ำน ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ  
ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลฉำง ต้ำบลขุนตัดหวำย ท่ำประดู่ ต้ำบลนำหมอศรี อ้ำเภอนำทวี ต้ำบลสะกอม ต้ำบลบ้ำน
นำ ต้ำบลตลิ่งชัน ต้ำบลทุ่งหวัง ต้ำบลเกำะแต้ว อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ เป็นต้น 

  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 0.99 
ล้ำน ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลคลองเปียะ 
ต้ำบลจะโหนง อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขำ เป็นต้น โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้อง
ด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 

 

 ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผน
ระยะกลำงและระยะยำว 

 

5.2.2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน  า และอนุรักษ์ทรัพยากรน  าลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี จ้ำนวน 36 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและ
ควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 4 แห่ง และกำรน้ำ
น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 6,698 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำมี
แนวโน้มลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำ
สำขำคลองนำทวี ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ 
ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(1) การป้องกันการเกิดน  าเสียที่ต้นทาง 
  กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ 
แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 

1) น  าเสียจากชุมชน 
(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน

ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 
(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร

ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสี ยส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น  าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น  าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุมการระบายน  าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำรพัฒนำกำรและเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
  1)  การก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพื้นที่
ลุ่มน้้ำสำขำภำคตะวันออกส่วนที่ 4 ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
1) เทศบำลต้ำบลนำทับ อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 2) เทศบำลต้ำบลนำทวีนอก อ้ำเภอนำทวี จังหวัดสงขลำ  
3)เทศบำลต้ำบลเกำะแต้ว อ้ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ และ 4) เทศบำลต้ำบลรูปข้ำง อ้ำเภอเมืองสงขลำ 
จังหวัดสงขลำ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  2)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก าเนิดมลพิษทางน  า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำทวี จ้ำนวน 36 แห่ง 

 
5.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ  มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองนำ
ทวี มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 1 ด้ำน คือ กำรแก้ไขและเตรียม
ควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่ม
น้้ำสำขำคลองนำทวี รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้นลงของ
ระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ้นลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่วนปัจจัยที่มนุษย์
ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้น้้ำจืด
ที่ใช้ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก กำร
เปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน้้ำ
สำยหลักได้ 
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไข
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรอนุรักษ์น้้ำ
เพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันก้ันน้้ำเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
3 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำของคลองนำทับ ต้ำบลนำทับ อ้ำเภอเมืองเทพำ จังหวัดสงขลำ 
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
5.2.2.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
ลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน  าและพื นที่ลุ่มน  า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คอื 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
รว่มกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที ่
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำ ในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซ่ึงก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพิ่มข้ึน เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ
พ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พื้นที่
ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื้นที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ก ำ รบริ ห ำ รจั ด กำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่ อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำย
รองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำร
ด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่อ งมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (เช่น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับกำร
กระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำรให้
สิทธิพิเศษทำงภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำ
ใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 
  2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม 
กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด 
  3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี
เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้ นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่
ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 
  4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 
  5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  
  6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม
และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจั ดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน  าสาขาคลองนาทวี 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้และ
ประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพื้นที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำ ตั้งแต ่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
  
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง 
 
 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1-8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 5.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ในตารางท่ี 5.2.2-2 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2.2-1 

สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
 

ยุทธศาสตร์ 
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากรน  า 
แห่งชาต ิ

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นที่ชป. 
(ไร่) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นที่ชป. 
(ไร่) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจ ุ
(ลลม.) 

พื นที่ชป. 
(ไร่) 

1 1 6 598.60 0.00 0 6 420.94 0.00 0 0 177.67             

2 2 5 142.82 5.21 3,460         5 142.82 5.21 3,460         

  3 52 2,353.75 1.14 0         48 485.20 1.14 0 4 1,868.56 0.00 0 

3 5 4 15.94 0.00 0         4 15.94 0.00 0         

4 2 38 190.00 0.00 0                 38 190.00 0.00 0 

5 2 33 1,155.89 193.86 0         32 727.60 192.78 0 1 428.29 1.08 0 

6 4 17 738.75 1.19 675                 17 738.75 1.19 675 

7 6 16 173.96 0.00 0 14 70.00 0.00 0 2 103.96 0.00 0         

8 6 8 40.00 0.00 0 7 35.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0         

รวม 179 5,409.72 201.39 4,135 27 525.94 0.00 0 92 1,658.19 199.12 3,460 60 3,225.59 2.27 675 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2.2-2 
รายละเอียดโครงการ 
ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 

ล าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

  า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำผิวดิน
นำดใหญ่พรอ้มขุดสระเก็บน้้ำ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สถ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
5.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 1 1 พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยังขำด
แคลนในลุ่มน้้ำคลองนำทวี จ้ำนวน 24 
หมู่บ้ำน 

  
สงขลำ 19.20 

  
สทนช. SEA 19.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 1 1 ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำคลองนำทวี 

  
สงขลำ 223.61 

  
กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 74.54 74.54 74.54 - - - - - - - - - - - - - - 

4 1 1 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกปภ.
สำขำนำทวี 

  
สงขลำ 309.39 

  
กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 103.13 103.13 103.13 - - - - - - - - - - - - - - 

5 1 1 ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำคลองนำทวีให้ได้
มำตรฐำน(SDGs) 

  
สงขลำ 5.40 

  
มท. SEA 5.40 - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 1 1 สนบัสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมในชุมชน
ตนเองในลุม่น้้ำคลองนำทวี 

  
สงขลำ 36.00 

  
มท. SEA 36.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 2 2 แก้มลิงปลักโต๊ะเหยย คู จะนะ สงขลำ 7.67 0.06 40.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 7.67 - - - - - - - - - - - - - - 

8 2 2 แก้มลิงตลิ่งชัน จะโหนง จะนะ สงขลำ 80.94 3.30 2,200.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - 26.98 26.98 26.98 - - - - - - - - - - - 

9 2 2 แก้มลิงสะกอม สะกอม จะนะ สงขลำ 44.89 1.83 1,220.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - 22.44 22.44 - - - - - - - - - - - - 

10 2 2 แก้มลิงสถำนีวิจัยเทพำ มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ ปริมำตรเก็บกกั 0.08 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

  
สงขลำ 1.96 0.01 

 
สชป.
16 

แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 1.96 - - - - - - - - - - - - - - 

11 2 2 แก้มลิงคลองควำย ปรมิำตรเก็บกัก 
0.300 ล้ำนลูกบำศกเ์มตร 

  
สงขลำ 7.36 0.01 

 
สชป.
16 

แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 7.36 - - - - - - - - - - - - - - 

12 2 3 ถนน ทำงหลวงหมำยเลข 4103 ตอน 
เบญจม - จังหูน อำคำรระบำยน้้ำเดิมไม่
สำมำรถระบำยน้้ำได้ทัน 

ไชยมนตรี เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

13 2 3 สะพำนรถยนต์ สะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำกเดิม  6.00x25.00 เมตร เป็น 
6.00x50.00 เมตร (กม.4+760) 

ท่ำเรือ เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

14 2 3 เพิ่ม ปสภ.กำรระบำยน้้ำคลองลึก ตลิ่งชัน จะนะ สงขลำ 5.00 
  

สทนช. Area Based - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

15 2 3 สะพำนรถยนต์ สะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำกเดิม 6.00x30.00 เมตร เป็น 
6.00x42.00 เมตร (กม.10+475) 

ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

16 2 3 สะพำนรถยนต์ สะพำนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำกเดิม 6.00x30.00 เมตร เป็น 
6.00x42.00 เมตร (กม.11+300) 

ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

17 2 3 บ้ำรุงรักษำเครื่องกว้ำน-บำนระบำย
อำคำรบังคับน้้ำ ในเขตฝ่ำยสง่น้้ำฯที่ 5 
(ปตร.จะนะ) โครงกำรชลประทำน 

บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

18 2 3 ขุดลอกคลองดินแดง สะพำนไม้
แก่น,บ้ำนนำ 

จะนะ สงขลำ 4.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 4.00 - - - - - - - - - - - - - - 

19 2 3 แก้มลิงพรทุุ่งดุกและอำคำรประกอบ ท่ำประดู ่ นำทวี สงขลำ 300.00 
  

สทนช. Area Based - - 75.00 75.00 75.00. 75.00 - - - - - - - - - - - 
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             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

20 2 3 บ้ำรุงรักษำเครื่องกว้ำน-บำนระบำย
อำคำรบังคับน้้ำ ในเขตฝ่ำยสง่น้้ำฯที่ 4 
(ปตร.ปลักปลิง) โครงกำร 

นำทวี นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

21 2 3 โครงกำรระบบระบำยน้้ำปลกัปลิง-จะนะ 
จังหวัดสงขลำ 

นำทวี นำทวี สงขลำ 1,850.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 616.67 616.67 616.67 - - - - - - - 

22 2 3 อำคำรประกอบคลองนำทวี โครงกำร
ระบบระบำยปลักปลงิ-จะนะ จงัหวัด
สงขลำ 

 
นำทวี สงขลำ 5.00 

  
ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

23 2 3 โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
วิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร
ระบบระบำยน้้ำปลักปลงิ-จะนะ 

นำทวี นำทวี,จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

24 2 3 ก้ำจัดวัชพืชคลองระบำยน้้ำ ร.3 
ระยะทำง 2.460 กม. ปริมำณ  24.60  
ไร่/1,230 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

25 2 3 ก้ำจัดวัชพืชคลองระบำยน้้ำ ร.4  ปรมิำณ  
19.75  ไร่/987.50 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

26 2 3 อำคำรรับน้้ำคลองระบำยน้้ำ ร.6 กม.
0+900 จ้ำนวน 1 แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพฒันำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

27 2 3 ท่อลอดคันคลองระบำยน้้ำ กม.0+530 
และ กม.1+700 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

28 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 3R-2R-
RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

29 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 2R-2R-
RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

30 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 1R-2R-
2R-RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

31 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 1L-1R-
2R-RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 
โครงกำรชลประทำนสงลำ จังหวัดสงลำ 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

32 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 1R-2R-
RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

33 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 2R-RMC 
ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

34 2 3 ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ระบำยน้้ำคลองเรียน กม.0+000 - 
1+540 เป็นช่วงๆ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

35 2 3 ซ่อมแซมคันคลองระบำยน้้ำ ร.3 กม.
0+500 - 1+500 ฝั่งซ้ำยเป็นช่วงๆ ควำม
ยำว 1.000 กม. 

  
สงขลำ 5.00 1.14 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

36 2 3 ซ่อมแซมคันคลองระบำยน้้ำ ร.4 กม.
0+700 - 1+500  ฝั่งซ้ำยเป็นช่วงๆ 
ควำมยำว 0.800 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

37 2 3 ซ่อมแซมคันคลองระบำยน้้ำ ร.3 กม.
1+700 - 2+500 ฝั่งวำเป็นช่วงๆ ควำม
ยำว 0.800 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

38 2 3 ซ่อมแซมคันคลองระบำยน้้ำ ร.4 กม.
2+500 - 3+000 ฝั่งวำเป็นช่วงๆ ควำม
ยำว 0.500 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

39 2 3 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำ ฝัง่ซ้ำย กม.
1+650 คลองระบำยน้้ำ ร.3 จ้ำนวน 1 
แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

40 2 3 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำ ฝัง่วำ กม.
4+900 คลองระบำยน้้ำ ร.3 จ้ำนวน 1 
แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

41 2 3 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำ ฝัง่ซ้ำย กม.
0+500 คลองระบำยน้้ำ ร.4  จ้ำนวน 1 
แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

42 2 3 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำ ฝัง่ซ้ำย กม.
0+800 คลองระบำยน้้ำ ร.4 จ้ำนวน 1 
แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

43 2 3 ขุดลอกตะกอนด้วยแรงคนคลอง 1R - 
RMC กม.0+400 - 2+150 ปริมำณ 898  
ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.04 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.04 - - - - - - - - - - - - - - 

44 2 3 บ้ำรุงรักษำเครื่องกว้ำน-บำนระบำย 
จ้ำนวน 232 ชุด ในเต ฝ่ำยส่งน้้ำฯที่ 4 
(ปตร.ปลักปลิง-ปตร.จะนะ) 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

45 2 3 ซ่อมแซมเครือ่งกว้ำน-บำนระบำย ปตร.
นบนำยเหมีย 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

46 2 3 ขุดลอกคลองระบำยน้้ำ (คลองสะพำน
ลิง) ปริมำณดิน 23,000 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.92 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.92 - - - - - - - - - - - - - - 

47 2 3 แก้มลิงบ้ำนไร่ ปริมำตรเกบ็กัก 0.216 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

  
สงขลำ 5.30 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.30 - - - - - - - - - - - - - - 

48 2 3 แก้มลิงบ้ำนนำบ้ำนไร่ ปริมำตรเก็บกกั 
0.4096 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

  
สงขลำ 10.05 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 10.05 - - - - - - - - - - - - - - 

49 2 3 ร่องน้้ำนำนชำยฝัง่ต้ำบลป่ำำด 
  

สงขลำ 5.00 
  

จท.สข แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

50 2 3 ขุดลอกสระกกัเกบ็น้้ำ 
  

สงขลำ 0.18 
  

ปภ.สข แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 0.18 - - - - - - - - - - - - - - 

51 2 3 ซ่อมแซมตลิ่งคลองป่ำเร็ด ยำว 40 ม. 
โครงกำรบรรเทำอุทกภัยโรงเรียนสง่เสริม
อิสลำมและชุมชนบ้ำนป่ำเร็ด (พรด.) 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

52 2 3 แก้มลิงย่ำนยำว ปริมำตรเกบ็กัก 0.057 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

  
สงขลำ 1.40 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 1.40 - - - - - - - - - - - - - - 

53 2 3 แก้มลิงบ้ำนโครง ปรมิำตรเก็บกัก 0.320 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นทีร่ับประโยชน์ 
100 ไร่ 

  
สงขลำ 7.85 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 7.85 - - - - - - - - - - - - - - 

54 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตพร้อม
ระบบระบำยน้้ำบริเวณลำนพทุธ
อุทยำนเำเล ่

  
สงขลำ 5.00 

  
อ้ำเภอ
สะเดำ 

แผนพฒันำจังหวัด
สงขลำ 

- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

55 2 3 โครงกำรระบำยน้้ำคลองเำแก้ว หมูท่ี่ 1, 
2, 8, 10 ต้ำบลเขำรูปช้ำง อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดสงลำ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ยผ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

56 2 3 ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมฝั่งวำคลองอู่
ตะเภำ บริเวณหมู่บ้ำนสินไพบลูย ์

  
สงขลำ 5.00 

  
สถ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

57 2 3 ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมฝั่งวำคลองอู่
ตะเภำ ส่วนที่ 2 

  
สงขลำ 5.00 

  
สถ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

58 2 3 ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมฝั่งวำคลองอู่
ตะเภำส่วนที่เหลอื 

  
สงขลำ 5.00 

  
สถ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

59 2 3 ขุดลอกเหมืองสง่น้้ำสำยศำลำนำยอ่้ำ
เช่ือมต่อหนองอ้ำยไหมและนำยน้อม 

  
สงขลำ 0.18 

  
ปภ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.18 - - - - - - - - - - - - - - 

60 2 3 ขุดลอกคลองสำยทำงควำย – ป่ำลำน 
  

สงขลำ 0.18 
  

ปภ.สข แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 0.18 - - - - - - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

61 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลดยอด
น้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำคลองนำทวี 

  
สงขลำ 1.50 

  
สทนช. SEA - - - - - - - 1.50 - - - - - - - - - 

62 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมในล้ำ
น้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญใหป้้องกันน้้ำ
ล้นตลิง่ในคำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ใน
ลุ่มน้้ำคลองนำทวี 

  
สงขลำ 14.58 

  
สทนช. SEA - - - - - - - 14.58 - - - - - - - - - 

63 2 3 ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนองสงูสุดที่
คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
คลองนำทวี 

  
สงขลำ 2.48 

  
สทนช. SEA - - - - - - - 2.48 - - - - - - - - - 

64 3 5 โครงกำรเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองคู 
บ้ำนหัวควน หมู่ที่ 1 ต้ำบลน้้ำขำว 
อ้ำเภอจะนะ จังหวัดสงลำ 

น้้ำขำว จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ยผ.สข แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

65 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองอู่ตะเภำ บ้ำนคลองแงะ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ยผ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

66 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองอู่ตะเภำ บริเวณหน้ำสถำนี
ต้ำรวจภูธรต้ำบลคูเต่ำ (ต่อเนื่องเข่ือน
เดิม) 

  
สงขลำ 5.00 

  
ยผ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

67 3 5 ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำคลองนำทวี 
62,396 ไร่ 

  
สงขลำ 0.94 

  
ทส. SEA - - 0.94 - - - - - - - - - - - - - - 

68 4 2 ระบบสง่น้้ำคลองสง่น้้ำสำยใหญ่ฝัง่ซ้ำย 
กม.5+200 โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

ขุนตัดหวำย จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

69 4 2 อำคำรบังคับน้้ำบ้ำนนำยัม คู จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

70 4 2 อำคำรบังคับน้้ำวังเปรียง คู จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

71 4 2 ปรับปรงุระบบสง่น้้ำคลองส่งน้้ำ 1ซ-1ข.-
สำยใหญฝ่ั่งซ้ำย 

แค จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

72 4 2 ปรับปรงุระบบสง่น้้ำคลองส่งน้้ำ RMC 
(เคียนด้วน) 

ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

73 4 2 ระบบสง่น้้ำคลอง RMC  โครงกำร
ชลประทำนสงขลำ 

ท่ำหมอไทร จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

74 4 2 ซ่อมแซมหัวงำน ปตร.คลองจะนะ 
โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

บ้ำนนำ จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

75 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำสำยใหญ่ฝัง่ซ้ำย 
(ปตร.คลองจะนะ) โครงกำรชลประทำน
สงขลำ 

บ้ำนนำ,
สะกอม 

จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

76 4 2 ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำ ปตร.คลองจะนะ 
โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

บ้ำนนำ,
สะกอม 

จะนะ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

77 4 2 ซ่อมแซมโครงกำร ทรบ.คลองกวำง 
(พรด.) ระยะที่ 2 โครงกำรชลประทำน
สงขลำ 

คลองกวำง นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

78 4 2 ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำฝำยคลองป๋อง 
โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

คลองกวำง นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

79 4 2 ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำฝำยปิยะมิตร 5 
โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

คลองกวำง นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

80 4 2 ซ่อมแซมฝำยบ้ำนทุ่งเปรียงพร้อมระบบ
ส่งน้้ำ (ปชด.) โครงกำรชลประทำน
สงขลำ 

ประกอบ นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

81 4 2 ซ่อมแซมฝำยบ้ำนแกแดะ พร้อมระบบ
ท่อสง่น้้ำ โครงกำรชลประทำนสงขลำ 

ธำรคีรี สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

82 4 2 บ้ำรุงรักษำหัวงำน ส้ำนักงำนชลประทำน
ที่ 16 พื้นที่ 176 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

83 4 2 ซ่อมแซมระบบชลประทำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริตำมข้อเสนออง
เกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงกำร
ชลประทำนสงลำ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

84 4 2 ระบบสง่น้้ำคลอง LMC1 สนบัสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ กม.9+450-กม.
18+500 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

85 4 2 ระบบสง่น้้ำคลองสง่น้้ำสำยใหญ่ฝัง่ซ้ำย 
กม.5+200 ระยะทำง 1.60 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

86 4 2 ระบบสง่น้้ำคลอง RMC ระยะทำง 1.10 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

87 4 2 รำงน้้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกองร้อย ตชด.
432 (พรด.) ระยะทำง  0.700 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

88 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 1L-LMC กม.
0+000 - กม.0+800 ระยะทำง 0.340 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

89 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 4R-LMC กม.
0+000 - กม.0+900 ระยะทำง 0.350 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

90 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 3R-LMC กม.
0+000 - กม.1+200 ระยะทำง 0.340 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

91 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 2R-LMC กม.
0+000 - กม.0+800 ระยะทำง 0.340 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

92 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 1R-LMC กม.
0+000 - กม.1+000 ระยะทำง 0.340 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

93 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 1R-2R-2R-RMC 
กม.0+000 - กม.1+500 ระยะทำง 
0.350 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

94 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 2R-RMC กม.
0+000 - กม.2+500 ระยะทำง 0.350 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

95 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 1L-1R-2R-RMC 
กม.0+000 - กม.1+600 ระยะทำง 
0.340 กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

96 4 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 2L-RMC กม.
0+000 - กม.2+000 ระยะทำง 0.340 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

97 4 2 ซ่อมแซมอำคำร River Outlet อ่ำงเก็บ
น้้ำคลองสะเดำ จ้ำนวน 1 บำน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

98 4 2 ซ่อมแซมตลิ่งท้ำยฝำยยำว 20 ม.พร้อม
ระบบสง่น้้ำ ยำว 500 ม. ฝำยบ้ำนลุ่ม 
(ปชด.) 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

99 4 2 ซ่อมแซมคันคลอง LMC1 พร้อมอำคำร
ประกอบ กม. 11+470-กม. 18+300 
เป็นช่วงๆ จ้ำนวน 0.780 กิโลเมตร 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

100 4 2 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำคลอง 2R-
LMC2 ช่วง กม. 7+500 - กม. 8+300 
จ้ำนวน 1 แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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101 4 2 ซ่อมแซมท่อส่งน้้ำฝำยคลองกรอยใหญ่  
0.340 กิโลเมตร 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

102 4 2 สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำนำด 0.15 
ลูกบำศกเ์มตร/วินำที จ้ำนวน 2 เครื่อง 
พร้อมระบบส่งน้้ำ ควำมยำว 3,561 
เมตร พื้นที่ชลประทำน 620 ไร่ ทุ่งนำใน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

103 4 2 สถำนีสูบน้้ำใน จ้ำนวน 1 แห่ง โครงกำร
ชลประทำนสงลำ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

104 4 2 อำคำรอัดน้้ำบ้ำนปำกช่อง ระยะ 2 
ระบบท่อส่งน้้ำ ควำมยำว 4,000 เมตร 
พื้นที่รบัประโยชน์ 1,000 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

105 4 2 แหล่งน้้ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 
1,260 ลบ.ม จ้ำนวน 81 แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
พด.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

106 5 2 ฝำย คสล.เก่ำในคลองป่ำเหล้ำ สูง 1.50 
ม. ยำว 30.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

107 5 2 ฝำย ฝำยมีชีวิตคลองป่ำเหล้ำ สงู 1.20 ม. 
ยำว 30.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

108 5 2 ฝำย ฝำยมีชีวิตคลองสวนหลวง สูง 1.20 
ม. ยำว 10.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

109 5 2 ฝำย ฝำยมีชีวิตฝำย  รร.พระมหำธำตุ
มูลนิธิ สูง 1.50 ม. ยำว 10.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

110 5 2 ฝำย ฝำยมีชีวิต  รร.นำนำชำติเทศบำล
นครนครศรีฯ สงู 1.50 ม. ยำว 10.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

111 5 2 ฝำย ฝำยมีชีวิตหลงัจวนผู้ว่ำฯ สูง 1.50 
ม. ยำว 15.0 ม. 

ในเมือง เมือง นครศรีธรรมรำช 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

112 5 2 ฝำยบ้ำนตรบั จะโหนง จะนะ สงขลำ 5.00 0.02 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

113 5 2 อำคำรอัดน้้ำบ้ำนปำกช่อง (ระยะที่ 2) จะโหนง จะนะ สงขลำ 5.00 0.02 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

114 5 2 พัฒนำและเพิ่มศักยภำพแหลง่น้้ำต้ำบล
คลองกวำง 

คลองกวำง นำทวี สงขลำ 52.98 2.16 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 52.98 - - - - - - - - - - - - - - 

115 5 2 ฝำยคลองสนิม ประกอบ นำทวี สงขลำ 5.00 0.01 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

116 5 2 สระเกบ็น้้ำบ้ำนโครง ประกอบ นำทวี สงขลำ 5.00 0.32 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

117 5 2 พัฒนำและเพิ่มศักยภำพแหลง่น้้ำต้ำบล
ประกอบ 

ประกอบ นำทวี สงขลำ 52.98 2.16 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 52.98 - - - - - - - - - - - - - - 

118 5 2 พัฒนำและเพิ่มศักยภำพแหลง่น้้ำต้ำบล
สะท้อน 

สะท้อน นำทวี สงขลำ 5.00 4.32 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

119 5 2 อ่ำงเกบ็น้้ำ ต.เกำะแต้ว เกำะแต้ว เมืองสงขลำ สงขลำ 26.49 1.08 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 26.49 - - - - - - - - - 

120 5 2 ฝำยบ้ำนสนีบน ทุ่งพอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.01 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

121 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนสะน ี ทุ่งพอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.01 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง - - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

122 5 2 ฝำยคลองบำงควำย ควำมยำว 15.00 
เมตร สงู 2.00 เมตร พื้นทีร่ับประโยชน์ 
500 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

123 5 2 ฝำยบ้ำนถ้้ำครก ควำมยำว 21.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร พื้นทีร่ับประโยชน์ 900 
ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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124 5 2 ฝำยบ้ำนหนองสำหร่ำย ควำมยำว 10.00 
เมตร สงู 2.50 เมตร พื้นทีร่ับประโยชน์ 
100 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพฒันำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

125 5 2 ฝำยคลองปลำยงันพร้อมระบบสง่น้้ำ 
ควำมยำว 15.00 เมตร สูง 2.00 เมตร 
พื้นที่รบัประโยชน์ 500 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

126 5 2 ฝำยคลองสนิม ควำมยำว 20.00 เมตร 
สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้้ำ 
ควำมยำว 1,500 .00 เมตร พื้นที่รับ
ประโยชน์ 504 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

127 5 2 ก้ำจัดวัชพืชหน้ำฝำยคลองวำด ระยะทำง 
1.850 กม. ปริมำณ 18.50 ไร่/ 925 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 0.01 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

128 5 2 ระบบสง่น้้ำ LMC1 กม. 8+060  ระยะที่ 
2 ควำมยำว 1.200 กิโลเมตร 

  
สงขลำ 5.00 0.01 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

129 5 2 ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำ 1R-2R-LMC กม.
1+500 - กม.2+630 ระยะทำง 0.350 
กม. 

  
สงขลำ 5.00 0.01 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

130 5 2 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 2R-LMC 
ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 0.00 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

131 5 2 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 1R-LMC 
ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 0.00 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

132 5 2 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ LMC 
ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 0.00 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

133 5 2 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ 1L-1R-
2R-2R-RMC ปริมำณดิน 447 ลบ.ม. 

  
สงขลำ 0.02 0.00 

 
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 0.02 - - - - - - - - - - - - - - 

134 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนไร่ ระยะ 2 ระบบทอ่
ส่งน้้ำ ควำมยำว 2,550 เมตร พื้นที่รับ
ประโยชน์ 1,000 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

135 5 2 ฝำยบ้ำนสนีบน ควำมยำว 28.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบคลองสง่น้้ำ 
ควำมยำว 800.00 เมตร พื้นที่รับ
ประโยชน์ 200 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

136 5 2 ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ 
จ้ำนวน 42 แห่ง ในลุ่มน้้ำคลองคลองนำ
ทวี 

  
สงขลำ 23.80 1.19 

 
สทนช. SEA - - 7.93 7.93 7.93 - - - - - - - - - - - - 

137 5 2 ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำนขนำด 
825-1,300 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน้้ำคลอง
คลองนำทวี 

  
สงขลำ 80.97 2.02 

 
สทนช. SEA - - 26.99 26.99 26.99 - - - - - - - - - - - - 

138 5 2 กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำบำดำล 
  

สงขลำ 803.60 180.50 
 

ทบ. SEA - - 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 80.36 - - - - - - 

139 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมล่ิภัย คู จะนะ สงขลำ 13.46 0.35 230.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 13.46 - - - - - - - - - 

140 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมล่ิภัยพรอ้มระบบสง่ 
ช่วง 2 

คู จะนะ สงขลำ 7.00 0.18 120.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 7.00 - - - - - - - - - 

141 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่ำคลอง ช่วง 2 ป่ำชิง จะนะ สงขลำ 5.00 0.13 85.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

142 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ บ.ล้ำลอง นำทวี นำทวี สงขลำ 14.00 0.02 
 

ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 14.00 - - - - - - - - - 

143 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำพร้อมระบบส่ง นำทวี นำทวี สงขลำ 14.00 0.36 240.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง - - - - - - - 14.00 - - - - - - - - - 

144 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลต้ำบลเกำะ
แต้ว 

เกำะแต้ว เมือง สงขลำ 630.28 
  

คพ. SEA - - - - - - - 
 

- - - - 126.06 126.06 126.06 126.06 126.06 

145 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำสำธำรณะพรสุำคคู 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-34 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 5.2.2-2 (ต่อ) 
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

146 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำอ่ำงเก็บน้้ำส้ำนัก
สงฆ์บ้ำนเหนือ 

  
สงขลำ 5.00 0.02 

 
สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

147 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำอ่ำงเก็บน้้ำบ้ำนแยง 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

148 6 4 อนุรักษ์แหล่งน้้ำคลองแมอ่่ำง 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

149 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำชุมชนบ้ำนเหมือง
ล่ำง 

  
สงขลำ 5.00 0.02 

 
สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

150 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำอ่ำงเก็บน้้ำบ้ำนทุ่ง
ระรื่น 

  
สงขลำ 5.00 0.02 

 
สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

151 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำเหมืองส่งน้้ำสำยตก
บ้ำน 

  
สงขลำ 5.00 0.02 

 
สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

152 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนหนองหนำว 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

153 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำชุมชนหนองอ่ำง 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

154 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำคลองนำโหมง 
  

สงขลำ 5.00 0.02 
 

สทภ.8 แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

155 6 4 โครงกำรลดของเสียในแหล่งน้้ำวิกฤติ
และจัดกำรคุณภำพน้้ำในแหล่งหลัก 

  
สงขลำ 5.00 

  
ทสจ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - - - - - - 5.00 - - - - - - - - - 

156 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 2L-5R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/ 769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

157 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 1R-5R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

158 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 1L-5R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

159 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 1L-1L-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

160 7 6 ก้ำจัดวัชพืช ปตร.อู่ตะเภำ ระยะทำง 
4.000 กม. ปริมำณ 50 ไร่/ 2,500 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

161 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ RMC (ปลักปลิง) 
ปริมำณ 37 ไร่/ 1,850 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

162 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ LMC (ปลกัปลิง) 
ปริมำณ 37 ไร่/1,850 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

163 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ LMC (จะนะ) 
ปริมำณ 31 ไร่/ 1,550 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

164 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 1R-2R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/ 769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

165 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 1L-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/ 769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

166 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 5R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

167 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 4R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

168 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 3R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

169 7 6 ก้ำจัดวัชพืชคลองสง่น้้ำ 2R-LMC 
ปริมำณ 15.38 ไร่/769 ตัน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

170 7 6 ปรับปรงุรอ่งน้้ำเขตป่ำชำยเลนลุ่มน้้ำ
คลองนำทวี 

  
สงขลำ 54.12 

  
จท. SEA - - - - 54.12 - - - - - - - - - - - - 

171 7 6 เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลใน
ลุ่มน้้ำคลองนำทวี 

  
สงขลำ 49.84 

  
ยผ. SEA - - - - 49.84 - - - - - - - - - - - - 



บทที่ 5 การจดัท าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
             ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  าคลองนาทวี 
     

 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 5-35 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

172 8 6 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุม่น้้ำคลองนำทวี  
(โครงกำรระดับภำค) 

  
สงขลำ 5.00 

  
กษจ.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- - 5.00 - - - - - - - - - - - - - - 

173 8 6 โครงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงบูรณำ
กำรตำมแผนชุมชน 

  
สงขลำ 5.00 

  
ปค.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

174 8 6 โครงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำจงัหวัดสงลำ 
  

สงขลำ 5.00 
  

ปภ.สข แผนพัฒนำจังหวัด
สงขลำ 

- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

175 8 6 บรหิำรจัดกำรน้้ำ ส้ำนักงำนชลประทำน
ที่ 16 พื้นที่ชลประทำน 1,091,480 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
สชป.16 แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

176 8 6 บ้ำรุงรักษำโครงกำรชลประทำน 2563 
พื้นที่ 159,242 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

177 8 6 บรหิำรกำรสง่น้้ำโครงกำรชลประทำน 
2563 พื้นที่ 159,242 ไร่ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

178 8 6 ซ่อมแซมที่ท้ำกำร ฝ่ำยส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำที่ 2 จ้ำนวน 1 แห่ง 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

179 8 6 ซ่อมแซมบ้ำรงุรกัษำอำคำรชลประทำน 
ตำมข้อเสนอองเกษตรกรผู้ใช้น้้ำ
ชลประทำนในเตจังหวัดสงลำ 

  
สงขลำ 5.00 

  
ชป.สข แผนพัฒนำจังหวัด

สงขลำ 
- 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - 

      รวม 5,409.72 201.39 4,135.00   243.27 282.67 812.11 239.71 343.67 182.34 80.36 1,040.54 697.03 697.03 80.36 - 126.06 126.06 126.06 126.06 126.06 



 
 บทที่ 6 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำคลองเทพำ 

 
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 6 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 

6.1  สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา  
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ คิดเป็นร้อยละ 6.87 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอกำบัง 
อ้ำเภอบันนังสตำ อ้ำเภอยะหำ จังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอนำทวี อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำดังแสดงในรูปที่ 6.1-1 ลุ่มน้้ำคลองเทพำ มีคลองเทพำ เป็นล้ำน้้ำสำยหลัก คลองเทพำเป็นคลองขนำดใหญ่ มี
ต้นก้ำเนิดจำกเขำตีโต๊กของเทือกเขำสันกำลำคีรีทำงทิศใต้ของลุ่มน้้ำ ไหลไปทำงทิศเหนือผ่ำน อ้ำเภอสะบ้ำย้อย 
และอ้ำเภอเทพำ แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนปำกบำงเทพำ มีควำมยำวประมำณ 130 กิโลเมตร มีคลองสำขำที่
ส้ำคัญ ได้แก่ คลองล้ำทับ คลองสะนี้ คลองน้้ำขุ่น คลองน้้ำใส คลองล้ำพีระ คลองจะแหน คลองทุ่งไพล เป็นต้น 
สภำพภูมิประเทศมีลักษณะเช่นเดียวกับลุ่มน้้ำคลองนำทวี โดยมีพ้ืนที่ต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ มีพ้ืนที่
กลำงน้้ำอยู่บริเวณตอนกลำงของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นที่รำบริม 2 ฝั่งคลองเทพำ และพ้ืนที่ปลำยน้้ำบริเวณชำยฝั่งทะเล
อ่ำวไทย และปำกน้้ำคลองเทพำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อ้ำเภอเทพำ 
  
6.1.1  บริบทลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,620.87 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนพฤศจิกำยน (291.06) และ
ต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (24.01) 

- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 714.09 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนพฤศจิกำยน 
(124.50) และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (24.59) 

- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 424.66 ตร.กม. หรือ ร้อยละ 29.09 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตห้ำมล่ำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 1 แห่ง คือ เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำง-แหลมขำม และอุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 1 แห่ง คือ อุทยำน
แห่งชำติสัตกำละคีรี 

- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 160.50 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน้้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี  
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มีควำมอุดม

สมบูรณ์ต่้ำถึงปำนกลำง  
-  อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 

1.14 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 โดยประมำณ 1.70 เท่ำ 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 0.80)  

ต่้ำกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.50) 
 
 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 6.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.1.2   สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- พ้ืนที่ต้นน้้ำ ใช้ประปำภูเขำ 
- ขำดน้้ำใช้บำงพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง  
- พ้ืนที่ติดทะเล เช่น เกำะแลหนัง มีปัญหำน้้ำกร่อย 
- น้้ำบำดำลเป็นสนิม 

 
 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
   ไม่มี 
 
 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- ปำกอ่ำวตื้นเขิน น้้ำระบำยออกทะเลได้ช้ำ   
- ต้นโกงกำงต่อรำกลงไปในน้้ำจนตื้นเขินมีกำรสะสมของตะกอนดิน ท้ำให้น้้ำระบำยได้ช้ ำ 

และชุมชนไม่สำมำรถจัดกำรป่ำชำยเลนได้ เนื่องจำกติดปัญหำกฎหมำยต่ำง ๆ 
- ปัญหำท่วมส่วนใหญ่เกิดช่วงตุลำคม-ธันวำคม  
- บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำเกิดกำรทับถมของตะกอนดิน เป็นผลให้น้้ำระบำยได้ช้ำและน้้ำท่วม 
- มีปัญหำน้้ำท่วมจำกกำรสร้ำงทำงรถไฟ กำรสร้ำงถนนกีดขวำง และล้ำคลองตื้นเขิน 

 
 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- พ้ืนที่กลำงน้้ำมีตะกอนทรำยไหลไปสะสมที่ปำกอ่ำวปำกน้้ำเทพำ เกิดควำมตื้นเขิน 
นอกจำกนี้กำรขำดควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรดูดทรำยท้ำให้ตลิ่งพัง ตั้งแต่ล้ำไพลจนถึงท่ำม่วงท้ำให้แม่น้้ำ
เทพำขยำยออกไปใหญ่มำจำกตลิ่งพัง ส่วนหนึ่งทรำยเหล่ำนี้เกิดกำรทับถมไหลผ่ำนแม่น้้ำเทพำ ปำกอ่ำวเทพำไม่
สำมำรถดันทรำย ออกไปได้ ท้ำให้เกิดน้้ำท่วม  

- ปัญหำคุณภำพน้้ำ น้้ำเสียจำกชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม บ่อขยะ และกำรท้ำนำกุ้ง 
- ผลกระทบจำกเหมืองและสำรเคมี ปนเปื้อนสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ 
- ปัญหำน้้ำขุ่นจำกตะกอนทรำย 

 
 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- พ้ืนที่กลำงน้้ำมีกำรบุกรุกป่ำ ส่งผลให้พื้นที่ป่ำไม้ลดลง 
 
 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- ขำดกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ำงหน่วยงำน 
- ขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.1.3 แนวโน้มการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนำ
ภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
แผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ และแผนพัฒนำจังหวัดยะลำ สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่  
ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำน
คุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6.1.3-1 ดังนี้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา  

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชวีิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับ
โลก  
 
เป็นศูนย์ กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน
ของประเทศ และ 
 
เมื อง เศรษฐกิจ เ ช่ือมโยง
กำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำค
อื่นของโลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมำะสมกับศักยภำพพื้นท่ีของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

- • ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเทีย่วรูปแบบใหม่
ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มลูค่ำเพิ่มให้กับ
กำรท่องเที่ยวท่ีส้ำคัญของภำค อำท ิ
เชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เมืองเก่ำ 
(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และระนอง)  
 
 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรพัยำกรใหม้ี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น้้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำร
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบท่ี
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีน้้ำท่วมซ้้ำซำก  

• จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตรที่
เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำที่
เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและเมือง และลดผลกระทบ
จำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่ ง เสริมกำรใ ช้พลั งงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
กำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและ
บ้ำบัดน้้ำเสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยที่
เหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
 ปัญญำท้องถิ่น  

 
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ทศ ม ำ เ ล เ ซี ย  แ ล ะ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ ง สั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

• เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพก ำ รผลิ ต ย ำ งพำ ร ำ  
ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั้ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

• ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ส ร้ ำ ง ต ร ำ สิ น ค้ ำ  ( Brand)  
ผลผลิตทำงกำรเกษตร  ที่ เป็นอัตลักษณ์
ประจ้ำถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มี
มูลค่ำเพิ่มสูง 

 

• พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 
 

• พัฒนำแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

• กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

• ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  
 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพ้ืนที่  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

• ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

สงขลำ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
ประชาชนมีคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

• พัฒนำภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร โลจิสติกส์และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

• เศรษฐกิจขยำยตัว และ ประชำชนมีรำยได้
เพิม่ขึ้น 

o จ้ำนวนฟำร์มที่ได้รับรอง มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติทำง กำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม 
(Good Agricultural Practice : GAP) ค่ำ
เปำ้หมำย : จ้ำนวน 980 ฟำร์ม 

 
 
 
 
 
 

• แหล่งอุตสำหกรรมแปรรูปสินคำ้เกษตรเพื่อ
กำรส่งออกท่ีส้ำคญั อำทิ ยำงแปรรูปขั้นต้น 
ไม้ยำงพำรำ และอำหำรทะเลแช่แข็ง และ
เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 
(Rubber City) 

• พื้นที่อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (สะเดำ) 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเปน็
ศูนย์กลำงเศรษฐกิจภำคใต ้

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นต่อปีของมูลคำ่กำรค้ำ
ชำยแดน ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2.5 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศนูย์กลำง
เศรษฐกิจภำคใต ้

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นต่อปีของ รำยได้จำกกำร

ท่องเที่ยว ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 5 
 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 

• จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐำนกำรผลติและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

o ร้อยละพื้นท่ีป่ำจังหวดั สงขลำที่เพิม่ขึ้น  
เป้ำหมำย :ร้อยละ 10 

o จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำร 
พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมสี
เขียวเพิ่มขึ้น  เป้ำหมำย : 200 สถำน
ประกอบกำร 

 

• พัฒนำสงขลำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประชำชนมีคุณภำพ 

• พัฒนำสงขลำให้ประชำชนมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย 

• พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนบน
ฐำนควำมรู้และพหุวฒันธรรม 

• สร้ำงคณุภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ให้
ประชำชน และรักษำฐำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติให้ยั่งยืน 

 

ยะลำ 
คุณภาพชีวิตมั่นคง   
เกษตรมั่งคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

• รำยได้จำกภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น และกลุม่
เกษตรกร  สถำบันเกษตรกร มีควำม
เข้มแข็ง 
 

o ร้อยละของมลูค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น 
(ยำงพำรำ, ทุเรียน, กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ 
และไกเ่บตง) 

o ยกระดับชั้นสหกรณ์จำกช้ัน 2 เปน็ช้ัน 1 
 
 
 
 

 • ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม 

• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้มำตรฐำนและ
ยั่งยืน 
 

o จ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับกำรพัฒนำ 
o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

หมู่บ้ำนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น • พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
• ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในเมืองน่ำอยู่ 

กำรศึกษำมีคณุภำพ อำชีพ มั่นคง 
สุขภำพดี กลุ่มผูไ้ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไมส่งบ ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำสมศีักยภำพและ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

• เสรมิสร้ำงยะลำสันติสุข 
• สังคมมีควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 

หมู่บ้ำน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้ำง ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตำม
แนวทำงประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน 

 
  

 

 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
       

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ  ดังนี้ 
 

 (1)  เงื่อนไข 
- พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่เมืองมีแนวโน้มขยำยตัวด้วย 

 
 (2)  ข้อจ้ากัด 

- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.68 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ 
 

 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
- พ้ืนที่ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำก

โรงแยกแก๊สและปิโตรเลียม 
 

6.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

(1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
(2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
(3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
(4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
(5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
(6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
       

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ ลุ่มน้้ำ
คลองเทพำ สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ  ได้แก่ ภำค
กำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และภำคพัฒนำเมือง รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6.1.5-1 
ถึง ตารางท่ี 6.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 6.1.5-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 

(ภาคการเกษตร) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง ท่ีเชื่อมต่อกับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นท่ีลุ่มน้้ำมีควำมจ้ำกัดด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นท่ีเพำะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 
ตารางท่ี 6.1.5-2 

แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
(ภาคการท่องเที่ยว) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 

ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  
กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย ขณะท่ีกำรใช้ฐำนทรัพยำกร
มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเท่ียว 

-  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ี
ลุ่มน้้ำเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำด
ทะเล พื้นท่ีชุมน้้ำ และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชงิ
วัฒนธรรม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนือ่งจำกผลผลติทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่แหล่งน้้ำ 

-  ควำมต้องกำรน้้ำในภำคอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล มี
ควำมต้องกำร น้้ำจ้ำนวนมำกเป็นพิ เศษ เน่ืองจำก
ข้อก้ำหนดมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้น้้ำซ้้ำ
ในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

 
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
       

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) 

เพื่อใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็ม
ประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี
พัฒนำแล้ว (Urban Development) เป็นกำรท้ำ
ให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท (rural development)  ควบคู่
กันไปด้วย กล่ำวคือ ควรกระจำยควำมเจริญไปยัง
ท้องถิ่นในชนบทด้วย และท้ำให้เกิดกำรพัฒนำ
ควำมเป็นเมืองท่ีมีคุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบ กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ 
ปัญหำขยะ 

 

 

 6.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
  ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน และ 
ไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นต้น รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีเมืองท่องเที่ยวชำยแดน อัตลักษณ์ควำมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ ร่วมกันอย่ำง 
สันติสุข 

(3) เป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น ปลำกุเลำ สำมำรถพัฒนำและยกระดับให้ได้
มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(4) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมือเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำค 

(5) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่มำรถดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

(6) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
       

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำร 
ฮำลำเพื่อกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
6.2  การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้า
สาขาคลองเทพา 
 
6.2.1  วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่  
ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำ และกำร
พัฒนำจัดหำทรัพยำกรน้้ำเป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-
บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการทรัพยากรน ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์
จำกข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

 
(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำได้

รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรม
ชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง 
แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
  
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
       

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 6.2-1 
  
 ทั งนี  จากการประมาณการความต้องการทรัพยากรน ้าและการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า  
ดังตารางที ่6.2-1 ได้ข้อสรุปว่า 
 
  (1)  ปริมาณความต้องการทรัพยากรน ้าตลอดช่วง 20 ปีข้างหน้า ความต้องการทรัพยากรน ้า
ของภาคการบริโภคหลัก (ได้แก่ อุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว การปศุสัตว์ และภาคอุตสาหกรรม)  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการทรัพยากรน ้าภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตภาคการเกษตรและสภาพการใช้ที่ดินในพื นที่ ทั งนี  ถ้าพิจารณาความ
ต้องการทรัพยากรน ้าของภาคการเกษตรในพื นที่เขตชลประทานด้านเดียว ความต้องการทรัพยากรน ้าใน
ภาพรวมจะเพิ่มไม่มาก แต่ถ้าพิจารณาความต้องการทรัพยากรน ้าของภาคการเกษตรนอกพื นที่เขต
ชลประทานร่วมด้วย ความต้องการทรัพยากรน ้าของภาคการเกษตรจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ นมาก ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความขาดแคลนในระยะสั น คือ ไม่เกิน 10-15 ปี และจะมีแนวโน้มลดลงในระยะยาว 
 
  (2)  ปริมาณการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า ด้วยข้อจ้ากัดของพื นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน ้า ท้าให้การพัฒนาพื นที่ที่จะเป็นแหล่งเก็บกักน ้า ทั งในรูปแบบโครงสร้างทางธรรมชาติและ
โครงสร้างสร้างขึ นใหม่ ส่งผลให้ปริมาณการพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า มีเพิ่มขึ นไม่มาก ตลอดระยะ 20 ปี
ข้างหน้า เม่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาและโครงการที่ถูกก้าหนดไว้แล้ว ปริมาณทรัพยากรน ้าที่จะจัดหา
ได้มีเพิ่มขึ นประมาณ 1.5 เท่าจากปริมาณทรัพยากรน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะพัฒนาจัดหา
ทรัพยากรน ้าให้ได้เพิ่มขึ นในอนาคตอาจจะยังคงไม่เพียงพอในระยะยาว 
  
 เม่ือพิจารณาในระยะยาว ปริมาณทรัพยากรน ้ายังขาดแคลนในปริมาณที่มาก ซึ่งแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรน ้าให้กับภาคการบริโภคหลักเป็นสิ่งจ้าเป็น และจ้าเป็นต้องมีมาตรการทางนโยบายและ
มาตรการทางสังคมเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในระยะยาว 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.2-1  

สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 3.93 4.05 4.72 7.74 

2 ท่องเที่ยว 0.56 0.65 0.87 2.11 

3 ปศุสัตว์ 1.05 1.12 1.24 1.52 

4 อุตสำหกรรม 0.67 0.70 0.76 1.03 

5 รักษำนิเวศน ์ 193.36 191.64 191.26 189.36 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 3.06 2.78 2.49 1.92 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  155.19 157.58 161.57 169.54 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 798.76 744.51 654.10 473.28 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 357.82 358.51 362.91 373.22 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 1,156.58 1,103.03 1,017.01 846.51 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 293.64 293.64 293.64 293.64 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 292.94 292.94 292.94 292.94 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 0.70 0.70 0.70 0.70 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (23 โครงกำร)   0.00 4.08 0.00 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (9 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (3 โครงกำร)   0.00 3.36 9.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 161.84 0.00 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 293.64 293.64 462.92 471.92 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต -64.18 -64.87 100.01 98.69 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -862.94 -809.39 -554.09 -374.59 

          
 

ปริมาณทรัพยากรน ้าเกิน / ขาด (Supply - Demand) -64.18 -64.87 100.01 98.69  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -862.94 -809.39 -554.09 -374.59  

 

หมายเหตุ  อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำที่ผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 
6.2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา
คลองเทพา 
 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ ดังนี้ 
 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
  กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ
หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
   จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ.2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ.2565  
   ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 
รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
   ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ
อุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 
 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
  กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
   กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน  
กำรจ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้ ก้ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำรพัฒนำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นงำนที่ริเริ่ม
ใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
   เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำง
เศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำ
อุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 
 
6.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีดขวำงทำงไหล

ของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั้น ควรมี กำร
ปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน้้ำท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ กำรขุด
ลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน จึงมีกำร
ปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่ต่ำงๆ ในฤดูแล้ง  

 
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) จัดการพื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 
  1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า กำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำเพ่ือช่วย
ระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะ
จัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ จ้ำนวน 16 แห่ง  
  2) การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์ เพื่อการระบายน ้าและคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน 
เนื่องจำกปัญหำกำรที่น้้ำไม่สำมำรถระบำยลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน้้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำยเลน 
ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่องน้้ำใน
ป่ำชำยเลยบำงส่วน เพ่ือให้น้้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองเทพำ มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลน 3 
แห่ง ได้แก่ ต้ำบลเกำะสะบ้ำ ต้ำบลปำกบำง อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 
 

(3) การป้องกันน ้าท่วมชุมชนชุมชน 
  โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำร
ป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำมแนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัด
ยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมีฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำ
แห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3  
เป็นแก้ปัญหำหลักที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะ
กลำงไปจนถึงระยะยำว 
 
6.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองเทพำ มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวนประมำณ 178,256 ไร่ มีแผนงำน
กำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง ในจ้ำนวน 178,256 ไร่ 
เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้รำษฎร
สำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำย



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

พ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและ
จ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน 
ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำม
แตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำ
อนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำนปฏิบัติ
สนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ส้ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
6.2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรลดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้
น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ พ้ืนที่น้้ำสำขำคลองเทพำ เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำ
หรือ พ.ศ. 2580 แล้ว พบว่ำ กำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำใน
ภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพ้ืนที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำร
คืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 623.14 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
6.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา  
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ  กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 

  
  
  



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำแล้ว ได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 
(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 

  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) โครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด และแผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอเพ่ือ
น้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
   แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น
น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ได้แก่ กำรขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 7 แห่ง ในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
   กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำ
ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 
  1)  การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
   กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคง 
ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
   เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ มี
ปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ  
  
 (3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก 
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ เท่ำกับ 160.50 ล้ำน ลบ.ม. 
โดยสำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 160.28 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ ในเกณฑ์ดี คือ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ใน
เกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 
       ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 159.70 ล้ำน ลบ.ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบในต้ำบลสะบ้ำย้อย ต้ำบลเปียน อ้ำเภอสะบ้ำย้อย ต้ำบลเทพำต้ำบลล้ำไพล ต้ำบลวังใหญ่ ต้ำบลท่ำ
ม่วง ต้ำบลเกำะสะบ้ำ อ้ำเภอเทพำ เป็นต้น 
     ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 0.58 
ล้ำน ลบ.ม./ปี มีศักยภำพท่ีสำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบต้ำบลปำกบำง อ้ำเภอ
เทพำ เป็นต้น 
    โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 
ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
6.2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา  
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติ เพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูแม่น้้ำล้ำคลอง และแหล่งน้้ำธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญในทุกมิติเพ่ือกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิด
มลพิษทำงน้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ จ้ำนวน 24 แห่ง และกำรน้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด
แล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 5,260 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำมี
แนวโน้มลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำ
สำขำคลองเทพำ ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ 
ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
  โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 

1) น ้าเสียจากชุมชน 
(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน

ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสี ยส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำย
ให้แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า  
ในพ้ืนที่เป้ำหมำย จ้ำนวน 24 แห่ง ในทุกต้ำบล/เขตเทศบำล ที่เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับ
ใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน้้ำ 

   1)  การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพื้นที่
ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต้ำบลล้ำ
ไพล อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงชลำ และเทศบำลต้ำบลท่ำพระยำ อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ 

  2)  การเพิ่มปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียเดิม เป็นกำรฟ้ืนฟูและก่อสร้ำง
ขยำยระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชนที่มีอยู่เดิมให้กลับมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถรับน้้ำเสียได้เพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวของชุมชน โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ มีระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
เดิมที่เสนอให้เพิ่มประสิทธิภำพ จ้ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต้ำบลเกำะแต้ว อ้ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ  
  

 ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำจ้ำนวน 24 แห่ง สำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 5,260 ลบ.ม./วัน โดยประชำชนในลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำจะ
ได้รับประโยชน์จำกลดมลพิษทำงน้้ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  
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             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

6.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา  
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำคลอง
เทพำ มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม ประกอบด้วย 
แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ
กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำคลองเทพำ รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้นลงของ
ระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ้นลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่วนปัจจัยที่มนุษย์
ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้น้้ำจืด
ที่ใช้ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก กำร
เปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน้้ำ
สำยหลักได้ 
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไข
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรอนุรักษ์น้้ำ
เพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันก้ันน้้ำเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
2 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำของคลองเทพำ ต้ำบลเทพำ อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 

ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะ
สั้นและระยะกลำง 

 
6.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
ลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำ งำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซ่ึงท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซ่ึงก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพิ่มข้ึน เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ
พ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
ครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พื้นที่
ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื้นที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ก ำ รบริ ห ำ รจั ด กำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มี ต่อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำย
รองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำร
ด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี  
(เช่น ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำร
ให้สิทธิพิเศษทำงภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อ
กำรน้ำใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่
จะใช้บริหำรจัดกำร 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม 
กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี
เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่
ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม
และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาคลองเทพา 
 (1) กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ ำกัดสิทธิ์บุ คคลและสั งคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำร พ้ืนที่  ได้แก่   
กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำตั้งแต่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
  
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง  
 
 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1-8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 6.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 6.2.2-2 

 

 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าคลองเทพา 

ยุทธศาสตร ์
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากร
น ้า 

แห่งชาต ิ

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

1 1 4.00 286.75 0.00 0 4 286.75 0.00 0                 

2 2 7 965.80 4.72 2,855         7 965.80 4.72 2,855         

  3 9 102.76 0.00 0         6 81.90 0.00 0 3 20.86 0.00 0 

3 5 3 12.67 0.00 0         3 12.67 0.00 0         

4 2 5 25.00 0.00 0         5 25.00 0.00 0         

5 2 16 1,228.53 173.56 160         16 871.74 173.56 160 0 356.79     

6 4 1 9.70 0.05 0         1 9.70 0.05 0         

7 6 2 37.15 0.00 0         2 37.15 0.00 0         

8 6                                 

รวม 47 2,668.36 178.33 3,015 4 286.75 0.00 0 40 2,003.96 178.33 3,015 3 377.65 0.00 0 

 



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.2.2 

รายละเอียดโครงการ 
ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยัง
ขำดแคลนในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 
จ้ำนวน 11 หมู่บ้ำน 

  
สงขลำ/ยะลำ 8.80 

  
สทนช. SEA 8.80 

                

2 1 1 
ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำคลอง
เทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 258.97 

  
กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 129.49 129.49 

               

3 1 1 
ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำคลองเทพำให้ได้
มำตรฐำน(SDGs) 

  
สงขลำ/ยะลำ 2.48 

  
มท. SEA 

 
2.48 

               

4 1 1 
สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมใน
ชุมชนตนเองในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 16.50 

  
มท. SEA 8.25 8.25 

               

5 2 2 แก้มลิงพรุกระจูด 
เกำะ
สะบ้ำ 

เทพำ สงขลำ 400.00 3.30 2,200.00 สทนช. Area Based 
  

133.33 133.33 133.33 
            

6 2 2 แก้มลิงบ้ำนอูเ่รือ 
วังใหญ ่ เทพำ สงขลำ 5.00 0.41 

 
ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 

  
5.00 

              

7 2 2 แก้มลิงพุน้้ำร้อน 
เขำแดง สะบ้ำ

ย้อย 
สงขลำ 30.95 0.10 65.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 

  
30.95 

              

8 2 2 แก้มลิงบิงงิ 
ทุ่งพอ สะบ้ำ

ย้อย 
สงขลำ 30.95 0.42 280.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 

  
30.95 

              

9 2 2 แก้มลิงบูเกะบโูละ 
ธำรคิรี สะบ้ำ

ย้อย 
สงขลำ 30.95 0.02 

 
ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 

  
30.95 

              

10 2 2 แก้มลิงบ้ำนไร ่
สะบ้ำ
ย้อย 

สะบ้ำ
ย้อย 

สงขลำ 30.95 0.41 270.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

30.95 
              

11 2 2 แก้มลิงเพง็ยำ จังหวัดสงขลำ 
สะบ้ำ
ย้อย 

สะบ้ำ
ย้อย 

สงขลำ 437.00 0.06 40.00 สทนช. Area Based 
  

145.67 145.67 145.67 
            

12 2 3 
ขุดลอกคูระบำยน้้ำ หมู่ 4 ต้ำบลกำ
ตอง อ้ำเภอยะหำ จงัหวัดยะลำ  

กำตอง ยะหำ ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

13 2 3 
คูระบำยน้้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ต้ำบลกำบังจังหวัดยะลำ  

กำบัง 
 

ยะลำ 5.00 
  

อ้ำเภอยะหำ แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

14 2 3 

คูระบำยน้้ำ คสล. ติดฝำปิดตะแกรง
เหล็ก 
กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้ำงคูระบำย
น้้ำ คสล. ติดฝำปิดตระแกรงเหลก็       

  
ยะลำ 5.00 

  
อ้ำเภอยะหำ แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

15 2 3 แก้มลิงทุ่งพอ 
ทุ่งพอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 30.95 

  
ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 

  
30.95 

              

16 2 3 
แก้มลิงเพง็ยำ พร้อมอำคำร
ประกอบ 

สะบ้ำย้อย สะบ้ำย้อย สงขลำ 30.95 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

30.95 
              

17 2 3 

สะพำนรถยนต ์ทำงหลวงหมำยเลข 
4085 ที่ กม.20+708 สะพำนยำว 
38.00 ม.ขนำด (2x7.00) + 
(1x10.00)+ (2x7.00) ควำมกว้ำง 
7.00 ม.และที่ กม.20+786 สะพำน
ยำว 36.00 ม.ขนำด (2x7.00) +(1x 
8.00) + (2x7.00) ควำมกว้ำง 7.00 ม. 

สะบ้ำย้อย สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

18 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลด
ยอดน้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบ
กำรกลับมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
คลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 1.50 

  
สทนช. SEA 

       
1.50 

         



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
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P 
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ท่ีตั งโครงการ 
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าม

จุ 
(ล
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.) 
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ร่)
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ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
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าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

19 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วม
ในล้ำน้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญให้
ป้องกันน้้ำล้นตลิง่ในคำบกำรเกิด
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 16.88 

  
สทนช. SEA 

       
16.88 

         

20 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนอง
สูงสุดที่คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี 
ในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 2.48 

  
สทนช. SEA 

       
2.48 

         

21 3 5 
เข่ือนป้องกันตลิง่รมิคลองตำชี 
(ระยะที่ 2) ต้ำบลตำชี อ้ำเภอยะหำ 
จังหวัดยะลำ  

ตำชี ยะหำ ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

22 3 5 
โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะตลิง่
ริมคลองตำชี อ้ำเภอยะหำ จงัหวัด
ยะลำ  

 
ยะหำ ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

23 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำคลอง
เทพำ 178,256 ไร่ 

  
สงขลำ/ยะลำ 2.67 

  
ทส. SEA 

  
2.67 

              

24 4 2 
ซ่อมแซมระบบท่อสง่น้้ำฝำยคลอง
น้้ำใส (ปชด.) โครงกำรชลประทำน
ยะลำ 

บำละ กำบัง ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

25 4 2 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำฝำยบ้ำนสี่สบิ 
(ปชด.) โครงกำรชลประทำนยะลำ 

บำละ กำบัง ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

26 4 2 
ขุดลอกคลองลโูปบ๊ำตูดือแร หมู่ 8 
ต้ำบลบันนังสตำ อ้ำเภอบันนังสตำ 
จังหวัดยะลำ 

บันนังสตำ บันนังสตำ ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

27 4 2 
ขุดลอกคลองถ้้ำกระแซงหมู่ 5 
ต้ำบลบันนังสตำ อ้ำเภอบันนังสตำ 
จังหวัดยะลำ  

  
ยะลำ 5.00 

  
ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

28 4 2 
ซ่อมแซมฝำยบ้ำนไร่เหนือ พร้อม
ระบบท่อส่งน้้ำ โครงกำร
ชลประทำนสงขลำ 

บำโหย สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

29 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนนิบง กำบัง กำบัง ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

30 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยคลองทเุรียน บำละ กำบัง ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

31 5 2 
โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำ 
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้ำงฝำยชะลอ
น้้ำเพื่อกักเกบ็น้้ำใช้ในฤดูแล้ง  

  
ยะลำ 5.00 

  
ทสจ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

32 5 2 
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้้ำล้น ต้ำบล
บำละ กจิกรรมหลกัที่ 1 ก่อสร้ำง
ฝำยแบบท่อบอ่ จ้ำนวน 4 ฝำย  

  
ยะลำ 5.00 

  
อ้ำเภอกำบงั แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

33 5 2 
ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนท่ำไทรพร้อม
อำคำรประกอบ 

ล้ำไพล เทพำ สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

34 5 2 
ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนคลองหำร  
ระยะ 2 

ประกอบ นำทวี สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

35 5 2 ฝำยบ้ำนถ้้ำครก คูหำ สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.24 160.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

36 5 2 
ระบบสง่น้้ำฝำยถ้่ำครกพร้อมอำคำร
ประกอบ 

คูหำ สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

37 5 2 ฝำยคลองล้ำทบั ระยะ 1 ทุ่งพอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.01 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

38 5 2 อ่ำงฯ คลองผักบุง้ ทุ่งพอ สะบ้ำย้อย สงขลำ 400.00 9.00 
 

สทนช. Area Based 
  

100.00 100.00 100.00 100.00 
           

39 5 2 
ระบบสง่น้้ำบ้ำนบันนังลมิำพรอ้ม
อำคำรประกอบ 

ธำรคีรี สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.03 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

40 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยคลองหำดทรำย ธำรคีรี สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 2.40 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              



  บทที่ 6 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาคลองเทพา 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 6-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 6.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

41 5 2 ฝำยบ้ำนปลำยโหย บำโหย สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00 0.04 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

42 5 2 
ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 
ไร่ จ้ำนวน 7 แห่ง ในลุ่มน้้ำคลอง
เทพำ 

  
สงขลำ 7.40 0.37 

 
สทนช. SEA 

  
7.40 

              

43 5 2 
ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำน
ขนำด 725-1,100 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่ม
น้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 47.55 1.19 

 
สทนช. SEA 

  
15.85 15.85 15.85 

            

44 5 2 
กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำ
บำดำล 

  
สงขลำ/ยะลำ 713.58 160.28 

 
ทบ. SEA 

  
71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 71.36 

     

45 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนลีแต กำบัง กำบัง ยะลำ 9.70 0.05 
 

ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

9.70 
              

46 7 6 
ปรับปรงุรอ่งน้้ำเขตป่ำชำยเลนลุ่ม
น้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 24.69 

  
จท. SEA 

  
24.69 

              

47 7 6 
เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลในลุ่มน้้ำคลองเทพำ 

  
สงขลำ/ยะลำ 12.46 

  
ยผ. SEA 

  
12.46 

              

      รวม 2,668.36 178.33 3,015.00 
  

146.54 140.21 828.83 466.21 466.21 171.36 71.36 92.22 71.36 71.36 71.36 71.36 - - - - - 

 

 



 บทที่ 7 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 
 
  



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 7 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 

7.1  สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง คิดเป็นร้อยละ 5.52 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุม
พ้ืนที่ อ้ำเภอโคกโพธิ์ อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอแม่ลำน อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอยะหริ่ง 
อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอเมืองจังหวัดยะลำ อ้ำเภอเทพำ อ้ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ พ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำดังแสดงในรูปที่ 7.1.1 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใตฝ้ั่งตะวันออกตอนล่ำง ประกอบด้วย พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 3 พ้ืนที่แยกจำกกัน 
โดยมีพ้ืนที่ลุ่มน้้ำคลองเทพำ และลุ่มน้้ำปัตตำนีแทรกระหว่ำงกลำง ดังนี้ 
 (1) พ้ืนที่ส่วนที่ 1 เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้ำขนำดเล็กอยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำคลองนำทวี และลุ่มน้้ำคลองเทพำ  
ในเขต อ้ำเภอเทพำ มีต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้ซึ่งเป็นภูเขำเตี้ยๆ ล้ำน้้ำในพ้ืนที่เป็นคลองขนำดเล็กสำยสั้นๆ  
ยำวประมำณ 5-10 กิโลเมตร ระบำยลงสู่พรุกลำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำแล้วจึงระบำยออกสู่อ่ำวไทยทำงด้ำนทิศเหนือ 
 
 (2) พ้ืนที่ส่วนที่ 2 อยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำเทพำ และลุ่มน้้ำปัตตำนี หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ลุ่มน้้ำคลอง
ท่ำเรือ” มีคลองท่ำเรือเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก ต้นน้้ำอยู่ทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นแนวภูเขำสูงในเขต อ้ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตำนี คลองท่ำเรือ ประกอบด้วย คลองขนำดเล็กหลำยสำยมำรวมกัน เช่น คลองท่ำส ำน คลองตูหยง  
คลองสำยโฮ คลองชะเมำ คลองพำน คลองทุ่งเหนือ คลองทรำยขำว คลองตำแปด คลองท่ำสวย และไหลออก
ทะเลได้หลำยทำง เช่นบริเวณบ้ำนเกำะแลหนัง และบ้ำนต้นหยงเปำว์ ในเขต อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี 
ควำมยำวของคลองท่ำเรือจำกบริเวณต้นน้้ำถึงจุดไหลออกสู่ทะเลประมำณ 60 กิโลเมตร 
 
  (3) พ้ืนที่ส่วนที่ 3 อยู่ระหว่ำงลุ่มน้้ำปัตตำนี และลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี มีล้ำน้้ำหลัก 2 สำย คือ  
คลองยะหริ่ง และคลองบำงมะรวด คลองยะหริ่งมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่ม
น้้ำ ไหลขึ้นมำทำงทิศเหนือสู่พ้ืนที่รำบในเขต อ้ำเภอยะหริ่ง ไหลผ่ำนตัว อ้ำเภอยะหริ่ง ออกสู่อ่ำวบำงปูหรืออ่ำว
ปัตตำนีที่บ้ำนบำงปู อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี คลองยะหริ่ง ประกอบด้วย คลองสำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลอง
ยำมู คลองสำบัน คลองบำนอ คลองลำงสำด เป็นต้น ส่วนคลองบำงมะรวด เป็นคลองท่ีเล็ก และสั้นกว่ำคลองยะ
หริ่ง ต้นก้ำเนิดแยกจำกคลองชลประทำนทำงด้ำนทิศใต้แล้วไหลลงสู่อ่ำวไทยที่บ้ำนบำงมะรวด อ้ำเภอปะนำเระ 
จังหวัดปัตตำนี รวมควำมยำวประมำณ 17.05 กิโลเมตร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 7.1-1 แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

7.1.1  บริบทลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 1,675.03 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนพฤศจิกำยน (374.82 มม./ปี) 

และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (26.12 มม./ปี) 
- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 611.01 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนธันวำคม 

(224.19 ล้ำน ลบ.ม.) และต่้ำสุดเดือนเมษำยน (12.79 ล้ำน ลบ.ม.) 
- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 68.45 ตร.กม. หรือร้อยละ 1.48 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติ คือ อ่ำวปัตตำนี 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยำนแห่งชำติน้้ำตก

ทรำยขำว เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำปะช้ำง เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำแหลมขำม 
- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 149.39 ล้ำน ลบ.ม.  
- ดินในพื้นท่ีส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียว มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง  
- อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 

0.94 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
- ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 3.5)  

สูงกว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 
 
7.1.2  สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- กำรกระจำยน้้ำประปำไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน คุณภำพน้้ำประปำไม่ดี น้้ำกร่อย เป็นสนิม 

- มีกำรปนเปื้อนของน้้ำเสีย โดยซึมเข้ำมำยังบ่อน้้ำตื้นที่ใช้อยู่ 
- คุณภำพน้้ำบำดำลไม่ดี มีสีและมีกลิ่น 

 

 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 

- กำรท้ำกำรเกษตรเกือบทั้งหมดเป็นพืชเชิงเดี่ยว ฤดูแล้งน้้ำไม่เพียงพอต่อกำรเกษตร ขำดพ้ืนที่
เก็บกักน้้ำ 

- มีกำรปนเปื้อนสำรเคมี เช่น ยำฆ่ำหญ้ำ สำรเคมีที่ใช้ในสวนยำง ในล้ำคลองธรรมชำติ 
- พ้ืนที่ท่องเที่ยวใกล้ทะเล ประสบปัญหำเรื่องน้้ำเสียและกำรระบำยของน้้ำ  

- ขำดน้้ำในภำคอุตสำหกรรม 

- โรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล ฮำลำล รีสอร์ท ท่องเที่ยวที่ใช้น้้ำมำกขึ้น 

 

 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- ปัญหำน้้ำทะเลหนุน  
- ถนนกีดขวำงทำงน้้ำ ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมซ้้ำซำกเวลำฝนตก 

- พ้ืนที่กลำงน้้ำมีปัญหำน้้ำท่วมซ้้ำซำกทุกปีในเดือนธันวำคม มีผลต่อกำรท้ำมำหำกิน กำรท้ำสวน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

- ปัญหำน้้ำท่วมชุมชนแนวคลองอู่ตะเภำ 

- พ้ืนที่ปลำยน้้ำมีปัญหำกำรขยำยตัวพ้ืนที่ป่ำชำยเลนโดยมีกำรสะสมของตะกอนดินรุกล้้ำที่ท้ำกิน
ของชุมชน มีกำรสะสมของตะกอนดินกั้นขวำงทำงน้้ำ 

 

 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- น้้ำในคลองสกปรกไม่สำมำรถน้ำน้้ำมำใช้อำบและดื่มกินได้เหมือนในอดีต  

- มีปัญหำน้้ำเค็มรุกล้้ำ  
- มีปัญหำน้้ำทิ้งจำกอุตสำหกรรม จำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ และกำรปนเปื้อนสำรเคมีจำก

กำรเกษตร น้้ำเสียชุมชนน้้ำเสียจำกห้องน้้ำห้องส้วมลงสู่แม่น้้ำล้ำคลอง 

   

(5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- พ้ืนที่ต้นน้้ำถูกบุกรุกท้ำลำยป่ำ เพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
   

(6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- ขำดบุคลำกรในกำรซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 

- ขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

- กำรก้ำหนดนโยบำยไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ตรงจุด ไม่สร้ำงควำมยั่งยืน 

- กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่เข้มงวด  
- ขำดกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชน 

- ขำดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

7.1.3 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
  แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่  
ซึ่ งประกอบด้วย แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้   
พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำจังหวัดสงขลำ แผนพัฒนำจังหวัดปัตตำนี และแผนพัฒนำจังหวัด
ยะลำ สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
กำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7.1.3-1 
ดังนี้  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  

 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับ
โลก  
 
เป็นศูนย์ กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน
ของประเทศ และ 
 
เมื อง เศรษฐกิจ เ ช่ือมโยง
กำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำค
อื่นของโลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น 
ข้ำว (ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บ
นก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน 
มังคุด ส้มโอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมน
ไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็น
สินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสัตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

- • ส่ ง เสริมกำรท่องเที่ ยวชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเทีย่วรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง 
มูลค่ำเพิม่ให้กับกำรท่องเที่ยวท่ีส้ำคัญของ
ภำค อำทิ 
เชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม เมืองเก่ำ 
(สงขลำ พังงำ สตูล นครศรีธรรมรำช และ
ระนอง)  
 
 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของชุมชน 
ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน กำรปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน น้้ำ 
ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยกำรผลิต
ที่มีประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสัตว์
น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระ เบี ยบและก้ ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีน้้ำท่วมซ้้ำซำก  

• จัดหำน้้ำเพื่อกำรบริโภคอุปโภคและกำรเกษตรที่
เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำที่
เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและเมือง และลดผลกระทบ
จำกปัญหำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่ ง เ ส ริ มกำร ใ ช้พลั ง ง ำนทดแทนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัดน้้ำ
เสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  

 
  



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประ เทศมำ เ ล เ ซี ย  และ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ งสั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

• เ พิ่ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ ำพกำ รผลิ ต ย ำ งพำ ร ำ  
ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั้ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

• ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยง
กุ้งและสัตว์น้้ำชำยฝั่งเพื่อ กำรส่งออกและ
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่จั งหวัด
ปัตตำนี และนรำธิวำส 

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพ่ิมควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้ำถิ่น
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น นวัตกรรม 
ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่ม
สูง 

 

• พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 

• สนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือและระบบโลจิสติกส์
ที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรใช้ท่ำเรือในเชิง
พำณิชย์ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือปัตตำนี ท่ำเทียบ
เรือนรำธิวำส  ให้สำมำรถรองรับกำรขนส่ง
สินค้ำ Feeder ไปยังท่ำเรือของมำเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  
 

• พัฒนำแหล่ งท่อง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

• กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

• ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  
 

• พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้้ำ ลุ่มน้้ำ เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยพื้นที่เศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้้ำ (ลุ่มน้้ำปัตตำนี 
แม่น้้ำสำยบุรี และลุ่มน้้ำบำงนรำ) 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพื้นที่  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

• ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
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ตารางท่ี 7.1.3-1 (ต่อ) 
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สงขลำ 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
ประชาชนมีคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

• พัฒนำภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม 
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
บริกำร โลจิสติกส์และโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

• เศรษฐกิจขยำยตัว และ ประชำชนมีรำยได้
เพิ่มขึ้น 

จ้ำนวนฟำร์มที่ได้รับรอง มำตรฐำนกำรปฏิบัติ
ทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good 
Agricultural Practice : GAP) คำ่เปำ้หมำย : 
จ้ำนวน 980 ฟำร์ม 
 
 
 
 
 
 

• แหล่งอุตสำหกรรมแปรรูปสินคำ้เกษตรเพื่อ
กำรส่งออกท่ีส้ำคญั อำทิ ยำงแปรรูปขั้นต้น 
ไม้ยำงพำรำ และอำหำรทะเลแช่แข็ง และ
เป็นทีต่ั้งของนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 
(Rubber City) 

• พื้นที่อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน (สะเดำ) 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเปน็
ศูนย์กลำงเศรษฐกิจภำคใต ้

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP)  ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นต่อปีของมูลคำ่กำรค้ำ
ชำยแดน ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 2.5 

• พัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว 
อุตสำหกรรมเกษตร เพื่อรองรบักำรพัฒนำเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศนูย์กลำง
เศรษฐกิจภำคใต ้

 
ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นต่อปีของ รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 5 
 

• อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 

• จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นฐำนกำรผลติและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

o ร้อยละพื้นที่ป่ำจังหวัด สงขลำที่เพิม่ขึ้น  
เป้ำหมำย :ร้อยละ 10 

o จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
และยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมสเีขียว
เพิ่มขึ้น  เป้ำหมำย : 200 สถำน
ประกอบกำร 

 

• พัฒนำสงขลำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประชำชนมีคุณภำพ 

• พัฒนำสงขลำให้ประชำชนมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย 

• พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนบน
ฐำนควำมรู้และพหุวัฒนธรรม 

• สร้ำงคณุภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ให้
ประชำชน และรักษำฐำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติให้ยั่งยืน 

 

ปัตตำน ี
เมืองเกษตรอุตสาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
คุณภาพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ที่สันติสุข 

• ผลผลติทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมำณ
และคณุภำพมศีักยภำพทำงกำรตลำด 

 
 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ้ำนวนแปลง/ฟำร์มที่

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติที่ดีและ
เหมำะสม 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมวลรวมภำคเกษตร 
o ร้อยละทีเ่พิ่มของกำรสร้ำงงำนอำชีพแก่

ประชำชนจำกเกษตรอุตสำหกรรมใน
ระบบประกันสังคม 

 
 
 
 
 

• กำรสร้ำงเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จำกฐำน
เกษตรอุตสำหกรรม ผลผลติฮำลำล กำรค้ำ
กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 

• ผลิตภณัฑ์ฮำลำลมีคณุภำพ มีคณุค่ำ และมี
มูลค่ำเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

• ปัตตำนีเป็นเมืองที่น่ำลงทุน กำรคำ้ กำร
บริกำร เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

• เกษตรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรบริกำร และ
กำรท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน และ
สร้ำงโอกำสแก่ชุมชน ประชำกร 

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรจ้ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ฮำลำล 
o จ้ำนวนผลติภณัฑฮ์ำลำลที่ได้รับกำรพัฒนำ

เพื่อเพิ่มมูลค่ำสู่กำรค้ำ 
 

• กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 

 
o อัตรำกำรขยำยตัวของรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรค้ำ 

กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
 

• ทรัพยำกรธรรมชำตมิีควำมอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น ปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม 
 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำไม ้
o ร้อยละของหมู่บำ้น ชุมชน ท่ีมีกำรบริหำร

จัดกำรและใช้ประโยชน์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดลอ้มอย่ำง
ชำญฉลำด 

 
 
 
 

• ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
น่ำอยู่ ภูมิปัญญำเกดิคุณคำ่ มูลคำ่เพิ่ม 
และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้

• หมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพในกำร
พึ่งตนเองมำกขึ้น 

• ประชำชน มีคุณภำพ มีองค์ควำมรู้ มี
สุขภำพดี มีควำมมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 
 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของชุมชนที่สำมำรถ
บริหำรจดักำรภัยพิบัติที่เกดิขึ้นในพ้ืนท่ีได ้

o ประชำชนมีควำมปลอดภยั สำมำรถ
ด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข และมีควำม
เชื่อมั่นต่อรัฐ 

 
 

 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการ 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ยะลำ 
คุณภาพชีวิตมั่นคง   
เกษตรมั่งคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

• รำยได้จำกภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น และ
กลุ่มเกษตรกร  สถำบันเกษตรกร มีควำม
เข้มแข็ง 
 

o ร้อยละของมลูค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น 
(ยำงพำรำ, ทุเรียน, กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ 
และไกเ่บตง) 

o ยกระดับชั้นสหกรณ์จำกช้ัน 2 เปน็ช้ัน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม 

• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้มำตรฐำนและ
ยั่งยืน 
 

o จ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับกำรพัฒนำ 
o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

• หมู่บ้ำนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
เพิ่มขึ้น 

• พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
• ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในเมืองน่ำอยู่ 

กำรศึกษำมีคณุภำพ อำชีพ มั่นคง 
สุขภำพดี กลุ่มผูไ้ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไมส่งบ ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำสมศีักยภำพและ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

• เสรมิสร้ำงยะลำสันติสุข 
• สังคมมีควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 

หมู่บ้ำน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้ำง ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตำม
แนวทำงประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน 

 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

7.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
  เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังนี้ 

  
 (1)  เงื่อนไข 

- พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้พ้ืนที่เมืองมีแนวโน้ม

ขยำยตัวด้วย 
 

 (2)  ข้อจ้ากัด 
- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 1.96 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ 
 

 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำม

นโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชำยแดน เป้ำหมำยกำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรม
อำหำร และกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
 

7.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้
เพียงพอ แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และ
สร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

  (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
  (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
  (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
  (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
  (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
  (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 กำรพ ัฒนำทำงเล ือกเช ิงย ุทธศำสตร ์กำรพ ัฒนำและกำรบร ิหำรจ ัดกำรทร ัพยำกรน้้ำใน  
พื ้นที ่ลุ ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ 
ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำคกำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่7.1.5-1 ถึง ตารางท่ี 7.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 7.1.5-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ภาคการเกษตร) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูงท่ีเชื่อมต่อกับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

-  ปรับเปลี่ยนกำรใช้พ้ืนท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้น ท่ีลุ่ม น้้ำมีควำมจ้ำกัด 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้น ท่ี
เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 7.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้ มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย ขณะท่ีกำรใช้ฐำนทรัพยำกร
มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเท่ียว 

-  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ  

-  พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มน้้ำเป็น   แหล่ง
ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำดทะเล พื้นท่ีชุม
น้้ำ และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่
แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำกข้อก้ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้ น้้ำซ้้ ำ ใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

 
  



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ เพื่อใช้โครงสร้ำง

พื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็มประสิทธิภำพ  
- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี

พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำ
ท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควร
กระจำยควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย 
และท้ำให้ เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมือง ท่ีมี
คุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบ กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ 
ปัญหำขยะ 

 

 

7.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
 ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน นำข้ำว และ
ไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีเมืองท่องเที่ยวชำยแดน อัตลักษณ์ควำมเป็นสังคมพหุ วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำง 
สันติสุข 

(3) เป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น ปลำกือเลำห์ สำมำรถพัฒนำและยกระดับให้ได้
มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(4) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมือเพ่ือรองรับกำรพฒันำเศรษฐกิจในภำค 

(5) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่มำรถดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

(6) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 
 
7.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนทีลุ่่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรฮำลำล 
เพ่ือกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
7.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 
7.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่  
ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่ อยตำม
บริบทของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำ 
และกำรใช้น้้ำเป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค และกำร
ท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ 

(1) ความต้องการทรัพยากรน ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์
จำกข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่ภำคใต้
ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่  

(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำได้
รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรม
ชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง 
แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ     
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือก
ในกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 7.2-1 
 

ตารางท่ี 7.2-1  
สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 11.31 11.70 13.97 20.99 

2 ท่องเที่ยว 0.65 0.76 1.00 2.40 

3 ปศุสัตว์ 2.00 2.13 2.36 2.90 

4 อุตสำหกรรม 1.85 1.93 2.10 2.84 

5 รักษำนิเวศน ์ 100.08 96.26 95.52 92.85 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 37.57 35.56 33.55 29.53 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  682.19 689.70 702.23 727.29 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 456.29 436.66 403.96 338.56 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 835.64 838.04 850.72 878.81 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 1,291.92 1,274.70 1,254.69 1,217.36 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 931.89 931.89 931.89 931.89 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 356.66 356.66 356.66 356.66 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 5.38 5.38 5.38 5.38 

  1.3 ผันน้้ำจำกลุ่มน้้ำปัตตำน ี 569.84 569.84 569.84 569.84 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (51 โครงกำร)   0.00 0.87 1.27 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (11 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (0 โครงกำร)         

  2.3 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 161.68 34.19 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 931.89 931.89 1,094.44 1,129.90 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต 96.25 93.85 243.71 251.09 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -360.04 -342.81 -160.25 -87.47 

ผันน ้าจากลุ่มน ้าปัตตานีเพิ่มเติม 0.00 88.00 88.00 88.00 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้า เกิน / ขาด (Supply - Demand) 96.25 181.85 331.71 339.09  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -360.04 -254.81 -72.25 0.53  

หมายเหตุ  อุปทำน คือ ปริมำณน้ำ้ที่ส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเปน็รำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปรมิำณน้ำ้ท่ำท่ีผ่ำนจดุพิจำรณำโดยไม่จำ้เป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

7.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ลุ่ มน ้าสาขาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 
7.2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
  กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ
หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
       จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ
ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง จ้ำนวน 45 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผน
ยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  
   ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 
จ้ำนวน 45 หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
          ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ
อุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทนุที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 
 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
  กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่ เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ำนมำตรฐ ำนประปำดื่มได้  ก้ำหนดแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำน
กำรพัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
แต่เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัย

และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 
2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้อง
ใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หน่วยงำนหลัก 
 
7.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ตอนล่าง 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพื้นที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่ง
กีดขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำน
เศรษฐกิจในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 

1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มี
สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีดขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วม
เป็นบริเวณกว้ำง ดังนั้นควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรไหลและลดระดับน้้ำท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ  กำร
ขุดลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน 
จึงมีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพื้นที่ต่ำง ๆ ในฤดูแล้ง  

 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) จัดการพื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 
1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า กำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำเพ่ือช่วย

ระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำน้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะ
จัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  

2) การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์เพื่อการระบายน ้า และคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน 
เนื่องจำกปัญหำกำรที่น้้ำไม่สำมำรถระบำยลงสู่ทะเลได้ ในช่วงน้้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำย
เลน ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุง
ร่องน้้ำในป่ำชำยเลยบำงส่วน เพ่ือให้น้้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ตอนล่ำงมี
พ้ืนที่ป่ำชำยเลน 5 แห่ง ได้แก่ บริเวณชำยทะเล ต้ำบลต้ำบลเกำะสะบ้ำ อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ ต้ำบลท่ำก้ำช้ำ 
อ้ำเภอหนองจิก ต้ำบลบำงปู ต้ำบลหนองแรต ต้ำบลยำมู อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี 

 
(3) การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม

พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดย
มีฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) 
จำก ส้ำนักงำนทรพัยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ
หลักท่ีเกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 
 
7.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรของพื นที่ลุ่มน ้าสาขภาคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อม
โทรมและป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำ
ต้นน้้ำ เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมจ้ำนวนประมำณ 
22,199 ไร่ แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง  
ในจ้ำนวน 22,199 ไร่ เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำม
พระรำชด้ำริ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืช



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

หลำกหลำยชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง 
และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่
ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูก
ต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่
มีควำมหลำกหลำย และมีควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่
ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ 
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
7.2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรลดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำร
ใช้น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำหรือ พ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูก
สำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่ง
พ้ืนที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำรคืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมลดลงถึง 201.79  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
7.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่ง  
 ตะวันออกตอนล่าง 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• พัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงแล้ว ได้กรอบ
แผนงำนสรุปได้ดังนี ้

(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัด แผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนรวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ 
เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
 แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น

น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว รวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและที่ปรึกษำเสนอแนะ ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ได้แก่กำร
ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 86 แห่งในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
 กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำ

ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
อำทิ กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำน
รวมถึงข้อเสนอแนะของประชำขนและที่ปรึกษำเสนอแนะ 

 
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  

  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า  
   เป็นกำรเ พ่ิม พ้ืนที่ รับประโยชน์  เ พ่ือส่ ง เสริมควำมมั่นคงภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
   เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพ 
ภูมิประเทศ และมีผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก 
ในโครงกำรต่ำงๆ มีปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำร 
ส่งน้้ำต่้ำ  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ เท่ำกับ 141.86 
ล้ำน ลบ.ม. โดยสำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 149.39 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ใน
เกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ดังนี้ 
  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 141.86 ล้ำน ลบ.ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10 -20 ลบ.ม./ชม.หรือ
มำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบใน ต้ำบลท่ำเรือ ต้ำลบ่อทอง ต้ำบลดอนรัก ต้ำบลเกำะเปำะ ต้ำบลสิปะสะโง อ้ำเภอโคก
โพธิ์ ต้ำบลต้ำบลปิตูมุดี ต้ำบลยะรัง ต้ำบลสะดำวำ อ้ำเภอยะรัง ต้ำบลตะโละกำโปร์ ต้ำบลจะรัง ต้ำบลตันหยง
ดำลอ ต้ำบลตันหยงจึงงำ ต้ำบลตอหลัง ต้ำบลตำแกะ ต้ำบลตำลีอำยร์ อ้ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี เป็นต้น 
  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 7.53 
ลบ.ม./ปี มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบในต้ำบลปะโด ต้ำบลตรัง 
ต้ำบลถนน ต้ำบลกระหวะ อ้ำเภอมำยอ เป็นต้น 
  โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุน 

ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง
และระยะยำว 

 

7.2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ตอนล่าง 
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสีย
จำกครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิด
มลพิษทำงน้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง จ้ำนวน 101 แห่ง กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่ งแวดล้อม โดยกำรน้ำน้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้ว
กลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 14,343 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีขีดควำมสำมำรถ (Carrying Capacity) ในกำรรองรับ
มลพิษได้ของแม่น้้ำมีแนวโน้มลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำร
คุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และ
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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อนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำร
ระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
  กำรป้องกันกำรเกิดน้้ ำ เสียที่ ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ ำ เสีย  
ณ แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 

1) น ้าเสียจากชุมชน 
(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน

ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 
(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร

ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) รวมทั้งน้ำ
น้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมและไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้
กฎหมำยให้แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำงน้้ำในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง จ้ำนวน 101 แห่ง 

1)  การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำ
เสียส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) เทศบำลต้ำบลปะนำเระ อ้ำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี 2) เทศบำลต้ำบลรูสะมิแล อ้ำเภอเมือง



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี 3) เทศบำลต้ำบลบำงปู ต้ำบลยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี และ4) เทศบำลต้ำบลบ่อทอง 
อ้ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี 
  2)  การเพิ่มปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียเดิม เป็นกำรฟ้ืนฟูและก่อสร้ำง
ขยำยระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชนที่มีอยู่เดิมให้กลับมำใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถรับน้้ำเสียได้เพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวของชุมชน โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง มีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเดิมที่เสนอให้เพ่ิมประสิทธิภำพ จ้ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบำลต้ำบลสะบำรัง 
อ้ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี  
 

 ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุม ก้ำกับ และบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำจ้ำนวน 101 แห่ง ประชำชนในลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำงจะได้รับประโยชน์จำกลดมลพิษทำง
น้้ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  

 

7.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 ตอนล่าง 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ 1 ด้ำน คือ กำรรุก
ล้้ำของน้้ำเค็ม ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและ
เตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำภำคใต้ฝั่ งตะวันออกตอนล่ำง รำยละเอียดของ
แผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้นลงของ
ระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรข้ึนลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่วนปัจจัยที่มนุษย์
ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้น้้ำจืด
ที่ใช้ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก 
กำรเปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำง ๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำ
น้้ำสำยหลักได้ 
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไข
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรอนุรักษ์น้้ำ
เพื่อรักษำระบบนิเวศน์ และบ้ำบัดน้้ำเสียและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มข้นตำมยุทธศำสตร์ที่ 6 ให้มีคัน
กั้นน้้ำเค็ม ในพื้นที่ 43 แห่ง ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพื้นที่ลุ่มน้้ำ 43 แห่ง บริเวณพ้ืนที่



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ปำกน้้ำของคลองกำแล คลองแคนำ คลองสำยสมอ ต้ำบลบำงเขำ คลองบำกำมูดอ ต้ำบลท่ำก้ำซ้ำ คลองกอ
ลอกรือบอ ต้ำบลบำงตำวำ อ้ำเภอหนองจิก คลองสุหงำบำรู ต้ำบลรูสะมิแล คลองอำโลฮะ คลองฮำโลบำรู 
คลองอำโลจีนอ คลองอะโลกู ต้ำบลบำนำ อ้ำเภอเมืองปัตตำนี คลองดีแซ ต้ำบลบำรำไหม คลองบำงปู คลองตำ
เงำะ ต้ำบลบำงปู คลองกอและ ต้ำบลแหลมโพธิ์ อ้ำเภอยะหริ่ง คลองบำงระมำด ต้ำบลบ้ำนกลำง อ้ำเภอ
ปำนะเระ จังหวัดปัตตำนี และคลองตูหยง ต้ำบลปำกบำง อ้ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ 
ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง 

 
7.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน ้า 
 สาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
    
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่ จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพฒันำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์
และเป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 
ด้ำน คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำย
ท้ำงำนร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่รว่มกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้
มีคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือ
กำรพัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จด
ทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ 
กำรฟ้ืนฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะ
ช่วยกันในกำรด้ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ ำหมำย
ระดับพ้ืนที่ ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น ( 1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย 
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับ
พ้ืนที่ได้อย่ำงครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
พัฒนำกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ
ต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำ
หน้ำที่ก้ำกับดูแลกำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ 
พ้ืนที่ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้้ำผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพ้ืนที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำ
ไม่ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เครื่ อ งมื อ เชิ ง ก ำรบริ ห ำรจั ดกำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มี
กฎหมำยรองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบี ยบ หรือกฎหมำย 
เพ่ือให้กำรด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่
กำรด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (เช่น 
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับกำรกระท้ำ
ผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำรให้สิทธิพิเศษทำง
ภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำที่มี
บริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำใช้มำตรกำรทำงกำร
คลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เก่ียวข้องกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ 
กำรปรับกำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุ น 
กำรส่งเสริม กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูก
พิจำรณำในเชิงกำรเงินทั้งหมด 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ทีเ่กี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี
เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร
ที่ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัย
ทำงธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) 
หลักกำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) 
หลักกำรกำรเก็บส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคบัใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบ  
ต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำร
จัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำรลงโทษ
ผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่ เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วม
ด้ำเนินกำร ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำน
เฉพำะกิจ หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำ
เสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำร
กระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม
และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำร
ที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่ ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับ
พ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2) แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ใน
ระดับพ้ืนทีลุ่่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำ ตั้งแต ่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน

ระยะสั้นและระยะกลำง 

 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1-8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 7.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 7.2.2-2 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 

ยุทธศาสตร ์

SIDP 

แผน 

แม่บท 

ทรัพยากรน ้า 

แห่งชาต ิ

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พท.ชป. 

(ไร่) 

ระยะสั น 

(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 

(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 

(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื น

ที่ชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื น

ที่ชป. 

(ไร่) 

จ้านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ความจุ 

(ลลม.) 

พื น

ที่ชป. 

(ไร่) 

1 1 4 313.97 0.00 0 4 313.97 0.00 0                 

2 2 2 61.90 0.82 545         2 61.90 0.82 545         

  3 27 170.48 0.00 0         24 151.20 0.00 0 3 19.27 0.00 0 

3 5 2 5.33 0.00 0         2 5.33 0.00 0         

4 2 23 112.50 0.00 0         23 112.50 0.00 0         

5 2 6 2,303.28 195.92 0         5 603.22 161.73 0 1 1,700.06 34.19 0 

6 4 6 49.70 1.27 845                 6 49.70 1.27 845 

7 6 3 358.08 0.00 0         3 358.08 0.00 0         

8 6 1 5.00 0.00 0         1 5.00 0.00 0         

รวม 74 3,380.23 198.01 1,390 4 313.97 0.00 0 60 1,297.24 162.55 545 10 1,769.03 35.46 845 

 
 



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 

ตารางท่ี 7.2.2-2 
รายละเอียดรายโครงการ 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์
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P 
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ร
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ิหา
รจั
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 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยัง
ขำดแคลนในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำง จ้ำนวน  42 
หมู่บ้ำน 

  
ปัตตำนี/ยะลำ 33.600 

  
สทนช. SEA 33.60 

                

2 1 1 ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  
ปัตตำนี/ยะลำ 207.918 

  
กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 103.96 103.96 

               

3 1 1 ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำงให้ได้
มำตรฐำน(SDGs) 

  
ปัตตำนี/ยะลำ 9.450 

  
มท. SEA 

 
9.45 

               

4 1 1 สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมใน
ชุมชนตนเองในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝัง่
ตะวันออกตอนล่ำง 

  
ปัตตำนี/ยะลำ 63.000 

  
มท. SEA 63.00 

                

5 2 2 แก้มลิงคลองตำเสม ปำกบำง เทพำ สงขลำ 30.95 0.75 500 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

15.48 15.48 
             

6 2 2 แก้มลิงย่ำนยำว ปำกบำง เทพำ สงขลำ 30.95 0.07 45 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

15.48 15.48 
             

7 2 3 ซ่อมแซมอำคำรในคลองระบำย
น้้ำ D4-12.3R กม.1+590 (L,R), 
D4-14.1R กม.1+970 (L,R), 
D4 กม.5+400 โครงกำรสง่น้้ำ
และบ้ำรุงรักษำปัตตำนี 

ควน ปะนำเระ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

8 2 3 ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้้ำ
สำยซอยระบบสง่น้้ำฝัง่ขวำ Lat 
9.6L กม.0+000 - 2+560, Lat 
2.7L-0.1L-1.5R กม.0+000 - 
2+120, Lat 45.4R กม.0+000 
- 5+040 โคร 

ดอน ปะนำเระ ปัตตำนี 0.98 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

0.98 
              

9 2 3 ซ่อมแซมอำคำร ทรบ. ปำก
คลองระบำยน้้ำ D11 โครงกำร
ส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำปัตตำนี 

ปะนำเระ ปะนำเระ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

10 2 3 ขุดลอกคลองโต๊ะเมำะเบำ สะก้ำ มำยอ ปัตตำนี 6.58 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

6.58 
              

11 2 3 ขุดลอกคลองปำเระ บำรำโหม เมืองปัตตำนี ปัตตำนี 9.98 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

9.98 
              

12 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนปูลำกำชิง กอล้ำ ยะรัง ปัตตำนี 2.90 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.90 
              

13 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนบำโงตำ ปีตุมุด ี ยะรัง ปัตตำนี 6.30 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

6.30 
              

14 2 3 
ขุดลอกคลองระบำยน้้ำ 

เมำะมำวี, 
เกำะจัน 

ยะรัง ปัตตำนี 8.18 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

8.18 
              

15 2 3 ขุดลอกสระน้้ำละหำร - ยือเด็ง 3 แห่ง วัด ยะรัง ปัตตำนี 6.19 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

6.19 
              

16 2 3 ขุดลอกแหล่งน้้ำบ้ำนบือแนดำแล สะนอ ยะรัง ปัตตำนี 5.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

17 2 3 ขุดลอกคลองตูเวำะ จะรงั ยะหริง่ ปัตตำนี 4.44 
  

ปภ. หนว่ยงำนส่วนกลำง 
  

4.44 
              

18 2 3 แก้มลิงบ้ำนชะเอำะตะวันตก มะนังยง ยะหริง่ ปัตตำนี 30.95 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

15.48 15.48 
             

19 2 3 ขุดลอกคลองสง่น้้ำสำยริมคลอง 
 ม.3 .ป่ำหลวง 

ยำมู ยะหริง่ ปัตตำนี 3.62 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.62 
              

20 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนภูมีน้้ำพุง่ ยำมู ยะหริง่ ปัตตำนี 3.04 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.04 
              



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 7.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

21 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงคูระบำยน้้ำ 
คลองบอืเจำะ หมูท่ี่ 1 

ตะลุบัน สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

ทต. แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
5.00 

              

22 2 3 ขุดลอกคลองสำย ม.4 ต.ตุยง - ม.7 
ต.ดอนรัก 

ตุยง,ดอนรัก หนองจิก ปัตตำนี 9.28 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

9.28 
              

23 2 3 คันกั้นน้้ำบ้ำนเกำะหม้อแกง 
(เพิ่มเติม) 

ท่ำก้ำช้ำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

24 2 3 สะพำนรถยนต ์ทำงหลวงหมำยเลข 
43 ตอนควบคุม 0301 ตอน ปำ
แด-เกำะเปำะ ที่ กม.88+156  
สะพำน ค.ส.ล. เดิม ขนำดยำว  
78.00 ม. ด้ำน LT. ทำงรถกว้ำง 
11.00 ม. ขอบทำงกว้ำง 15.00 ม. 
ท้ำกำรต่อควำมยำวสะพำนดังนี้  
ช่วงต้นทำง ขนำด (1x8.00) = 
8.00 ม. ช่วงปลำยทำง ขนำด 
(2x8.00) = 16.00 ม.  สะพำน ค.
ส.ล. เดิม ขนำดยำว  78.00 ม. 
ด้ำน RT.  ทำงรถกว้ำง 11.00 ม. 
ขอบทำงกว้ำง 15.00 ม. 

บ่อทอง หนองจิก ปัตตำนี 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

25 2 3 ขุดลอกคูระบำยน้้ำ ม.3,ม.5 บ.บำง
ทัน, บ.ดอนนำ 

บำงเขำ หนองจิก ปัตตำนี 7.94 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

7.94 
              

26 2 3 ขุดลอกคูระบำยน้้ำ ม.2 บ.โต๊ะตีแต บำงเขำ หนองจิก ปัตตำนี 2.74 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.74 
              

27 2 3 สะพำนรถยนต ์สะพำนรถยนต์ข้ำม
คลองระบำยน้้ำ D2 ช่วงสะพำน 
10.00 ม. 6 ช่วง กว้ำง 20.00 ม.  
ทำงหลวงหมำยเลข 42 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน นำจวก-ดอน
รัก ที่ กม.90+078  สะพำน ค.ส.ล. 
เดิม ขนำด (3x8.00) + (1x9.525) 
+ (3x8.00) = 57.525 ม.  ทำงรถ
กว้ำง 21.00 ม. ขอบทำงกว้ำง 
0.50 ม. 

บำงเขำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

28 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนกำเดำะ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตำนี 3.09 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.09 
              

29 2 3 โครงกำรขุดลอกคลองระบำยน้้ำทิ้ง 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต้ำบลนำเกตุ 
อ้ำเภอโคกโพธ์ จังหวัดปัตตำนี 

นำเกต ุ
 

ปัตตำนี 5.00 
  

ยผ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
5.00 

              

30 2 3 โครงกำรระบบระบำยน้้ำภำยในเต
อุตสำหกรรมจงัหวัดปัตตำนี ต้ำบล
บำนำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

  
ปัตตำนี 5.00 

  
ยผ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด

ปัตตำนี 

  
5.00 

              

31 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลด
ยอดน้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบ
กำรกลับมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  
สงขลำ/ปัตตำนี/

ยะลำ 
3.238 

  
สทนช. SEA 

       
3.24 

         

32 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วม
ในล้ำน้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญให้
ป้องกันน้้ำล้นตลิง่ในคำบกำรเกิด
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันออกตอนล่ำง 

  
สงขลำ/ปัตตำนี/

ยะลำ 
13.554 

  
สทนช. SEA 

       
13.55 

         

33 2 3 ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนอง
สูงสุดที่คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี 

  
สงขลำ/ปัตตำนี/

ยะลำ 
2.480 

  
สทนช. SEA 

       
2.48 

         



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

ในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

34 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้้ำปัตตำนี พร้อมงำน
ปรับปรงุภูมิทัศน์บ้ำนโคกสำโรง 
หมู่ที่ 1 ต้ำบลตะลุโบะ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี ควำมยำว  
ปี 2563 -250 เมตร 
ปี 2564 -250 เมตร 

ตะลุโบะ เมือง ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
5.00 

              

35 3 5 ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 22,199 ไร่ 

  
สงขลำ/ปัตตำนี/

ยะลำ 
0.33 

  
ทส. SEA 

  
0.33 

              

36 4 2 ซ่อมแซมท่อลอดคลองสง่น้้ำฝัง่ซ้ำย 
Lat.20.3 L กม.1+250 โครงกำร
ส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำปัตตำนี 

ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

37 4 2 ซ่อมแซมอำคำรทิง้น้้ำ คลอง LMC. 
กม.16+200 R โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำปัตตำนี 

ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

38 4 2 ซ่อมแซมอำคำรบงัคับน้้ำกลำง
คลอง LMC. กม.18+080 , กม.
20+300 โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำปัตตำนี 

ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

39 4 2 
ระบบสง่น้้ำบ้ำนนิคม 

โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

40 4 2 ซ่อมแซมท่อลอด LMC. กม.
37+015 , 37+070 โครงกำรสง่น้้ำ
และบ้ำรุงรักษำปัตตำนี 

ท่ำเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

41 4 2 ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองส่งน้้ำ
ฝั่งซ้ำย Lat.20.3 L กม.0+000 - 
3+750 เป็นช่วงๆ โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษำปัต 

นำเกต ุ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

42 4 2 ซ่อมแซมท่อส่งน้้ำเข้ำนำสำยใหญ่
ฝั่งขวำ (RMC) กม.35+700, กม.
35+880, กม.36+200, กม.
43+900, Lat 31.6L กม.0+650, 
กม.0+700, กม.3+500 โครงกำรส ่

คอกกระบือ ปะนำเระ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

43 4 2 ขุดสระน้้ำบ้ำนบองอ ตรัง มำยอ ปัตตำนี 5.50 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.50 
              

44 4 2 ซ่อมแซมท่อลอดคลองสง่น้้ำสำย
ใหญ่ฝัง่ขวำ กม.35+490, กม.
35+940, กม.34+340 โครงกำรสง่
น้้ำและบ้ำรุงรกัษำปัตตำน 

ลำงำ มำยอ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

45 4 2 โครงกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้้ำห้วยวัง
ไทรหมูท่ี่ 5 บ้ำนเกำะวิหำรพื้นที่ขุด
ลอกประมำณ 6 ไร่ ปริมำณดิน ขุด
ลอกไม่น้อยกว่ำ 24,000 ลบ.ม 

จะบงัติกอ เมือง ปัตตำนี 5.00 
  

ทม. แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
5.00 

              

46 4 2 ขุดสระน้้ำ ม.4 จือแรนิบง ปะกำฮะรัง เมืองปัตตำนี ปัตตำนี 2.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.00 
              

47 4 2 ซ่อมแซมอำครทอ่ลอดคลองส่งน้้ำ
ฝั่งขวำ Lat 31.6L-3.1R กม.
2+800, Lat 2.7L-0.1L-3.2L กม.
2+100, กม.2+770 โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษ 

บำโลย ยะหริง่ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

48 4 2 ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองส่งน้้ำ
ฝั่งขวำ Lat 2.7L-0.1L กม.5+800 

สำบัน ยะหริง่ ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

- 8+500, Lat 2.7L-0.1L-3.2L 
กม.4+000 - 6+900 โครงกำรส่ง
น้้ำและบ้ำรุงรกัษ 

49 4 2 ซ่อมแซมไซฟอนฝั่งซ้ำย Lat.12.0 
R กม.7+090 โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำปัตตำนี 

คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

50 4 2 ท้ำนบซองคลองบ้ำนท่ำก้ำช้ำ ท่ำก้ำช้ำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

51 4 2 คันกั้นน้้ำบ้ำนเกำะหม้อแกง ท่ำก้ำซ้ำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

52 4 2 ท้ำนบซองคลองบ้ำนดอนนำ บำงเขำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

53 4 2 ซ่อมแซมบ้ำรงุระบบชลประทำน 
โครงกำรชลประทำนปัตตำนี 

บำงเขำ หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

54 4 2 ซ่อมแซมคอนกรีตดำดคลองส่งน้้ำ
ฝั่งซ้ำย Lat.12.0 R กม.8+350 - 
17+230 เป็นช่วงๆ โครงกำรสง่น้้ำ
และบ้ำรุงรักษำปัต 

ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตำนี 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

55 4 2 โครงกำรฟื้นฟูและบรูณะแหล่งน้้ำ 
เพื่อปอ้งกันและแก้ไปญัหำอทุกภัย 
และภัยแล้ง 

  ปัตตำนี 5.00   ปภ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  5.00               

56 4 2 
โครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำกำรเกษตร 

  ปัตตำนี 5.00   ชป.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  5.00               

57 4 2 โครงกำรขุดลอกคลอง สำยลูโบ๊ะ
ปำโห๊ะ - โต๊ะดำตู หมู่ที่ 1 บ้ำน
บูดน -หมู่ที่ 4 บ้ำนบูกำสำแลแม 
ต้ำบลปะโด อ้ำเภอมำยอ จงัหวัด
ปัตตำนี 

  ปัตตำนี 5.00   ปภ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  5.00               

58 4 2 ซ่อมแซมอำคำรอัดน้้ำคลองท่ำช้ำง 
พร้อมระบบท่อส่งน้้ำ โครงกำร
ชลประทำนสงขลำ 

บำโหย สะบ้ำย้อย สงขลำ 5.00   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

59 5 2 เสริมคันกั้นน้้ำคลองเขต ม.4 ดอนรัก หนองจิก ปัตตำนี 14.87   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง   14.87               

60 5 2 ฝำยคลองกระอำน ท่ำม่วง เทพำ สงขลำ 5.00 0.05  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

61 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยคลองกระอำน ท่ำม่วง เทพำ สงขลำ 5.00 0.01  ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง   5.00               

62 5 2 ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 
ไร่ จ้ำนวน 86 แห่ง ในลุ่มน้้ำคลอง
ภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  สงขลำ/ปัตตำนี 245.80 12.29  สทนช. SEA   245.80               

63 5 2 ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำน
ขนำด 725-1,150 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่ม
น้้ำคลองภำคใต้ฝั่งตะวันออก
ตอนล่ำง 

  สงขลำ/ปัตตำนี/
ยะลำ 

1,367.515 34.19  สทนช. SEA        136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 

64 5 2 กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำ
บำดำล 

  สงขลำ/ปัตตำนี/
ยะลำ 

665.09 149.39  ทบ. SEA   66.51 66.51 66.51 66.51 66.51 66.51 66.51 66.51 66.51 66.51      

65 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟบูึงลำโจะ๊ กระหวะ มำยอ ปัตตำนี 10.097 0.26 175 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        10.10          

66 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนนิซอ ยะรัง ยะรัง ปัตตำนี 9.000 0.23 155 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        9.00          

67 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนทุง่
นเรนทร ์

บ่อทอง หนองจิก ปัตตำนี 9.500 0.25 165 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        9.50          

68 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำคลองลำฮำ
ปำแส 

ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตำนี 8.500 0.22 145 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        8.50          

69 6 4 โครงกำรเสรมิสร้ำงกำรมสี่วนร่วม
องเครอืข่ำย ชุมชนและท้องถ่ินใน
กำรเฝ้ำระวังติดตำมตรวจสอบ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้้ำสำยหลัก 

  ยะลำ 0.820   สปก.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ        0.82          



  บทที่ 7 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณา 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       ระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน ้าสาขาภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 7-33 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

70 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ   สงขลำ/ปัตตำนี 11.780 0.31 205 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง        11.78          

71 7 6 โครงกำรสร้ำงเมืองปลอดภัย จำก
ภัยพิบัติและสำธำรณภัย 

  ปัตตำนี 5.00   ปภ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  5.00               

72 7 6 ปรับปรงุรอ่งน้้ำเขตป่ำชำยเลนลุ่ม
น้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

  สงขลำ/ปัตตำนี/
ยะลำ 

265.86   จท. SEA   88.62 88.62 88.62             

73 7 6 เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลในลุ่มน้้ำภำคใต้ฝัง่ตะวันออก
ตอนล่ำง 

  สงขลำ/ปัตตำนี/
ยะลำ 

87.22   ยผ. SEA   87.22               

74 8 6 โครงกำรเพิม่ประสทิธิภำพกำร
บรหิำรจัดกำรน้้ำ 

  ปัตตำนี 5.00   ชป.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  5.00               

      รวม 3,380.23 198.01 1,390   200.56 113.41 807.53 201.55 155.13 66.51 66.51 272.23 203.26 203.26 203.26 203.26 136.75 136.75 136.75 136.75 136.75 

 

 



 บทที่ 8 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำแมน่้ ำสำยบุร ี

 
 
  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 8 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 
8.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี คิดเป็นร้อยละ 12.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอสุ
คิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอบำเจำะ อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ อ้ำเภอรือเสำะ อ้ำเภอศรีสำคร จังหวัด
นรำธิวำส อ้ำเภอกะพ้อ อ้ำเภอทุ่งยำงแดง อ้ำเภอปะนำเระ อ้ำเภอมำยอ อ้ำเภอไม้แก่น อ้ำเภอยะรัง อ้ำเภอสำย
บุรี จังหวัดปัตตำนี อ้ำเภอเบตง อ้ำเภอเมืองอ้ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำดังแสดงในรูปที่ 8.1-1 ลุ่มน้้ำ
สำขำแม่น้้ำสำยบุรีเป็นลุ่มน้้ำขนำดใหญ่ลุ่มน้้ำหนึ่งของภำคใต้ฝั่งตะวันออก มีแม่น้้ำสำยบุรีเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก 
แม่น้้ำสำยบุรีมีลักษณะลุ่มที่เรียวยำวคล้ำยขนนกมีต้นก้ำเนิดทำงทิศใต้บริเวณเทือกเขำสันกำลำคีรีพรมแดน
ระหว่ำงประเทศไทย และประเทศมำเลเซียที่ อ้ำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส ไหลจำกทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือผ่ำน 
อ้ำเภอจะนะ อ้ำเภอศรีสำคร อ้ำเภอรือเสำะ จังหวัดนรำธิวำส และไหลลงอ่ำวไทยที่ ต้ำบลตะลุบัน อ้ำเภอสำยบุรี 
จังหวัดปัตตำนี มีควำมยำวของล้ำน้้ำประมำณ 195 กิโลเมตร โดยมีคลองสำขำสำยสั้น ๆ ไหลจำกแนวสันปันน้้ำ
ทำงด้ำนทิศตะวันออก และทิศตะวันตกลงสู่แม่น้้ำสำยบุรีที่ตรงกลำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ คลองสำขำที่ส้ำคัญของแม่น้้ำ
สำยบุรีที่มีขนำดใหญ่จะอยู่ทำงทิศเหนือใกล้กับชำยฝั่งทะเล ได้แก่ คลองบีโฆ คลองสำยบุรี คลองไม้แก่น คลอง
กอตอ และคลองปะดอซำ เป็นต้น  
 
8.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 

- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 2,175.72 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนธันวำคม  (427.77 มม./ปี) 
และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์  (53.02 มม./ปี) 

- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 4,677.04 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนธันวำคม  
(1,200.09 ล้ำน ลบ.ม.) และต่้ำสุดเดือนเมษำยน  (168.04 ล้ำน ลบ.ม.) 

- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 561.78 ตร.กม. หรือร้อยละ 14.47 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติ คือ แม่น้้ำสำยบุรี 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 1 แห่ง เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ จ้ำนวน 1 แห่ง และอุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 1 แห่ง 
- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 396.4 ล้ำน ลบ.ม.  
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ

ถึงปำนกลำง  
-  อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 

0.95 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 1.1) ต่้ำ

กว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 8.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

8.1.2 สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- ระบบประปำในพ้ืนที่กลำงน้้ำและปลำยน้้ำยังขำดประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำ  
- ระบบประปำภูเขำในพื้นที่ต้นน้้ำขำดน้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

- ปัญหำคุณภำพน้้ำประปำไม่ดีเป็นสนิม น้้ำกร่อย 

 

 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 

- ปัญหำขำดแคลนน้้ำในกำรท้ำกำรเกษตรบนพื้นที่สูง 

- น้้ำไม่เพียงพอต่อท้ำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง 

 

 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- เขื่อนบำงลำงเก็บน้้ำได้น้อย และประสบปัญหำน้้ำเอ่อล้นไหลท่วมพ้ืนที่ปลำยน้้ำ 

- เกิดกำรทับถมของตะกอน ท้ำให้ล้ำน้้ำติ้นเขิน  
 

 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- มีปัญหำกำรกัดเซำะพังทลำย เนื่องจำกกำรขุดทรำยในพ้ืนที่ปลำยน้้ำ 

- มีปัญหำกำรปนเปื้อนของสำรเคมีลงในแหล่งน้้ำธรรมชำติ 
 

 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- ปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินและดินสไลด์ในพ้ืนที่ต้นน้้ำ 

- ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำเพ่ือท้ำเกษตร  
- พ้ืนที่ต้นน้้ำขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง  
- ระบบนิเวศป่ำชำยเลนถูกท้ำลำย 

 

 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- ขำดควำมต่อเนื่องในกำรด้ำเนินงำนโครงกำร 

- ขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำน 

- เกิดปัญหำด้ำนกำรแย่งชิงทรัพยำกรของประมงพ้ืนบ้ำนกับประมงพำณิชย์ 
 

8.1.3  การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี  
 แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่  ซึ่งประกอบด้วย 

แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน 
แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ แผนพัฒนำจังหวัดปัตตำนี และแผนพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส สำมำรถสรุปเป็นประเด็น
หลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์ ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร 
สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8.1.3-1 ดังนี้ 

 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี  

แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 
แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับ
โลก  
 
เป็นศูนย์ กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน
ของประเทศ และ 
 
เมื อง เศรษฐกิจ เ ช่ือมโยง
กำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำค
อื่นของโลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์
ที่เหมำะสมกับศักยภำพพืน้ที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

- • ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเทีย่วรูปแบบ
ใหม่ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรทอ่งเที่ยวท่ีส้ำคัญของภำค 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทำงทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำย
เลน กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกร
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกร
ดิน น้้ำ ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกัน
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริ เวณพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัด
เซำะบริ เ วณชำยฝั่ ง  กำรวำงแผนทำง
กำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ ไขปัญหำกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข 
ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่น้้ำท่วม
ซ้้ำซำก  

• จั ดหำน้้ ำ เพื่ อกำรบริ โ ภคอุป โภคและ
กำรเกษตรที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำที่ เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและ
เมือง และลดผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลน
น้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
กำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและ
บ้ำบัดน้้ำเสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยที่
เหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ทศ ม ำ เ ล เ ซี ย  แ ล ะ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ ง สั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

• เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพก ำ รผลิ ต ย ำ งพำ ร ำ  
ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั้ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

• ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยง
กุ้งและสัตว์น้้ำชำยฝั่งเพื่อ กำรส่งออกและเปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี 
และนรำธิวำส 

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้ำถิ่น
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น นวัตกรรม 
ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่ม
สูง 

 

• พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 

• พัฒนำเมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองกำรค้ำและเมืองท่องเที่ยวชำยแดน 

• เร่งรัดกำรพัฒนำพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
นรำธิวำสให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของภำค เพื่อ
รองรับกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

• สนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือและระบบโลจิสติกส์
ที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรใช้ท่ำเรือในเชิง
พำณิชย์ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือปัตตำนี ท่ำเทียบ
เรือนรำธิวำส  ให้สำมำรถรองรับกำรขนส่ง
สินค้ำ Feeder ไปยังท่ำเรือของมำเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  
 

• พัฒนำแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

• กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษำและเรียนรู้
ธรรมชำติระดับประเทศ (ป่ำฮำลำ-บำลำ) กำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร เชิงเกษตร และกำรท่องเที่ยว
ชุมชน 

• กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

• ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวชำยแดน   
(เบตง) เมืองกำรค้ำชำยแดน (สุไหงโกลก)  

• ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  

• เครือข่ำยบริหำรจัดกำรและเช่ือมโยงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวทั้ งภำยในและภำยนอกภำค และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (เบตง-ปีนัง) (สุไหง โกลก โก
ตำบำรู รัฐกลันตัน) 

 

• พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้้ำ ลุ่มน้้ำ เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยพื้นที่เศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้้ำ (ลุ่มน้้ำปัตตำนี 
แม่น้้ำสำยบุรี และลุ่มน้้ำบำงนรำ) 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพ้ืนที่  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

• ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

ปัตตำน ี
เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ฮาลาล 
คุณภาพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
ที่สันติสุข 

• ผลผลติทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมำณ
และคณุภำพมศีักยภำพทำงกำรตลำด 

 
 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ้ำนวนแปลง/ฟำร์มที่

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลติที่ดีและ
เหมำะสม 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมวลรวมภำคเกษตร 
o ร้อยละทีเ่พิ่มของกำรสร้ำงงำนอำชีพแก่

ประชำชนจำกเกษตรอุตสำหกรรมในระบบ
ประกันสังคม 

 
 
 
 

• กำรสร้ำงเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จำกฐำน
เกษตรอุตสำหกรรม ผลผลติฮำลำล กำรค้ำ
กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 

• ผลิตภณัฑ์ฮำลำลมีคณุภำพ มีคณุค่ำ และมี
มูลค่ำเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

• ปัตตำนีเป็นเมืองที่น่ำลงทุน กำรคำ้ กำร
บริกำร เติบโตอยำ่งต่อเนื่อง 

• เกษตรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรบริกำร และ
กำรท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ สร้ำงงำน และ
สร้ำงโอกำสแก่ชุมชน ประชำกร 

 
o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรจ้ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ฮำลำล 
o จ้ำนวนผลติภณัฑฮ์ำลำลที่ได้รับกำรพัฒนำ

เพื่อเพ่ิมมูลค่ำสู่กำรค้ำ 

• กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 

 
o อัตรำกำรขยำยตัวของรำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำรค้ำ 

กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
 

• ทรัพยำกรธรรมชำตมิีควำมอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น ปัญหำทำงสิ่งแวดล้อม 
 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำไม ้
o ร้อยละของหมู่บำ้น ชุมชน ที่มีกำรบริหำร

จัดกำรและใช้ประโยชน์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดลอ้มอย่ำง
ชำญฉลำด 

 
 
 
 

• ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้
น่ำอยู่ ภูมิปัญญำเกดิคุณคำ่ มูลคำ่เพิ่ม 
และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้

• หมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มีศักยภำพในกำร
พึ่งตนเองมำกขึ้น 

• ประชำชน มีคุณภำพ มีองค์ควำมรู้ มี
สุขภำพดี มีควำมมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 
 

o ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของชุมชนที่สำมำรถ
บริหำรจดักำรภัยพิบัติที่เกดิขึ้นในพ้ืนท่ีได ้

o ประชำชนมีควำมปลอดภยั สำมำรถ
ด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข และมีควำม
เชื่อมั่นต่อรัฐ 

ยะลำ 
คุณภาพชีวิตมั่นคง   
เกษตรมั่งคั่ง 
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

• รำยได้จำกภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น และกลุม่
เกษตรกร  สถำบันเกษตรกร มีควำม
เข้มแข็ง 
 

o ร้อยละของมลูค่ำสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น 
(ยำงพำรำ, ทุเรียน, กล้วยหิน, โคเนื้อ, แพะ 
และไกเ่บตง) 

o ยกระดับชั้นสหกรณ์จำกช้ัน 2 เปน็ช้ัน 1 
 
 
 
 
 

 • ส่งเสริมและพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชำติ
และวัฒนธรรม 

• รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กำรท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้มำตรฐำนและ
ยั่งยืน 
 

o จ้ำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีไดร้ับกำรพัฒนำ 
o รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

หมู่บ้ำนต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้น • พัฒนำคณุภำพชีวิตของประชำชน 
• ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีในเมืองน่ำอยู่ 

กำรศึกษำมีคณุภำพ อำชีพ มั่นคง 
สุขภำพดี กลุ่มผูไ้ดร้ับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมไมส่งบ ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำสมศีักยภำพและ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

• เสรมิสร้ำงยะลำสันติสุข 
• สังคมมีควำมปรองดอง สมำนฉันท์ 

หมู่บ้ำน ชุมชนมีส่วนร่วมสร้ำง ควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ตำม
แนวทำงประชำรัฐอย่ำงยั่งยืน 

 

 

 

 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.3-1 (ต่อ)  
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

นรำธิวำส 
เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื่องฟ ู
นราน่าอยู ่
มุ่งสู่สันตสิุข 
อย่างยั่งยืน 

• เสรมิสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ และ
กำรกระจำยรำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

• กำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตร ภำคกำร
ท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
ผลผลติกำรเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยกำรผลิต พืช 
(ปำล์มน้้ำมัน) ประมง (ปลำกะพงขำว) ปศุสัตว์ 
(แพะ) กำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
เกษตร (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4ต่อปี) 
 
 
 

 
 
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
อุตสำหกรรม  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 

• เสรมิสร้ำงศักยภำพกำรค้ำระหว่ำงประเทศท่ี
เข้มแข็ง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ต่อปี) 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ ์
 
อัตรำกำรขยำยตัวของป่ำไม ้
(เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 
 

• คุณภำพชีวิตประชำชนดีขึ้น มีควำม
เข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ประชำชนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพย์สิน และเช่ือมั่นในอ้ำนำจรัฐ 
 

o ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม
ยำกจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

o ร้อยละของหมู่บำ้นท่ีผ่ำนกำรจัดระดับ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1 ต่อปี) 

o ร้อยละของกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อลด
จ้ำนวนครัวเรือนยำกจนท่ีมีรำยไดเ้ฉลี่ย
ต่้ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ. (เพิม่ขึ้น ร้อยละ 1.51 
ต่อปี) 

o อัตรำกำรว่ำงงำน(ลดลง0.2 ต่อปี) 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

8.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ดังนี้ 

 (1)  เงื่อนไข 
- พ้ืนที่ปำ่ไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกำรก้ำหนดแนวทำงกำรใช้

พ้ืนที ่
 

 (2)  ข้อจ้ากัด 
- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.15 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ 
 

 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชำยแดน เป้ำหมำยกำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมอำหำร และกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 

 
8.1.5     แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

  (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
  (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
  (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
  (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
  (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
  (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 

 กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ
แม่น้้ำสำยบุรี สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำค



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8.1.5-1 ถึงตารางที่ 
8.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 8.1.5-1 

แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
(ภาคการเกษตร) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง ท่ีเชื่อมต่อกับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นท่ีลุ่มน้้ำ มีควำมจ้ำกัดด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นท่ีเพำะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่ม น้้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 8.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย (low value) ขณะท่ีกำรใช้
ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่
กำรท่องเท่ียว 

- นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ ส่วนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติจะเน้น
พื้นท่ีสงขลำ-สุไหงโกลก นรำธิวำส 

- พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มน้้ำเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำดทะเล พื้นท่ีชุมน้้ำ 
และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

   



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนือ่งจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่
แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำกข้อก้ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้ น้้ำซ้้ ำใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

            
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ เพื่อใช้โครงสร้ำง

พื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็มประสิทธิภำพ  
- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี

พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำ
ท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควร
กระจำยควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย 
และท้ำให้ เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมือง ท่ี มี
คุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เน่ืองจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบ กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ 
ปัญหำขยะ 

 

 

8.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
 ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน นำข้ำว และ
ไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย เช่น ป่ำบำลำ -  ฮำลำ และเมืองท่องเที่ยวชำยแดน  
อัตลักษณ์ควำมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

(3) เป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น ไก่เบตง ผักน้้ำ ปลำกือเลำห์ สำมำรถพัฒนำและ
ยกระดับให้ได้มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(4) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมือเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำค 

(5) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่มำรถดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

(6) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 
 

8.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำร  
ฮำลำเพื่อกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
8.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ลุ่มน ้าแม่น ้าสายบุรี 
 
8.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่  
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำแม่น้้ำสำยบุรี ได้จัดท้ำขึน้ โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยใน
ส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำ และกำรใช้น้้ำเป็นหลัก โดย
กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม 
ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการทรัพยากรน ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์
จำกข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำได้
รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรม
ชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง 
แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบู รณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 8.2-1 
 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
        

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2-1  
สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 11.49 12.54 14.04 19.98 

2 ท่องเที่ยว 0.54 0.63 0.82 1.85 

3 ปศุสัตว์ 4.01 4.27 4.73 5.81 

4 อุตสำหกรรม 0.81 0.85 0.92 1.25 

5 รักษำนิเวศน ์ 1,866.20 1,862.55 1,862.06 1,860.00 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 1.40 1.34 1.27 1.15 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  268.31 267.62 266.46 264.15 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 967.45 934.55 879.72 770.06 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 2,152.77 2,149.78 2,150.31 2,154.19 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 3,120.22 3,084.34 3,030.03 2,924.25 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 2,156.60 2,156.60 2,156.60 2,156.60 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 2,155.14 2,155.14 2,155.14 2,155.14 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 1.46 1.46 1.46 1.46 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (11 โครงกำร)   0.00 0.72 1.45 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (35 โครงกำร)   0.00 0.04 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (1 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 0.19 424.83 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 2,156.60 2,156.60 2,157.55 2,583.83 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต 3.83 6.82 7.24 429.64 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -963.62 -927.73 -872.48 -340.42 

ปริมาณทรัพยากรน ้าเกิน / ขาด (Supply - Demand) 3.83 6.82 7.24 429.64  

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -963.62 -927.73 -872.48 -340.42  

หมายเหต ุ  อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำท่ีผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

8.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า
สายบุร ี

 
8.2.2.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา

แม่น ้าสายบุรี 
เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน

เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
 จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ

ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี จ้ำนวน 193 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

 ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี จ้ำนวน 193 
หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร

ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี 
ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ. สำขำนรำธิวำส โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 1 ,008 ครัวเรือน ในพ้ืนที่อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส 
และอ้ำเภอยี่งอ จังหวัดนรำธิวำส 

3) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
   ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ
อุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 
  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง

ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้ มำตรฐำน
และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้  ก้ำหนดแล้ว เสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำร
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัย

และมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี  
พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่
ต้องใช้ควำมเชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็น
หน่วยงำนหลัก 
 
8.2.2.2   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน 

 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพื้นที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีด
ขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั้น
ควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน้้ำ
ท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ กำร
ขุดลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน จึง
มีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพื้นที่ต่ำงๆในฤดูแล้ง  

 
(2) จัดการพื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 

1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า เพ่ือช่วยระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำ
น้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  

2) การบริหารจัดการพื นที่อนุรักษ์เพื่อการระบายน ้า และคุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน
จ้ำนวน 11 แห่ง เนื่องจำกปัญหำกำรระบำยน้้ำลงสู่ทะเล ในช่วงน้้ำทะเลหนุน โดยเฉพำะบริเวณสันดอนป่ำชำย
เลน ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมเอ่อเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้น และเพ่ือช่วยในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู จึงจ้ำเป็นต้องปรับปรุงร่อง
น้้ำในป่ำชำยเลนบำงส่วน เพ่ือให้น้้ำไหลลงสู่ทะเลได้โดยสะดวก 

 
(3) การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม

พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำมแนว
ล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมชลประทำน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็น
แก้ปัญหำหลักที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง
ไปจนถึงระยะยำว 
 
8.2.2.3   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุร ี
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวนประมำณ 75,025 ไร่ 
แผนงำนกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำโดยวิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง ในจ้ำนวน 
75,025 ไร่ เท่ำกัน กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้
เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำ
หรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือ
บริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้
ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมี
ควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขต
ป่ำอนุรักษ ์
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำนปฏิบัติ
สนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ส้ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
8.2.2.4   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรลดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้
น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื้นที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำร
คืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำ ให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 380.81 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
8.2.2.5   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• พัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
• กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 
  
 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำสำยบุรีแล้ว ได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 

(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 
 กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำร
ตำมแผนพัฒนำจังหวัด แผนงำนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ 
เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
    แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้นน้้ำ 
เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำแม่น้้ำสำยบุรี ได้แก่ ขุดลอกบึงไอร์แจะห์, ขุดลอกบึงปำลีมอ, ขุดลอกคลองสำยจือกอ บ้ำนไอร์กำแซ หมู่ 6, 
ขุดลอกคลองสำยไอร์บือรำ บ้ำนปำหนัน หมู่ 4, ขุดลอกคลองสำยบ้ำนศรีนครและก่อสร้ำงฝำยชะลอน้้ำ หมู่ 3, 
ขุดลอกแหล่งน้้ำบ้ำนสือนง ช่วงที่ 2, ขุดสระกักเก็บน้้ำพร้อมขุดลอกคลองสำยปศุสัตว์, ขุดลอกคลองส่งน้้ำบริเวณ
พ้ืนที่กำรเกษตร บ้ำนทุ่งกง หมู่ 8, ขุดลอกคลองส่งน้้ำบ้ำนบอรำเป๊ะ-ทุ่งกง หมู่ 3, ขุดลอกคลองส่งน้้ำบริเวณ
พ้ืนที่สวนปำล์มบ้ำนบือรำเป๊ะ หมู่ 3, ขุดลอกคลองส่งน้้ำบริเวณพ้ืนที่กำรเกษตรบ้ำนทรำยขำว หมู่6, ขุดลอก
คลองส่งน้้ำบริเวณพ้ืนที่สวนปำล์มบ้ำนทอนอำมำน หมู่ 11 และขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ ในลุ่มน้้ำ
สำยบุรี 

2)  แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม)  
     กำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำ
ภำคกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อำทิ 
กำรสร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและที่ปรึกษำเสนอแนะ เช่น กำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน้้ำ บ้ำนไอร์แยง หมู่ 3, ก่อสร้ำง
ฝำยคลองบันไดพร้อมระบบส่งน้้ำและกำรขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำนในลุ่มน้้ำสำยบุรี 
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
 กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง   กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า  
    กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงภำค
กำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงแนวท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ เช่น ระบบ



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ส่งน้้ำฝำยล้ำธำรทอง, ระบบส่งน้้ำฝำยบ้ำนไอร์กำบู 2, ระบบส่งน้้ำพร้อมอำคำรประกอบฝำยไอร์บำลอ, ระบบส่ง
น้้ำพร้อมอำคำรประกอบฝำยบ้ำนไอร์บอแต, ระบบส่งน้้ำพร้อมอำคำรประกอบฝำยบ้ำนตำมุง 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
 เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำสำยบุรี มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี

ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ มี
ปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ 

 
(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำสำยบุรี มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่ เท่ำกับ 396.4 ล้ำน.ลบ.ม. โดยสำมำรถ

น้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 392.87 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ปริมำณสำร
ทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ในเกณฑ์ปำน
กลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 
  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 391.48 ล้ำน ลบ.ม./ปี มีศักยภำพท่ีสำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ 
ส่วนใหญ่พบในต้ำบลมะนังตำล้ำ ต้ำบลตะลุบัน ต้ำบลตะบิ้ง อ้ำเภอสำยบุรี ต้ำบลไม้แก่น ต้ำบลดอนทรำย ต้ำบล
ตะโละไกรทอง ต้ำบลไทรทอง อ้ำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตำนี ต้ำบลอำซ่อง ต้ำบลตะโล๊ะหะลอ ต้ำบลกำยูบอ
เกำะ อ้ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ เป็นต้น 
  ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพ่ือกำรเกษตรได้ เท่ำกับ 1.39  
ลบ.ม./ปี มีศักยภำพท่ีสำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบต้ำบลโคกเคียน อ้ำเภอเมือง
นรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น 
  โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 
ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง
และระยะยำว 
 
8.2.2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
   เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรั กษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี จ้ำนวน 92 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและ



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 2 แห่ง และกำรน้ำ
น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 14,746 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำมี
แนวโน้มลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำ
สำขำสำยบุรี ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ 
ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
 กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ 

แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 
1) น ้าเสียจากชุมชน 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรู พืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
  



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำร
พัฒนำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 

1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
1) เทศบำลเมืองตะลุบัน อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี และ 2) เทศบำลต้ำบลบุดี อ้ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้าใน
ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี จ้ำนวน 92 แห่ง 
   
 ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ 2 แห่ง จะมีจ้ำนวนประชำชนที่ได้รับผลประโยชน์
จ้ำนวน 427,642 คน และสำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 14,746 ลบ.ม./วัน  
 
8.2.2.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ
สำยบุรี มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้ำน ประกอบไปด้วย 1) กำร
เตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี  
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
 ดินถล่มเป็นกระบวนกำรปรับสมดุล โดยกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมำตำมแนวลำดชัน

และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้ำงแตกต่ำงกันไปตำมระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน้้ำป่ำไหลหลำก ภัยพิบัติดินถล่มที่ เกิดขึ้นในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรีจะ
เกิดจำกปัจจัยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพธรณีวิทยำ สภำพภูมิประเทศ ปริมำณน้้ำฝน และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม โดยพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ใกล้ล้ำน้้ำ
ตำมที่ลำดเชิงเขำ พ้ืนที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขำ พ้ืนที่ที่มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขำ พ้ืนที่ที่อยู่
บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำบ้ำง พ้ืนที่ที่มีน้้ำป่ำไหลหลำกและน้้ำท่วมบ่อย หรือพ้ืนที่ที่มีกองหิน เนิน
ทรำยปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้ำน้้ำใกล้หมู่บ้ำน 
  กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญเหตุ
ในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติน้้ำดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิดควำมเสียหำย



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

น้อยที่สุด ท้ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจ้ำวันได้ปกติโดยเร็ว พ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำนใน พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ
จ้ำนวน 2 แห่ง ในบริเวณพ้ืนที่ต้ำบลกำหลง อ้ำเภอศรีสำคร และต้ำบลภูเขำทอง อ้ำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส 
 

(2) การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติการรุกล ้าของน ้าเค็ม 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้นลง

ของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำ ของ
น้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรข้ึนลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่วนปัจจัยที่มนุษย์
ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้น้้ำจืดที่ใช้
ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก กำร
เปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน้้ำ
สำยหลักได้ 
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำร
แก้ไขจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำร
อนุรักษ์น้้ำเพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันกั้นน้้ำเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 8 แห่ง บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำของคลองเครำะหัก คลองพรุแฆแฆ ต้ำบลบ้ำนน้ำบ่อ อ้ำเภอปะนำเระ 
คลองบะเสบำงเก่ำ คลองบำงตำหยำด แม่น้้ำสำยบุรี ต้ำบลบะเสยะวอ อ้ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี 
 

 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
8.2.2.8  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่มน ้า
สาขาแม่น ้าสายบุรี 
 
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพฒันำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพิ่มข้ึน เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ
พ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
ครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พื้นที่
ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื้นที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ก ำ รบริ ห ำ รจั ด กำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำย
รองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำร
ด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (เช่น 
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับกำร
กระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำรให้
สิทธิพิเศษทำงภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำร



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำ
ใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม 
กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทัง้หมด 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี
เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่
ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 

 มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 

 มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม
และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น  กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่  กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุกรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำตั้งแต่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
  
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง  
  
 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 -8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 8.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 8.2.2-2 
 

 

 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุร ี
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าแม่น ้าสายบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากร
น ้า 

แห่งชาต ิ

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

1 1 4 952.91 0.00 0 4 625.90 0.00 0 0 327.00             

2 2 2 61.90 0.18 100         2 61.90 0.18 100         

  3 46 281.17 0.04 0         43 246.74 0.04 0 3 34.43 0.00 0 

3 5 9 41.13 0.00 0         9 41.13 0.00 0         

4 2 14 64.00 0.00 0                 14 64.00 0.00 0 

5 2 27 3,147.60 425.56 0         25 120.18 0.73 0 2 3,027.42 424.83 0 

6 4 9 781.40 1.47 960                 9 781.40 1.47 960 

7 6 6 87.66 0.00 0         6 87.66 0.00 0         

8 6                                 

รวม 117 5,417.76 427.24 1,060 4 625.90 0.00 0 85 884.61 0.95 100 28 3,907.25 426.30 960 

 



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2.2-2 

รายละเอียดรายโครงการ 

ตารางท่ี 8.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยัง
ขำดแคลนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุรี 
จ้ำนวน 196 หมู่บ้ำน 

  
ปัตตำนี/
ยะลำ/

นรำธิวำส 

156.80 
  

สทนช. SEA 156.80 
                

2 1 1 ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำ
สำยบรุ ี

  
ปัตตำนี/
ยะลำ/

นรำธิวำส 

458.01 
  

กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 
 

229.00 229.00 
              

3 1 1 ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบรุีให้ได้
มำตรฐำน(SDGs) 

  
ปัตตำนี/
ยะลำ/

นรำธิวำส 

44.10 
  

มท. SEA 22.05 22.05 
               

4 1 1 สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมในชุมชน
ตนเองในลุม่น้้ำแม่น้้ำสำยบุร ี

  
ปัตตำนี/
ยะลำ/

นรำธิวำส 

294.00 
  

มท. SEA 98.00 98.00 98.00 
              

5 2 2 แก้มลิงบึงบอมิ  พร้อมอำคำร
ประกอบ 

รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 30.95 0.03 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

30.95 
              

6 2 2 แก้มลิงบ้ำนกอแล  พร้อมอำคำร
ประกอบ 

ละหำร สำยบรุ ี ปัตตำนี 30.95 0.15 100.00 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

30.95 
              

7 2 3 ขุดลอกคลองบำดง นำดยำว 7,000 
เมตร กว้ำง 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 
เมตร หมู่ที่ 6  
ต้ำบลบำเจำะ   

บำเจำะ บำเจำะ นรำธิวำส 21.37 0.04 
 

สนง.จ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
21.37 

              

8 2 3 ท้ำนบซองช่ัวครำว คลองระบำยน้้ำ
พรุบำเจำะสำยที่ 2, สำยที่ 4 ในเขต
โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น อันเน 

บำเรำะ
ใต้ 

บำเจำะ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

9 2 3 ขุดลอกคลองกำแลกือแล ปะลุ
กำสำ
เมำะ 

บำเจำะ นรำธิวำส 5.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

10 2 3 ขุดลอกคลองสำยลูโบะกำหย ี ปะลกุำสำ

เมำะ 

บำเจำะ นรำธิวำส 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.00 
              

11 2 3 ขุดลอกคลองสำยโตะรือเนำะ-อีโยะ ปะลกุำสำ

เมำะ 

บำเจำะ นรำธิวำส 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.00 
              

12 2 3 คันกั้นน้้ำคลองระบำยน้้ำพรุบำเจำะ
สำย 2 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

13 2 3 คันกั้นน้้ำคลองระบำยน้้ำพรุบำเจำะ
สำย 3 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

14 2 3 ขุดลอกคลอง ไอร์กลูแป-บำโงปะแต โคกสะตอ รือเสำะ นรำธิวำส 8.26 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

8.26 
              

15 2 3 ขุดลอกคลองไอกลูแป บำตง รือเสำะ นรำธิวำส 1.08 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

1.08 
              

16 2 3 ขุดลอกคลองไอรส์ะเตง รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 9.98 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

9.98 
              



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

17 2 3 ขุดลอกสำยคลองไอร์ปำเง  หมู่ที่ 8 
ต้ำบลเรียง อ้ำเภอรือเสำะ 

เรียง รือเสำะ นรำธิวำส 10.53 
  

ปภ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
10.53 

              

18 2 3 ขุดลอกคลอง ม.6 บ.ไอร์บือโล๊ะ ลำโละ๊ รือเสำะ นรำธิวำส 2.89 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.89 
              

19 2 3 ขุดลอกคูน้้ำ ม.4 บ.ลโูบ๊ะบำตู ตะมะยูง ศรีสำคร นรำธิวำส 9.40 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

9.40 
              

20 2 3 ขุดลอกคลองสำยไอร์ลำเกะ พร้อมฝำย
กั้นน้้ำ หมู่ที่ 2 บ้ำนอีนอ ระยะทำง 
100 เมตร 

ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 1.00 
  

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
1.00 

              

21 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงเช่ือนรมิแม่น้้ำสำยบุร ี นำประดู ่ โคกโพธ์ิ ปัตตำนี 5.00 
  

ทต. แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
5.00 

              

22 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนบำแฆะ พิเทน ทุ่งยำงแดง ปัตตำนี 6.82 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

6.82 
              

23 2 3 ท้ำนบซองคลองระบำยน้้ำสำย
ตะวันออก โครงกำรพัฒนำพื้นที่พรุ
แฆแฆ (อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ) 

บ้ำนน้้ำบ่อ ปะนำเระ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

24 2 3 ขุดลอกแหล่งน้้ำ ม.1 บ.ตะบิ้ง ตะบิ้ง สำยบรุ ี ปัตตำนี 2.05 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.05 
              

25 2 3 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสำย
บุร ี

ตะลุบัน สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

สทนช. Area Based 
  

5.00 
              

26 2 3 ขุดลอกแม่น้้ำสำยบุรี ชุมชนวังเก่ำ ตะลุบัน สำยบรุ ี ปัตตำนี 11.08 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

11.08 
              

27 2 3 ระบบระบำยน้้ำคลองบีโฆ เตรำะบอน สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

28 2 3 ระบบระบำยน้้ำคลองบ้ำนพอเหมำะ เตรำะบอน สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

29 2 3 ขุดลอกคลองสำยข้ำงโรงเรียนบ้ำนบำง
เก่ำ 

บำงเก่ำ สำยบรุ ี ปัตตำนี 2.10 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.10 
              

30 2 3 ขุดลอกแหล่งน้้ำบ้ำนบำงเก่ำ บำงเก่ำ สำยบรุ ี ปัตตำนี 6.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

6.00 
              

31 2 3 ปรับปรงุอำคำรบังคับน้้ำกลำงคลอง
ระบำยน้้ำสำยตะวันออก 

บำงเก่ำ สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

32 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันน้้ำท่วม 
บ้ำนจลำโกพร้อมปรบัภูมิทัศน์ อ้ำเภอ
สำยบรุี จังหวัดปัตตำนี ควำมยำว  
ปี 2561 -100 เมตร  
ปี 2562 -100 เมตร (2)  

 
สำยบรุ ี ปัตตำนี 7.55 

  
ยผ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด

ปัตตำนี 

  
7.55 

              

33 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันน้้ำท่วม
คลองชลประทำน สำย D8 บ้ำนดอน
รัก เริม่จำกสะพำน ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเล 318 (ฝั่งซ้ำย ระยะที่ 1) 
ต้ำบลดอนรัก อ้ำเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตำนี ควำมยำวปี 2561- 200 เมตร 
ปี 2562 -200 เมตร ปี 2563 -200 
เมตร ปี 2564 -200 เมตร (2) 

ดอนรัก หนองจิก ปัตตำนี 20.14 
  

ยผ.ปน แผนพัฒนำจังหวัด
ปัตตำนี 

  
20.14 

              



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

34 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลดยอด
น้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบรุ ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
2.09 

  
สทนช. SEA 

       
2.09 

         

35 2 3 ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมในล้ำ
น้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญใหป้้องกัน
น้้ำล้นตลิ่งในคำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 
ปี ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุร ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
29.86 

  
สทนช. SEA 

       
29.86 

         

36 2 3 ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนองสงูสุดที่
คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำสำยบรุ ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
2.48 

  
สทนช. SEA 

       
2.48 

         

37 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงคันกั้นน้้ำ หมู่ 9 
ต้ำบลตำเนำะปูเต๊ะ อ้ำเภอบันนังสตำ 
จังหวัดยะลำ 

ตำเนำะปู

เต๊ะ 

บันนังสตำ ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

38 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันน้้ำท่วม
พื้นที่ชุมชนเมืองยะลำ ระยะที่ 2 
อ้ำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ 

 
เมือง ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพฒันำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

39 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้้ำเพื่อ
ป้องกันน้้ำท่วมบริเวณถนนสุยำงค์ เต
เทศบำลนครยะลำ อ้ำเภอเมือง จงัหวัด
ยะลำ 

 
เมือง ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

40 2 3 ขุดลอกคลองลำโม๊ะ กำยูบอก

เกำะ 

รำมัน ยะลำ 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.00 
              

41 2 3 ขุดลอกคลองสำยเลส ุ กำลูปงั รำมัน ยะลำ 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.00 
              

42 2 3 ขุดลอกคลองกูโบรป์ะดอ ท่ำธง รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

43 2 3 คันกั้นน้้ำบ้ำนละแอ - ซะแตเซง็ บำลอ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

44 2 3 ขุดลอกคลองอูแบ-กำลูปงั ยะต๊ะ รำมัน ยะลำ 4.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

4.00 
              

45 2 3 คันกั้นน้้ำชุมชนวังพญำ วังพญำ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

46 2 3 ขุดลอกคลองสำยบ้ำนตำลำแน วังพญำ รำมัน ยะลำ 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.00 
              

47 2 3 ขุดลอกคลองสำยสะพำนสอง-ประชำนุ
เครำะห ์

วังพญำ รำมัน ยะลำ 2.50 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.50 
              

48 2 3 ท่อลอด ท่อระบำยน้้ำขนำด 2.00 ม. X 
2.00 ม. จ้ำนวน 2 แถว 

กอตอตือระ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

49 2 3 ท่อลอด ท่อระบำยน้้ำขนำด 2.00 ม. X 
2.00 ม. จ้ำนวน 3 แถว 

กอตอตือระ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

50 2 3 โครงกำรป้องกันน้้ำท่วมในเขตเทศบำล
นครยะลำและเทศบำลเมืองสะเตงนอก 

ทน.ยะลำ/

ทม.สะเตง

นอก 

 
ยะลำ 5.00 

  
ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

51 2 3 โครงกำรก่อสร้ำงและพฒันำระบบ
ระบำยน้้ำในพื้นที่ จังหวัดยะลำ 

  
ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

52 2 3 โครงกำรแก้ไปัญหำน้้ำท่วม ต้ำบลสะ
เตง อ้ำเภอเมืองยะลำ จงัหวัดยะลำ 

  
ยะลำ 5.00 

  
ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

53 3 5 ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำแม่น้้ำสำย
บุรี 75,025 ไร่ 

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
1.13 

  
ทส. SEA 

  
1.13 

              

54 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองบ้ำนแหร บริเวณวัดศรีนคร 
ต้ำบลคีรเีต อ้ำเภอธำรโต จงัหวัดยะลำ 

คีรีเต ธำรโต ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

55 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองเบตง เตเทศบำลเมืองเบตง 
อ้ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 

ทม.เบตง เบตง ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

56 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองอเุทนบริเวณพรุบำโกย – สะพำน
สะเตงเตเทศบำลนครยะลำ อ้ำเภอ
เมือง จังหวัดยะลำ 

ทน.ยะลำ เมือง ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

57 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองแบเมำะ บริเวณชุมชน เปำะยำนี 
เตเทศบำลนครยะลำ อ้ำเภอเมือง 
จังหวัดยะลำ 

ทน.ยะลำ เมือง ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

58 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
คลองแบเมำะ ต้ำบลสะเตงนอก 
อ้ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 

สะเตงนอก เมือง ยะลำ 5.00 
  

ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

59 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งริม
แม่น้้ำในพื้นที่จังหวัดยะลำ 

 
เมือง ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

60 3 5 โครงกำรเรียงหินป้องกันกระแสน้้ำกัด
เซำะชำยฝัง่ 
กิจกรรมหลักที่ 1 เรียงหินป้องกันน้้ำ
กระแสน้้ำกัดเซำะชำยฝั่ง   

  
ยะลำ 5.00 

  
อ้ำเภอกำบงั แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

61 3 5 โครงกำรก่อสร้ำงระบบป้องกันตลิง่ใน
พื้นที่จังหวัดยะลำ 

  
ยะลำ 5.00 

  
ยผ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

  
5.00 

              

62 4 2 ท้ำนบซองช่ัวครำวบ้ำนทุ่งกง-ทุ่งคำ 
ฮูแตทูวอ ในเขตโครงกำรพรบุำเจำะ-
ไม้แก่น 

ละหำร ยี่งอ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

5.00 
         

63 4 2 จัดหำน้้ำช่วยเหลือโรงเรียนบ้ำนสเุป๊ะ เรียง รือเสำะ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

5.00 
         

64 4 2 ปรับปรงุระบบสง่น้้ำอ่ำงเก็บน้้ำบ้ำน
เตรำะหัก อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

น้้ำบ่อ ปะนำเระ ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

5.00 
         

65 4 2 ปรับปรงุระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนเขำใหญ่ 
อันเนือ่งมำจำกพระรำชด้ำร ิ

แป้น สำยบรุ ี ปัตตำนี 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

5.00 
         

66 4 2 โครงกำรขุดลอกบึงลูโบ๊ะปำว-บึงลำฮำ
โตะมูบำ หมู่ 1, 6 ต้ำบลกรงปินัง 
อ้ำเภอกรงปินงั จังหวัดยะลำ 

กรงปินัง กรงปินัง ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
       

5.00 
         

67 4 2 ปรับปรงุและพัฒนำแหลง่น้้ำตำมแนว
พระรำชด้ำร ิ

สะเตง เมือง ยะลำ 5.00 
  

ทน.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
       

5.00 
         

68 4 2 โครงกำรขุดลอกคลองมูเป๊ำะ หมู่ 3 
ตำบลหน้ำถ้้ำ อ้ำเภอเมืองยะลำ 
จังหวัดยะลำ 

หน้ำถ้้ำ เมือง ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
       

5.00 
         

69 4 2 ป้องกันตลิ่งพร้อมขุดลอกคลองบ้ำน
โป๊ะ 

กำลูปงั รำมัน ยะลำ 3.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

3.00 
         

70 4 2 ป้องกันตลิ่งพร้อมขุดลอกคลองกำลปูัง
(ตะวันตก-เลสุ) 

กำลูปงั รำมัน ยะลำ 4.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

4.00 
         



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-33 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

71 4 2 สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่ง
น้้ำบ้ำนจ้ำปูน 

ท่ำธง รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

5.00 
         

72 4 2 ปรับปรงุซ่อมแซมคลองธรรมชำติสำยลู
โบ๊ะบูว๊ะ 

วังพญำ รำมัน ยะลำ 2.00 
  

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

2.00 
         

73 4 2 โครงกำรขุดลอกคลองสำยบำโงยต๊ะ
อำลี-ลูโบ๊ะลอืซง หมู่ 2 ต้ำบลวังพญำ 
อ้ำเภอรำมัน จงัหวัดยะลำ 

วังพญำ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
       

5.00 
         

74 4 2 โครงกำรขุดลอกคลองสำยบ้ำนตำ
ลำแน หมู่ 3 ต้ำบลวังพญำ อ้ำเภอรำ
มัน จังหวัดยะลำ 

วังพญำ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
       

5.00 
         

75 4 2 โครงกำรขุดลอกคลองตำเซะ หมู่ 3 
ต้ำบลตำเซะ อ้ำเภอเมืองยะลำ จงัหวัด
ยะลำ 

  
ยะลำ 5.00 

  
ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 

       
5.00 

         

76 5 2 ระบบสง่น้้ำพรอ้มอำคำรประกอบ
โครงกำรฝำยไอร์บำลอ อันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำร ิ

ช้ำงเผือก จะแนะ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

77 5 2 ระบบสง่น้้ำพรอ้มอำคำรประกอบ
โครงกำรฝำยบ้ำนไอรบ์ือแต 

ช้ำงเผือก จะแนะ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

78 5 2 ขุดลอกคลองสง่น้้ำบริเวณพื้นที่
กำรเกษตร บ้ำนทุ่งกง หมู่ที่ 8 ต้ำบล
โคกเคียน อ้ำเภอเมอืง กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 36,000 เมตร ลึก 1.5 เมตร 

กะลุวอ
เหนือ 

เมือง นรำธิวำส 8.64 0.00 
 

สถ./ทต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
8.64 

              

79 5 2 ขุดลอกคลองสง่น้้ำบ้ำนบือรำเป๊ะ-ทุง่
กง หมู่ที่ 3 บ้ำนบอืรำเป๊ะ หมู่ที่ 4  
บ้ำนฮูแตทูวอ และหมู่ที่ 8 บ้ำนทุ่งกง 
ต้ำบลโคกเคียน อ้ำเภอเมอืง กว้ำง 4 
เมตร ยำว 34,500 เมตร ลึก 2 เมตร 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 11.04 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
11.04 

              

80 5 2 ขุดลอกคลองสง่น้้ำบริเวณพื้นทีส่วน
ปำล์มหลงัโรงงำนปำลม์บ้ำนบือรำเป๊ะ 
หมู่ที่ 3 ต้ำบลโคกเคียน อ้ำเภอเมือง 
กว้ำง 4 เมตร ยำว 12,600 เมตร ลึก 
1.5 เมตร 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 3.02 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
3.02 

              

81 5 2 ขุดลอกคลองสง่น้้ำบริเวณพื้นที่
กำรเกษตรบ้ำนทรำยำว หมู่ที่ 6 ต้ำบล
โคกเคียน อ้ำเภอเมอืง กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 14,800 เมตร ลึก 1.50เมตร 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 3.55 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
3.55 

              

82 5 2 ขุดลอกคลองสง่น้้ำบริเวณพื้นทีส่วน
ปำล์มบ้ำนทอนอำมำน หมู่ที่ 11 ต้ำบล
โคกเคียน อ้ำเภอเมอืง กว้ำง 4 เมตร 
ยำว 16,400 เมตร ลึก 1.5 เมตร 

โคกเคียน เมือง นรำธิวำส 3.94 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
3.94 

              

83 5 2 ขุดลอกบงึไอร์แจะห ์ เรียง รือเสำะ นรำธิวำส 10.53 0.14 
 

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

10.53 
              

84 5 2 ฝำยบ้ำนบอืเล็งใต้พร้อมระบบสง่น้้ำ
และอำคำรประกอบ 

สุวำร ี รือเสำะ นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

85 5 2 ระบบสง่น้้ำพรอ้มอำคำรประกอบ
โครงกำรฝำยบ้ำนตำมุง อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

เชิงคีร ี ศรีสำคร นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

86 5 2 ฝำยบ้ำนไอรจ์ูโจ๊ะ  พร้อมระบบส่งน้้ำ 
(ระยะที่ 2) 

ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

87 5 2 ฝำยชะลอน้้ำ และเข่ือนปอ้งกันตลิ่ง 
บ้ำนไอร์แยง หมู่ที่ 3 ขนำดพื้นที่ 

ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 5.00 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
5.00 

              



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-34 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1,600 ตำรำงเมตร ระยะทำง 100 
เมตร 

88 5 2 ขุดลอกคลองสำยจือกอ บ้ำนไอร์กำแซ 
หมู่ที่ 6 ระยะทำง 1,500 เมตร 

ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 1.00 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
1.00 

              

89 5 2 ขุดลอกคลองสำยไอร์บือรำ บ้ำน
ปำหนัน หมูท่ี่ 4 ขนำดพื้นที่ 7,500 
ตำรำงเมตร 

ศรีสำคร ศรีสำคร นรำธิวำส 0.75 0.00 
 

สถ./อบต. แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
0.75 

              

90 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยล้ำธำรทอง อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

ภูเขำทอง สุคิริน นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

91 5 2 ฝำยไอร์กำบู 2  พร้อมระบบส่งน้้ำ 
(ระยะที่ 2) 

สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

92 5 2 ระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนไอร์กำบู 2 สุคิริน สุคิริน นรำธิวำส 5.00 
  

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

93 5 2 ขุดลอกแหล่งน้้ำบ้ำนสือนง ช่วงที่ 2 ตะโละดือรำ

มัน 

กะพ้อ ปัตตำนี 5.21 0.22 
 

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.21 
              

94 5 2 ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ 
จ้ำนวน 6 แห่ง ในลุ่มน้้ำสำยบรุ ี

  
ปัตตำนี 3.80 0.19 

 
สทนช. SEA 

  
3.80 

              

95 5 2 ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำน
ขนำด 550-950 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน้้ำ
สำยบรุ ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
1,278.34 31.96 

 
สทนช. SEA 

       
127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 127.83 

96 5 2 กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำ
บำดำล 

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
1,749.08 392.87 

 
ทบ. SEA 

       
174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 

97 5 2 โครงกำรขุดลอกคลองสำยบ้ำนศรีนคร 
และก่อสร้ำงฝำยชะลอน้้ำ หมู่ 3 ต้ำบล
คีรีเต อ้ำเภอธำรโต จงัหวัดยะลำ 

คีรีเต ธำรโต ยะลำ 5.00 
  

ปภ.ยล แผนพัฒนำจังหวัดยะลำ 
  

5.00 
              

98 5 2 ฝำย ฝำยน้้ำล้นขนำดสันฝำยสูง 1.50 
ม. ยำว 15.00 ม. 

กอตอตือระ รำมัน ยะลำ 5.00 
  

ทล. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

99 5 2 ฝำยคลองบันได พร้อมระบบส่งน้้ำ จะกว๊ะ รำมัน ยะลำ 5.00 0.03 
 

ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

5.00 
              

100 5 2 ขุดสระตะโล๊ะกำลูบ ี ยะต๊ะ รำมัน ยะลำ 2.00 0.05 
 

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

2.00 
              

101 5 2 ขุดสระกกัเกบ็น้้ำพรอ้มขุดลอกคลอง
สำยปศุสัตว์ 

วังพญำ รำมัน ยะลำ 3.50 0.09 
 

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.50 
              

102 5 2 ขุดลอกบงึปำลีมอ อำซ่อง รำมัน ยะลำ 3.20 0.01 
 

ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง 
  

3.20 
              

103 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลต้ำบลรือ
เสำะ 

รือเสำะ รือเสำะ นรำธิวำส 72.13 
  

คพ. SEA 
         

24.04 24.04 24.04 
     

104 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลต้ำบลศรี
สำคร 

ซำกอ ศรีสำคร นรำธิวำส 153.04 
  

คพ. SEA 
            

30.61 30.61 30.61 30.61 30.61 

105 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ ช่วง 2 สุไหงปำดี สุไหงปำดี นรำธิวำส 12.00 0.02 
 

ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

12.00 
         

106 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลเมืองตะลุ
บัน 

ตะลุบัน สำยบรุ ี ปัตตำนี 341.40 
  

คพ. SEA 
          

113.80 113.80 113.80 
    

107 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไอตอแล กอตอตือร๊ะ รำมัน ยะลำ 9.98 0.29 190.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

9.98 
         

108 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลกำยบูอเกำะ 

กำยูบอเกำะ รำมัน ยะลำ 153.08 
  

คพ. SEA 
         

30.62 30.62 30.62 30.62 30.62 
   



  บทที่ 8 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าสายบุรี 
     
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 8-35 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 8.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

109 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำน บือแนบูเก๊ะ ตะโละ
หะลอ 

รำมัน ยะลำ 9.98 0.29 190.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

9.98 
         

110 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟบูึงกูแบปำแย ช่วง 2 วังพญำ รำมัน ยะลำ 9.80 0.29 190.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

9.80 
         

111 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟบูึงปำลีมอ ช่วง 2 อำซ่อง รำมัน ยะลำ 20.00 0.58 390.00 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง 
       

20.00 
         

112 7 6 ขุดลอกคลองสำยกะมือตง สะพำนใหญ่ 
หมู่ 5 

กำเยำะมำตี บำเจำะ นรำธิวำส 0.95 
  

อบจ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
0.95 

              

113 7 6 ขุดลอกสระลูโบะปำแยพร้อมหินเรียง
ชุมชนบ้ำนยือเลำะ 

บำเจำะ บำเจำะ นรำธิวำส 6.00 
  

อบจ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
6.00 

              

114 7 6 ขุดลอกคลองสำยกือนี กำแลกอืแย หมู่ 
1 

ปะลกุำสำ
เมำะ 

บำเจำะ นรำธิวำส 5.86 
  

อบจ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
5.86 

              

115 7 6 ปรับปรงุซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหิน
กล่องลวดตำข่ำยเกเบี้ยน(Gabion) หมู่ 
3 

รือเสำะออก รือเสำะ นรำธิวำส 1.00 
  

อบจ.นธ แผนพัฒนำจังหวัด
นรำธิวำส 

  
1.00 

              

116 7 6 ปรับปรงุรอ่งน้้ำเขตป่ำชำยเลนลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำสำยบรุ ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
36.47 

  
จท. SEA 

  
36.47 

              

117 7 6 เข่ือนป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล
ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำสำยบุร ี

  
ปัตตำนี/ยะลำ/

นรำธิวำส 
37.38 

  
ยผ. SEA 

  
37.38 

              

      รวม 5,417.76 427.24 1,060   276.85 349.05 884.61 0.00 0.00 0.00 0.00 462.93 302.74 357.40 471.20 471.20 477.76 363.97 333.35 333.35 333.35 

 

 

 

  

 



 บทที่ 9 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำแมน่้ ำบำงนรำ 

 
 
  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 9 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 

9.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุม พ้ืนที่อ้ำเภอ 
สุคิริน อ้ำเภอจะแนะ อ้ำเภอเจำะไอร้อง อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอระแงะ อ้ำเภอสุไหงโก-ลก 
อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส พ้ืนที่ลุ่มน้้ำดังแสดงใน รูปที่ 9.1-1 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำมีลักษณะแบบ
พัด มีล้ำน้้ำหลำยสำย และมีควำมยำวไม่มำก มีแม่น้้ำบำงนรำเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก ทอดตัวขนำนกับชำยฝั่งทะเล  
มีควำมยำวประมำณ 60 กิโลเมตร สำมำรถระบำยน้้ำออกสู่ทะเลได้ 3 ทำง คือ 1) ปำกน้้ำบำงนรำ อ้ำเภอเมือง
นรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 2) ปำกน้้ำบริเวณพ้ืนที่ชำยแดนไทย-มำเลเซียในพ้ืนที่อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 
และ 3) ระบำยผ่ำนคลองน้้ำแบ่ง อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส คลองสำขำในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำส่วนใหญ่เป็น
คลองขนำดเล็กสำยสั้นๆ ไหลผ่ำนพ้ืนที่พรุลงสู่แม่น้้ำบำงนรำ สำขำที่ส้ำคัญ ได้แก่ คลองสุไหงปำดี คลองตันหยง
มัส แม่น้้ำตำกใบ และคลองน้้ำแบ่ง ซึ่งเป็นคลองขุดเพ่ือระบำยน้้ำจำกแม่น้้ำบำงนรำออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทย 
สภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ พ้ืนที่ต้นน้้ำทำงด้ำนทิศใต้ ซึ่งมีภูมิประเทศ
เป็นภูเขำเตี้ยๆ ถัดมำเป็นพ้ืนที่กลำงน้้ำที่เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม ป่ำพรุ และพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ของลุ่มน้้ำ ส่วนพ้ืนที่บริเวณปำกน้้ำแม่น้้ำบำงนรำทั้ง 2 แห่ง และพ้ืนที่ริมทะเลจัดเป็นพ้ืนที่ปลำยน้้ำ  
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับพ้ืนที่กลำงน้้ำ คือ มีพ้ืนที่ป่ำพรุ ป่ำชำยเลนและพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ที่ แตกต่ำง คือ 
เป็นที่ตั้งของชุมชนขนำดใหญ่ 2 แห่ง คือ ชุมชนเมืองนรำธิวำส และชุมชนอ้ำเภอตำกใบ  
 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 9.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 

 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

9.1.1 บริบทลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 2,312.42 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนธันวำคม (471.13 มม./ปี) 

และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (58.40 มม./ปี) 
- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 2,595.12 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนธันวำคม (693.89 

ล้ำน ลบ.ม.) และต่้ำสุดเดือนกรกฎำคม (98.27 ล้ำน ลบ.ม.) 
- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 287.99 ตร.กม. หรือร้อยละ 17.40 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติ คือ พรุโต๊ะแดง 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และอุทยำนแห่งชำติ จ้ำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย พ้ืนที่
เตรียมกำรฯ อุทยำนแห่งชำติน้้ำตกชีโป พ้ืนที่เตรียมกำรฯ อ่ำวมะนำว – เขำตันหยง อุทยำน
แห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี 

- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 311.3 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน้้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำถึง

ปำนกลำง  
-  อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 

0.80 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 1.4) ต่้ำ

กว่ำอัตรำค่ำเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 
 

9.1.2 สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- น้้ำไม่สะอำดจำกกำรทิ้งขยะลงในแหล่งน้้ำ 

- น้้ำประปำมีปัญหำน้้ำเป็นตะกอนและสนิม  

- ปัญหำกำรซึมของน้้ำจำกขยะชุมชน ท้ำให้ไม่สำมำรถใช้น้้ำบ่อมำอุปโภคบริโภคได้ 
- มีกำรใช้น้้ำจำกบ่อน้้ำตื้น แต่น้้ำแห้ง ต้องขุดลึก พบน้้ำกร่อยจำกดินเปรี้ยว มีกำรปนเปื้อน

จำกกำรสร้ำงห้องน้้ำใกล้กับบ่อน้้ำ 

- ปัญหำกำรเข้ำถึงน้้ำสะอำดเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

- น้้ำประปำในช่วงแล้งไม่มีน้้ำใช้ คุณภำพน้้ำไม่ดี บำงแห่งระบบน้้ำประปำยังเข้ำไม่ถึง  
- พ้ืนที่ใกล้พรุแถวไพรวัน น้้ำจะมีสีแดง 

- ขำดงบประมำณในกำรสร้ำงระบบประปำ 

  
  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 

- พ้ืนที่บำเจำะมีกำรท้ำเกษตรกรรม แต่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำเพ่ือกำรเกษตร 

- สวนผลไม้อำศัยน้้ำจำกธรรมชำติเป็นหลัก ในช่วงฤดูแล้งมีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้้ำ
เนื่องจำกไม่มีระบบชลประทำน 

 (3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- มีถนนกีดขวำงทำงน้้ำ 

- ปัญหำกำรกัดเซำะตลิ่งและเส้นทำงน้้ำเปลี่ยนแปลง 

- ปำกอ่ำวมีขนำดเล็ก ท้ำให้น้้ำระบำยไม่ทัน ส่งผลให้มีน้้ำท่วมฉับพลัน 

- ประตูระบำยน้้ำกีดทำงทำงน้้ำ กำรเปิด-ปิด ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ท้ำให้เกิดน้้ำท่วม  
 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- ปัญหำคุณภำพน้้ำมำจำกธรรมชำติและโรงงำนเป็นหลัก ได้แก่ สภำพพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยวท้ำ
ให้น้้ำมีควำมเป็นกรด อุตสำหกรรมน้้ำมันปำล์ม สวนยำงพำรำ ชุมชนชำยแดนมีกำร
ปนเปื้อนจำกขยะ ครำบน้้ำมัน 

- มีกำรปนเปื้อนของสิ่ งปฏิกูลจำกกำรท้ำปศุสัตว์ สำรเคมีจำกกำรเกษตร เคมีจำก
อุตสำหกรรม และเคมีทำงสำธำรณะสุขลงในแหล่งน้้ำ 

- กำรระบำยน้้ำจำกพ้ืนที่เกษตรลงไปยังแม่น้้ำล้ำคลอง ท้ำให้วัชพืชเติบโตเร็ว 

- มีกำรทิ้งขยะลงในล้ำน้้ำ ท้ำให้น้้ำไม่สะอำด 

 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

- ป่ำพรุเสื่อมสภำพ น้้ำแห้ง ไม่มีสัตว์น้้ำ 

- มีกำรกว้ำนซื้อที่จำกนำยทุนแถวบริเวณแม่น้้ำตำกใบ ท้ำให้พ้ืนที่ป่ำโกงกำง ป่ำจำกที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของเอกชนลดลง 

 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 

- องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลไม่มีงบประมำณในกำรพัฒนำ และท้ำระบบระบำยน้้ำ 

 
9.1.3 การพัฒนาพื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  

 แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำบำงนรำ ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่  ซึ่งประกอบด้วย 
แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน 
และแผนพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์  
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 9.1.3-1 ดังนี้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.1.3-1  
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  

แผนพฒันา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชวีิต 
แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้ เ ป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับโลก  
 
เ ป็ น ศูน ย์ ก ล ำ งผลิ ตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมันของ
ประเทศ และ 
 
เมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงกำรค้ำ
กำรลงทุนกับภูมิภำคอื่นของ
โลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมำะสมกับศักยภำพพื้นที่ของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เชื่อมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่ เหมำะสม 
(Zoning)  

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสำน
ร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมันและไม้ผล 
ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็นระบบ 
เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

- • ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่มให้กับ
กำรท่องเที่ยวท่ีส้ำคัญของภำค 
 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ ทำง
ทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ ย่ังยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือของ
ชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำยเลน 
กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกรให้
มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกรดิน 
น้้ำ ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัย
กำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกันกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้ำงบริเวณพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัดเซำะบริเวณ
ชำยฝั่ง กำรวำงแผนทำงกำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำภัย
แล้งและอุทกภัยในพื้นที่น้้ำท่วมซ้้ำซำก  

• จั ด ห ำ น้้ ำ เ พื่ อ ก ำ ร บ ริ โ ภ ค อุ ป โ ภค แ ละ
กำรเกษตรที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำที่เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและเมือง 
และลดผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลนน้้ำ
ในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่ง เสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำร
จัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและบ้ำบัด
น้้ ำ เ สี ย  และระบบก้ ำ จั ดขยะมู ลฝ อยที่
เหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

 
 

 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ทศ ม ำ เ ล เ ซี ย  แ ล ะ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ ง สั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

• เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพก ำ รผลิ ต ย ำ งพำ ร ำ  
ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั้ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

• ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยง
กุ้งและสัตว์น้้ำชำยฝั่งเพื่อ กำรส่งออกและเปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี 
และนรำธิวำส 

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) ผล 
ผลิตทำงกำรเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้ำ
ถิ่ น และประยุ กต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญญำท้ อ งถิ่ น 
นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มี
มูลค่ำเพิ่มสูง 

 

• พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 

• พัฒนำเมืองสุไหงโกลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองกำรค้ำและเมืองท่องเที่ยวชำยแดน 

• เร่งรัดกำรพัฒนำพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
นรำธิวำสให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของภำค เพื่อ
รองรับกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

• พัฒนำสิ่ งอ้ำนวยควำมสะดวกบริ เวณด่ำน
ชำยแดนให้เพียงพอและได้มำตรฐำน รวมทั้ง
พื้นที่ เศรษฐกิจบริ เวณชำยแดน (โครงกำร
ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้้ำโกลก บริเวณด่ำน
ชำยแดนสุไหงโกลก และด่ำนชำยแดนตำกใบ 
และเร่งรัดกำรก่อสร้ำงด่ำนชำยแดนบูเก๊ะตำ) 

• สนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือและระบบโลจิสติกส์
ที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรใช้ท่ำเรือในเชิง
พำณิชย์ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือปัตตำนี ท่ำเทียบ
เรือนรำธิวำส  ให้สำมำรถรองรับกำรขนส่ง
สินค้ำ Feeder ไปยังท่ำเรือของมำเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  
 

• พัฒนำแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

• กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษำและเรียนรู้
ธรรมชำติระดับประเทศ (ป่ำฮำลำ-บำลำ) กำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร เชิงเกษตร และกำรท่องเที่ยว
ชุมชน 

• กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

• ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวชำยแดน   
(เบตง) เมืองกำรค้ำชำยแดน (สุไหงโกลก)  

• ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  

• เครือข่ำยบริหำรจัดกำรและเช่ือมโยงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวทั้ งภำยในและภำยนอกภำค และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (เบตง-ปีนัง) (สุไหง โกลก 
 โกตำบำรู รัฐกลันตัน) 

 

• พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรน้้ำ ลุ่มน้้ำ  เพื่อ
ป้องกันควำมเสียหำยพื้นที่เศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรน้้ำ (ลุ่มน้้ำปัตตำนี 
แม่น้้ำสำยบุรี และลุ่มน้้ำบำงนรำ) 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพ้ืนที่  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

• ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

 

 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

นรำธิวำส 
เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื่องฟ ู
นราน่าอยู ่
มุ่งสู่สันตสิุข 
อย่างยั่งยืน 

• เสรมิสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ และ
กำรกระจำยรำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

• กำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตร ภำคกำร
ท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
ผลผลติกำรเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยกำรผลิต พืช 
(ปำล์มน้้ำมัน) ประมง (ปลำกะพงขำว) ปศุสัตว์ 
(แพะ) กำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
เกษตร (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4ต่อปี) 
 
 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
อุตสำหกรรม  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 

• เสรมิสร้ำงศักยภำพกำรค้ำระหว่ำงประเทศท่ี
เข้มแข็ง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ2.6 ต่อปี) 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ ์
 
อัตรำกำรขยำยตัวของป่ำไม ้
(เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 
 

• คุณภำพชีวิตประชำชนดีขึ้น มีควำม
เข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ประชำชนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพย์สิน และเช่ือมั่นในอ้ำนำจรัฐ 
 

o ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม
ยำกจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

o ร้อยละของหมู่บำ้นท่ีผ่ำนกำรจัดระดับ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1 ต่อปี) 

o ร้อยละของกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อลด
จ้ำนวนครัวเรือนยำกจนท่ีมีรำยไดเ้ฉลี่ย
ต่้ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ.(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.51 
ต่อปี) 

o อัตรำกำรว่ำงงำน(ลดลง0.2 ต่อปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

9.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ดังนี้ 

 (1)  เงื่อนไข 
- พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกำรก้ำหนดแนวทำงกำรใช้

พ้ืนที ่
 (2)  ข้อจ้ากัด 

- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 1.95 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- มีข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำพ้ืนที่กักเก็บน้้ำในแหล่งน้้ำธรรมชำติ  

 (3)  ทิศทางการพัฒนา 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำบำงนำรำ ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยเขต

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชำยแดน เป้ำหมำยกำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมอำหำร และกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 

- เขตส่งเสริมกำรลงทุน BOI และนิคมอุตสำหกรรม พ้ืนที่เป้ำหมำย ต้ำบลละหำร อ้ำเภอยี่
งอ และ ต้ำบลโคกเคียน อ้ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส โดยก้ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ได้แก่ อุตสำหกรรมยำงพำรำ อุตสำหกรรมแปรรูปไม้ อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป และ
อุตสำหกรรมสิ่งทอ 

 
9.1.5  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 

 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

(1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
(2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
(3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
(4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
(5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
(6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำใน พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ
บำงนรำ สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำค
กำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 9.1.5-1 ถึง ตารางที่ 
9.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9.1.5-1 

แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
(ภาคการเกษตร) 

 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 

ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูง ท่ีเชื่อมต่อกับ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 

-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี  โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นท่ีลุ่มน้้ำ มีควำมจ้ำกัดด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นท่ีเพำะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 9.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย (low value) ขณะท่ีกำรใช้
ฐำนทรัพยำกรมีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่
กำรท่องเท่ียว 

-  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ ส่วนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติจะเน้น
พื้นท่ีสงขลำ-สุไหงโกลก นรำธิวำส 

-  พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มน้้ำเป็น   แหล่ง
ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำดทะเล พื้นท่ีชุม
น้้ำ และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่
แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำกข้อก้ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้ น้้ำซ้้ ำ ใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 

(การพัฒนาเมือง) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ

ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 
- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ เพื่อใช้โครงสร้ำง

พื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็มประสิทธิภำพ  
- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี

พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำ
ท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควร
กระจำยควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย 
และท้ำให้เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมืองท่ีมี
คุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพียงพอ
เนื่องจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่เป็น
ระเบียบ กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ 
ปัญหำขยะ 

 

 

9.1.6     ศักยภาพและโอกาส 
 ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน นำข้ำว และ
ไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย เช่น ป่ำบำลำ -  ฮำลำ และเมืองท่องเที่ยวชำยแดน  
อัตลักษณ์ควำมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

(3) เป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น  ปลำกุเลำ สำมำรถพัฒนำและยกระดับให้ได้
มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(4) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมือเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำค 

(5) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่มำรถดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

(6) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 
 

9.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรฮำลำ
เพ่ือกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
9.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ พื นที่ลุ่มน ้าสาขา

แม่น ้าบางนรา 
 
9.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่ 

ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ

สำขำแม่น้้ำบำงนรำ ได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้ำ โดยในส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำ (Demand) และ
กำรใช้น้้ำ (Supply) เป็นหลัก โดยกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค 
และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการทรัพยากรน ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์
จำกข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี  

 
(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำได้

รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรม
ชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง 
แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็ น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 

เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือก
ในกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 

กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำทีจ่้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 9.2-1 
 

ตารางท่ี 9.2-1  
สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 11.58 12.17 14.12 16.77 

2 ท่องเที่ยว 0.16 0.18 0.24 0.54 

3 ปศุสัตว์ 1.84 1.95 2.17 2.66 

4 อุตสำหกรรม 1.27 1.30 1.42 1.92 

5 รักษำนิเวศน ์ 1,032.29 1,028.75 1,028.18 1,027.13 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 2.85 2.63 2.41 1.97 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  436.69 418.76 388.89 329.15 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 344.48 319.10 276.81 192.22 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 1,486.66 1,465.75 1,437.42 1,380.14 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 1,831.14 1,784.85 1,714.23 1,572.36 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 1,178.33 1,178.33 1,178.33 1,178.33 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 1,176.19 1,176.19 1,176.19 1,176.19 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 2.14 2.14 2.14 2.14 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (89 โครงกำร)   0.00 0.35 0.92 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (40 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (2 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (9 โครงกำร)   0.00 6.20 303.14 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 1,178.33 1,178.33 1,184.88 1,488.94 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต -308.34 -287.42 -252.54 108.80 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -652.81 -606.52 -529.35 -83.42 

ปริมาณทรัพยากรน ้าเกิน / ขาด (Supply - Demand) -308.34 -287.42 -252.54 108.80 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -652.81 -606.52 -529.35 -83.42  

 

หมายเหต ุ อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำท่ีผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

9.2.2    สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ พื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
แม่น ้าบางนรา 

 

9.2.2.1   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคลนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าบางนรา 

 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1)    พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1)   การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
 จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ

ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ จ้ำนวน 118 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  
ทัง้นี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ จ้ำนวน 118 หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดง
ในภาคผนวก ก 

2)   แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร

ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ 
ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ. สำขำนรำธิวำส และโครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กปภ. สำขำสุไหงโก-ลก โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ
ให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 10,062 ครัวเรือน ในพ้ืนที่อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส อ้ำเภอยี่งอ อ้ำเภอสุไหงโก-ลก อ้ำเภอตำก
ใบ จังหวัดนรำธิวำส 

3)   ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
  ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ

อุปโภคบริโภค เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เ พ่ือลดปริมำณน้้ำ
ต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค  
  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง

ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ  
รำยละเอียดดังนี้ 

1)  การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุ งระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ ำนมำตรฐำนประปำดื่ มได้ ก้ำหนดแล้ว เสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำร
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่เป็นงำนที่ริเริ่มใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและ

มีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้องใช้ควำม
เชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 
 
9.2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
  กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่   
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพื้นที่ลุ่มน้้ำ ของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำมต้องกำร
ของคนในพ้ืนที ่
 กลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่งกีด
ขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำรพ้ืนที่
น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่อนุรักษ์
เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
1) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีสิ่งก่อสร้ำงที่เป็นสิ่งกีด

ขวำงทำงไหลของน้้ำ เป็นเหตุให้น้้ำไหลได้ช้ำ ท้ำให้มีปริมำณน้้ำสะสมเกิดน้้ำหลำกท่วมเป็นบริเวณกว้ำง ดังนั้น
ควรมีกำรปรับปรุงขยำยช่องทำงไหลของน้้ำเพ่ือให้น้้ำไหลได้รวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภำพกำรไหลและลดระดับน้้ำ
ท่วมขัง  

2) ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ กำรขุด
ลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน จึง
ควรมีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพื้นที่ต่ำงๆในฤดูแล้ง  
 

(2) จัดการพื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 
1) การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า เพ่ือช่วยระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำ

น้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  
 

(3)    การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วม
พ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำรป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำม
แนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัดยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมี
ฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base)  
จำก ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน 
  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำ 
หลักท่ีเกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง
ระยะยำว 
 
9.2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมจ้ำนวน 30,599 ไร่ แผนงำนกำร
ฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำจะใช้วิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียงจ้ำนวน 30,599 ไร่ ทั้งนี้กำร



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมี
รำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่
ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลักแหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกิน
เพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืชเกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและจ้ำหน่ำยได้ 
กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำรปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน ปลูกไม้พุ่ม 
และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมแตกต่ำงของ
ชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟื้นฟูหมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ 
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 

 
9.2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรลดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำรใช้
น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื้นที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำร
พ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรม
ลดลงถึง 373.37  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 

 
9.2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• พัฒนำแหล่งน้้ำกักเก็บใหม่ (เกษตรและอุตสำหกรรม) 
• กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 

  
  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำบำงนำรำแล้ว ได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 
(1)    การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 
 กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร แล้วจำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยโครงกำร
ศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) และโครงกำรตำม
แผนพัฒนำจังหวัด แผนจำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือน้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ 
ได้ ดังนี้ 
   1)   แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
    แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น
น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว ส้ำหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงนรำ ได้แก่ ขุดลอกสระเก็บน้้ำสำธำรณะบ้ำนโต๊ะนอ ต้ำบลมะนังตำยอ อ้ำเภอเมือง จังหวัด
นรำธิวำส กำรขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ  

2) แผนพัฒนาแหล่งน ้ากักเก็บใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
    กำรพัฒนำแหล่งน้้ำกักเก็บใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมภำคกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำรพัฒนำแหล่งน้้ำกักเก็บขนำดต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ อำทิ กำรสร้ำง
เขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึงข้อเสนอแนะ
ของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 
 

(2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
 กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก

กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ของ
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้  
   1)   การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
    กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำเป็นกำรพ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า  
      เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำบำงนำรำ มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำงๆ  
มีปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ  

 
(3)    พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่เท่ำกับ 303.14 ล้ำนลบ.ม.  

โดยสำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 167.68 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ดี 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่
ในเกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 
           ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ ล้ำน 303.14 ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ  
ส่วนใหญ่พบในต้ำบลจวบ ต้ำบลบูกิต ต้ำบลมะรือโบออก อ้ำเภอเจำะไอร้อง ต้ำบลบำงขุนทอง ต้ำบลเกำะ
สะท้อน ต้ำบลพร่อน ต้ำบลศำลำใหม่ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น 
 ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง สำมำรถน้ำมำใช้เพื่อกำรเกษตรได้ เท่ำกับ13.35 ลบ.ม./ปี  
มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือมำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบในต้ำบลกะลุวอเหนือ ต้ำบลล้ำภู 
อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น 
 โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 
2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ  หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ  
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ร่วมสนับสนุน 
 ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผน
ระยะกลำงและระยะยำว 

 

9.2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรักษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนำรำ จ้ำนวน 43 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและ
ควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 2 แห่ง และกำรน้ำ
น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 4,962 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนำรำ (carrying capacity) มีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำ
มีแนวโน้มลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำ
สำขำบำงนำรำ ดังนั้น จึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงให้มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ 
ให้มีคุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
 (1)    การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
  กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ 
แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 

1) น ้าเสียจากชุมชน 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรู พืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 
 

(2)    การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำรพัฒนำกำรและเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 

1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพื้นที่
ลุ่มน้้ำสำขำบำงนำรำ ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
1) เทศบำลต้ำบลละลุวอเหนือ อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส และ 2) เทศบำลเมืองนรำธิวำส อ้ำเภอ
เมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 

2)   การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงนรำ จ้ำนวน 43 แห่ง 
 
 ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ 2 แห่ง จะมีจ้ำนวนประชำชนที่ได้รับผลประโยชน์
จ้ำนวน 389,260 คน และสำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 4,962 ลบ.ม./วัน  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

9.2.2.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา  
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำ ร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ
บำงนรำ มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้ อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็ม 
ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำงๆที่ก่อประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำม
พร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 กำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเป็นภัยพิบัติที่เกิดจำกอิทธิพลของน้้ำขึ้นน้้ำลงที่ปำกแม่น้้ำ ซึ่งหำกกำรขึ้นลงของ
ระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงมำก ปริมำณน้้ำเค็มก็จะถูกดันเข้ำไปในแม่น้้ำได้มำก กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีมำก และในทำงกลับกันถ้ำกำรขึ้นลงของระดับน้้ำทะเลที่ปำกแม่น้้ำมีควำมรุนแรงน้อย กำรรุกล้้ำของ
น้้ำเค็มจะมีน้อย นอกจำกนี้ปัจจัยทำงธรรมชำติและปัจจัยที่มนุษย์ก่อขึ้นเองอีกหลำยประกำรมีผลต่อกำรรุกล้้ำ
ของน้้ำเค็ม ปัจจัยทำงธรรมชำติ เช่น ลักษณะทำงกำยภำพของล้ำน้้ำ ควำมลึกตื้นของล้ำน้้ำ ส่วนปัจจัยที่มนุษย์
ก่อขึ้น เช่น กำรน้ำน้้ำจืดจำกต้นน้้ำไปใช้เพ่ือกำรเกษตรมำกเกินไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงฤดูแล้ง ท้ำให้น้้ำจืด
ที่ใช้ผลักดันน้้ำเค็มมีน้อยลงและกำรระบำยน้้ำเค็มลงสู่ล้ำน้้ำเนื่องจำกมีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งตำมแนวชำยฝั่งมำก กำร
เปลี่ยนถ่ำยน้้ำในนำกุ้งลงสู่คลองต่ำงๆ ที่ต่อเชื่อมกับล้ำน้้ำสำยหลักจะเป็นผลให้น้้ำเค็มจำกนำกุ้งไหลลงสู่ล้ำน้้ำ
สำยหลักได้ 
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไข
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรอนุรักษ์น้้ำ
เพ่ือรักษำระบบนิเวศน์ และหรือจัดกำรให้มีคันกั้นน้้ำเค็ม ซึ่งพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 7 
แห่ง บริเวณพ้ืนที่ปำกน้้ำของคลองแม่น้้ำบำงนรำ ต้ำบลบำงนำค อ้ำเภอเมืองนรำธิวำส คลองน้้ำแบ่ง ต้ำบลไพร
วัน และแม่น้้ำโก-ลก ต้ำบลเจ๊ะเห อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ จัดเป็นบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม และมีน้้ำแช่ขัง
ติดต่อกันเป็นเวลำนำน และเนื่องจำกพันธุ์ไม้ในป่ำพรุจัดอยู่ในประเภทป่ำไม้ผลัดใบ ดังนั้นจึงมีควำมเขียวชอุ่ม
ตลอดทั้งปี และในแอ่งน้้ำของป่ำพรุนั้นจะมีกำรสะสมเศษซำกอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซำกพืช ซำกสัตว์ แต่เนื่องจำก
กำรย่อยสลำยของเศษซำกอินทรีย์เหล่ำนี้มีอัตรำต่้ำกว่ำกำรสะสมเศษซำกฯ จึงท้ำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่ำดิน
อินทรียวัตถุ หรือดินเชิงอินทรีย์ (organic soil) ในปีที่อำกำศแห้งแล้งจัดหรือมีกำรระบำยน้้ำออกจำกป่ำพรุ  
จนระดับน้้ำในป่ำพรุลดต่้ำลงกว่ำระดับผิวดิน ท้ำให้ดินพรุแห้งและกลำยเป็นเชื้อเพลิงอย่ำงดี ก่อให้เกิดปัญหำไฟ
ไหม้ป่ำพรุตำมมำ เช่น ไฟที่ไหม้ป่ำพรุครั้งใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนธันวำคม ของปี 
2540 ซึ่งพ้ืนที่ป่ำพรุถูกไฟไหม้หลำยแสนไร่ ก่อให้เกิดปัญหำมลภำวะข้ำมพรมแดน โดยหมอกควันจำกไฟป่ำพรุ
ลอยปกคลุมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศพิลิปปินส์ ประเทศบรูไนดำรุซำลำม และหมอก
ควันไฟส่วนหนึ่งลอยมำปกคลุมภำคใต้ประเทศไทย ส้ำหรับในประเทศไทย ก็เคยเกิดเหตุกำรณ์ไฟไหม้ป่ำพรุ
หลำยครั้ง โดยครั้งส้ำคัญเกิดในปี 2540 ที่ป่ำพรุบำเจำะ ซึ่งมีพ้ืนที่พรุถูกไฟไหม้ประมำณ 7,000 ไร่ และใน
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยนของปี 2541 ซึ่งเกิดไฟไหม้ป่ำพรุโต๊ะแดง เสียหำยไปถึง 14,837 ไร่ โดยต้องใช้
ระยะเวลำเกือบสองเดือนและเสียงบประมำณไปจ้ำนวนหลำยล้ำนบำทกว่ำที่จะควบคุมไฟเอำไว้ได้ และเม่ือเดือน



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กรกฎำคม ปี 2560 เกิดไฟไหม้ป่ำพรุควนเคร็ง สูญเสียพ้ืนป่ำไปเกือบ 5,000 ไร่ หมอกควันไฟป่ำพรุควนเคร็ง 
จงัหวัดนครศรีธรรมรำช ส่งผลกระทบด้ำนมลพิษ ท้ำให้ชำวบ้ำนหลำยพันคนได้รับควำมเดือดร้อน  
 กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุดังกล่ำว มีวิธีกำรและกลยุทธในกำรดับไฟป่ำ
พรุหลำกหลำยวิธี โดยส่วนใหญ่ใช้หลำยวิธีกำรและหลำยกลยุทธผสมผสำนกัน ซึ่งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้ง
ในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขแบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยกำรจัดกำรในกำร
ปรับตัวเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ ส้ำหรับพ้ืนที่ ลุ่มน้้ำบำง
นรำ  มีพื้นท่ีป่ำพรุ 1 แห่ง คือ ป่ำพรุโต๊ะแดง 
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
9.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที ่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
  
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
 (1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริห ำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพัฒนำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพิ่มข้ึน เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ
พ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
ครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 
 (2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พื้นที่
ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื้นที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 (3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ก ำ รบริ ห ำ รจั ด ก ำร  (Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำย
รองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำร
ด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (เช่น 
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับกำร
กระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำรให้
สิทธิพิเศษทำงภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำ
ใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 
  2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม 
กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี
เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่
ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
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4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 

 มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 

 มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 

 มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำ ร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 

 มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำรบริหำร
จัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำรลงโทษ
ผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่ เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม
และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3) แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ำกัดสิทธิ์บุคคลและสังคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำรพ้ืนที่  ได้แก่ กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนทีลุ่่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 
  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำ ตั้งแต ่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง 
 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 -8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 9.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 9.2.2-2 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
    
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-1 
สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าแม่น ้าบางนรา 

 

ยุทธศาสตร ์
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากร
น ้า 

แห่งชาต ิ

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 

(ไร่) 

1 1 5 705.88 0.00 0 5 627.33 0.00 0 0 78.55             

2 2                                 

  3 65 975.50 0.00 0         62 956.14 0.00 0 3 19.36 0.00 0 

3 5 1 0.46 0.00 0         1 0.46 0.00 0         

4 2 47 227.28 0.04 0                 47 227.28 0.04 0 

5 2 6 1,621.02 309.69 0         5 271.43 6.55 0 1 1,349.60 303.14 0 

6 4 14 466.22 0.95 555                 14 466.22 0.95 555 

7 6 3 26.67 0.00 0         3 26.67 0.00 0         

8 6 4 20.00 0.00 0 4 20.00 0.00 0                 

รวม 145 4,043.04 310.68 555 9 647.33 0.00 0 71 1,333.25 6.55 0 65 2,062.46 304.13 555 

 
 

 



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 

รายละเอียดรายโครงการ 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยังขำด
แคลนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ จ้ำนวน 
97 หมู่บ้ำน 

  
  นรำธิวำส 

                      
77.60  

    
 

สทนช.  
 SEA  

         
77.60  

                                

2 1 1 
ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำง
นรำ 

  
  นรำธิวำส 

                     
235.65  

     กปภ   หน่วยงำนส่วนกลำง  
         

78.55  
         

78.55  
         

78.55  
                            

3 1 1 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกปภ.
สำขำนรำธิวำส 

  
  นรำธิวำส 

                     
225.30  

     กปภ   หน่วยงำนส่วนกลำง  
       

112.65  
       

112.65  
                              

4 1 1 
ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำให้ได้
มำตรฐำน(SDGs) 

  
  นรำธิวำส 

                      
21.83  

     มท.   SEA    
         

21.83  
                              

5 1 1 
สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมในชุมชน
ตนเองในลุม่น้้ำแม่น้้ำบำงนรำ 

  
  นรำธิวำส 

                     
145.50  

     มท.   SEA  
         

72.75  
         

72.75  
                              

6 2 3 ขุดลอกคลองจวบ จวบ 
เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.74  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.74  
                            

7 2 3 
ระบบระบำยน้้ำคลองบำโงดุดุง พรอ้ม
อำคำรประกอบ ระยะที่ 2 จวบ 

เจำะไอ
ร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

8 2 3 
ซ่อมแซมเครือ่งกว้ำนบำนระบำย 
ปตร.ปิเหลง็ 7 โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำบำงนรำ 

มะรื
อโบออก 

เจำะไอ
ร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

9 2 3 
ซ่อมแซมอำคำรรบัน้้ำคลองระบำย
น้้ำปิเหล็งสำยที่ 5 โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำบำงนรำ 

มะรื
อโบออก 

เจำะไอ
ร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

10 2 3 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่งน้้ำและกำร
ระบำยน้้ำตอนปิเหลง็ 

มะรือโบอ

อก 
เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

11 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนปีเหลง็ตะวันออก 
มะรือโบอ

อก 
เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
7.69  

  
  

 ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

7.69  
                            

12 2 3 
ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลอง
ระบำยน้้ำปิเหลง็สำยที่ 2 โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษำบำงนรำ 

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
2.34  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

2.34  
                            

13 2 3 
ระบบระบำยน้้ำคลองระบำยปเิหล็งสำย
ที่ 4 พร้อมคันกั้นน้้ำและอำคำรประกอบ 
ระยะที่ 3 

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

14 2 3 
ระบบระบำยน้้ำคลองระบำยปเิหล็งสำย
ที่ 7 พร้อมคันกั้นน้้ำและอำคำรประกอบ 
ระยะที่ 2 

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

15 2 3 
ซ่อมแซม ทรบ.ปลำยคลองระบำยน้้ำสำย
ที่ 1 (เกำะสะท้อน) กม.0+016 โครงกำร
ส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำโก-ลก เกำะสะท้อน ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

16 2 3 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตำกใบ 

เกำะสะท้อน ตำกใบ นรำธิวำส 

                     
320.00  

     สทนช.   Area Based      
       

106.67  
       

106.67  
       

106.67  
                        



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

17 2 3 
ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ คลอง
ระบำยน้้ำสำยที่ 5 โครงกำรสง่น้้ำและ
บ้ำรุงรักษำโก-ลก โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
1.39  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

1.39  
                            

18 2 3 
สถำนีสูบน้้ำเพื่อบรรเทำอุทกภัยหมู่บ้ำน
ปศุสัตว์-เกษตรมโูนะ  อันเนิ่องมำจำก
พระรำชด้ำร ิ โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

19 2 3 
ระบบระบำยน้้ำท่ำพรุตอนล่ำง และ
อำคำรประกอบ ระยะที่ 2 เจ๊ะเห ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

20 2 3 
ซ่อมแซมบำนระบำยน้้ำอำคำรบังคับน้้ำสุ
ไหงปำดี 1 โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำ
บำงนรำ บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

21 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำขนำดเล็กบำงนรำ 12.1และ
บำงนรำ 12.2 โครงกำรส่งน้้ำแล บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

22 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำขนำดเล็กบำงนรำ 14และ
บำงนรำ 15 โครงกำรสง่น้้ำและ 

บำงขุนทอง 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

23 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำขนำดเล็กบำงนรำ 19และ
บำงนรำ 22 โครงกำรสง่น้้ำและ บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

24 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำขนำดเล็กบำงนรำ 24และ
บำงนรำ 32 โครงกำรสง่น้้ำและ 

บำงขุนทอง 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

25 2 3 
ระบบระบำยน้้ำ โครงกำรยูโย อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ระยะที่ 2 

บำงขุนทอง 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

26 2 3 
ซ่อมแซมบำนระบำย ทรบ.คันกั้นน้้ำฝั่ง
ขวำคลองลำน กม.1+310 โครงกำรสง่น้้ำ
และบ้ำรุงรักษำโก-ลก 

พร่อน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

27 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำขนำดเล็กบำงนรำ 33และ
บำงนรำ 34 โครงกำรสง่น้้ำและ 

พร่อน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

28 2 3 
อำคำรบังคับน้้ำกลำงคลองระบำยน้้ำสำย 
10  ขนำด  2.00?2.00 จ้ำนวน 2 ช่อง 

พร่อน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

29 2 3 
เสริมคันคลองระบำยน้้ำสำยที่ 14 (โคก
ไผ่) 

พร่อน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

30 2 3 
เสริมคันคลองระบำยน้้ำสำย 14 (โคกไผ)่ 
ฝั่งขวำ ระยะ 1 

พร่อน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

31 2 3 
ปรับปรงุคันกั้นน้้ำสำย 9 พร้อมอำคำร
ประกอบ พร่อน,โฆษิต 

ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

32 2 3 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและระบบระบำยน้้ำ
สถำนีสูบน้้ำบ้ำนตอหลัง โครงกำรสง่น้้ำ
และบ้ำรุงรักษำบำงนร 

ไพรวัน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

33 2 3 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้้ำและกำร
ระบำยน้้ำตอนกจู้ำ 

ไพรวัน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

34 2 3 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้้ำและกำร
ระบำยน้้ำบ้ำนบึงฉลำม 

ไพรวัน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

35 2 3 
ซ่อมแซมท่อรับน้้ำคันคลองระบำยน้้ำสำย
ใหญ่ที่ 2 กม.0+510 โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำบำงนรำ 

ไพรวัน 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

36 2 3 
ระบบระบำยน้้ำท่ำพรุตอนบน และ
อำคำรประกอบ ระยะที่ 2 

ศำลำใหม ่
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

37 2 3 
ท่อลอด ท่อระบำยน้้ำขนำด 1-Ø 1.00 
ม. 

ศำลำใหม ่
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ทล.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

38 2 3 
ซ่อมแซมท่อลอดถนนภำยในโครงกำร
หมู่บ้ำนเศรษฐกจิพอเพียงและฟำร์ม
ตัวอย่ำงฯบ้ำนรอตันบำตู โคร 

กะลุวอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

39 2 3 
ขุดลอกคลองป้องกันไฟป่ำในพื้นที่บ้ำน
กะแนะ 

กะลุวอ 
เมือง นรำธิวำส 

                      
17.20  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
         

17.20  
                            

40 2 3 
ซ่อมแซมท่อรับน้้ำคลองระบำยน้้ำยำบี 
จ้ำนวน 8 แห่ง โครงกำรส่งน้้ำและ
บ้ำรุงรักษำบำงนรำ 

กะลุวอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

41 2 3 

ขุดลอกคลองเพือ่กำรเกษตรและ
แก้ปัญหำภัยแล้ง สำยบ้ำนเจ๊ะดำโอ๊ะ- 
บ้ำนรูดิง อำแว หมู่ที่ 8 บ้ำนโคกสยำ 
ต้ำบลกะลุวอเหนือ อ้ำเภอเมือง  

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
1.00  

    
 สถ./
อบต.  

 แผนพัฒนำจงัหวัด
นรำธิวำส  

    
           

1.00  
                            

42 2 3 
ขุดลอกคลองป้องกันไฟป่ำในพื้นที่บ้ำน
สะปอม 

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                      
14.50  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
         

14.50  
                            

43 2 3 
โครงกำรป้องกันน้้ำท่วมศูนยห์ม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ์ฯ สมเดจ็พระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ   

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
9.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

9.00  
                            

44 2 3 
ระบบระบำยน้้ำและถนนภำยในบริเวณ
หัวงำนที่ท้ำกำรบ้ำนพกั 

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

45 2 3 

ท่อลอด ทำงหลวงหมำยเลข 4084 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน นรำธิวำส - สะปอม 
ที่ กม.11+017 เดิมเป็นท่อกลม  ขนำด 
2 - Ø  1.20 x 34.00 

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ทล.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

46 2 3 

ท่อลอด ทำงหลวงหมำยเลข 4084 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน นรำธิวำส - สะปอม 
ที่ กม.11+655 เดิมเป็นท่อกลม  ขนำด 
2 - Ø  1.20 x 45.00 

กะลุวอเหนือ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ทล.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

47 2 3 
ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
นรำธิวำสระยะที่ 1 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                     
220.00  

     สทนช.   Area Based      
         

73.33  
         

73.33  
         

73.33  
                        

48 2 3 
โครงกำรป้องกันและบรรเทำภัยจำกน้้ำ
ในพื้นที่ จังหวัดนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                     
100.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
         

33.33  
         

33.33  
         

33.33  
                        

49 2 3 
ซ่อมแซมท่อรับน้้ำคันคลองระบำยน้้ำโคก
สุมุ โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรักษำบำง
นรำ 

ปำงปอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

50 2 3 
ขุดลอกคลองโดยรถขุดด้ำเนินกำรเอง 
คลองน้้ำด้ำ โครงกำรชลประทำน
นรำธิวำส 

ล้ำภู 
เมือง นรำธิวำส 

                        
3.50  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

3.50  
                            

51 2 3 
ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ำยอำคำร
ระบำยน้้ำสันเข่ือนดินอ่ำงเกบ็น้้ำคลอง
โต๊ะแก อันเนื่องม 

จอเบำะ 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

52 2 3 ขุดลอกคลองบูแม ยี่งอ 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
2.20  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

2.20  
                            

53 2 3 
ขุดลอกคลองป้องกันไฟป่ำในพื้นที่บ้ำน
ทุ่งคำ 

ละหำร 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                      
11.50  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
         

11.50  
                            

54 2 3 
ท่อระบำยน้้ำคลองพระยำกำเด็ง 
โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

ละหำร 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

55 2 3 
คลองระบำยน้้ำบำโงสำย 3 พร้อมอำคำร
ประกอบ โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น 
อันเนื่องมำจำกพระรำช้ำร ิ

ละหำร 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

56 2 3 ขุดลอกคลองบ้ำนบองอ บองอ 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
5.10  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.10  
                            

57 2 3 
ขุดลอกคลองบองอเพื่อปอ้งกันอทุกภัย
น้้ำท่วม ช่วงที่ 2 

บองอ 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
8.11  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

8.11  
                            

58 2 3 
ขุดลอกคลองระบำยน้้ำบริเวณทุง่นำบื
อแนกลำดี หมูท่ี่ 2 ต้ำบลปะลุรู อ้ำเภอสุ
ไหงปำดี  

ปะลรุ ู
สุไหงปำดี นรำธิวำส 

                        
1.14  

     ปภ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
1.14  

                            

59 2 3 
ซ่อมแซมบำนระบำยน้้ำอำคำรบังคับน้้ำสุ
ไหงปำดี 2 โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำ
บำงนรำ 

สุไหงปำดี 
สุไหงปำดี นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

60 2 3 
ขุดลอกคลองจวบ หมู่ที่ 1 ต้ำบลจวบ 
อ้ำเภอเจำะไอร้อง  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.74  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.74  

                            

61 2 3 ปรับปรงุคลองระบำยน้้ำบอืรำเป๊ะ 
  

  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

62 2 3 

ปรับปรงุคลองระบำยน้้ำบำโง สำยที่ 1 
พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำรพรุบำ
เจำะ-ไม้แก่น อันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำร ิ

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

63 2 3 

ปรับปรงุคันกั้นน้้ำคลองระบำยน้้ำบำโง 
สำยที่ 1 พร้อมอำคำรประกอบ โครงกำร
พรุบำเจำะ-ไม้แก่น อันเนือ่งมำจำก
พระรำชด้ำริ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

64 2 3 
ปรับปรงุทรบ.กลำงคลองระบำยน้้ำพรบุำ
เจำะสำย 2 โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

65 2 3 
ปรับปรงุคันคลองระบำยน้้ำพรบุำเจำะ
สำยที่ 4 โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

66 2 3 

ปรับปรงุท่อลอดคันกั้นน้้ำคลองระบำย
น้้ำพรุบำเจำะสำยที่ 4 จ้ำนวน 10 แห่ง 
โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

67 2 3 

ท้ำนบซองช่ัวครำว คลองระบำยน้้ำพรบุำ
เจำะสำยที่ 2, สำยที่ 4 ในเตโครงกำรพรุ
บำเจำะ-ไม้แก่น อันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

68 2 3 
ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลดยอด
น้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ     ยะลำ/นรำธิวำส 

                        
1.52  

     สทนช.   SEA                
           

1.52  
                  

69 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมในล้ำ
น้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญใหป้้องกันน้้ำ
ล้นตลิง่ในคำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ใน
ลุ่มน้้ำแม่น้้ำบำงนรำ     ยะลำ/นรำธิวำส 

                      
15.36  

     สทนช.   SEA                
         

15.36  
                  

70 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนองสงูสุดที่
คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำบำงนรำ     ยะลำ/นรำธิวำส 

                        
2.48  

     สทนช.   SEA                
           

2.48  
                  

71 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำแม่น้้ำบำง
นรำ 30,599 ไร่     ยะลำ/นรำธิวำส 

                        
0.46  

     ทส.   SEA      
           

0.46  
                            



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-32 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

72 4 2 
ปรับปรงุฟื้นฟูแหลง่น้้ำคลองสำยบ้ำนโคก 
- ทุ่งเกรง็ จวบ เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.74  

     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.74  
                  

73 4 2 ซ่อมแซมโครงกำรอ่ำงเกบ็น้้ำปีแนมูดอ 
บูกิต เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

74 4 2 ระบบสง่น้้ำสถำนีสูบน้้ำตอนปิเหลง็ 1 
มะรือโบอ

อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 
                        

5.00  
     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                

           
5.00  

                  

75 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บ้ำนปิเหลง็เหนือ ระยะที่2 

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

76 4 2 
ปรับปรงุ ฟื้นฟูแหล่งน้้ำภำยในซอย
เกษตร หมูท่ี่ 7 ต้ำบลมะรือโบออก 
อ้ำเภอเจำะไอร้อง  

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ปภ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

77 4 2 
คันกั้นน้้ำนิคมสหกรณ์ปเิหล็ง พร้อม
อำคำรประกอบ ระยะที่ 2 

มะรือโบอ
อก เจำะไอร้อง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

78 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บำงนรำ 12 บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

79 4 2 
ซ่อมแซม ทรบ.บำงเตยและคันกั้นน้้ำช่วง 
ทรบ.บำงเตย-ปตร.สุไหงปำดี 1 โครงกำร
ส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำบ บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

80 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บ้ำนท้ำนบ บำงปอ ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

81 4 2 
ซ่อมแซมระบบส่งน้้ำและคันกั้นน้้ำสถำนี
สูบน้้ำบำงนรำ 13 โครงกำรสง่น้้ำและ
บ้ำรุงรักษำบำงนรำ ไพรวัน ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

82 4 2 
ซ่อมแซมคลองสง่น้้ำสถำนีสบูน้้ำบำงนรำ 
30 โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำบำง
นรำ 

ศำลำใหม ่
ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

83 4 2 
ซ่อมแซมบ้ำรงุระบบชลประทำน 
โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำบำงนรำ กะลุวอเหนือ 

เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

84 4 2 
คันกั้นน้้ำบ้ำนโคกเคียน พร้อมอำคำร
ประกอบ ระยะที่ 2 

โคกเคียน 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

85 4 2 
โครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำและเพิม่พื้นที่
ชลประทำนในพื้นที่ จงัหวัดนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

86 4 2 
โครงกำรพัฒนำแหลง่น้้ำในพื้นทีร่ับน้้ำ 
จังหวัดนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

87 4 2 
ปรับปรงุ บ้ำรงุรกัษำ ซ่อมแซมโครงกำร
ชลประทำน จังหวัดนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

88 4 2 
ปรับปรงุงำนชลประทำนสนับสนุนน้้ำใน
พื้นที่ จังหวัดนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

89 4 2 
ซ่อมแซมบ้ำรงุระบบชลประทำน 
โครงกำรชลประทำนนรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

90 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บ้ำนกูเบ 

บำงปอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

91 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บ้ำนจืองำ 

บำงปอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

92 4 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มสถำนีสูบน้้ำขนำดเล็ก
บ้ำนสุไหงบำลำ 2 

มะนังตำยอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

93 4 2 
คลองบ้ำนทุเรียนนกพร้อมอำคำร
ประกอบ โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น 
อันเนื่องมำจำกพระรำช้ำร ิ

ละหำร 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-33 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

94 4 2 
ซ่อมแซมโครงกำรอ่ำงเกบ็น้้ำวิทยำลัย
เกษตรกรรม อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

ตันหยงลมิอ 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

95 4 2 
ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบำโงสะโต หมู่ที่7 ต้ำบลบำ
โงสะโต อ้ำเภอระแงะ  

บำโงสะโต 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ปภ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

96 4 2 ปรับปรงุสระเก็บน้้ำชุมชนบเูก๊ะปือเรอะ มะรือโบตก 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
1.04  

             

0.04     ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

1.04  
                  

97 4 2 
ซ่อมแซม ทรบ. ปำกคลองส่งน้้ำและรำง
ส่งน้้ำหมู่บ้ำนปศุสัตว์ เกษตรมูโนะ อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

มูโน๊ะ 
สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

                        
0.50  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

0.50  
                  

98 4 2 โครงกำรปรับปรงุงำนชลประทำน   
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

99 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรฝำยบ้ำนพงบือเรำะ   

  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

100 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรฝำยไอร์บำลอ 

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

101 4 2 
ปรับปรงุระบบท่อส่งน้้ำสำยที่ 3-7 ฝำย
บำลำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

102 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำ ฝำยล้ำธำรทองสำย
ที่ 1 อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ    

  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

103 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรฝำยโต๊ะเด็ง 2 

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

104 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรจัดหำน้้ำช่วยเหลือ
รำษฎรบ้ำนอีนอ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

105 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรฝำยบ้ำนกำหนั๊วะ  

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

106 4 2 
ปรับปรงุฝำยผันน้้ำเสริมอ่ำงเกบ็น้้ำยะลู
ตงพร้อมระบบส่งน้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบ     นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

107 4 2 
ปรับปรงุ ทรบ.ปลำยคลองน้้ำด้ำ 
โครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

108 4 2 
โครงกำรจัดหำแหล่งน้้ำและเพิม่พื้นที่
ชลประทำน      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

109 4 2 
สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้้ำ
บ้ำนพงมสูู      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

110 4 2 
สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้้ำ
บ้ำนบำโงมำแย      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

111 4 2 
สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้้ำ
บ้ำนดอเฮะ      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

112 4 2 
สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้้ำ
บ้ำนจือแร      นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

113 4 2 
ซ่อมแซมโครงกำรอ่ำงเกบ็น้้ำวิทยำลัย
เกษตรกรรม อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ      นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

114 4 2 ซ่อมแซมโครงกำรอ่ำงเกบ็น้้ำปีแนมูดอ   
    นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

115 4 2 
ท้ำนบซองช่ัวครำวบ้ำนทุ่งกง-ทุ่งคำ ฮูแต
ทูวอ ในเตโครงกำรพรบุำเจำะ-ไม้แก่น      นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-34 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 
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ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข
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แผ
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าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

116 4 2 
ปรับปรงุระบบสง่น้้ำพร้อมอำคำร
ประกอบโครงกำรฝำยไอร์กำบู      นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

117 4 2 
คันกั้นน้้ำบ้ำนโคกเคียนพร้อมอำคำร
ประกอบ       นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

118 4 2 ปรับปรงุระบบสง่น้้ำฝำยบ้ำนคลองปุด 
บำละ กำบัง ยะลำ 

                        
5.00  

  
  

 ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

119 5 2 
ขุดลอกสระเก็บน้้ำสำธำรณะ ม.4 บ.โตะ๊
นอ(สนำตง) มะนังตำยอ เมือง นรำธิวำส 

                        
8.51  

             
0.35  

  
 ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง      

           
8.51  

                            

120 5 2 
ระบบสง่น้้ำพรอ้มอำคำรประกอบ
โครงกำรฝำยโรงเรียนชุมชนสหพฒันำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำร ิ บองอ ระแงะ นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง      
           

5.00  
                            

121 5 2 สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้้ำ 
    นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

122 5 2 ค่ำขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้ำงเหมำ   
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

             

0.00     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
5.00  

                            

123 5 2 
ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำนขนำด 
525-925 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน้้ำบำงนรำ   

  ยะลำ/นรำธิวำส 

                     
247.92  

             

6.20     สทนช.   SEA      
         

49.58  
         

49.58  
         

49.58  
         

49.58  
         

49.58  
                    

124 5 2 กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำบำดำล   
  ยะลำ/นรำธิวำส 

                  
1,349.60  

          

303.14     ทบ.   SEA                
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  
       

134.96  

125 6 4 ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลเมืองตำกใบ เจ๊ะเห 
ตำกใบ นรำธิวำส 

                     
192.59  

     คพ.   SEA                          
         

38.52  
         

38.52  
         

38.52  
         

38.52  
         

38.52  

126 6 4 
โครงกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในพื้นที่ 
จังหวัดนรำธิวำส บำงนำค 

เมือง นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

5.00  
                  

127 6 4 
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลเมือง
นรำธิวำส 

บำงนำค 
เมือง นรำธิวำส 

                     
185.36  

  
  

 คพ.   SEA                        
         

37.07  
         

37.07  
         

37.07  
         

37.07  
         

37.07  
  

128 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟบูึงโต๊ะนอ มะนังตำยอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
9.00  

             
0.02  

  
 ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                

           
9.00  

                  

129 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ บ.สุไหงบำลำ มะนังตำยอ 
เมือง นรำธิวำส 

                        
9.50  

             
0.02  

  
 ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                

           
9.50  

                  

130 6 4 ปรับปรงุสระน้้ำเพื่อใช้ในกำรดบัเพลิง ยี่งอ 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
0.66  

             
0.03  

  
 ปภ.   หน่วยงำนส่วนกลำง                

           
0.66  

                  

131 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำป่ำพร ุ ละหำร 
ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
9.00  

             
0.26  

             

175.35   ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

9.00  
                  

132 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ ม.6 มูโร บองอ 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
8.50  

             
0.38  

             

250.00   ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

8.50  
                  

133 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้ำนซลีำ มะรือโบตก 
ระแงะ นรำธิวำส 

                        
6.90  

             
0.20  

             

130.00   ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

6.90  
                  

134 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำ ช่วง 2 สุไหงปำดี 
สุไหงปำดี นรำธิวำส 

                        
9.90  

             

0.02     ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

9.90  
                  

135 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำโคกไร่ใหญ ่
สุไหงปำดี 

สุไหงปำดี นรำธิวำส 

                        
9.90  

             

0.02     ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                
           

9.90  
                  

136 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำโคกหว้ำหิน สุไหงปำดี 
สุไหงปำดี นรำธิวำส 

                        
9.90  

             
0.02  

  
 ทน.   หน่วยงำนส่วนกลำง                

           
9.90  

                  



  บทที่ 9 การจดัท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าบางนรา 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 9-35 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 9.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

137 6 4 โครงกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ    
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

138 6 4 ป้องกันน้้ำเค็ม    
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
              

           
5.00  

                  

139 7 6 ขุดลอกคลองสำยดำแลฮูมอ ม.1,3,6 
บำงขุนทอง ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
9.45  

     อบจ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
9.45  

                            

140 7 6 ขุดลอกคลองหมู่ 5  
ลุโบะบือซำ ยี่งอ นรำธิวำส 

                        
3.78  

     อบจ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

           
3.78  

                            

141 7 6 ขุดลอกคลองหมู่ 2,4,6 
ลุโบะบือซำ ยี่งอ นรำธิวำส 

                      
13.44  

     อบจ.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
    

         
13.44  

                            

142 8 6 
โครงกำรสร้ำงควำมมั่นคงและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ  โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 

                        
5.00  

     สถ./
อบต.  

 แผนพัฒนำจงัหวัด
นรำธิวำส  

           
5.00  

                                

143 8 6 
ผลผลิตกำรจัดกำรน้้ำและสนบัสนุน
โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     สถ.  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
           

5.00  
                                

144 8 6 
ค่ำซ่อมแซมโครงกำรชลประทำน (ค่ำ
ซ่อมแซมและบ้ำรงุรักษำโครงกำร
ชลประทำนนรำธิวำส)      นรำธิวำส 

                        
5.00  

     ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
           

5.00  
            

  
                  

145 8 6 
ค่ำบ้ำรุงรักษำและบรหิำรกำรส่งน้้ำ
โครงกำรชลประทำน 

  
  นรำธิวำส 

                        
5.00  

  
  

 ชป.นธ  
 แผนพัฒนำจงัหวัด

นรำธิวำส  
           

5.00  
                                

      รวม 4,043.04 310.68 555.35   361.55 285.78 708.25 262.92 262.92 49.58 49.58 469.87 134.96 134.96 134.96 172.03 210.55 210.55 210.55 210.55 173.48 

 

 

 



 บทที่ 10 

กำรจัดท ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้ ำแบบบูรณำกำร
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำสำขำแมน่้ ำโก-ลก 

 
  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-1 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

บทที่ 10 
การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

พื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 

10.1 สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก  
 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำหลัก ครอบคลุมพ้ืนที่อ้ำเภอสุคิริน 
อ้ำเภอตำกใบ อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุไหงโก-ลก อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส พ้ืนที่ลุ่มน้้ำดังแสดงในรูปที่ 
10.1-1 พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำโก-ลก มีลักษณะแบบขนนก มีแม่น้้ำโก-ลกเป็นล้ำน้้ำสำยหลัก เป็นแม่น้้ำแบ่งเขตแดน
ระหว่ำงประเทศไทยและมำเลเซีย ระหว่ำงเขตจังหวัดนรำธิวำสกับรัฐกลันตัน มีควำมยำวทั้งสิ้นประมำณ 120 
กิโลเมตร มีต้นก้ำเนิดอยู่บนเทือกเขำสันกำลำคีรีในพ้ืนที่ อ้ำเภอแว้ง ไหลจำกทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือ ผ่ำนพ้ืนที่
อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุไหงโก-ลก ไปรวมกับแม่น้้ำบำงนรำที่ อ้ำเภอตำกใบ ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลด้ำนอ่ำวไทยที่
บ้ำนตำบำ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส คลองสำขำของแม่น้้ำ โก-ลกในฝั่งประเทศไทย ประกอบด้วยคลอง
ขนำดเล็กสำยสั้นๆ อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกของแม่น้้ำโก-ลก เช่น คลองแว้ง คลองมำแย คลองโต๊ะแดง เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังมีคลองเชื่อมระหว่ำงแม่น้้ำโก-ลกกับแม่น้้ำบำงนรำ กลุ่มคลองเหล่ำนี้อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือของลุ่มน้้ำ 
เช่นคลองชลประทำน คลองปูยู เป็นต้น 
 
 
 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-2 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 
รูปที่ 10.1-1 แผนที่แสดงพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-3 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

10.1.1  บริบทลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
- ปริมำณฝนเฉลี่ยรำยปี 2,863.62 มม./ปี มีปริมำณฝนสูงสุดเดือนธันวำคม (473.81 มม./

ปี) และต่้ำสุดเดือนกุมภำพันธ์ (84.31 มม./ปี) 
- ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปี 1,200.07 ล้ำน ลบ.ม. มีปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยสูงสุดเดือนธันวำคม 

(311.68 ล้ำน ลบ.ม.) และต่้ำสุดในเดือนกรกฎำคม (43.07 ล้ำน ลบ.ม.) 
- พ้ืนที่ป่ำไม้ประมำณ 195.41 ตร.กม. หรือร้อยละ 28.19 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- พ้ืนที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติ คือ พรุโต๊ะแดง 
- พ้ืนที่คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ จ้ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำ 

จ้ำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำฮำลำ-บำลำ และอุทยำนแห่งชำติ 
จ้ำนวน 1 แห่ง คือ อุทยำนแห่งชำติบูโด-สุไหงปำดี 

- น้้ำบำดำลมีศักยภำพกำรให้น้้ำ 182.3 ล้ำน ลบ.ม.  
- คุณภำพน้้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
- ดินในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมำก มีควำมอุดมสมบูรณ์

ต่้ำถึงปำนกลำง  
-  อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ค่ำเฉลี่ย 20 ปี ร้อยละ 

0.93 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก ร้อยละ 0.66 
-  ในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่อยู่อำศัยและสิ่งปลูกสร้ำงมีอัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ 1.6) 

สูงกว่ำอัตรำคำ่เฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (ร้อยละ 1.5) 
 

10.1.2  สภาพปัญหา 
 (1)  ด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 

- น้้ำประปำยังเข้ำไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ท้ำให้บำงพ้ืนที่ยังมีกำรใช้น้้ำภูเขำ บำงพ้ืนที่ใช้น้้ำจำกบ่อ
น้้ำตื้น 

- บ่อน้้ำตื่นมีปัญหำน้้ำเปรี้ยว  
- น้้ำบำดำลมีปัญหำเรื่องตะกอนสนิม น้้ำไม่สะอำด  
- ฤดูแล้ง น้้ำแห้ง และพ้ืนที่ที่มีระบบน้้ำประปำส่วนใหญ่มีปัญหำคือน้้ำไม่สะอำด 
- ระบบประปำหมู่บ้ำนในจังหวัดนรำธิวำสส่วนมำกใช้งำนไม่ได้ อุปกรณ์ช้ำรุด ไม่มีระบบดูแล

รักษำ โดยเฉพำะต้ำบลเอรำวัณ ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุง แก้ไข และบ้ำรุงรักษำระบบ
ประปำที่มีอยู่ในหมู่บ้ำนให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น 

- ปัญหำน้้ำขุ่น และไม่สะอำด  
- ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่ระหว่ำงผู้ดูแลในพื้นที่และผู้ใช้น้้ำ  
- ต้ำบลโล๊ะจูด มีกำรใช้น้้ำภูเขำ และมีระบบท่อ แต่เวลำฝนตกน้้ำท่วม น้้ำจะขุ่น ด้ำ เป็นโคลน 

เพรำะไม่มีถังตกตะกอนหรือถังพักน้้ำ 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-4 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2)  ด้านการสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
- ขำดแหล่งกักเก็บน้้ำ เพ่ือใช้ในกำรเกษตร และอุตสำหกรรมแปรรูป 
- ต้ำบลเอรำวัณ อ้ำเภอแว้ง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีกำรท้ำเกษตรเกือบทุกครัวเรือน และใน

ฤดูแล้งมีน้้ำไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผลิตผลทำงเกษตร 
- อ่ำงเก็บน้้ำและระบบส่งน้้ำในพ้ืนที่ต้ำบลเอรำวัณ อ้ำเภอแว้ง ขำดกำรบ้ำรุงรักษำเพ่ือให้

สำมำรถใช้งำนได้ปกติ 
(3)  ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

- ปัญหำน้้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ต้ำบลมูโน๊ะ อ้ำเภอสุไหงโก-ลก ต้ำบลริโก๋ ต้ำบลสำกอ อ้ำเภอสุ
ไหงปำดี ต้ำบลกำยูคละ อ้ำเภอแว้ง และอ้ำเภอสุคิริน 

- ถนนกีดขวำงทำงน้้ำ  
- พ้ืนที่นำนำค และโฆษิต มีระดับน้้ำท่วมมำกกว่ำ 1.50 เมตร นำน 3 เดือน เพรำะขำดพ้ืนที่

กักเก็บน้้ำ 
 (4)  ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- ในฤดูแล้งน้้ำจะไม่สะอำด ส่วนในส่วนฤดูฝนน้้ำจะเกิดกำรชะล้ำงสิ่งปนเปื้อนของมูลสัตว์ไหล
ลงสู่แหล่งน้้ำสำธำรณะ ด้ำนกำรใช้สำรเคมีของภำคกำรเกษตร มีกำรใช้ยำเบื่อในกำรจับปลำ
ท้ำให้แหล่งน้้ำได้รับกำรปนเปื้อนของสำรเคมี  

- พ้ืนที่กลำงน้้ำและปลำยน้้ำมีปัญหำเรื่องขยะ 
- พ้ืนที่พรุโต๊ะแดง บริเวณพ้ืนที่กลำงน้้ำมีปัญหำน้้ำเปรี้ยวหรือน้้ำกร่อย 

 (5)  ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้ำ 
- มีปัญหำดินสไลด์ 

 (6)  ด้านการบริหารจัดการ 
- ขำดควำมพร้อมในเรื่องงบประมำณและบุคลำกรในกำรดูแลบ้ำรุงรักษำอ่ำงเก็บน้้ำหลังจำก

ได้รับกำรส่งมอบจำกส้ำนักงำนชลประทำน  
- ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรน้้ำที่เป็นรูปธรรม 

 
10.1.3 การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก  

 แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก ที่ปรึกษำได้รวบรวมแผนพัฒนำพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย 
แผนพัฒนำภำคใต้ชำยแดน พ.ศ. 2560–2565 ฉบับทบทวน แผนพัฒนำภำคใต้ พ.ศ.2560–2565 ฉบับทบทวน 
และแผนพัฒนำจังหวัดนรำธิวำส สำมำรถสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ ได้ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเกษตรและปศุสัตว์  
ด้ำนอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรค้ำ ด้ำนท่องเที่ยวและบริกำร สิ่งแวดล้อม และด้ำนคุณภำพชีวิต รำยละเอียด
ดังแสดงในตารางท่ี 10.1.3-1 ดังนี้ 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-5 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.1.3-1 
สรุปแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก  

แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 
แผนพัฒนาภาคใต้  
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕  
ฉบับทบทวน 
 
ภำคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยว
พักผ่อนตำกอำกำศ ระดับ
โลก  
 
เป็นศูนย์ กลำงผลิตภัณฑ์
ยำงพำรำและปำล์มน้้ำมัน
ของประเทศ และ 
 
เมื อง เศรษฐกิจ เ ช่ือมโยง
กำรค้ำกำรลงทุนกับภูมิภำค
อื่นของโลก 

• ยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่
เหมำะสมกับศักยภำพพื้นท่ีของภำค เช่น ข้ำว 
(ข้ำวสังหยด ข้ำวหอมกระดังงำ ข้ำวเล็บนก) ไม้
ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้ำว ทุเรียน มังคุด ส้ม
โอ) กำแฟ (กำแฟโรบัสตำ) พืชสุมนไพร และปศุ
สัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ำมูลค่ำสูง  

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำอัตลักษณ์ เช่ือมโยง
ไปสู่ภำคกำรผลิตอื่น อำทิ กำรท่องเที่ยว  

• กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำ ต่อยอดกำรพัฒนำกำรผลิตสู่ระบบ
เกษตรมำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ เกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น  

• กำรท้ำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมำะสม 
(Zoning)  

• ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
โดยเฉพำะกำรท้ ำเกษตรและเลี้ ยงสั ตว์
ผสมผสำนร่วมกับกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม
น้้ำมันและไม้ผล ส่งเสริมกำรปลูกพืชพันธุ์ดี ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์ม อย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นเกษตรกรมือ
อำชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

- • ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและ
สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 

• พัฒนำกิจกรรมและบริกำรท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ให้มีควำมหลำกหลำยเพื่อสร้ำง มูลค่ำเพิ่มให้กับ
กำรท่องเที่ยวท่ีส้ำคัญของภำค 
 

• กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทำงทะเล ป่ำไม้ และป่ำชำยเลน เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของชุมชน ส่งเสริมกำรปลูกป่ำชุมชน ป่ำชำย
เลน กำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 

• เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกร
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพำะทรัพยำกร
ดิน น้้ำ ป่ำไม้ ประมงและชำยฝั่ง เพื่อเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ 

• กำรรักษำระบบนิเวศทำงทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟู
สัตว์น้้ำบริเวณป่ำชำยเลน และกำรป้องกัน
กำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมำะสมกับแต่ละสภำพพื้นที่  

• กำรจัดระเบียบและก้ำหนดกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสิ่ งปลูกสร้ำงบริ เวณพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อกำรกัด
เซำะบริ เ วณชำยฝั่ ง  กำรวำงแผนทำง
กำรเกษตรที่เหมำะสม 

• วำงระบบป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไข ปัญหำ
ภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่น้้ำท่วมซ้้ำซำก  

• จั ดหำน้้ ำ เพื่ อกำรบริ โ ภคอุป โภคแล ะ
กำรเกษตรที่เพียงพอสนับสนุนปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำที่ เพิ่มขึ้นในเขตชนบทและ
เมือง และลดผลกระทบจำกปัญหำขำดแคลน
น้้ำในช่วงฤดูแล้ง 

• ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

• บริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นระบบลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
กำรจัดกำรมลพิษ อำทิ ระบบรวบรวมและ
บ้ำบัดน้้ำเสีย และระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยที่
เหมำะสม 

• อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-6 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๕ ฉบับ
ทบทวน 
 
เป็นแหล่งผลิตภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมเกษตรแปร
รูปที่ส้ำคัญของประเทศ  
 
เป็นเมืองชำยแดนเช่ือมโยง
กำรค้ำและกำรท่องเที่ยวกับ
พื้นที่ภำคใต้ และ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ป ร ะ เ ทศ ม ำ เ ล เ ซี ย  แ ล ะ
สิงคโปร์  
 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง 
อยู่ ร่ ว มกั นอย่ ำ ง สั นติ สุ ข
ภำยใต้สังคม 
พหุวัฒนธรรม 

• เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพก ำ รผลิ ต ย ำ งพำ ร ำ  
ปำล์มน้้ำมัน มะพร้ำว และไม้ผล  รวมทั้ง กำร
แปรรูปและเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 

• ยกระดับอุตสำหกรรมประมง กำรเพำะเลี้ยง
กุ้งและสัตว์น้้ำชำยฝั่งเพื่อ กำรส่งออกและเปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี  
และนรำธิวำส 

• ส่งเสริมกำรเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร สร้ำงอำชีพและเพิ่มรำยได้ใน
จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส ส่งเสริมและ
ขยำยกำรเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ 

• ส่งเสริมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกำรผลิตและบริหำรจัดกำรฟำร์มอย่ำงเป็น
ระบบ กำรเป็นเกษตรกรมืออำชีพ/เกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) และกำรเกษตร
แบบครบวงจร 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีฐำน
ชีวภำพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
ภำคกำรเกษตร 

• ส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Brand) ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร ที่เป็นอัตลักษณ์ประจ้ำถิ่น
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ ำ ท้ อ ง ถิ่ น  
นวัตกรรม ฯลฯ เพื่อจ้ำหน่ำยสินค้ำเกษตรที่มี
มูลค่ำเพิ่มสูง 

 

• พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
แปรรูปกำรเกษตร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต 

• พัฒนำเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็น
เมืองกำรค้ำและเมืองท่องเที่ยวชำยแดน 

• เร่งรัดกำรพัฒนำพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เ ศษ
นรำธิวำสให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของภำค เพื่อ
รองรับกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

• พัฒนำสิ่ งอ้ำนวยควำมสะดวกบริ เวณด่ำน
ชำยแดนให้เพียงพอและได้มำตรฐำน รวมทั้ง
พื้นที่ เศรษฐกิจบริเวณชำยแดน  (โครงกำร
ก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น้้ำโก-ลก บริเวณด่ำน
ชำยแดนสุไหงโก-ลก และด่ำนชำยแดนตำกใบ 
และเร่งรัดกำรก่อสร้ำงด่ำนชำยแดนบูเก๊ะตำ) 

• สนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือและระบบโลจิสติกส์
ที่ได้มำตรฐำน และส่งเสริมกำรใช้ท่ำเรือในเชิง
พำณิชย์ ปรับปรุงท่ำเทียบเรือปัตตำนี ท่ำเทียบ
เรือนรำธิวำส  ให้สำมำรถรองรับกำรขนส่ง
สินค้ำ Feeder ไปยังท่ำเรือของมำเลเซียและ
อินโดนีเซียได้  
 

• พัฒนำแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทำงธรรมชำติ และ
วัฒนธรรม 

• กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษำและเรียนรู้
ธรรมชำติระดับประเทศ (ป่ำฮำลำ-บำลำ) กำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร เชิงเกษตร และกำรท่องเที่ยว
ชุมชน 

• กำรท่องเที่ยวเมืองเก่ำจังหวัดปัตตำนี เมืองเก่ำ
จังหวัดยะลำ และเมืองเก่ำจังหวัดนรำธิวำส  

• ส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยวชำยแดน   
(เบตง) เมืองกำรค้ำชำยแดน (สุไหงโก-ลก)  

• ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องกำรท่องเที่ยว อำทิ กำร
บ้ำบัดรักษำทำงกำรแพทย์ด้วยสมุนไพร บริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ และศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ 
(Nursing Home Care)  

• เครือข่ำยบริหำรจัดกำรและเช่ือมโยงเส้นทำงกำร
ท่องเที่ยวทั้ งภำยในและภำยนอกภำค และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน (เบตง-ปีนัง) (สุไหง โก-ลก โก
ตำบำรู รัฐกลันตัน) 

 

• ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับภำคกำรผลิต
และบริกำรในพ้ืนที่  และเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จัดกำรฐำนทรัพยำกรธรรมชำติให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์ 

• ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้ำน
รำยได้ กำรศึกษำ และสำธำรณสุข และอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

 

 

 

 

 
 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ       แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-7 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.1.3-1 (ต่อ) 
แผนพัฒนา เกษตรและปศุสัตว ์ อุตสาหกรรมการผลิตและการค้า ท่องเท่ียวและบริการ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต 

นรำธิวำส 
เศรษฐกิจมั่นคง 
การค้าเฟื่องฟ ู
นราน่าอยู ่
มุ่งสู่สันตสิุข 
อย่างยั่งยืน 

• เสรมิสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ และ
กำรกระจำยรำยได้อย่ำงท่ัวถึง 

• กำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตร ภำคกำร
ท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรม เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
ผลผลติกำรเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยกำรผลิต พืช 
(ปำล์มน้้ำมัน) ประมง (ปลำกะพงขำว) ปศุสัตว์ 
(แพะ) กำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
เกษตร (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4ต่อปี) 
 
 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภณัฑม์วลรวมสำขำ
อุตสำหกรรม  (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี) 
 

• เสรมิสร้ำงศักยภำพกำรค้ำระหว่ำงประเทศท่ี
เข้มแข็ง 

• กำรค้ำระหว่ำงประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 

อัตรำกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ2.6 ต่อปี) 
 

ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ ์
 
อัตรำกำรขยำยตัวของป่ำไม ้
(เพิ่มขึ้นปีละ 0.95%) 
 

• คุณภำพชีวิตประชำชนดีขึ้น มีควำม
เข้มแข็งตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• ประชำชนมีควำมปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพย์สิน และเช่ือมั่นในอ้ำนำจรัฐ 
 

o ร้อยละของประชำกรที่อยู่ใต้เส้นควำม
ยำกจน (ลดลงปีละ 1.64%) 

o ร้อยละของหมู่บำ้นท่ีผ่ำนกำรจัดระดับ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 1 ต่อปี) 

o ร้อยละของกำรแกไ้ขปัญหำเพื่อลด
จ้ำนวนครัวเรือนยำกจนท่ีมีรำยไดเ้ฉลี่ย
ต่้ำกว่ำเกณฑ์ จปฐ.(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.51 
ต่อปี) 

o อัตรำกำรว่ำงงำน(ลดลง0.2 ต่อปี) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-8 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

10.1.4 เงื่อนไข ข้อจ้ากัด และทิศทางการพัฒนา 
 เงื่อนไข ข้อจ้ำกัด และทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก  ดังนี้ 
  (1)  เงื่อนไข 

- พ้ืนที่ป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมควรได้รับกำรปกป้องอย่ำงจริงจัง 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำเป็นลุ่มน้้ำระหว่ำงประเทศ กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่และทรัพยำกรน้้ำจึงมี

เงื่อนไขจำกข้อตกลงระหว่ำงประเทศก้ำกับ 
- จ้ำนวนประชำกรในพื้นที่ลุ่มน้้ำมีแนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
- ชุมชนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศ 

 (2)  ข้อจ้ากัด 
- ในปี 2561 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่แหล่งน้้ำมีเพียงร้อยละ 0.71 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ 
- ขนำดของพ้ืนที่เมืองมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น บำงพ้ืนที่ส่งผลต่อพ้ืนที่ล้ำน้้ำตำมธรรมชำติ 
- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจ้ำกัด โดยเฉพำะพ้ืนที่เก็บกักน้้ำในแหล่งน้้ำ

ธรรมชำติ 
 (3)  ทิศทางการพัฒนา 

- พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำโก-ลก ถูกก้ำหนดเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำตำมนโยบำยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดชำยแดน เป้ำหมำยกำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมอำหำร และกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
 
10.1.5   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและข้อจ้ากัด 
 ทรัพยำกรน้้ำเป็นทรัพยำกรพ้ืนฐำนที่มีควำมขำดแคลนและควำมหำยำก และมี จ้ำนวนจ้ำกัด 
ทรัพยำกรน้้ำอำจจะเพียงพอส้ำหรับช่วงเวลำหนึ่ง ๆ ส้ำหรับแต่ละกิจกรรม แต่อำจจะไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงไม่ใช่เพียงกำรจัดหำน้้ำให้เพียงพอ 
แต่จ้ำเป็นต้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมต้องกำรทรัพยำกรน้้ำของทุกคนในสังคมด้วย และสร้ำงควำม
เป็นธรรมทำงสังคมให้กับทุกคน 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจึงมีกำรเสนอล้ำดับควำมส้ำคัญพ้ืนฐำนให้กับทุกคนอย่ำงเสมอภำค 
เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงทรัพยำกรน้้ำได้ตำมควำมจ้ำเป็นพ้ืนฐำน และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรน้้ำแต่ละ
ระดับของแต่ละกิจกรรมที่แตกต่ำงกัน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
  (1)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค 
  (2)  ด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงของน้้ำภำคกำรผลิต 
  (3)  ด้ำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัย 
  (4) ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ 
  (5)  ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน 
  (6)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 
  กำรพัฒนำทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
สำขำแม่น้้ำโก-ลก สำมำรถสรุปแนวทำงและข้อจ้ำกัดในกำรพัฒนำรำยสำขำฯ ประกอบด้วย 4 สำขำ ได้แก่ ภำค



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-9 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

กำรเกษตร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคอุตสำหกรรม และ รำยละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10.1.5-1 ถึง ตารางที่ 
10.1.5-4 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 10.1.5-1 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

(ภาคการเกษตร) 
  

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการเกษตร -  เพิ่มกำรส่งเสริมกำรเกษตรมูลค่ำสูงท่ีเชื่อมต่อกับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจสีเขียว 
-  ก ำ ร เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ต่ อ ห น่ ว ย พื้ น ท่ี  โ ด ย ใ ช้

เทคโนโลยีกำรเกษตรและวิถีกำรผลิตแนวใหม่ ท่ี
ลดกำรใช้สำรเคมี เป็นแนวทำงน้ำไปสู่กำรผลิต
แ บ บ เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย  ร ว ม ท้ั ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภ ำพกำร ใช้ ทรั พยำกร น้้ ำ ในภำ ค
กำรเกษตร 

- ปรับเปลี่ยนกำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรให้เหมำะสมกับ
ประเภทของกำรท้ำกำรเกษตร 

-  สถำนกำรณ์ ณ ปัจจุบัน พื้นท่ีลุ่มน้้ำ มีควำมจ้ำกัดด้ำน
กำรพัฒนำกำรเกษตรขนำดแปลงใหญ่ พื้นท่ีเพำะปลูก
ส่วนใหญ่เป็นแปลงขนำดเล็กและรำยย่อย 

-  พื้นท่ีกำรเกษตรเริ่มรุกเข้ำสู่พื้นท่ีป่ำไม้และอนุรักษ์ป่ำไม้ 
ท้ำให้เกิดควำมสูญเสียพื้นท่ีต้นน้้ำและแหล่งกักเก็บน้้ำ
ตำมธรรมชำต ิ

-  พื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ่มน้้ำจะเน้นเพำะปลูกแบบพืช
เชิงเดียว 

 - กำรใช้พื้นท่ีกำรเกษตรบำงประเภทยังไม่เหมำะสมกับ
ควำมเหมำะสมของกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำรเกษตร 

 

ตารางท่ี 10.1.5-2 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

(ภาคการท่องเที่ยว) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคการท่องเที่ยว - กำรใช้น้้ำของภำคกำรท่องเท่ียวจะรวมกับภำค  

กำรอุปโภคบริโภค น้้ำประปำในเขตชุมชนและ
เมือง กำรจัดเตรียมน้้ำประปำจึงมุ่งเป้ำหมำย 2 
ส่วน คือ กำรอุปโภคบริโภคในเขตชุมชนและเมือง 
และภำคกำรท่องเท่ียว 

-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว
ระดับท้องถิ่นถึงระดับชำติ มีสถำนท่ีท่องเท่ียวนำนำชำติ
จ้ ำนวนน้อย  ส่ งผลให้มู ล ค่ำ เพิ่ ม ท่ี ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวมีน้อย ขณะท่ีกำรใช้ฐำนทรัพยำกร
มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้นตำมจ้ำนวนควำมถี่กำรท่องเท่ียว 

-  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท้องถิ่น
และภำยในประเทศ ส่วนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติจะเน้น
พื้นท่ีสงขลำ- 

   สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 
-  พื้นท่ีกำรท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของพื้นท่ีลุ่มน้้ำเป็น   แหล่ง

ท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ เช่น พื้นท่ีชำยหำดทะเล พื้นท่ีชุม
น้้ำ และพื้นท่ีชำยเลน) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

   



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-10 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.1.5-3 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

(ภาคอุตสาหกรรม) 
 

สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 
ภาคอุตสาหกรรม -  กำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำร

ผลิตในพื้นท่ี ประเภทอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
และก้ำหนดพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมให้สอดคล้อง
กับปริมำณทรัพยำกรน้้ำในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ 

-  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นท่ีภำคเอกชนให้เป็น
แหล่งกักเก็บน้้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้้ำให้แก่ ภำค
อุปโภคบริโภคและภำคอุตสำหกรรม 

- ในพื้นท่ีลุ่มน้้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ท่ีผลิตต่อเนื่องจำกผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นท่ี 

-  กำรใช้น้้ำของภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตรในพื้นท่ี โดย
ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติในพื้นท่ีเป็นหลัก และมี
กำรปล่อยน้้ำท่ีใช้แล้วลงสู่แหล่งน้้ำธรรมชำติ ในบำง
พื้นท่ีกลำยเป็นแหล่งน้้ำเสียของพื้นท่ีท้ำยน้้ำ 

-  อุตสำหกรรมอำหำรทะเลตั้งอยู่ในพื้นท่ีปลำยน้้ำ ไม่ไกล
จำกชำยฝั่ง หรือท่ำเทียบเรือประมงพำณิชย์ ในช่วงฤดู
แล้ง จ้ำเป็นต้องซ้ือน้้ำเพื่อบรรเทำปัญหำกำรขำดแคลน
น้้ำ และเป็นสำเหตุส้ำคัญของกำรระบำยน้้ำเสียลงสู่
แหล่งน้้ำ (มีกำรใช้น้้ำมำกเป็นพิเศษ เน่ืองจำกข้อก้ำหนด
มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำล ห้ำมใช้ น้้ำซ้้ ำ ใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน) 

-  นโยบำยและแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิต 
ก้ำหนดให้กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีและปัจจัย
กำรผลิตจำกนอกพื้นท่ี อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมตำม
นโยบำยและแผนส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมท่ีใช้น้้ำน้อย 
แต่ ท้ัง น้ี  มีควำมจ้ำเป็นต้องใช้ น้้ำ ท่ีมี คุณภำพและ
มำตรฐำนอุตสำหกรรม 

-  ในบำงพื้นท่ีลุ่มน้้ำสำขำเริ่มมีกำรแย่งชิงน้้ำระหว่ำงภำค
กำรผลิต โดยเฉพำะในภำวะแล้ง ภำคอุตสำหกรรม
ต้องกำรควำมมั่นคงของควำมแน่นอนในปริมำณน้้ำ 
ดังน้ัน ในบำงพื้นท่ีจึงมีตลำดซ้ือขำยน้้ำในพื้นท่ี 

   
  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-11 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.1.5-4 
แนวทางและข้อจ้ากัดในการพัฒนารายสาขาเศรษฐกิจในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

(การพัฒนาเมือง) 
สาขาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ข้อจ้ากัด 

การพัฒนาเมือง - วำงผังเมืองให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำและบังคับ
ใช้ผังเมืองให้มีประสิทธิภำพ 

- พัฒนำเมืองให้เป็นเมืองกระชับ เพื่อใช้โครงสร้ำง
พื้นฐำนท่ีลงทุนไว้แล้วให้เต็มประสิทธิภำพ  

- กำรพัฒนำเมืองท่ีด้อยพัฒนำให้เป็นเมืองเดิมท่ี
พัฒนำแล้ว เป็นกำรท้ำให้เมืองมีควำมน่ำอยู่ น่ำ
ท่องเท่ียว เน้นควำมยั่งยืน 

-  ต้องพัฒนำชนบท ควบคู่กันไปด้วย กล่ำวคือ ควร
กระจำยควำมเจริญไปยังท้องถิ่นในชนบทด้วย 
และท้ำให้ เกิดกำรพัฒนำควำมเป็นเมือง ท่ีมี
คุณภำพ 

- กำรพัฒนำเขตชุมชนและเมืองขำดกำรก้ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน 

- โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีจ้ำเป็นของเมืองยังไม่เพีย งพอ
เน่ืองจำกขำดงบประมำณในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรพัฒนำเมือง 

- กำรขยำยตัวออกของเมืองในแนวรำบอย่ำงไม่ เป็น
ระเบียบ กำรใช้ท่ีดินไม่เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

- ปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง เช่น ปัญหำประชำกรหนำแน่น
มำกเกินไป ปัญหำกำรจรำจรติดขัด ปัญหำมลภำวะ 
ปัญหำขยะ 

 

 

10.1.6    ศักยภาพและโอกาส 
 ศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ดังนี้ 

(1) เป็นแหล่งเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพ้ืนที่โดยเฉพำะยำงพำรำ ปำล์มน้้ำมัน นำข้ำว และ
ไม้ผล รวมทั้งเป็นแหล่งท้ำกำรประมงท่ีส้ำคัญของประเทศ 

(2) มีแหล่งท่องเที่ยวหลำกหลำย เช่น ป่ำบำลำ -  ฮำลำ และเมืองท่องเที่ยวชำยแดน  
อัตลักษณ์ควำมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

(3) เป็นแหล่งอำหำรที่มีชื่อเสียงของภำค เช่น  ปลำกุเลำ สำมำรถพัฒนำและยกระดับให้ได้
มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยว 

(4) มีประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงงำนในสัดส่วนที่สูงสำมำรถพัฒนำไปสู่ก้ำลังแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมือเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำค 

(5) มีเขตอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนที่มำรถดึงดูด
ผู้ประกอบกำรค้ำกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ 

(6) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรขนส่งทำงน้้ำ ทำงอำกำศ และทำงรำง 
 
10.1.7  เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 
 เป้ำหมำย / ผลลัพธ์ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำบำงนรำ ดังนี้ 

(1) เป็นฐำนกำรผลิตและกำรแปรรูปยำงพำรำ และปำล์มน้้ำมัน ศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรฮำลำ
เพ่ือกำรส่งออก ประตูเศรษฐกิจสู่กลุ่มประเทศ IMT – GT  

(2) พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกระบวนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำยำงพำรำ และ
กำรตลำดอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-12 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(3) ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ และวัฒนธรรม 
(4) ส่งเสริมและพัฒนำ กำรค้ำกำรลงทุน และ ระบบโลจิสติกส์ รองรับประชำคมอำเซียน 
(5) พัฒนำสินค้ำและบริกำรฮำลำลให้มีมูลค่ำเพ่ิม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
10.2 การจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าโก-ลก 
 
10.2.1 วิธีการจัดท้าแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ของพื นที่  
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 กำรจัดท้ำแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำลุ่มน้้ำ
สำขำแม่น้้ำโก-ลกได้จัดท้ำขึ้น โดยใช้แผนงำนในกำรแก้ไขปัญหำและก้ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ทั้ง 8 ด้ำน ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะมีแผนงำนย่อยที่ตอบสนองเป้ำหมำยย่อยตำมบริบทของ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ โดยใน
ส่วนของเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำนั้นจะอยู่ในกรอบควำมต้องกำรน้้ำและกำรใช้น้้ำเป็นหลัก โดยกำร
คำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น้้ำในปี 2580 พิจำรณำด้ำนอุปโภค-บริโภค และกำรท่องเที่ยว ด้ำนเกษตรกรรม  
ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรรักษำระบบนิเวศ  

(1) ความต้องการทรัพยากรน ้า (demand side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำคำดกำรณ์
จำกข้อมูลด้ำนประชำกร สังคมอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ แนวนโยบำยภำครัฐที่ส้ำคัญในพ้ืนที่
ภำคใต้ฝั่งตะวันออก แผนงำนกำรพัฒนำของจังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 

  
(2) การพัฒนาจัดหาทรัพยากรน ้า (supply side) ในอนาคตที่ปี พ.ศ. 2580 ที่ปรึกษำได้

รวบรวมข้อมูลแผนงำนในอนำคตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำด้ำนน้้ำ ได้แก่ แผนงำนโครงกำรของกรม
ชลประทำน กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมทำงหลวง 
แผนงำนโครงกำรในพ้ืนที่เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
แผนพัฒนำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนงำนที่ประชำชนได้เสนอในกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น และ
แผนงำนที่ที่ปรึกษำเสนอเป็นแนวทำงหรือกลยุทธในกำรแก้ไขปัญหำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรใช้น้้ำและโครงกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้น้้ำให้สมดุลตำมทำงเลือกใน
กำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่แล้ว หำกโครงกำรตำมแผนงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้น้้ำ ที่ปรึกษำจะเสนอแผนงำนเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำ 
โดยพิจำรณำสถำนภำพหรือภูมิประเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรตำมข้อจ้ำกัดของพ้ืนที่ให้ได้มำกท่ีสุด 
 กำรพิจำรณำกลยุทธ์หรือแผนงำนจะพิจำรณำมำจำกกลยุทธ์ที่ตอบสนองเป้ำหมำยตำมศักยภำพ  
น้้ำที่จ้ำเป็นต้องใช้ในปี 2565-2570 และ 2580 ตำมล้ำดับ 
 จำกนั้นจึงน้ำมำก้ำหนดกรอบที่จ้ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือให้เกิดสมดุลกำรใช้น้้ำ ตำมยุทธศำสตร์และ
ทำงเลือกท่ีประชำชนในพื้นท่ีและผู้เชี่ยวชำญได้ให้ควำมเห็นไว้ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 10.2-1 
 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโกลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-13 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.2-1 
สรุปความต้องการใช้น ้า (Demand) การใช้น ้า (Supply) และปริมาณน ้าที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม 

ของพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 

หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

ด้าน ปัจจุบัน 64-65 66-70 71-80 

De
m

an
d 

1 อุปโภค-บริโภค 6.72 7.10 8.37 11.92 

2 ท่องเที่ยว 0.41 0.47 0.62 1.40 

3 ปศุสัตว์ 0.57 0.61 0.67 0.83 

4 อุตสำหกรรม 0.30 0.31 0.34 0.46 

5 รักษำนิเวศน ์ 511.62 509.74 509.40 508.44 

6 เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ 0.08 0.07 0.06 0.05 

7 พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทำน  88.04 84.09 77.50 64.34 

8 พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทำน (ส่งน้้ำเฉพำะฤดูแล้ง) 102.68 96.35 85.79 64.68 

รวมความต้องการน ้าฐาน (รวม 1-7) 607.73 602.39 596.98 587.43 

รวมความต้องการน ้าโดยรวมของพื นที่ (รวม 1-8) 710.41 698.74 682.77 652.11 

Su
pp

ly
 

1 ทรัพยำกรน้ำ้ที่น้ำมำใช้ได้ในปัจจุบัน 507.42 507.42 507.42 507.42 

  1.1 กำรน้ำน้้ำจำก canal storage มำใช ้ 503.14 503.14 503.14 503.14 

  1.2 ควำมจุโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำในปจัจุบัน 4.28 4.28 4.28 4.28 

2 แผนพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ         

  2.1 แผนพัฒนำหน่วยงำนส่วนกลำง (33 โครงกำร)   0.00 0.74 0.29 

  2.2 แผนพัฒนำจังหวัด (1 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.3 แผนพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based) (2 โครงกำร)   0.00 0.00 0.00 

  2.4 ข้อเสนอภำคประชำชน/ทีป่รึกษำ (10 โครงกำร)   0.00 183.11 0.00 

รวมความจุโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 507.42 507.42 691.26 691.55 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีไม่สง่น ้านอกเขต -100.32 -94.97 94.28 104.12 

ต้องพัฒนาเพิ่ม กรณีส่งน า้นอกเขต -203.00 -191.32 8.49 39.44 

ปริมาณทรัพยากรน ้า เกิน / ขาด (Supply - Demand) -100.32 -94.97 94.28 104.12 
 

ปริมาณทรัพยากรน ้ารวมนอกเขตชลประทาน (Supply - Demand) -203.00 -191.3 8.49 39.44  

หมายเหตุ   อุปทำน คือ ปริมำณน้้ำท่ีส่งได้โดยพิจำรณำ ปริมำณน้้ำไหลเข้ำอ่ำงและควำมต้องกำรน้้ำเป็นรำยเดือน 
 และควำมต้องกำรน้้ำส่วนหน่ึงสำมำรถดึงจำกปริมำณน้้ำท่ำท่ีผ่ำนจุดพิจำรณำโดยไม่จ้ำเป็นต้องมีปริมำตรอ่ำง 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-14 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

10.2.2 สรุปแผนงานตามแนวการพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าสาขา 
แม่น ้าโก-ลก 
 

10.2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การลดความขาดแคนและเพิ่มการเข้าถึงน ้าอุปโภคบริโภคในพื นที่ลุ่มน ้า สาขา
แม่น ้าโก-ลก 
 เพ่ือตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สมำชิกขององค์กรสหประชำชำติก้ำหนดใน
เป้ำหมำยที่ 6 "กำรเข้ำถึงกำรใช้น้้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี" โดยมีเป้ำประสงค์เพ่ือจัดหำน้้ำสะอำดเพ่ือกำร
อุปโภคบรึโภคให้แก่ชุนชนครบทุกหมู่บ้ำน ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนำ
น้้ำดื่มให้ได้มำตรฐำนในรำคำที่เหมำะสม โดยมีแผนงำนหรือกลยุทธ์ ดังนี้  

(1) พัฒนาประปาเมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 
 กำรพัฒนำประปำเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรขยำยเขต/เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำ (ประปำ

หมู่บ้ำน) แผนระบบประปำเมืองหลัก/พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำย
น้้ำประปำได้ รำยละเอียดดังนี้ 

1) การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน ้า (ประปาหมู่บ้าน) 
 จำกข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ปี พ.ศ. 2562 ยังเหลือหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ

ประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก จ้ำนวน 50 หมู่บ้ำน โดยจะด้ำเนินกำรต่อแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ให้ครบทุกหมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำ ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

         ทั้งนี้หมู่บ้ำนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ โก-ลก จ้ำนวน 50 
หมู่บ้ำน รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ก 

2) แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว 
 กำรพัฒนำระบบประปำเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นกำรด้ำเนินกำรโดยกำร

ประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ในกำรขยำยระบบประปำ เพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำส้ำหรับเมืองหลัก พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญโดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำในพ้ืนที่ขำดแคลนน้้ำต้นทุน กำรก่อสร้ำงระบบผลิตน้้ำประปำเพ่ือ
ขยำยก้ำลังผลิตเพ่ิมเติม แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยระบบประปำในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ โก-ลก 
ในระยะเวลำ 20 ปี ให้แล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 จ้ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย 
กปภ. สำขำสุไหงโก-ลก โดยเพ่ิมเขตจ่ำยน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำ จ้ำนวน 5,830 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ อ้ำเภอแว้ง อ้ำเภอสุ
ไหงโก-ลก และอ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 

3) ลดการสูญเสียน ้าในระบบท่อส่งจ่ายน ้าประปา 
 ในกำรลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน้้ำประปำคิดเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้น้้ำ

อุปโภคบริโภค ตำมแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำร ก้ำหนดให้เริ่มด้ำเนินกำรในปี พ.ศ. 
2565 เพ่ือลดปริมำณน้้ำต้นทุนที่ต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภค 
  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-15 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(2) การพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม  
  กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสม ประกอบด้วย กำรปรับปรุง
ระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
รำยละเอียดดังนี้ 

1) การปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (SDGs) และเพียงพอ 
 กำรพัฒนำน้้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มำตรฐำนและรำคำที่เหมำะสมด้วยกำรปรับปรุงระบบ

ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอครบทุกหมู่บ้ำน โดยกำรก้ำหนดมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน กำร
จ้ำแนกระบบประปำ กำรจัดท้ำรูปแบบมำตรฐำน แล้วด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำน
และเพียงพอให้ได้ร้อยละ 100 ของระบบประปำที่ผ่ำนมำตรฐำนประปำดื่มได้ ก้ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียงโดยแผนงำนกำรพัฒนำระบบ
ประปำหมู่บ้ำนให้ได้มำตรฐำนน้้ำอุปโภคบริโภคนี้เป็นภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นงำนที่ริเริ่ม
ใหม่จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

2) สนับสนุนการผลิตน ้าดื่มในชุมชนของตนเอง 
 กำรสนับสนุนกำรผลิตน้้ำดื่มในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ทุกต้ำบลเข้ำถึงน้้ำดื่มที่ปลอดภัยและ

มีรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ตำมฐำนะทำงเศรษฐกิจ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 20 ปี ก้ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565 
เพ่ือสอดรับแผนแม่บทน้้ำที่ให้มีน้้ำอุปโภค-บริโภคสะอำดปลอดภัยและพอเพียง เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้องใช้ควำม
เชื่อถือประกอบกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงเห็นควรมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นหน่วยงำนหลัก 

 
10.2.2.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาน ้าท่วมและอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 กลยุทธ์นี้ได้พิจำรณำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่เคยมีกำรศึกษำ/วำงแผน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่  
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และข้อมูล
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พื้นที่พิเศษ และแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ ของส้ำนักงำน
ทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำวิเครำะห์และจัดท้ำแผนงำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำและควำม
ต้องกำรของคนในพื้นที ่
 มีกลยุทธ์หรือแผนงำนประกอบไปด้วย 1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรระบำยน้้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงสิ่ง
กีดขวำงทำงน้้ำ ปรับปรุงขุดลอกล้ำน้้ำธรรมชำติที่ตื้นเขินให้สำมำรถระบำยน้้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) จัดกำร
พ้ืนที่น้้ำท่วมหรือพ้ืนที่ชะลอน้้ำ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอน้้ำหรือแก้มลิง กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
อนุรักษ์เพ่ือกำรระบำยน้้ำและคุ้มครองทรัพยำกรป่ำชำยเลน 3) กำรป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชน  
 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำน้้ำท่วมในพ้ืนที่กำรเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เศรษฐกิจในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-16 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้า 
1)  ปรับปรุงขุดลอกล้าน ้าธรรมชาติที่ตื นเขินให้สามารถระบายน ้าได้มีประสิทธิภาพ กำรขุด

ลอกล้ำน้้ำ หนองบึง เนื่องจำกกำรทับถมตะกอน กำรบุกรุกแหล่งน้้ำธรรมชำติ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมตื้นเขิน  
จึงมีกำรปรับปรุงขุดลอกล้ำห้วย หนองบึง เพ่ือเพ่ิมควำมจุเก็บน้้ำไว้ใช้ในพื้นที่ต่ำง ๆในฤดูแล้ง  

 
(2) จัดการพื นที่น ้าท่วมหรือพื นที่ชะลอน ้า 

1)  การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ชะลอน ้า เพ่ือช่วยระบำยน้้ำและลดควำมรุนแรงของปัญหำ
น้้ำท่วมได้มีโครงกำรจัดหำพ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือกำรชะลอน้้ำก่อนที่จะจัดกำรระบำยออกในเวลำต่อมำ  

 
(3) การป้องกันน ้าท่วมพื นที่ชุมชน  

                โดยมีโครงกำรระบบระบำยน้้ำหลักเพ่ือบรรเทำปัญหำน้้ำท่วมพ้ืนที่ โดยมีกรอบแนวคิดในกำร
ป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเป็นหลัก ด้วยกำรจัดท้ำแนวป้องกันน้้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนตำมแนวล้ำน้้ำหรือท้ำแนวคลองเพ่ือตัด
ยอดน้้ำเข้ำสู่พ้ืนที่แก้มลิงหรือคลองเลี่ยงเมืองลักษณะ By pass เป็นต้น โดยมีฐำนข้อมูลโครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) จำก ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
(โครงกำร Area base) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและกรมชลประทำน  
  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ของ SIDP นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรน้้ำชำติที่ 2 และ 3 เป็นแก้ปัญหำหลัก
ที่เกิดซ้้ำซำกและส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของรำษฎร ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำงไปจนถึง  
ระยะยำว 
 
10.2.2.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูพัฒนาพื นที่อนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือกำรสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตร หรือกำร
ขยำยตัวของชุมชนที่มีผลจำกกำรเพ่ิมขึ้นของจ้ำนวนประชำกรในพ้ืนที่ ท้ำให้เกิดกำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ 
ท้ำให้ขำดควำมสมดุลทำงธรรมชำติ และน้ำไปสู่ปัญหำสิ่งแวดล้อม กำรฟ้ืนฟูพัฒนำพ้ืนที่อนุรักษ์ และคุ้มครอง
ทรัพยำกรจึงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลให้กับธรรมชำติ และเป็นแนวทำงที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภำพป่ำต้นน้้ำเสื่อมโทรม
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน โดยกำรปลูกป่ำและกำรสร้ำงฝำยชะลอน้้ำประเภทต่ำง ๆ ในพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ 
เพ่ือกำรป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพ้ืนที่ต้นน้้ำ ซึ่งได้ก้ำหนดกรอบแผนงำนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้้ำ (พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำในเขตป่ำอนุรักษ์/ป่ำสงวนฯ) 
 โดยที่พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรมจ้ำนวน 10,567 ไร่ แผนงำนกำรฟ้ืนฟู
ป่ำต้นน้้ำโดยวิธีกำรปลูกป่ำทดแทนให้มีโครงสร้ำงเดียวกับป่ำบริเวณใกล้เคียง โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-
ลก มีพ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำที่เสื่อมโทรม จ้ำนวน 10,567 ไร่ กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำสำมำรถใช้แนวทำงโครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำง
รำยได้ ตำมพระรำชด้ำริ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้จำกกำรปลูกต้นไม้ร่วมกับพืชเศรษฐกิจ มีกำรปลูก
พืชหลำกหลำยชนิด ทั้งนี้เพ่ือให้รำษฎรสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีที่ท้ำกินเป็นหลัก



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-17 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

แหล่ง และไม่บุกรุกท้ำลำยป่ำหรือขยำยพ้ืนที่ท้ำกินเพ่ิมเติม โดยรำษฎรสำมำรถเก็บผลผลิตจำกไม้พุ่มและพืช
เกษตรที่ปลูกร่วมกับไม้ป่ำเพ่ือบริโภคและจ้ำหน่ำยได้ กำรปลูกพืชจะเน้นรูปแบบ และวิธีกำรผสมผสำน โดยกำร
ปลูกต้นไม้นั้นจะมีไม้ป่ำเป็นไม้ประธำน ปลูกไม้พุ่ม และพืชเกษตร เพ่ือให้มีสภำพที่ใกล้เคียงกับสภำพป่ำ
ธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำมแตกต่ำงของชนิดพรรณไม้ในป่ำแต่ละชนิด ซึ่งพ้ืนที่ป่ำรอกำรฟ้ืนฟู
หมำยถึงพ้ืนที่ป่ำเสื่อมโทรมที่อยู่ในเขตป่ำอนุรักษ์ 
 ในแผนงำนนี้มีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงำนปฏิบัติหลัก ประกอบด้วย กรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช และกรมป่ำไม้ และหน่วยงำน
ปฏิบัติสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ และภำคเอกชน ก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะกลำง 
 
10.2.2.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นยุทธศำสตร์เรื่องของกำรลดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และกำร
ใช้น้้ำอย่ำงคุ้มค่ำ ส้ำหรับลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก เมื่อศึกษำปริมำณกำรใช้น้้ำในภำคเกษตรกรรมในอนำคต 20 ปี
ข้ำงหน้ำหรือพ.ศ. 2580 แล้วพบว่ำกำรปรับเปลี่ยนชนิดและปริมำณของพืชที่ปลูกสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้น้้ำ
ในภำพรวมได้ ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพำะปลูก จัดโซนนิ่งพื้นที่เพำะปลูกจริง และกำรจัดกำร
คืนพ้ืนที่อนุรักษ์ จะลดควำมต้องกำรน้้ำในพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้ำให้มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในภำค
เกษตรกรรมลดลงถึง 73.74  ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
 ยุทธศำสตร์นี้เป็นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรในแผนระยะยำว 
 
10.2.2.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มความจุกักเก็บน ้าและเพิ่มพื นที่การกระจายน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ และเพ่ิมพ้ืนที่กำรกระจำยน้้ำ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต  
โดยกำรเพ่ิมควำมจุกักเก็บน้้ำ/แหล่งน้้ำต้นทุน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกระจำยน้้ำ และพัฒนำแหล่งน้้ำ
ทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรใช้น้้ำ กับปริมำณน้้ำต้นทุน และ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก้ำหนดแนวทำง ดังนี้ 

• กำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม 
• เพ่ิมประสิทธิภำพระบบส่งน้้ำ 
• พัฒนำแหล่งน้้ำทำงเลือก พัฒนำแหล่งน้้ำบำดำล 

 จำกกำรศึกษำบริบทด้ำนต่ำง ๆ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่โก-ลกแล้ว ได้กรอบแผนงำนสรุปได้ดังนี้ 
(1) การเพิ่มความจุกักเก็บน ้า/แหล่งน ้าต้นทุน 

  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำรแล้ว จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำร (Area Base) โครงกำรตำม



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-18 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

แผนพัฒนำจังหวัด และแผนงำนจำกกำรประชุมมีส่วนร่วมของประชำชนรวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ เพ่ือ
น้ำมำพัฒนำเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) แผนงานการเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าเดิม 
   แผนงำนกำรเพ่ิมปริมำณน้้ำต้นทุนในแหล่งน้้ำเดิม ได้แก่ แผนงำนขุดลอกหรือเสริมคันกั้น
น้้ำ เพ่ือเพ่ิมน้้ำต้นทุนในอ่ำงเก็บน้้ำหรือล้ำน้้ำธรรมชำติ ซึ่งหน่วยงำนได้มีแผนพัฒนำโครงกำรอยู่แล้ว  แผนงำน
จำกกำรประชุมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมถึงกลยุทธ์ที่ที่ปรึกษำเสนอ ส้ำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำโก-ลก เช่น ขุด
ลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ จ้ำนวน 2 แห่งในลุ่มน้้ำโก-ลก 

2) แผนงานพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้าใหม่ (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
   กำรพัฒนำแห่งกักเก็บน้้ำแห่งใหม่ในแผนงำนนี้จะพัฒนำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน้้ำส่งเสริมน้้ำภำค
กำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรม โดยกำนพัฒนำแหล่งกักเก็บน้้ำขนำดต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆอำทิ กำร
สร้ำงเขื่อน อ่ำงเก็บน้้ำ กำรขุดสระ กำรสร้ำงฝำย โดยได้รวบรวมข้อมูลจำกแผนงำนของหน่วยงำนรวมถึง
ข้อเสนอแนะของประชำขนและท่ีปรึกษำเสนอแนะ 
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน ้า  
  กลยุทธ์นี้ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มีอยู่แล้วหรือที่ด้ำเนินกำร จำก
กรมชลประทำน กรมทรัพยำกรน้้ำ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
และโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมวิเครำะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทำงแก้ไขเชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ  
ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ เพ่ือน้ำมำรวบรวมเป็นแผนงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้ ดังนี้ 

1) การเพิ่มพื นที่กระจายน ้า 
      กำรเพ่ิมพ้ืนที่กระจำยน้้ำ เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมควำมมั่นคงภำค
กำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรม โดยกำรสร้ำงท่อส่งน้้ำ ระบบคลองส่งน้้ำ สถำนีสูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน ้า 
   เนื่องจำกพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่โก-ลก มีข้อจ้ำกัดด้ำนกำยภำพสภำพภูมิประเทศ และมี
ผลกระทบทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ำให้กำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่เกิดขึ้นได้ยำก ในโครงกำรต่ำง ๆ  
มีปัญหำขำดแคลนน้้ำเนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ขำดระบบส่งน้้ำและประสิทธิภำพในกำรส่งน้้ำต่้ำ 
  

(3) พัฒนาแหล่งน ้าทางเลือก        
  พ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีศักยภำพน้้ำบำดำลในพ้ืนที่เท่ำกับ 182.30 ล้ำน ลบ.ม.  
โดยสำมำรถน้ำมำพัฒนำเป็นแหล่งน้้ำทำงเลือกได้ เท่ำกับ 182.30 ล้ำน ลบ.ม./ปี ซึ่งส่วนมำกอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 
ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (Total dissolved solid, TDS) น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และอยู่ใน
เกณฑ์ปำนกลำง คือ ปริมำณสำรทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนี้ 
    ศักยภำพน้้ำบำดำลที่อยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมได้ เท่ำกับ 182.30 ล้ำน ลบ.ม./ปี  มีศักยภำพที่สำมำรถให้น้้ำได้ 10-20 ลบ.ม./ชม.หรือ



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-19 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

มำกกว่ำ ส่วนใหญ่พบในต้ำบลสุไหงปำดี ต้ำกำวะ อ้ำเภอสุไหงปำดี ต้ำบลปูโยะ อ้ำเภอสุไหง โก-ลก นรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น 
    โดยในแผนงำนได้ก้ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำง คือ ต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 
พ.ศ. 2570 โดยมีหน่วยงำนอ้ำนวยกำรขับเคลื่อน คือ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ หน่วยงำนปฏิบัติหลัก คือ 
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ร่วมสนับสนุน 
  ยุทธศำสตร์นี้สอดรับกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำชำติข้อที่ 2 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำรใน
แผนระยะกลำง 

 
10.2.2.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า โก-ลก 
 เพ่ือพัฒนำและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน กำรน้ำน้้ำเสีย
กลับมำใช้ใหม่ ป้องกันและลดกำรเกิดน้้ำเสียต้นทำง กำรรักษำปริมำณกำรไหลของน้้ำในธรรมชำติเพ่ือรั กษำ
ระบบนิเวศน์  
 กลยุทธ์ ประกอบไปด้วยกำรออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรบ้ำบัดขั้นต้น ก่อนปล่อยน้้ำเสียจำก
ครัวเรือนให้ส้ำเร็จร้อยละ 100 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมก้ำกับและบังคับใช้กับแหล่งก้ำเนิดมลพิษทำง
น้้ำในทุกต้ำบล/เขตเทศบำลลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก จ้ำนวน 24 แห่ง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและ
ควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 3 แห่ง และกำรน้ำ
น้้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ ปริมำณ 3,769 ลบ.ม.วัน 
 ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก มีขีดควำมสำมำรถ (carrying capacity) ในกำรรองรับมลพิษได้ของแม่น้้ำ
ลดลงถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรจัดกำรน้้ำเสียไปแล้วบ้ำง แต่ไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ
โก-ลก ดังนั้นจึงต้องมีแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงให้
มีกำรจัดท้ำแผนงำนเพ่ือรักษำ ป้องกัน แก้ไขและลดกำรระบำยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดที่จะลงสู่แม่น้้ำ ให้มี
คุณภำพน้้ำที่เหมำะสมต่อกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

(1) การป้องกันการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
 กำรป้องกันกำรเกิดน้้ำเสียที่ต้นทำง โดยลดปริมำณและควำมสกปรกของน้้ำเสีย ณ 

แหล่งก้ำเนิดน้้ำเสีย 
1) น ้าเสียจากชุมชน 

(ก) หน่วยงำนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออกระเบียบข้อบัญญัติท้องถิ่นกำรบ้ำบัดขั้นต้นก่อน
ปล่อยน้้ำเสียครัวเรือน 

(ข) กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรจัดกำรน้้ำเสียในบ้ำนเรือน และอำคำรที่อยู่ริมน้้ำ โดยกำร
ติดตั้งถังดักไขมันและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำหรับบ้ำนเรือนหรืออำคำร เช่น ถังบ้ำบัดน้้ำเสียส้ำเร็จรูป บ่อเกรอะ
ส้ำหรับบ้ำบัดน้้ำเสียจำกห้องส้วม รวมถึงตลำดสดริมน้้ำให้มีกำรจัดกำรน้้ำเสียที่ถูกต้อง 

2) น ้าเสียจากเกษตรกรรม 
(ก) ก้ำหนดเขตกำรเลี้ยงสัตว์ (Zoning) ให้เหมำะสม รวมทั้งส่วนรำชกำร ควรมีกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรของเสียให้กับเกษตรกร รวมถึงให้ค้ำแนะน้ำในกำรประยุกต์ใช้



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-20 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

เทคโนโลยีสะอำดเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้้ำ หรือสนับสนุนกำรเลี้ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(ข) ส่งเสริมให้เกษตรกรควบคุมกำรใช้สำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชด้วยวิถีธรรมชำติทดแทนกำร
ใช้สำรเคมีศัตรูพืช 

3) น ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
(ก) สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม มีนโยบำยในกำรลดใช้น้้ำและกำรลดกำรเกิด

น้้ำเสียหรือส่งเสริมให้โรงงำนอุตสำหกรรมไม่ระบำยของเสียหรือมลพิษออกสู่ภำยนอก (Zero discharge) 
รวมทั้งน้ำน้้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัด ปรับสภำพแล้วจำกอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ จนมีคุณภำพน้้ำที่
เหมำะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่กำรเกษตร หรือรักษำระบบนิเวศน์ 

(ข) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประชำสัมพันธ์หรือให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรน้้ำเสีย รวมทั้งมีกำรติดตำมตรวจสอบก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยให้
แหล่งก้ำเนิดมลพิษต้องมีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียและระบบน้้ำทิ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก้ำหนด 

 
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบ้ำบัดและควบคุมกำรระบำยน้้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม เป็นกำร

พัฒนำกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบรวบรวมและระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียใหม่ เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย

ส้ำหรับเทศบำลที่อยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งเป็นสำเหตุท้ำให้เกิดปัญหำคุณภำพน้้ำในล้ำน้้ำไม่ได้มำตรฐำน โดยในพื้นที่
ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำโก-ลก ได้เสนอให้มีกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ จ้ำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1)
เทศบำลเมืองตำกใบ อ้ำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส 2) เทศบำลต้ำบลปำเสมัส อ้ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นรำธิวำส และ3) เทศบำลเมืองสุไหงโก-ลก อ้ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส 

2) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ก้ากับ และบังคับใช้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษทางน ้า 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำโก-ลก จ้ำนวน 24 แห่ง 

 
 ทั้งนี้ เมื่อด้ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียใหม่ 3 แห่ง จะมีจ้ำนวนประชำชนที่ได้รับ

ผลประโยชน์จ้ำนวน 183,601 คน และสำมำรถท้ำกำรบ้ำบัดน้้ำเสียได้ 3,769 ลบ.ม./วัน  
 
10.2.2.7  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า โก-ลก 
 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภัยพิบัติ มุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำรเชิงรับที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ช่วยเหลือรักษำชีวิต ให้กำรบรรเทำทุกข์ และเผชิญกับสถำนกำรณ์ในภำวะวิกฤตเมื่อเกิดภัยขึ้น รวมถึงกำรฟ้ืนฟู
ภำยหลังจำกเกิดภัย โดยยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ  
โก-ลก มีกลยุทธ์หรือแผนงำนเพ่ือกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติ ใน 2 ด้ำน ประกอบไปด้วย  
1) กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 2) กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ  



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-21 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

 แผนงำน/กลยุทธ์ ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย แผนงำนโครงกำรต่ำง ๆที่ก่อประโยชน์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสังคมในกำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยงภัยของลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำสำยบุรี 
รำยละเอียดของแผนงำน/กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 (1)  การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่ม 
  ดินถล่มเป็นกระบวนกำรปรับสมดุล โดยกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินลงมำตำมแนวลำดชัน
และส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้ำงแตกต่ำงกันไปตำมระยะทำงของกำรเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหิน 
มักจะเกิดพร้อมกับฝนตกหนักหรือหลังน้้ำป่ำไหลหลำก ภัยพิบัติดินถล่มที่เกิดขึ้นในลุ่มน้้ำสำขำแม่น้้ำ โก-ลก จะ
เกิดจำกปัจจัยหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ สภำพธรณีวิทยำ สภำพภูมิประเทศ ปริมำณน้้ำฝน และกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม โดยพ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ใกล้ล้ำน้้ำ
ตำมที่ลำดเชิงเขำ พ้ืนที่ที่มีร่องรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขำ พ้ืนที่ที่มีรอยแยกของพ้ืนดินบนภูเขำ พ้ืนที่ที่อยู่
บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำบ้ำง พ้ืนที่ที่มีน้้ำป่ำไหลหลำกและน้้ำท่วมบ่อย หรือพ้ืนที่ที่มีกองหิน 
เนินทรำยปนโคลนและต้นไม้ในห้วยหรือล้ำน้้ำใกล้หมู่บ้ำน 
  กำรเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มดังกล่ำว ควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นแบบบูรณำกำร โดยกำรจัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญ
เหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติดินถล่มให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและเกิด
ควำมเสียหำยน้อยที่สุด ท้ำให้ประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถประกอบกิจกรรมต่ำง 
ๆ ในชีวิตประจ้ำวันได้ปกติโดยเร็ว ซึ่งพ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำนในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ำมีจ้ำนวน 1 พ้ืนที่ ได้แก่ ในบริเวณพ้ืนที่ต้ำบลภูเขำทอง อ้ำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส  
 
 (2)  การแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่าพรุ  
  ป่ำพรุเป็นบริเวณที่ลุ่ม และมีน้้ำแช่ขังติดต่อกันเป็นเวลำนำน และเนื่องจำกพันธุ์ไม้ในป่ำพรุจัด
อยู่ในประเภทป่ำไม้ผลัดใบ ดังนั้นจึงมีควำมเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี และในแอ่งน้้ำของป่ำพรุนั้นจะมีกำรสะสมเศษ
ซำกอินทรียวัตถุ ได้แก่ ซำกพืช ซำกสัตว์ แต่เนื่องจำกกำรย่อยสลำยของเศษซำกอินทรีย์เหล่ำนี้มีอัตรำต่้ำกว่ำกำร
สะสมเศษซำกฯ จึงท้ำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่ำดินอินทรียวัตถุ หรือดินเชิงอินทรีย์ (organic soil) ในปีที่อำกำศ
แห้งแล้งจัดหรือมีกำรระบำยน้้ำออกจำกป่ำพรุ จนระดับน้้ำในป่ำพรุลดต่้ำลงกว่ำระดับผิวดิน ท้ำให้ดินพรุแห้ง
และกลำยเป็นเชื้อเพลิงอย่ำงดี ก่อให้เกิดปัญหำไฟไหม้ป่ำพรุตำมมำ เช่น ไฟที่ไหม้ป่ำพรุครั้งใหญ่ในประเทศ
อินโดนีเซียในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนธันวำคม ของปี 2540 ซึ่งพ้ืนที่ป่ำพรุถูกไฟไหม้หลำยแสนไร่ ก่อให้เกิด
ปัญหำมลภำวะข้ำมพรมแดน โดยหมอกควันจำกไฟป่ำพรุลอยปกคลุมไปถึงประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย 
ประเทศพิลิปปินส์ ประเทศบรูไนดำรุซำลำม และหมอกควันไฟส่วนหนึ่งลอยมำปกคลุมภำคใต้ประเทศไทย 
ส้ำหรับในประเทศไทย ก็เคยเกิดเหตุกำรณ์ไฟไหม้ป่ำพรุหลำยครั้ง โดยครั้งส้ำคัญเกิดในปี 2540 ที่ป่ำพรุบำเจำะ 
ซึ่งมีพ้ืนที่พรุถูกไฟไหม้ประมำณ 7,000 ไร่ และในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยนของปี 2541 ซึ่งเกิดไฟไหม้
ป่ำพรุโต๊ะแดง เสียหำยไปถึง 14,837 ไร่ โดยต้องใช้ระยะเวลำเกือบสองเดือนและเสียงบประมำณไปจ้ำนวน
หลำยล้ำนบำทกว่ำที่จะควบคุมไฟเอำไว้ได้ และเมื่อเดือนกรกฎำคม ปี 2560 เกิดไฟไหม้ป่ำพรุควนเคร็ง สูญเสีย
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-22 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

พ้ืนป่ำไปเกือบ 5,000 ไร่ หมอกควันไฟป่ำพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมรำช ส่งผลกระทบด้ำนมลพิษ ท้ำให้
ชำวบ้ำนหลำยพันคนได้รับควำมเดือดร้อน  
  กำรแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุดังกล่ำว มีวิธีกำรและกลยุทธในกำร
ดับไฟป่ำพรุหลำกหลำยวิธี โดยส่วนใหญ่ใช้หลำยวิธีกำรและหลำยกลยุทธผสมผสำนกัน ซึ่งหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงำนส่วนกลำงและท้องถิ่นควรมีกำรด้ำเนินกำรแก้ไขแบบบูรณำกำรร่วมกัน โดยกำร
จัดกำรในกำรปรับตัวเผชิญเหตุในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือแก้ไขและเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติไฟไหม้ป่ำพรุ ส้ำหรับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก มีพ้ืนที่ป่ำพรุ 1 แห่ง คือ ป่ำพรุสิริธร (พรุโต๊ะแดง) 
  

 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 2 และที่ 6 ก้ำหนดเริ่มด้ำเนินกำร
ในแผนระยะสั้นและระยะกลำง 
 
10.2.2.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลุ่ม
น ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
  
 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า 
 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของกำรด้ำเนินกำรที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภำพเชิงผลลัพธ์ (Efficacy) ผลิตภำพ 
(Productivity) สัมฤทธิ์ผลควำมก้ำวหน้ำ (Achievement) และกำรตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง
และในระยะยำว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ กำรมีมำตรกำรและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่จะตอบสนองต่อกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงตรงตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
 กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

(1)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Body Development) 
จุดเน้น คือ กำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรให้ด้ำเนินกำรท้ำงำนร่วมกันภำยใต้ยุทธศำสตร์และ
เป้ำประสงค์เดียวกันภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ กำรด้ำเนินงำนร่วมกันดังกล่ำวเป็นกำรบูรณำกำรกัน 3 ด้ำน 
คือ กำรบริหำรจัดกำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำรร่วมงบประมำณ เพ่ือให้ทุกองค์กรและเครือข่ำยท้ำงำน
ร่วมกันบนพื้นฐำนกำรพัฒนำพื้นที่ร่วมกัน (Area-Based Development) 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรที่มีก้ำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ก้ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (กนข.) เป็นกลไกก้ำหนดและก้ำกับทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ (สทนช.) เป็นหน่วย
ประสำนและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์หน่วยงำนและกลไกต่ำง ๆ เข้ำมำท้ำงำนร่วมกัน โดยที่ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-23 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกร
น้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 27 ซึ่งท้ำหน้ำที่ขับเคลื่อนและเชื่อมประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรผู้ใช้น้้ำ เพ่ือกำร
พัฒนำลุ่มน้้ำให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ระดับประเทศและระดับลุ่มน้้ำ 
  คณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัด เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 มำตรำ 20 วรรค 3 ก้ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีจ้ำเป็นให้ กนช. มีอ้ำนำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำจังหวัดเพ่ือประโยชน์ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรทรัพยำกรน้้ำในระดับ
จังหวัด” ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้้ำบำงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเพียงบำงส่วน ขณะที่บำงพ้ืนที่ลุ่มน้้ำครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่เพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดจ้ำเป็นต้องมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
น้ำแนวทำงของคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำมำบูรณำกำรหน่วยงำนระดับจังหวัดร่วมด้ำเนินกำร 
  องค์กรผู้ใช้น้้ำ เป็นกลไกกำรบริหำรจัดกำรที่ถูกก้ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 
2561 มำตรำ 38 “บุคคลซึ่งใช้น้้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้้ำเดียวกันมีสิทธิรวมตัวกัน จดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้้ำเพ่ือประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟ้ืนฟู 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้้ำ” ซึ่งก้ำหนดให้เป็นกลไกของผู้ใช้น้้ำที่จะช่วยกันใน
กำรด้ำเนินกำรในระดับพื้นท่ีย่อยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
  นอกจำกคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำและคณะอนุกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำระดับจังหวัดดังกล่ำวแล้ว ใน
กำรด้ำเนินกำรอำจจะมีกำรพฒันำกลไกระดับพ้ืนที่ย่อยเพิ่มข้ึน เพ่ือช่วยด้ำเนินกำรและขับเคลื่อนเป้ำหมำยระดับ
พ้ืนที่ให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง กรณีตัวอย่ำงเช่น (1) คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อย พระรำชบัญญัติ
ทรัพยำกรน้้ำ พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก้ำหนดคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยไว้เป็นกลไกหนึ่งในกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม 
คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำย่อยอำจจะมีควำมจ้ำเป็น ที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำให้มีกำรท้ำงำนระดับพ้ืนที่ได้อย่ำง
ครอบคลุมพ้ืนที่ (2) คณะกรรมกำรระดับจังหวัดด้ำนเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดรูปและปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม พัฒนำกำรท่องเที่ยว เป็นต้น 
ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและผู้ใช้น้้ำส้ำคัญระดับจังหวัดและลุ่มน้้ำ (3) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น 
คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด เป็นต้น ซึ่งท้ำหน้ำที่ก้ำกับดูแล
กำรแก้ไขปัญหำและบรรเทำสำธำรณภัยที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ 

 
(2)  กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือเชิงโครงสร้ำง (Hard Infrastructure Development) 

จุดเน้น คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงทำงวิศวกรรม หรือโครงสร้ำงแข็ง ที่จะเป็นเครื่องมือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำให้มีทิศทำงกำรไหลของน้้ำ กำรเก็บกักและกำรรวบรวมน้้ำ และกำรเปลี่ยนแนว
ทำงกำรไหลของน้้ำ เพ่ือตอบสนองต่อกำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ได้แก่ เขื่อนเก็บน้้ำ 
อ่ำงเก็บน้้ำ ฝำยเก็บน้้ำ ฝ่ำยชะลอน้้ำ ผนังกั้นน้้ำ บึงเก็บน้้ำ บ่อเก็บน้้ำ สระน้้ำ เป็นต้น หรือกรณีที่ไม่มีกำร
ก่อสร้ำงแต่เป็นโครงสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น กำรขุดลอกคลอง หนอง บึง กำรขุดลอกทำงน้้ำไหล แก้มลิงรับน้้ำ พื้นที่
ทำงไหลของน้้ำ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรจะกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงเป็นหลัก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-24 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  นอกจำกนี้ โครงสร้ำงบำงประเภทมีทั้งประโยชน์และสร้ำงปัญหำให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำเช่นกัน เช่น 
เส้นทำงถนนบำงพื้นที่ช่วยชะลอน้้ำไม่ให้ท่วม ขณะที่บำงเส้นทำงถนนกลำยเป็นปัญหำท้ำให้เกิดน้้ำท่วมหรือน้้ำไม่
ไหลหรือไหลไม่ทันกับกำรระบำยน้้ำ เป็นต้น 
 

(3)  กำร พัฒนำมำตรกำรและ เ ครื่ อ ง มื อ เ ชิ ง ก ำ รบริ ห ำ รจั ด กำร  ( Soft Infrastructure 
Development) จุดเน้น คือ กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรได้หลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งในแนวทำงกำรปรับกระบวนกำรด้ำเนินกำร 
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือพฤติกรรมผู้ใช้น้้ำ กำรสร้ำงควำมตระหนักของสังคมที่มีต่อทรัพยำกรน้้ำ เป็นต้น 
กำรพัฒนำมำตรกำรและเครื่องมือจึงเป็นกำรน้ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำรทำงสังคมให้เกิดเป้ำประสงค์ที่
ก้ำหนดไว้ ทั้งนี้ มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรบำงส่วนมีกฎหมำยรองรับ แต่บำงส่วนยังไม่มีกฎหมำย
รองรับกำรด้ำเนินกำร ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติกำรในเชิงกฎระเบียบ หรือกฎหมำย เพ่ือให้กำร
ด้ำเนินกำรได้รับกำรยอมรับ สำมำรถด้ำเนินกำรได้จริง และเป็นไปตำมหลักกำรที่ต้องกำร 
  อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำและลุ่มน้้ำ จ้ำเป็นต้องอ้ำงอิงบนพ้ืนฐำนของกฎหมำยหรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เปิดโอกำสหรือพ้ืนที่กำร
ด้ำเนินงำนให้สำมำรถน้ำมำพัฒนำใช้ได้ ซึ่งในบำงกลไกกำรขับเคลื่อน มำตรกำรและเครื่องมือเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรยังไม่ได้มีกำรก้ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ของไทย 
  กรณีตัวอย่ำง มำตรกำรและเครื่องมือกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 

1) มาตรการทางการคลัง (Fiscal Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรคลังหรืองบประมำณของภำครัฐ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ภำษี (เช่น 
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสิ่งแวดล้อม ภำษีมลพิษ ภำษีป่ำไม้ ภำษีกำรปล่อยก๊ำซเรือกระจก เป็นต้น) กำรปรับกำร
กระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรอนุญำต กำรอุดหนุน กำรสนับสนุน กำรให้ทุน กำรส่งเสริม กำรให้
สิทธิพิเศษทำงภำษี กำรให้สัมปทำน เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมือจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่ำงกัน ในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำที่มีบริบททำงสังคมที่แตกต่ำงกัน และแนวทำงกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสม จะเป็นเงื่อนไขต่อกำรน้ำ
ใช้มำตรกำรทำงกำรคลัง อย่ำงไรก็ตำม มำตรกำรทำงกำรคลังเหมำะส้ำหรับกำรด้ำเนินกำรของภำครัฐที่จะใช้
บริหำรจัดกำร 

2) มาตรการทางการเงิน (Financial Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มีเครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ กำรปรับ
กำรกระท้ำผิด ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรกระตุ้นควำมสนใจ กำรสนับสนุน กำรส่งเสริม 
กำรให้ทุน กำรป้องกัน กำรชดเชย กำรทดแทน กำรร่วมทุน เป็นต้น เครื่องมือดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำในเชิง
กำรเงินทั้งหมด 

3) มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economic Mechanism) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือระบบเศรษฐกิจและกลไกตลำดสินค้ำ มำตรกำรนี้ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประสังคม ที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำสำมำรถเข้ำมำร่วมด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรได้ มำตรกำรนี้มี



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-25 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

เครื่องมือส้ำคัญ ได้แก่ ตลำดซื้อขำยน้้ำ พันธบัตรทรัพยำกรน้้ำ กำรระดมทุนเพ่ือกิจกำรทรัพยำกรน้้ำ หุ้นเพ่ือ
ทรัพยำกรน้้ำ กำรสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ หลักกำรทำงสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรที่
ส้ำคัญ เช่น ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ำย (Polluter Pay Principal: PPP) หลักกำรกำรประกันภัยกำรเสี่ยงภัยทำง
ธรรมชำติ (Disaster or Risk Insurance) หลักกำรผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ำย (Beneficiary Pay) หลักกำรเพ่ิม
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรเพ่ิมเติมส้ำหรับผู้ได้รับประโยชน์ (Surcharge and Add-Up Charge) หลักกำรกำรเก็บ
ส่วนต่ำงต้นทุนควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น (Difference Price Charge) เป็นต้น 

4) มาตรการทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (Constitution and Law Measures)  
เป็นกำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนเครื่องมือทำงรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำและทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมำตรกำรนี้แบ่งออกได้เป็น 2 มำตรกำร คือ 
มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร (Legitimacy) และมำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) 
   มำตรกำรตำมกฎหมำยบัญญัติให้ด้ำเนินกำร เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
รองรับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมำตรกำรนี้จะมี 2 มำตรกำรย่อย คือ 
   มำตรกำรให้ด้ำเนินกำร (Operation Measures) เป็นมำตรกำรที่ให้หน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร ได้แก่ กำรสนับสนุน (Supports) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
(Motivation) กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Public Beneficial) กรณีตัวอย่ำงเช่น โฉนดชุมชน ป่ำชุมชน 
ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
   มำตรกำรจ้ำกัดสิทธิ์ (Right Restriction Measures) เป็นมำตรกำรที่ก้ำหนดสิทธิ์ของ
บุคคลและสังคมสำธำรณะที่จะให้ด้ำเนินกำรหรือไม่ให้กระท้ำ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกร เช่น กำร
ก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
   มำตรกำรบังคับใช้กฎหมำย เป็นมำตรกำรที่มีกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ รองรับกำร
บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมทำงสังคมกับกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ และกำร
ลงโทษผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ ที่เป็นกำรใช้อ้ำนำจทำงกฎหมำยเพ่ือกำรควบคุมและก้ำกับผลกระทบ 
(command and control) ได้แก่ กำรด้ำเนินคดีทำงแพ่ง กำรด้ำเนินคดีอำญำ กำรปรับกำรกระท้ำควำมผิด 
เป็นต้น 

5) มาตรการกลไกทางปกครอง (Administrative Measures) เป็นกำรด้ำเนินนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบำลและหน่วยงำนหลักได้มอบหมำยหรือถ่ำย
โอนอ้ำนำจให้แก่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร ได้เข้ำมำร่วมด้ำเนินกำร 
ซึ่งมำตรกำรนี้มีที่ส้ำคัญ ได้แก่ (1) กำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรไปให้หน่วยงำนเฉพำะกิจ 
หรือหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ เช่น กำรโอนภำรกิจกำรจัดกำรน้้ำเสียให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ใน
เขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม เป็นต้น และ (2) มำตรกำรกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกำรมอบ และ / หรือ อ้ำนำจจำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบไปให้ อปท. 
ด้ำเนินกำรแทน  

6) มาตรการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Measures) เป็น
กำรด้ำเนินนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติกำรผ่ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม ทั้งในภำพรวม



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-26 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

และในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ให้มี
คุณภำพและปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้และต่อกำรอนุรักษ์ที่ดี กรณีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
กำรจัดอบรม กำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น 
 
 แผนและโครงการยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
 (1)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
และประชำสัมพันธ์ให้เกิดควำมเข้ำใจของคนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ำต่อนโยบำยและแผนแม่บท 
 (2)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงกำรคลังและมำตรกำรทำงกำรเงิน เพ่ือให้เกิดกำร
อนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน้้ำร่วมกันระหว่ำงผู้ใช้น้้ำและผู้ก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพำะพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในเขตชุมชนเมือง 
  2)  แผนงำนกำรอุดหนุนและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ำต้นน้้ำ 
  3)  แผนงำนกำรสนับสนุนเงินเพื่อกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
 (3)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือเกิดกำรด้ำเนินกำรตำม
กฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน้้ำ เสนอแผนงำนและโครงกำรที่
สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกำรที่ดินที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย ได้แก่ โฉนดชุมชน  
ป่ำชุมชน ป่ำกันชน กำรแลกเปลี่ยนที่ดิน กำรปฏิรูปที่ดิน กำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น 
  2)  แผนงำนกำรจ้ ำกัดสิทธิ์บุ คคลและสั งคมสำธำรณะต่อกำรจัดกำร พ้ืนที่  ได้แก่   
กำรก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นท่ีชุ่มน้้ำ กำรก้ำหนดกำรรุกล้้ำเส้นทำงล้ำน้้ำ เป็นต้น 
  3)  แผนงำนกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อผู้กระท้ำควำมผิดต่อทรัพยำกรน้้ำ 
 (4)  กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรกลไกทำงปกครอง เพ่ือให้เกิดกำรมอบหมำยและกำร
ถ่ำยโอนอ้ำนำจกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำจำกหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคไปสู่หน่วยงำนระดับพ้ืนที่
หรือหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร เสนอแผนงำนและโครงกำรที่สนับสนุนกำรบริหำรกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนกำรถ่ำยโอนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำเสีย
ให้แก่องค์กำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสีย (อจน.) ในเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง อุตสำหกรรมนอกเขตนิคมอุตสำหกรรม 
  2)  แผนงำนกำรกระจำยอ้ำนำจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 (5)  กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์ตำมมำตรกำรทำงสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ( Social and 
Environmental Measures) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกกลุ่มทำงสังคม (Public Participation) ในระดับ
พ้ืนที่ลุ่มน้้ำ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำมำมีส่วนในกำรที่จะบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ได้แก่ 
  1)  แผนงำนกำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์แหล่งน้้ำ 
  2)  แผนงำนกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ชุมชน 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-27 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

  3)  แผนงำนกำรพัฒนำกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มผู้ใช้น้้ำ ตั้งแต ่ต้นน้้ำ-กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ 
  4)  แผนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
  
 ยุทธศำสตร์นี้ตรงกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำชำติที่ 6 ก้ำหนดด้ำเนินกำรในแผน
ระยะสั้นและระยะกลำง 
  
 สรุปแผนงำนและงบประมำณตำมแนวกำรพัฒนำลุ่มน้้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 -8 
สำมำรถสรุป ได้ดังตารางท่ี 10.2.2-1 รำยละเอียดรำยโครงกำรแสดงไว้ใน ตารางท่ี 10.2.2-2 
 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-28 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.2.2-1 

สรุปจ้านวนโครงการและงบประมาณรายยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าแม่น ้าโก-ลก 

 

ยุทธศาสตร ์
SIDP 

แผน 
แม่บท 

ทรัพยากร
น ้า 

แห่งชาต ิ

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พท.ชป. 
(ไร่) 

ระยะสั น 
(พ.ศ.2564-พ.ศ.2565) 

ระยะกลาง 
(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) 

ระยะยาว 
(พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ความจุ 
(ลลม.) 

พื น
ที่ชป. 
(ไร่) 

1 1 5 549.34 0.00 0 5 549.34 0.00 0                 

2 2 3 70.67 0.64 185         3 70.67 0.64 185         

  3 20 612.64 0.00 0         17 602.22 0.00 0 3 10.42 0.00 0 

3 5 1 0.16 0.00 0         1 0.16 0.00 0         

4 2 4 20.00 0.00 0         4 20.00 0.00 0         

5 2 7 862.88 183.21 0         7 457.08 183.21 0 0 405.80     

6 4 7 2,263.22 0.35 190                 7 2,263.22 0.35 190 

7 6                                 

8 6 1 5.00 0.00 0 1 5.00 0.00 0                 

รวม 48 4,383.91 184.20 375 6 554.34 0.00 0 32 1,150.13 183.85 185 10 2,679.44 0.35 190 

 

  
 
 



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-29 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.2.2-2 
รายละเอียดรายโครงการ 

ตารางท่ี 10.2.2-2 (ต่อ) 

ล้าดับ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
งา

น 
SID

P 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ตา
มแ

ผน
แม

่บท
กา

ร
บร

ิหา
รจั

ดก
าร

ทรั
พย

าก
รน

 ้า 
20

 
ปี โครงการ 

ท่ีตั งโครงการ 

งบ
ปร

ะม
าณ

 (ล
้าน

บา
ท)

 

คว
าม

จุ 
(ล

ลม
.) 

พื น
ที่ 

ชป
.(ไ

ร่)
 

หน
่วย

งา
นร

ับผิ
ดช

อบ
 

ที่ม
าข

อง
แผ

นง
าน

 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

1 1 1 
พัฒนำระบบประปำหมู่บ้ำนที่ยังขำด
แคลนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก จ้ำนวน 
61 หมู่บ้ำน     นรำธิวำส 

48.800     สทนช. SEA 48.80                                 

2 1 1 
ลดกำรสูญเสียน้้ำในระบบจ่ำย
น้้ำประปำ 25 % ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-
ลก     นรำธิวำส 

98.719     กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง   98.72                               

3 1 1 
โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยกปภ.
สำขำสุไหงโก-ลก     นรำธิวำส 

296.598     กปภ หน่วยงำนส่วนกลำง 148.30 148.30                               

4 1 1 
ปรับปรงุมำตรฐำนระบบประปำ
หมู่บ้ำนในลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลกให้ได้
มำตรฐำน(SDGs)     นรำธิวำส 

13.725     มท. SEA 13.73                                 

5 1 1 
สนับสนุนกำรผลิตน้้ำด่ืมในชุมชน
ตนเองในลุม่น้้ำแม่น้้ำโก-ลก     นรำธิวำส 

91.500     มท. SEA 91.50                                 

6 2 2 
แก้มลิงบึงบำงขุด พร้อมอำคำร
ประกอบ (ระยะที่ 2 ) ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 

30.95 0.15 100 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     30.95                             

7 2 2 ก่อสร้ำงแก้มลิง ม.1  
ปะลรุ ู สุไหงปำดี นรำธิวำส 

8.77 0.36   ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     8.77                             

8 2 2 
แก้มลิงบ้ำนกูวำ พร้อมอำคำร
ประกอบ ริโก ๋ สุไหงปำดี นรำธิวำส 

30.95 0.13 85 ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     30.95                             

9 2 3 
ซ่อมแซม ทรบ.ปลำยคลองระบำยน้้ำ
สำยที่ 2 (เกำะสะท้อน) กม.0+052 
โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำโก-ลก 

เกำะ
สะท้อน ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

10 2 3 
ท้ำนบซองป้องกันน้้ำเค็ม ทรบ.ปลำย
คลองระบำยน้้ำ 1ขวำ สำย 5 โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

11 2 3 ปรับปรงุปำกแม่น้้ำโก-ลก 
นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

339.00     สทนช. Area Based     113.00 113.00 113.00                         

12 2 3 ขุดลอกคลองระบำยน้้ำสำยนำฆออีบ ู
นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

1.04     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.04                             

13 2 3 
ขุดลอกคลองระบำยน้้ำสำยนำฆออีบู หมู่
ที่ 2 ต้ำบลนำนำค อ้ำเภอตำกใบ  

นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

1.04     ปภ.นธ 
แผนพัฒนำจังหวัด

นรำธิวำส 
    1.04                             

14 2 3 
ซ่อมแซม ทรบ. กลำงคลองระบำยน้้ำ
สำยที่ 3 โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำ
โก-ลก นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

15 2 3 
ท้ำนบซองป้องกันน้้ำเค็ม ทรบ.ปลำย
คลองระบำยน้้ำสำยที่ 1 (นำนำค) 

นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

16 2 3 
ท้ำนบซองป้องกันน้้ำเค็ม ทรบ.ปลำย
คลองระบำยน้้ำสำยที่ 2 (นำนำค) 

นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

17 2 3 
ปรับปรงุคันกั้นน้้ำมูโนะ-นำนำค กม.
4+850 ถึง กม.5+060 

นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

18 2 3 
ซ่อมแซมหินกอ่ ทรบ.คลองผันน้้ำปำ
เสมสัฝั่งซ้ำย กม.1+878 โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษำโก-ลก ปำเสมัส สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-30 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

19 2 3 
คลองคู่ขนำนคลองปำเสมสัพร้อมอำคำร
ประกอบ อันเนือ่งมำจำกพระรำชดร ิ

ปำเสมัส,ปู
โยะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

20 2 3 
เสริมสันระบำยน้้ำล้นอำคำรบังคับน้้ำ
ปลำยคลองปำเสมัส กม16+130 

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

21 2 3 
ป้องกันน้้ำลอดคันกั้นน้้ำมโูนะ - นำนำค 
กม.0+650-0+750 มูโนะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

22 2 3 
ป้องกันน้้ำลอดคันกั้นน้้ำมโูนะ - นำนำค 
กม.1+115-1+215 มูโนะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

23 2 3 
ขุดลอกคลองระบำยน้้ำบริเวณทุง่นำบื
อแนกลำดี 

ปะลรุ ู สุไหงปำดี นรำธิวำส 

1.14     ปภ. หน่วยงำนส่วนกลำง     1.14                             

24 2 3 ระบบระบำยน้้ำคลองละหำ 

สำกอ สุไหงปำดี นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

25 2 3 ระบบป้องกันน้้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบูเก๊ะตำ 
    นรำธิวำส 

200.00     สทนช. Area Based     66.67 66.67 66.67                         

26 2 3 
ศึกษำ/ก่อสร้ำงคลองผันน้้ำเพื่อลดยอด
น้้ำไม่เกินควำมจลุ้ำน้้ำที่คำบกำรกลับ
มำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก     นรำธิวำส 

1.500     สทนช. SEA               1.50                   

27 2 3 

ศึกษำ/ก่อสร้ำงคันป้องกันน้้ำท่วมในล้ำ
น้้ำที่ผ่ำนพืนที่ชุมชนส้ำคัญใหป้้องกันน้้ำ
ล้นตลิง่ในคำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ใน
ลุ่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก     นรำธิวำส 

6.435     สทนช. SEA               6.44                   

28 2 3 

ขุดลอก/ปรับปรงุกำรระบำยน้้ำให้
สำมำรถรองรับปรมิำณน้้ำนองสงูสุดที่
คำบกำรเกิดมำกกว่ำ 25 ปี ในลุ่มน้้ำ
แม่น้้ำโก-ลก     นรำธิวำส 

2.480     สทนช. SEA               2.48                   

29 3 5 
ฟื้นฟูป่ำต้นน้้ำในพื้นทีลุ่่มน้้ำแม่น้้ำโก-ลก 
10,567 ไร่     นรำธิวำส 

0.16     ทส. SEA     0.16                             

30 4 2 
ซ่อมแซมทรบ.ประกอบคันกั้นน้้ำฝั่งซ้ำย
แม่น้้ำโก-ลก กม 9+295 โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษำโก-ลก นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

31 4 2 สถำนีสูบน้้ำบ้ำนตำเซะ 

นำนำค ตำกใบ นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

32 4 2 
ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.คลองผันน้้ำปำ
เสมสัฝั่งซ้ำย กม.7+443 โครงกำรส่งน้้ำ
และบ้ำรุงรักษำโก-ลก ปำเสมัส สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

33 4 2 
ซ่อมแซมคูส่งน้้ำแปลงเกษตรผสมผสำน
มูโนะ โครงกำรส่งน้้ำและบ้ำรุงรกัษำโก-
ลก มูโนะ สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

5.00     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

34 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำบ้ำนนีรู พร้อมระบบส่ง
น้้ำ ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 

5.00 0.03   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

35 5 2 อำคำรบังคับน้้ำบ้ำนบำงขุด 
ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 

5.00 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

36 5 2 
อำคำรบังคับน้้ำคลองโละจูด พร้อม
ระบบสง่น้้ำ โละจูด แว้ง นรำธิวำส 

5.00 0.03   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             

37 5 2 ฝำยบ้ำนจำแบดูวอ พร้อมระบบส่งน้้ำ 
เอรำวัณ แว้ง นรำธิวำส 

5.00 0.02   ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง     5.00                             



  บทที่ 10 การจดัทา้แผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน ้า 
             สา้นักงานทรัพยากรน า้แห่งชาต ิ        แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื นทีลุ่่มน ้าสาขาแม่น ้าโก-ลก 
   
 

  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 10-31 รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน า้แบบบูรณาการ 
ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศาสตร์พื นที่ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง 

ตารางท่ี 10.2.2-2 (ต่อ) 
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งบประมาณ (ล้านบาท) 

ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

แผนงานระยะสั น 
(พ.ศ. 2564 - 

2565) 
แผนงานระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

38 5 2 
ขุดลอกแหล่งน้้ำขนำดใหญ่กว่ำ 5 ไร่ 
จ้ำนวน 2 แห่ง ในลุ่มน้้ำโกลก     นรำธิวำส 

1.20 0.06   สทนช. SEA     1.20                             

39 5 2 
ขุดสระในไร่นำนอกเขตชลประทำน
ขนำด 450-750 ลบ.ม./ไร่ ในลุ่มน้้ำโก
ลก     นรำธิวำส 

30.07 0.75   สทนช. SEA     30.07                             

40 5 2 กำรพัฒนำแหลง่น้้ำทำงเลอืก น้้ำบำดำล 
    นรำธิวำส 

811.61 182.30   ทบ. SEA     81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16 81.16           

41 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟบูึงกะจูด 
ฆอเลำะ แว้ง นรำธิวำส 

5.000 0.02   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               5.00                   

42 6 4 
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลโละจูด โละจูด แว้ง นรำธิวำส 

1,871.630     คพ. SEA                   374.33 374.33 374.33 374.33 374.33       

43 6 4 
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเทศบำลเมืองสุไหง
โก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นรำธิวำส 

361.687     คพ. SEA               72.34 72.34 72.34 72.34 72.34           

44 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนนำ(มบ.กำวะ) 
กำวะ สุไหงปำดี นรำธิวำส 

9.900 0.29 190 ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               9.90                   

45 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำบ้ำนนำ ช่วง 2 
กำวะ สุไหงปำดี นรำธิวำส 

5.000 0.02   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               5.00                   

46 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองช้ำง 
ปะลรุ ู สุไหงปำดี นรำธิวำส 

5.000 0.02   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               5.00                   

47 6 4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้้ำไอกูวิง 
ปะลรุ ู สุไหงปำดี นรำธิวำส 

5.000 0.02   ทน. หน่วยงำนส่วนกลำง               5.00                   

48 8 6 
ซ่อมแซมบ้ำรงุรกัษำระบบชลประทำน 
โครงกำรสง่น้้ำและบ้ำรงุรักษำโก-ลก โฆษิต ตำกใบ นรำธิวำส 

5.000     ชป. หน่วยงำนส่วนกลำง 5.00                                 

      รวม 4,383.91 184.20 375   307.32 247.02 466.15 260.83 260.83 81.16 81.16 193.81 153.50 527.82 527.82 527.82 374.33 374.33 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บทที ่11  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 
  



บทที่ 11  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 11-1 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

บทที่ 11 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากสภาพปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ทิศทางการพัฒนาและความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเห็นชอบในทำงเลือกที่ 3+ การพัฒนาพ้ืนที่โดยเพ่ิมขีดความสามารถของฐานเศรษฐกิจเดิม 
(เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว) และเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจุดแข็งของกลุ่มลุ่มน้้าได้แก่ ปริมาณฝนเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศและสูงกว่ากลุ่มลุ่มน้้าตอนบนและตอนกลาง รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาน้้าบาดาลมีสูง 
นอกจากนั้นยังสามารถผันน้้าจากลุ่มน้้าปัตตานีมาใช้ในลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง อุปสรรคในการพัฒนา
ได้แก่ศักยภาพในการสร้างอ่างเก็บน้้ามีน้อยโดยบางแห่งพอมีศักยภาพแต่ไม่มีความเหมาะสมในด้าน
เศรษฐศาสตร์ท้าให้ผลการวิเคราะห์ Supply-Demand ในระยะ 20 ปี โดยใส่มาตรการต่างๆ แล้วยังขาดแคลน
น้้าอยู่สูงถึง 1,199.97 ล้าน ลบ.ม. รายละเอียดรายลุ่มน้้าสาขามีดังนี้ 
 (1) ลุ่มน ้ำคลองนำทวี การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้า
สูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงและในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบ
การเกิด 5-10 ปี และปริมาณน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายน้้าได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาใน
การขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่
ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะ
พ้ืนที ่
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองนาทวีสามารถพัฒนาทรัพยากรน้้าได้อีก 
201.24 ล้าน ลบ.ม.แต่ยังขาดแคลนน้้าในเขตชลประทาน มาตรการในการแก้ไขได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบส่งน้้าและปรับลดความเข้มการใช้พื้นท่ี 
  
 (2) ลุ่มน ้ำคลองเทพำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้า
สูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และ
ปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคลองเทพาสามารถพัฒนาทรัพยากรน้้าได้อีก 
178.28 ล้าน ลบ.ม.เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทานแต่ไม่เพียงพอส้าหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 374.59 ล้าน ลบ.ม. 
  
  



บทที่ 11  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 11-2 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (3) ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่ง
อุทกภัยเกิดจากยอดน้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้า
เอ่อท่วมล้นตลิ่ง และปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณ
น้้าได้ในรอบการเกิด 5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้า
น้้าให้สามารถรองรับปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่
ชุมชนซึ่งเกิดความเสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสามารถพัฒนา
ทรัพยากรน้้าได้อีก 198.01 ล้าน ลบ.ม.โดยลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีโอกาสในการผันน้้าจากลุ่มน้้า
ปัตตานีผ่านเขื่อนปัตตานีเพ่ือใช้ในพ้ืนที่ชลประทานของเขื่อนปัตตานีประมาณปีละ 569.84 ล้าน ลบ.ม.โดยใน
อนาคตหากผันน้้าเพ่ิมอีกประมาณ 88 ล้าน ลบ.ม.ก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการน้้าทั้งหมด 1,217.36 
ล้าน ลบ.ม.โดยพื้นที่เกษตรน้้าฝนส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 
  
 (4) ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสำยบุรี การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอด
น้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และ
ปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่  ได้แก่ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนสายบุรีและ
ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองยะลา 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้าสายบุรีสามารถพัฒนาทรัพยากรน้้าได้
อีก 427.23 ล้าน ลบ.ม.เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทานแต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 340.42 ล้าน ลบ.ม. 
  
 (5) ลุ่มน ้ำแม่น ้ำบำงนรำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอด
น้้าสูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และ
ปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่ ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนนราธิวาสและ
ระบบป้องกันน้้าทว่มพ้ืนที่ชุมชนตามใบ 
  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้าบางนราสามารถพัฒนาทรัพยากรน้้าได้
อีก 310.61 ล้าน ลบ.ม.เพียงพอต่อการเพาะปลูกในพ้ืนที่ชลประทานแต่ไม่เพียงพอส้าหรับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานซึ่งยังคงขาดแคลนน้้าถึง 83.42 ล้าน ลบ.ม. 
  



บทที่ 11  
             สำ้นักงำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ        บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   
 

 
โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม 11-3 รำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ำ้แบบบูรณำกำร 
ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก  ระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 (6) ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโกลก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบริบทของลุ่มน้้าซึ่งอุทกภัยเกิดจากยอดน้้า
สูงกว่าความสามารถรับน้้าได้ของคลองในบางช่วงซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยว ส่งผลให้เกิดน้้าเอ่อท่วมล้นตลิ่ง และ
ปัญหาระดับน้้าทะเลหนุนไม่สามารถระบายได้ ในปัจจุบันคลองส่วนใหญ่สามารถรับปริมาณน้้าได้ในรอบการเกิด 
5-10 ปี ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะพิจารณาในการขุดลอกหรือปรับปรุงสิ่งกีดขวางล้าน้้าให้สามารถรองรับ
ปริมาณน้้าในรอบ 5-10 ปี หรือผันน้้าไปยังพ้ืนที่ชะลอน้้าหลากและมุ่งแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ชุมชนซึ่งเกิดความ
เสียหายสูงโดยโครงการป้องกันน้้าท่วมชุมชนเฉพาะพ้ืนที่ได้แก่ ระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนบูเก๊ะตา 
  
 ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าแม่น้้าโกลก สามารถพัฒนาทรัพยากรน้้าได้อีก 
184.14 ล้าน ลบ.ม.เพียงพอต่อการใช้น้้าทั้งหมดโดยพ้ืนที่นอกเขตชลประทานต้องส่งน้้าเฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น 

 
 



 ภำคผนวก  

 
  



 ภำคผนวก ก 

รำยชื่อหมู่บ้ำนที่ไม่มีน้ ำประปำใช้ ปี 2562 
  



ล ำดับ หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ครัวเรือน ประชำกร รหัสลุ่มน  ำ ลุ่มน  ำสำขำ

1 หมู่ท่ี 9 บ้าน ชูเกียรติ เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 185 70 2108 คลองนาทวี

2 หมู่ท่ี 8 บ้าน ป่าหว้า ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 67 37 2108 คลองนาทวี

3 หมู่ท่ี 3 บ้าน ขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 105 250 2108 คลองนาทวี

4 หมู่ท่ี 4 บ้าน ป่าระไมออก ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 65 300 2108 คลองนาทวี

5 หมู่ท่ี 9 บ้าน โพรงจระเข้ ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 101 425 2108 คลองนาทวี

6 หมู่ท่ี 8 บ้าน เขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 82 289 2108 คลองนาทวี

7 หมู่ท่ี 9 บ้าน ปลักพ้อ คู จะนะ สงขลา 109 429 2108 คลองนาทวี

8 หมู่ท่ี 4 บ้าน คูศักด์ิสิทธ์ิ คู จะนะ สงขลา 147 646 2108 คลองนาทวี

9 หมู่ท่ี 6 บ้าน ทุ่ง คู จะนะ สงขลา 157 674 2108 คลองนาทวี

10 หมู่ท่ี 8 บ้าน นาปรือ คู จะนะ สงขลา 133 393 2108 คลองนาทวี

11 หมู่ท่ี 5 บ้าน ทุ่งครก แค จะนะ สงขลา 145 445 2108 คลองนาทวี

12 หมู่ท่ี 16 บ้าน คลองพน นาทวี นาทวี สงขลา 125 527 2108 คลองนาทวี

13 หมู่ท่ี 4 บ้าน ท่าคู น ้าขาว จะนะ สงขลา 107 319 2108 คลองนาทวี

14 หมู่ท่ี 10 บ้าน นาดี น ้าขาว จะนะ สงขลา 55 151 2108 คลองนาทวี

15 หมู่ท่ี 5 บ้าน น ้าขาวกลาง น ้าขาว จะนะ สงขลา 75 174 2108 คลองนาทวี

16 หมู่ท่ี 6 บ้าน น ้าขาวตก น ้าขาว จะนะ สงขลา 83 230 2108 คลองนาทวี

17 หมู่ท่ี 1 บ้าน เกาะแค น ้าขาว จะนะ สงขลา 103 346 2108 คลองนาทวี

18 หมู่ท่ี 3 บ้าน ออกวัด น ้าขาว จะนะ สงขลา 110 252 2108 คลองนาทวี

19 หมู่ท่ี 6 บ้าน ไร่ดอนไฟ ป่าชิง จะนะ สงขลา 55 157 2108 คลองนาทวี

20 หมู่ท่ี 1 บ้าน ทุ่งปริง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 300 885 2108 คลองนาทวี

21 หมู่ท่ี 3 บ้าน หัวควน สะท้อน นาทวี สงขลา 102 270 2108 คลองนาทวี

22 หมู่ท่ี 4 บ้าน ท่าคลอง สะท้อน นาทวี สงขลา 121 336 2108 คลองนาทวี

23 หมู่ท่ี 6 บ้าน สะพานพลา สะท้อน นาทวี สงขลา 135 380 2108 คลองนาทวี

24 หมู่ท่ี 8 บ้าน สะพานเคียน สะท้อน นาทวี สงขลา 150 398 2108 คลองนาทวี

25 หมู่ท่ี 3 บ้าน บูเก๊ะฆลูโฆ กาตอง ยะหา ยะลา 228 278 2109 คลองเทพา

26 หมู่ท่ี 5 บ้าน ปอเนาะ กาตอง ยะหา ยะลา 182 822 2109 คลองเทพา

27 หมู่ท่ี 6 บ้าน บลูกาลูวัส กาตอง ยะหา ยะลา 172 219 2109 คลองเทพา

28 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลาแล กาบัง กาบัง ยะลา 341 1646 2109 คลองเทพา

29 หมู่ท่ี 8 บ้าน บาซาตาแป กาบัง กาบัง ยะลา 200 782 2109 คลองเทพา

30 หมู่ท่ี 6 บ้าน ล่องควน คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 375 135 2109 คลองเทพา

31 หมู่ท่ี 2 บ้าน พระพุทธ เทพา เทพา สงขลา 219 877 2109 คลองเทพา

32 หมู่ท่ี 4 บ้าน บันนังลีมา ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 135 98 2109 คลองเทพา

33 หมู่ท่ี 2 บ้าน คลองน ้าใส บาละ กาบัง ยะลา 267 797 2109 คลองเทพา

34 หมู่ท่ี 5 บ้าน บาจุ ปะแต ยะหา ยะลา 200 154 2109 คลองเทพา

35 หมู่ท่ี 12 บ้าน ล้าเปาตก ล้าไพล เทพา สงขลา 174 750 2109 คลองเทพา

36 หมู่ท่ี 2 บ้าน พอเบาะ กระหวะ มายอ ปัตตานี 151 714 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

37 หมู่ท่ี 5 บ้าน ท่าราบ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 110 706 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

38 หมู่ท่ี 1 บ้าน สวนนอก ช้างให้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี 100 266 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

ภาคผนวก ก

แสดงรายช่ือหมู่บ้านท่ีไม่มีน ้าประปาใช้ ปี 2562 พื นท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง
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39 หมู่ท่ี 4 บ้าน บาโงกาเสาะ ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 116 416 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

40 หมู่ท่ี 1 บ้าน บองอ ตรัง มายอ ปัตตานี 90 109 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

41 หมู่ท่ี 3 บ้าน ต้ามะสู ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี 146 549 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

42 หมู่ท่ี 4 บ้าน ยือริง ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปัตตานี 84 385 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

43 หมู่ท่ี 4 บ้าน วังกระ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 158 751 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

44 หมู่ท่ี 5 บ้าน ทุ่งยอ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 86 303 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

45 หมู่ท่ี 1 บ้าน คล้า ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 142 464 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

46 หมู่ท่ี 2 บ้าน กูแบซาแม ถนน มายอ ปัตตานี 158 783 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

47 หมู่ท่ี 3 บ้าน ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี 285 315 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

48 หมู่ท่ี 4 บ้าน ถนนตก ถนน มายอ ปัตตานี 170 179 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

49 หมู่ท่ี 4 บ้าน ควนลังงา ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี 155 620 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

50 หมู่ท่ี 2 บ้าน ปรัง ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี 143 761 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

51 หมู่ท่ี 3 บ้าน ท่ายามู ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี 220 1008 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

52 หมู่ท่ี 4 บ้าน ตันหยงเปาว์ ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี 313 1610 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

53 หมู่ท่ี 6 บ้าน เกาะหม้อแกง ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี 213 1004 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

54 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปาแด ท่าก้าช้า หนองจิก ปัตตานี 114 559 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

55 หมู่ท่ี 2 บ้าน กล้วย นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 193 434 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

56 หมู่ท่ี 7 บ้าน ศาลาลาก นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 187 163 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

57 หมู่ท่ี 1 บ้าน บางไร่ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 189 733 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

58 หมู่ท่ี 7 บ้าน แคนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี 96 645 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

59 หมู่ท่ี 5 บ้าน ดอนนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี 257 1016 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

60 หมู่ท่ี 4 บ้าน ดอนยาง บางเขา หนองจิก ปัตตานี 64 414 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

61 หมู่ท่ี 2 บ้าน บากง บางเขา หนองจิก ปัตตานี 152 1180 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

62 หมู่ท่ี 3 บ้าน บางทัน บางเขา หนองจิก ปัตตานี 169 1093 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

63 หมู่ท่ี 6 บ้าน สายหมอ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 159 980 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

64 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 110 311 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

65 หมู่ท่ี 8 บ้าน เจ๊ะดี ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 110 141 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

66 หมู่ท่ี 7 บ้าน โผงโผงนอก ปากล่อ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 202 26 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

67 หมู่ท่ี 3 บ้าน นาค้อ ป่าบอน โคกโพธ์ิ ปัตตานี 90 142 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

68 หมู่ท่ี 4 บ้าน ต้นมะขาม เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 501 2677 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

69 หมู่ท่ี 7 บ้าน ต้นซ้าน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 65 310 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

70 หมู่ท่ี 4 บ้าน นางโอ แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 211 487 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

71 หมู่ท่ี 4 บ้าน ปายอเมาะสูเม็ง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 218 896 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

72 หมู่ท่ี 2 บ้าน เมืองยอน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 403 1298 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

73 หมู่ท่ี 5 บ้าน น ้าใส ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 292 369 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

74 หมู่ท่ี 6 บ้าน เจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 257 326 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

75 หมู่ท่ี 8 บ้าน โคกระก้า ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 174 728 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

76 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตะโละสมีแล แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 275 164 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

77 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปาตาบูดี แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 452 335 2110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง

78 หมู่ท่ี 2 บ้าน บาตะตีงี กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 309 1321 2111 แม่น ้าสายบุรี
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79 หมู่ท่ี 4 บ้าน จือแร กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 287 1191 2111 แม่น ้าสายบุรี

80 หมู่ท่ี 5 บ้าน กาดือแป กอตอตือร๊ะ รามัน ยะลา 117 469 2111 แม่น ้าสายบุรี

81 หมู่ท่ี 1 บ้าน ฮุแตมาแจ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 154 680 2111 แม่น ้าสายบุรี

82 หมู่ท่ี 2 บ้าน กูแว กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 167 706 2111 แม่น ้าสายบุรี

83 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปายอ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 136 699 2111 แม่น ้าสายบุรี

84 หมู่ท่ี 4 บ้าน กะดุนง กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 110 471 2111 แม่น ้าสายบุรี

85 หมู่ท่ี 5 บ้าน โต๊ะบาลา กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 106 446 2111 แม่น ้าสายบุรี

86 หมู่ท่ี 7 บ้าน บือแนบาแด กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 99 407 2111 แม่น ้าสายบุรี

87 หมู่ท่ี 2 บ้าน ยะลูตง กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 213 116 2111 แม่น ้าสายบุรี

88 หมู่ท่ี 3 บ้าน กาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 314 1348 2111 แม่น ้าสายบุรี

89 หมู่ท่ี 4 บ้าน ส้มป่อย กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 304 316 2111 แม่น ้าสายบุรี

90 หมู่ท่ี 5 บ้าน ปะลุกา กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 254 1016 2111 แม่น ้าสายบุรี

91 หมู่ท่ี 6 บ้าน ยะลูตงดูวอ กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 132 87 2111 แม่น ้าสายบุรี

92 หมู่ท่ี 3 บ้าน ท้านบ กาลอ รามัน ยะลา 186 761 2111 แม่น ้าสายบุรี

93 หมู่ท่ี 1 บ้าน บือแนบารู กาลูปัง รามัน ยะลา 180 714 2111 แม่น ้าสายบุรี

94 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตาเนาะปูโย๊ะ เกะรอ รามัน ยะลา 234 260 2111 แม่น ้าสายบุรี

95 หมู่ท่ี 5 บ้าน แอเกง เกะรอ รามัน ยะลา 199 382 2111 แม่น ้าสายบุรี

96 หมู่ท่ี 7 บ้าน อูแตบาโงย เกะรอ รามัน ยะลา 197 813 2111 แม่น ้าสายบุรี

97 หมู่ท่ี 2 บ้าน บูเกะดาตู เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 375 1546 2111 แม่น ้าสายบุรี

98 หมู่ท่ี 2 บ้าน ไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 245 1153 2111 แม่น ้าสายบุรี

99 หมู่ท่ี 5 บ้าน ไอร์จือนะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 170 902 2111 แม่น ้าสายบุรี

100 หมู่ท่ี 4 บ้าน ไอร์สาเมาะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 177 899 2111 แม่น ้าสายบุรี

101 หมู่ท่ี 4 บ้าน ลีเซ็ง จะกว๊ะ รามัน ยะลา 168 697 2111 แม่น ้าสายบุรี

102 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปูลาสะนอ จะกว๊ะ รามัน ยะลา 244 1010 2111 แม่น ้าสายบุรี

103 หมู่ท่ี 5 บ้าน ยือนือเร๊ะ จะกว๊ะ รามัน ยะลา 277 1082 2111 แม่น ้าสายบุรี

104 หมู่ท่ี 2 บ้าน กูมุง ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 161 708 2111 แม่น ้าสายบุรี

105 หมู่ท่ี 4 บ้าน ไอร์บือแต ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 255 920 2111 แม่น ้าสายบุรี

106 หมู่ท่ี 1 บ้าน น ้าวน ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 113 555 2111 แม่น ้าสายบุรี

107 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตะโล๊ะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 119 140 2111 แม่น ้าสายบุรี

108 หมู่ท่ี 1 บ้าน ป่าไหม้ ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 241 1062 2111 แม่น ้าสายบุรี

109 หมู่ท่ี 4 บ้าน ดอนทราย ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 92 401 2111 แม่น ้าสายบุรี

110 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตะบิ ง ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี 223 1003 2111 แม่น ้าสายบุรี

111 หมู่ท่ี 2 บ้าน กูแบบาเดาะ ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี 157 495 2111 แม่น ้าสายบุรี

112 หมู่ท่ี 4 บ้าน แซะโมะ ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี 105 391 2111 แม่น ้าสายบุรี

113 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลานช้าง ตะบิ ง สายบุรี ปัตตานี 164 622 2111 แม่น ้าสายบุรี

114 หมู่ท่ี 1 บ้าน ดินเสมอ ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 166 65 2111 แม่น ้าสายบุรี

115 หมู่ท่ี 2 บ้าน ทะเล ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 118 451 2111 แม่น ้าสายบุรี

116 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 155 754 2111 แม่น ้าสายบุรี

117 หมู่ท่ี 4 บ้าน บิลยา ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 108 464 2111 แม่น ้าสายบุรี

118 หมู่ท่ี 3 บ้าน กาหยี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 149 657 2111 แม่น ้าสายบุรี
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119 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตะโละแมะนา ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 110 990 2111 แม่น ้าสายบุรี

120 หมู่ท่ี 2 บ้าน แลแวะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 194 854 2111 แม่น ้าสายบุรี

121 หมู่ท่ี 1 บ้าน บือเล็ง ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 202 118 2111 แม่น ้าสายบุรี

122 หมู่ท่ี 2 บ้าน กะลูแป เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 114 298 2111 แม่น ้าสายบุรี

123 หมู่ท่ี 3 บ้าน ฮูแตกอแล เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 119 290 2111 แม่น ้าสายบุรี

124 หมู่ท่ี 4 บ้าน สือดัง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 117 290 2111 แม่น ้าสายบุรี

125 หมู่ท่ี 5 บ้าน ชะเมาสามต้น เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 134 355 2111 แม่น ้าสายบุรี

126 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาโงมูลง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 136 439 2111 แม่น ้าสายบุรี

127 หมู่ท่ี 7 บ้าน เจาะกาแต ท่าธง รามัน ยะลา 177 623 2111 แม่น ้าสายบุรี

128 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตีนเขา ท่าน ้า ปะนาเระ ปัตตานี 205 588 2111 แม่น ้าสายบุรี

129 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตะโละ ท่าน ้า ปะนาเระ ปัตตานี 143 473 2111 แม่น ้าสายบุรี

130 หมู่ท่ี 2 บ้าน ปาลูกาตือแร ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 70 287 2111 แม่น ้าสายบุรี

131 หมู่ท่ี 3 บ้าน กูวิง ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 116 471 2111 แม่น ้าสายบุรี

132 หมู่ท่ี 4 บ้าน ปลักแตน ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 247 1080 2111 แม่น ้าสายบุรี

133 หมู่ท่ี 1 บ้าน บาลูกาลูวะ น ้าด้า ทุ่งยางแดง ปัตตานี 145 26 2111 แม่น ้าสายบุรี

134 หมู่ท่ี 2 บ้าน บือราแง น ้าด้า ทุ่งยางแดง ปัตตานี 95 78 2111 แม่น ้าสายบุรี

135 หมู่ท่ี 5 บ้าน ตาโงง เนินงาม รามัน ยะลา 181 542 2111 แม่น ้าสายบุรี

136 หมู่ท่ี 7 บ้าน บือแนตือบู เนินงาม รามัน ยะลา 118 442 2111 แม่น ้าสายบุรี

137 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาโงบูโล๊ะ เนินงาม รามัน ยะลา 209 739 2111 แม่น ้าสายบุรี

138 หมู่ท่ี 3 บ้าน กือแล เนินงาม รามัน ยะลา 310 2099 2111 แม่น ้าสายบุรี

139 หมู่ท่ี 1 บ้าน บางเก่าเหนือ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 134 658 2111 แม่น ้าสายบุรี

140 หมู่ท่ี 2 บ้าน บางเก่าใต้ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 231 1238 2111 แม่น ้าสายบุรี

141 หมู่ท่ี 4 บ้าน ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 140 615 2111 แม่น ้าสายบุรี

142 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปาโล๊ะ บาโงย รามัน ยะลา 102 340 2111 แม่น ้าสายบุรี

143 หมู่ท่ี 1 บ้าน บือเจ๊าะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 80 332 2111 แม่น ้าสายบุรี

144 หมู่ท่ี 3 บ้าน ดูกู บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 233 728 2111 แม่น ้าสายบุรี

145 หมู่ท่ี 5 บ้าน เปาเบาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 70 211 2111 แม่น ้าสายบุรี

146 หมู่ท่ี 7 บ้าน ดูกูสุเหร่า บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 213 737 2111 แม่น ้าสายบุรี

147 หมู่ท่ี 8 บ้าน บือเจ๊าะ 2 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 130 327 2111 แม่น ้าสายบุรี

148 หมู่ท่ี 2 บ้าน สันติสุข บาตง รือเสาะ นราธิวาส 160 840 2111 แม่น ้าสายบุรี

149 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตะแม็ง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 136 628 2111 แม่น ้าสายบุรี

150 หมู่ท่ี 8 บ้าน บลูกาอีเลตะวันตก บาตง รือเสาะ นราธิวาส 144 140 2111 แม่น ้าสายบุรี

151 หมู่ท่ี 3 บ้าน บาตง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 181 850 2111 แม่น ้าสายบุรี

152 หมู่ท่ี 4 บ้าน บลูกาฮูลู บาตง รือเสาะ นราธิวาส 174 775 2111 แม่น ้าสายบุรี

153 หมู่ท่ี 5 บ้าน ตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 189 669 2111 แม่น ้าสายบุรี

154 หมู่ท่ี 6 บ้าน บลูกาฮีเล บาตง รือเสาะ นราธิวาส 146 643 2111 แม่น ้าสายบุรี

155 หมู่ท่ี 7 บ้าน ก้าปงบูเก๊ะ บาตง รือเสาะ นราธิวาส 130 469 2111 แม่น ้าสายบุรี

156 หมู่ท่ี 4 บ้าน แฆแฆ บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 206 858 2111 แม่น ้าสายบุรี

157 หมู่ท่ี 1 บ้าน บางหมู บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 143 1114 2111 แม่น ้าสายบุรี

158 หมู่ท่ี 2 บ้าน น ้าบ่อ บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 503 1851 2111 แม่น ้าสายบุรี
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159 หมู่ท่ี 3 บ้าน ท่าสู บ้านน ้าบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 155 763 2111 แม่น ้าสายบุรี

160 หมู่ท่ี 1 บ้าน บือเร๊ะ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 124 111 2111 แม่น ้าสายบุรี

161 หมู่ท่ี 2 บ้าน บูเกะสูดอ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 207 755 2111 แม่น ้าสายบุรี

162 หมู่ท่ี 3 บ้าน คลอแระ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 228 92 2111 แม่น ้าสายบุรี

163 หมู่ท่ี 4 บ้าน ตันหยง บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 178 194 2111 แม่น ้าสายบุรี

164 หมู่ท่ี 5 บ้าน ชูโว บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 164 804 2111 แม่น ้าสายบุรี

165 หมู่ท่ี 6 บ้าน ฮูแตยือลอ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 136 183 2111 แม่น ้าสายบุรี

166 หมู่ท่ี 7 บ้าน บือเร๊ะ 2 บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 109 97 2111 แม่น ้าสายบุรี

167 หมู่ท่ี 1 บ้าน จ้าปากอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 168 140 2111 แม่น ้าสายบุรี

168 หมู่ท่ี 2 บ้าน อาตะบือเระ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 219 851 2111 แม่น ้าสายบุรี

169 หมู่ท่ี 3 บ้าน ยือลอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 266 196 2111 แม่น ้าสายบุรี

170 หมู่ท่ี 4 บ้าน ยามูแรแน บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 220 923 2111 แม่น ้าสายบุรี

171 หมู่ท่ี 5 บ้าน อีโย๊ะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 113 429 2111 แม่น ้าสายบุรี

172 หมู่ท่ี 6 บ้าน ยาโต๊ะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 155 146 2111 แม่น ้าสายบุรี

173 หมู่ท่ี 7 บ้าน แคและ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 134 108 2111 แม่น ้าสายบุรี

174 หมู่ท่ี 7 บ้าน บาลูกาปาลัส บาลอ รามัน ยะลา 130 164 2111 แม่น ้าสายบุรี

175 หมู่ท่ี 4 บ้าน สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 164 688 2111 แม่น ้าสายบุรี

176 หมู่ท่ี 2 บ้าน กอตอ บือเระ สายบุรี ปัตตานี 84 252 2111 แม่น ้าสายบุรี

177 หมู่ท่ี 1 บ้าน บือเระ บือเระ สายบุรี ปัตตานี 231 828 2111 แม่น ้าสายบุรี

178 หมู่ท่ี 1 บ้าน บุดี บุดี เมืองยะลา ยะลา 133 545 2111 แม่น ้าสายบุรี

179 หมู่ท่ี 2 บ้าน นิบง บุดี เมืองยะลา ยะลา 105 123 2111 แม่น ้าสายบุรี

180 หมู่ท่ี 3 บ้าน จือนือแร บุดี เมืองยะลา ยะลา 130 125 2111 แม่น ้าสายบุรี

181 หมู่ท่ี 4 บ้าน บือแน บุดี เมืองยะลา ยะลา 176 861 2111 แม่น ้าสายบุรี

182 หมู่ท่ี 5 บ้าน ไบก์ บุดี เมืองยะลา ยะลา 187 846 2111 แม่น ้าสายบุรี

183 หมู่ท่ี 7 บ้าน รั วตะวัน บุดี เมืองยะลา ยะลา 305 336 2111 แม่น ้าสายบุรี

184 หมู่ท่ี 8 บ้าน บุดีฮิเล บุดี เมืองยะลา ยะลา 224 264 2111 แม่น ้าสายบุรี

185 หมู่ท่ี 1 บ้าน มะกอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 143 858 2111 แม่น ้าสายบุรี

186 หมู่ท่ี 4 บ้าน มอแซง ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 178 782 2111 แม่น ้าสายบุรี

187 หมู่ท่ี 5 บ้าน คอกวัว ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 182 730 2111 แม่น ้าสายบุรี

188 หมู่ท่ี 6 บ้าน โลทู ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 149 970 2111 แม่น ้าสายบุรี

189 หมู่ท่ี 7 บ้าน มือลอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 103 502 2111 แม่น ้าสายบุรี

190 หมู่ท่ี 9 บ้าน วังพลา ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 115 487 2111 แม่น ้าสายบุรี

191 หมู่ท่ี 10 บ้าน ตะโล๊ะบาโร๊ะ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 52 246 2111 แม่น ้าสายบุรี

192 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตะโละตา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 128 586 2111 แม่น ้าสายบุรี

193 หมู่ท่ี 4 บ้าน เชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 205 96 2111 แม่น ้าสายบุรี

194 หมู่ท่ี 5 บ้าน มะยูง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 203 807 2111 แม่น ้าสายบุรี

195 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาตู ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 80 321 2111 แม่น ้าสายบุรี

196 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 164 744 2111 แม่น ้าสายบุรี

197 หมู่ท่ี 8 บ้าน กือดายือริง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 220 761 2111 แม่น ้าสายบุรี

198 หมู่ท่ี 9 บ้าน กาบุห์ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 160 108 2111 แม่น ้าสายบุรี
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199 หมู่ท่ี 10 บ้าน ชะมูแว ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 180 683 2111 แม่น ้าสายบุรี

200 หมู่ท่ี 11 บ้าน มาแฮ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 164 689 2111 แม่น ้าสายบุรี

201 หมู่ท่ี 6 บ้าน จ่ากอง ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 158 687 2111 แม่น ้าสายบุรี

202 หมู่ท่ี 5 บ้าน บาเลาะ ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 191 881 2111 แม่น ้าสายบุรี

203 หมู่ท่ี 1 บ้าน เจาะโบ แป้น สายบุรี ปัตตานี 149 630 2111 แม่น ้าสายบุรี

204 หมู่ท่ี 2 บ้าน จะเฆ่ แป้น สายบุรี ปัตตานี 139 446 2111 แม่น ้าสายบุรี

205 หมู่ท่ี 3 บ้าน จะเฆ่ตก แป้น สายบุรี ปัตตานี 129 466 2111 แม่น ้าสายบุรี

206 หมู่ท่ี 4 บ้าน ด่าน แป้น สายบุรี ปัตตานี 106 394 2111 แม่น ้าสายบุรี

207 หมู่ท่ี 5 บ้าน เตราะแก่น แป้น สายบุรี ปัตตานี 82 196 2111 แม่น ้าสายบุรี

208 หมู่ท่ี 7 บ้าน ช่องหมู แป้น สายบุรี ปัตตานี 161 84 2111 แม่น ้าสายบุรี

209 หมู่ท่ี 8 บ้าน ละหาร แป้น สายบุรี ปัตตานี 161 98 2111 แม่น ้าสายบุรี

210 หมู่ท่ี 4 บ้าน บือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 210 902 2111 แม่น ้าสายบุรี

211 หมู่ท่ี 5 บ้าน บาแฆะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 240 108 2111 แม่น ้าสายบุรี

212 หมู่ท่ี 6 บ้าน โต๊ะซูด พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 283 1137 2111 แม่น ้าสายบุรี

213 หมู่ท่ี 1 บ้าน ข่าลิง พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 172 1035 2111 แม่น ้าสายบุรี

214 หมู่ท่ี 1 บ้าน มะนังดาล้า มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี 408 1675 2111 แม่น ้าสายบุรี

215 หมู่ท่ี 3 บ้าน กือบง มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี 182 187 2111 แม่น ้าสายบุรี

216 หมู่ท่ี 4 บ้าน ป่าม่วง มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี 223 190 2111 แม่น ้าสายบุรี

217 หมู่ท่ี 5 บ้าน กาหงส์ มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี 112 440 2111 แม่น ้าสายบุรี

218 หมู่ท่ี 6 บ้าน จลาโก มะนังดาล้า สายบุรี ปัตตานี 132 115 2111 แม่น ้าสายบุรี

219 หมู่ท่ี 1 บ้าน ไม้แก่น ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 145 364 2111 แม่น ้าสายบุรี

220 หมู่ท่ี 2 บ้าน ปาเส ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 33 132 2111 แม่น ้าสายบุรี

221 หมู่ท่ี 4 บ้าน อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 194 627 2111 แม่น ้าสายบุรี

222 หมู่ท่ี 1 บ้าน ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 26 137 2111 แม่น ้าสายบุรี

223 หมู่ท่ี 4 บ้าน รือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 193 985 2111 แม่น ้าสายบุรี

224 หมู่ท่ี 7 บ้าน สะโลว์ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 314 1575 2111 แม่น ้าสายบุรี

225 หมู่ท่ี 9 บ้าน บูก๊ิตยือแร รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 203 828 2111 แม่น ้าสายบุรี

226 หมู่ท่ี 10 บ้าน ปราลี รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 106 558 2111 แม่น ้าสายบุรี

227 หมู่ท่ี 7 บ้าน ตือโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 235 260 2111 แม่น ้าสายบุรี

228 หมู่ท่ี 8 บ้าน ก้าปงบารู เรียง รือเสาะ นราธิวาส 138 604 2111 แม่น ้าสายบุรี

229 หมู่ท่ี 6 บ้าน ดาระ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 120 992 2111 แม่น ้าสายบุรี

230 หมู่ท่ี 3 บ้าน บาโงปูโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 115 147 2111 แม่น ้าสายบุรี

231 หมู่ท่ี 1 บ้าน สะแนะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 157 566 2111 แม่น ้าสายบุรี

232 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลอ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 140 46 2111 แม่น ้าสายบุรี

233 หมู่ท่ี 3 บ้าน เขา ละหาร สายบุรี ปัตตานี 130 588 2111 แม่น ้าสายบุรี

234 หมู่ท่ี 4 บ้าน ช่องแมว ละหาร สายบุรี ปัตตานี 215 219 2111 แม่น ้าสายบุรี

235 หมู่ท่ี 3 บ้าน อีนอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 147 822 2111 แม่น ้าสายบุรี

236 หมู่ท่ี 2 บ้าน บูเกะนากอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 123 143 2111 แม่น ้าสายบุรี

237 หมู่ท่ี 4 บ้าน กูยิ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 339 1900 2111 แม่น ้าสายบุรี

238 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลาโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 157 1830 2111 แม่น ้าสายบุรี
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239 หมู่ท่ี 7 บ้าน บริจ๊ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 158 78 2111 แม่น ้าสายบุรี

240 หมู่ท่ี 8 บ้าน ไทยสุข ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 175 86 2111 แม่น ้าสายบุรี

241 หมู่ท่ี 9 บ้าน พงยือติ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 111 79 2111 แม่น ้าสายบุรี

242 หมู่ท่ี 6 บ้าน ไอร์บูโล๊ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 112 141 2111 แม่น ้าสายบุรี

243 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตะโละมาเนาะ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 245 1096 2111 แม่น ้าสายบุรี

244 หมู่ท่ี 3 บ้าน กะทุง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 162 727 2111 แม่น ้าสายบุรี

245 หมู่ท่ี 2 บ้าน ลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 193 883 2111 แม่น ้าสายบุรี

246 หมู่ท่ี 4 บ้าน บือราแง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 219 1110 2111 แม่น ้าสายบุรี

247 หมู่ท่ี 5 บ้าน สุไหงบาตู ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 206 838 2111 แม่น ้าสายบุรี

248 หมู่ท่ี 6 บ้าน บากง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 181 768 2111 แม่น ้าสายบุรี

249 หมู่ท่ี 7 บ้าน ลูโบ๊ะสาวอนอก ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 118 455 2111 แม่น ้าสายบุรี

250 หมู่ท่ี 9 บ้าน ไอร์บือแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 160 540 2111 แม่น ้าสายบุรี

251 หมู่ท่ี 6 บ้าน ไอร์กาแซ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 209 775 2111 แม่น ้าสายบุรี

252 หมู่ท่ี 7 บ้าน ไอร์จูโจ๊ะ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 233 1425 2111 แม่น ้าสายบุรี

253 หมู่ท่ี 1 บ้าน ปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 176 626 2111 แม่น ้าสายบุรี

254 หมู่ท่ี 3 บ้าน ลูโบะปูโละ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 139 607 2111 แม่น ้าสายบุรี

255 หมู่ท่ี 4 บ้าน บาโงกือเตะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 138 670 2111 แม่น ้าสายบุรี

256 หมู่ท่ี 5 บ้าน ละหาน สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 173 1006 2111 แม่น ้าสายบุรี

257 หมู่ท่ี 6 บ้าน โต๊ะแนปา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 137 157 2111 แม่น ้าสายบุรี

258 หมู่ท่ี 8 บ้าน ยาเบ๊าะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 103 388 2111 แม่น ้าสายบุรี

259 หมู่ท่ี 9 บ้าน เจาะกือแยง สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 98 92 2111 แม่น ้าสายบุรี

260 หมู่ท่ี 2 บ้าน มะนังปันยัง สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 177 543 2111 แม่น ้าสายบุรี

261 หมู่ท่ี 7 บ้าน บลูกา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 106 493 2111 แม่น ้าสายบุรี

262 หมู่ท่ี 1 บ้าน มือและห์ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 167 1068 2111 แม่น ้าสายบุรี

263 หมู่ท่ี 3 บ้าน จือแร สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 162 43 2111 แม่น ้าสายบุรี

264 หมู่ท่ี 4 บ้าน ดือแย สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 103 362 2111 แม่น ้าสายบุรี

265 หมู่ท่ี 5 บ้าน บือเจาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 100 76 2111 แม่น ้าสายบุรี

266 หมู่ท่ี 6 บ้าน สาวออีเล สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 152 685 2111 แม่น ้าสายบุรี

267 หมู่ท่ี 7 บ้าน บือเจาะบองอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 100 64 2111 แม่น ้าสายบุรี

268 หมู่ท่ี 2 บ้าน สาวอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 102 60 2111 แม่น ้าสายบุรี

269 หมู่ท่ี 3 บ้าน ยือลาแป สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 372 1592 2111 แม่น ้าสายบุรี

270 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตะโหนด สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 196 782 2111 แม่น ้าสายบุรี

271 หมู่ท่ี 6 บ้าน บูเกะลาโม๊ะ อาซ่อง รามัน ยะลา 91 396 2111 แม่น ้าสายบุรี

272 หมู่ท่ี 4 บ้าน เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 123 537 2111 แม่น ้าสายบุรี

273 หมู่ท่ี 3 บ้าน บูเก๊ะบือราแง อาซ่อง รามัน ยะลา 151 650 2111 แม่น ้าสายบุรี

274 หมู่ท่ี 8 บ้าน กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 118 154 2112 แม่น ้าบางนรา

275 หมู่ท่ี 5 บ้าน จาเราะสะโตร์ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 213 95 2112 แม่น ้าบางนรา

276 หมู่ท่ี 1 บ้าน ยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 302 1201 2112 แม่น ้าบางนรา

277 หมู่ท่ี 3 บ้าน กาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 168 507 2112 แม่น ้าบางนรา

278 หมู่ท่ี 4 บ้าน กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 248 1122 2112 แม่น ้าบางนรา
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279 หมู่ท่ี 13 บ้าน สะปอม กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 123 99 2112 แม่น ้าบางนรา

280 หมู่ท่ี 6 บ้าน พิกุลทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 233 805 2112 แม่น ้าบางนรา

281 หมู่ท่ี 1 บ้าน ปูโง๊ะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 377 1032 2112 แม่น ้าบางนรา

282 หมู่ท่ี 2 บ้าน กาลิซา กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 716 2428 2112 แม่น ้าบางนรา

283 หมู่ท่ี 9 บ้าน ชุมบก เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 181 890 2112 แม่น ้าบางนรา

284 หมู่ท่ี 7 บ้าน จาแบปะ เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 188 715 2112 แม่น ้าบางนรา

285 หมู่ท่ี 8 บ้าน ทุ่งกง โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 170 430 2112 แม่น ้าบางนรา

286 หมู่ท่ี 11 บ้าน ทอนอามาน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 325 1326 2112 แม่น ้าบางนรา

287 หมู่ท่ี 13 บ้าน บาโร๊ะบูตอเหนือ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 303 84 2112 แม่น ้าบางนรา

288 หมู่ท่ี 3 บ้าน กือรง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 130 140 2112 แม่น ้าบางนรา

289 หมู่ท่ี 4 บ้าน ศาลา จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 149 73 2112 แม่น ้าบางนรา

290 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาโงดุดุง จวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 130 1380 2112 แม่น ้าบางนรา

291 หมู่ท่ี 9 บ้าน ยือเลาะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส 189 730 2112 แม่น ้าบางนรา

292 หมู่ท่ี 3 บ้าน แยะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส 212 849 2112 แม่น ้าบางนรา

293 หมู่ท่ี 7 บ้าน ลุโบะปาเระ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส 197 768 2112 แม่น ้าบางนรา

294 หมู่ท่ี 4 บ้าน ปารี จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 195 968 2112 แม่น ้าบางนรา

295 หมู่ท่ี 6 บ้าน ไอร์กรอส จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 105 446 2112 แม่น ้าบางนรา

296 หมู่ท่ี 7 บ้าน ตือกอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 134 694 2112 แม่น ้าบางนรา

297 หมู่ท่ี 9 บ้าน ไอร์มือเซร์ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 131 443 2112 แม่น ้าบางนรา

298 หมู่ท่ี 1 บ้าน เกาะยาว เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 106 650 2112 แม่น ้าบางนรา

299 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลูโบ๊ะกาเยาะ  เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 524 1651 2112 แม่น ้าบางนรา

300 หมู่ท่ี 1 บ้าน ท้านบ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 413 1606 2112 แม่น ้าบางนรา

301 หมู่ท่ี 6 บ้าน สะโลตราแด๊ะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 153 639 2112 แม่น ้าบางนรา

302 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตะปอเยาะ ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส 340 2506 2112 แม่น ้าบางนรา

303 หมู่ท่ี 4 บ้าน แกแม ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 120 471 2112 แม่น ้าบางนรา

304 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาโงอาแซ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 243 861 2112 แม่น ้าบางนรา

305 หมู่ท่ี 13 บ้าน บ่อทอง ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 142 538 2112 แม่น ้าบางนรา

306 หมู่ท่ี 12 บ้าน บูโล๊ะกาเด็ง ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 65 44 2112 แม่น ้าบางนรา

307 หมู่ท่ี 10 บ้าน โต๊ะเปาะฆะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 250 160 2112 แม่น ้าบางนรา

308 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 288 874 2112 แม่น ้าบางนรา

309 หมู่ท่ี 5 บ้าน ป่าไผ่ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 139 361 2112 แม่น ้าบางนรา

310 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตาโล๊ะ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 247 924 2112 แม่น ้าบางนรา

311 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปาเซ บองอ ระแงะ นราธิวาส 132 434 2112 แม่น ้าบางนรา

312 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลาไม บองอ ระแงะ นราธิวาส 310 853 2112 แม่น ้าบางนรา

313 หมู่ท่ี 9 บ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา 5 บองอ ระแงะ นราธิวาส 122 380 2112 แม่น ้าบางนรา

314 หมู่ท่ี 4 บ้าน ทุ่งฝ้าย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 151 441 2112 แม่น ้าบางนรา

315 หมู่ท่ี 6 บ้าน ยูโย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 242 1171 2112 แม่น ้าบางนรา

316 หมู่ท่ี 1 บ้าน บางขุนทอง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 344 1652 2112 แม่น ้าบางนรา

317 หมู่ท่ี 8 บ้าน ทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 150 708 2112 แม่น ้าบางนรา

318 หมู่ท่ี 9 บ้าน ตะโล๊ะแน็งอามาน บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 120 480 2112 แม่น ้าบางนรา
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319 หมู่ท่ี 8 บ้าน บาโย บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 132 603 2112 แม่น ้าบางนรา

320 หมู่ท่ี 2 บ้าน เจ๊ะเก บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 376 1169 2112 แม่น ้าบางนรา

321 หมู่ท่ี 3 บ้าน ลูโบะบาตู บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 175 472 2112 แม่น ้าบางนรา

322 หมู่ท่ี 1 บ้าน บาโงตา บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 437 1536 2112 แม่น ้าบางนรา

323 หมู่ท่ี 5 บ้าน สะเตียร์ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 185 411 2112 แม่น ้าบางนรา

324 หมู่ท่ี 4 บ้าน กูเว บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 170 69 2112 แม่น ้าบางนรา

325 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาตาปาเซ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 97 235 2112 แม่น ้าบางนรา

326 หมู่ท่ี 1 บ้าน เจาะเกาะ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 205 215 2112 แม่น ้าบางนรา

327 หมู่ท่ี 13 บ้าน ไอร์กูเล็ง บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 250 288 2112 แม่น ้าบางนรา

328 หมู่ท่ี 2 บ้าน บูเก๊ะ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 255 580 2112 แม่น ้าบางนรา

329 หมู่ท่ี 11 บ้าน ก้าปงบารู บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 220 689 2112 แม่น ้าบางนรา

330 หมู่ท่ี 1 บ้าน แอแจ๊ะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 164 125 2112 แม่น ้าบางนรา

331 หมู่ท่ี 1 บ้าน จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 82 357 2112 แม่น ้าบางนรา

332 หมู่ท่ี 6 บ้าน กูบู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 341 1105 2112 แม่น ้าบางนรา

333 หมู่ท่ี 3 บ้าน ตอหลัง ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 167 575 2112 แม่น ้าบางนรา

334 หมู่ท่ี 10 บ้าน บึงฉลาม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 220 905 2112 แม่น ้าบางนรา

335 หมู่ท่ี 8 บ้าน สะปอม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 113 423 2112 แม่น ้าบางนรา

336 หมู่ท่ี 9 บ้าน บาเดาะมาตี ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 135 634 2112 แม่น ้าบางนรา

337 หมู่ท่ี 3 บ้าน โคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 215 626 2112 แม่น ้าบางนรา

338 หมู่ท่ี 9 บ้าน สะโล มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 187 825 2112 แม่น ้าบางนรา

339 หมู่ท่ี 3 บ้าน นิบง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 145 578 2112 แม่น ้าบางนรา

340 หมู่ท่ี 9 บ้าน ปาเร๊ะรูโบ๊ะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 99 308 2112 แม่น ้าบางนรา

341 หมู่ท่ี 11 บ้าน ชอมอง มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 72 404 2112 แม่น ้าบางนรา

342 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตาโง๊ะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 170 854 2112 แม่น ้าบางนรา

343 หมู่ท่ี 6 บ้าน ปิเหล็งเหนือ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 121 254 2112 แม่น ้าบางนรา

344 หมู่ท่ี 1 บ้าน บูแม ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 243 686 2112 แม่น ้าบางนรา

345 หมู่ท่ี 2 บ้าน กูเล็ง ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 353 1240 2112 แม่น ้าบางนรา

346 หมู่ท่ี 3 บ้าน ลุโบะตะแเซ ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 163 574 2112 แม่น ้าบางนรา

347 หมู่ท่ี 4 บ้าน บูเก๊ะปาลัส ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 305 1392 2112 แม่น ้าบางนรา

348 หมู่ท่ี 5 บ้าน กาบุ๊ ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 176 712 2112 แม่น ้าบางนรา

349 หมู่ท่ี 6 บ้าน คอลอแว ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 80 320 2112 แม่น ้าบางนรา

350 หมู่ท่ี 7 บ้าน ย่ีงอ ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส 40 137 2112 แม่น ้าบางนรา

351 หมู่ท่ี 5 บ้าน โต๊ะแม ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 127 643 2112 แม่น ้าบางนรา

352 หมู่ท่ี 6 บ้าน ศาลาลูกไก่ ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 121 510 2112 แม่น ้าบางนรา

353 หมู่ท่ี 8 บ้าน ทุ่งคา 2 ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 235 667 2112 แม่น ้าบางนรา

354 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปูตะ ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 295 1246 2112 แม่น ้าบางนรา

355 หมู่ท่ี 10 บ้าน ทุเรียนนก ล้าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 256 718 2112 แม่น ้าบางนรา

356 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปาลอบาต๊ะ ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส 258 927 2112 แม่น ้าบางนรา

357 หมู่ท่ี 4 บ้าน กูแบบาเดาะ ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส 288 948 2112 แม่น ้าบางนรา

358 หมู่ท่ี 5 บ้าน ลุโบะกูแว ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส 114 432 2112 แม่น ้าบางนรา
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359 หมู่ท่ี 4 บ้าน ลุโบะดาโต๊ะ ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 107 1513 2112 แม่น ้าบางนรา

360 หมู่ท่ี 1 บ้าน ลุโบะบือชา ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 107 109 2112 แม่น ้าบางนรา

361 หมู่ท่ี 2 บ้าน กาแร ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 293 1053 2112 แม่น ้าบางนรา

362 หมู่ท่ี 3 บ้าน ก้าปงปีแซ ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 207 186 2112 แม่น ้าบางนรา

363 หมู่ท่ี 5 บ้าน ยาโงะ ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 124 513 2112 แม่น ้าบางนรา

364 หมู่ท่ี 6 บ้าน โคกมาแจ ลุโบะบือซา ย่ีงอ นราธิวาส 139 135 2112 แม่น ้าบางนรา

365 หมู่ท่ี 1 บ้าน โคกมะเฟือง ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 209 134 2112 แม่น ้าบางนรา

366 หมู่ท่ี 8 บ้าน ปูลาโต๊ะบีซู ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 116 432 2112 แม่น ้าบางนรา

367 หมู่ท่ี 4 บ้าน คลองตัน ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 244 168 2112 แม่น ้าบางนรา

368 หมู่ท่ี 5 บ้าน ปูลาเจ๊ะมูดอ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 213 211 2112 แม่น ้าบางนรา

369 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตะปัง ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 103 54 2112 แม่น ้าบางนรา

370 หมู่ท่ี 3 บ้าน ศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 345 362 2112 แม่น ้าบางนรา

371 หมู่ท่ี 1 บ้าน ตอออ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 232 888 2113 แม่น ้าโก-ลก

372 หมู่ท่ี 6 บ้าน สามแยก กายูคละ แว้ง นราธิวาส 247 1018 2113 แม่น ้าโก-ลก

373 หมู่ท่ี 2 บ้าน บาโงตือบู กายูคละ แว้ง นราธิวาส 224 94 2113 แม่น ้าโก-ลก

374 หมู่ท่ี 3 บ้าน น ้าขาว กายูคละ แว้ง นราธิวาส 119 371 2113 แม่น ้าโก-ลก

375 หมู่ท่ี 5 บ้าน ตาฮิบาเดาะ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 147 485 2113 แม่น ้าโก-ลก

376 หมู่ท่ี 2 บ้าน กาวะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 246 1168 2113 แม่น ้าโก-ลก

377 หมู่ท่ี 6 บ้าน บาโงสนิง กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 116 417 2113 แม่น ้าโก-ลก

378 หมู่ท่ี 3 บ้าน จาแบปะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 120 442 2113 แม่น ้าโก-ลก

379 หมู่ท่ี 5 บ้าน บาโงฮูมอ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 239 972 2113 แม่น ้าโก-ลก

380 หมู่ท่ี 4 บ้าน สายะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 198 824 2113 แม่น ้าโก-ลก

381 หมู่ท่ี 1 บ้าน เปาะเจ๊ะเต็ง กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 112 535 2113 แม่น ้าโก-ลก

382 หมู่ท่ี 3 บ้าน จะมาแก๊ะ ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 341 2759 2113 แม่น ้าโก-ลก

383 หมู่ท่ี 6 บ้าน ต้าเสา ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 291 1124 2113 แม่น ้าโก-ลก

384 หมู่ท่ี 7 บ้าน ไอร์ปาเซ ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 152 602 2113 แม่น ้าโก-ลก

385 หมู่ท่ี 4 บ้าน กีแยมัส ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 107 545 2113 แม่น ้าโก-ลก

386 หมู่ท่ี 5 บ้าน ปลักปลา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 259 1122 2113 แม่น ้าโก-ลก

387 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปะลุกา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 295 1498 2113 แม่น ้าโก-ลก

388 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตาเช๊ะ นานาค ตากใบ นราธิวาส 157 511 2113 แม่น ้าโก-ลก

389 หมู่ท่ี 1 บ้าน แฆแบะ นานาค ตากใบ นราธิวาส 206 909 2113 แม่น ้าโก-ลก

390 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปะดาดอ นานาค ตากใบ นราธิวาส 320 151 2113 แม่น ้าโก-ลก

391 หมู่ท่ี 2 บ้าน ต้นไม้สูง ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 71 678 2113 แม่น ้าโก-ลก

392 หมู่ท่ี 6 บ้าน ตาเซะใต้ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 388 2138 2113 แม่น ้าโก-ลก

393 หมู่ท่ี 5 บ้าน โคกสยา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 395 1294 2113 แม่น ้าโก-ลก

394 หมู่ท่ี 3 บ้าน ปะลุรู ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 275 245 2113 แม่น ้าโก-ลก

395 หมู่ท่ี 1 บ้าน โคกตา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 75 53 2113 แม่น ้าโก-ลก

396 หมู่ท่ี 8 บ้าน ละหานเหนือ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 157 921 2113 แม่น ้าโก-ลก

397 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปอเนาะ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 159 223 2113 แม่น ้าโก-ลก

398 หมู่ท่ี 4 บ้าน ละหาน ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 146 207 2113 แม่น ้าโก-ลก
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399 หมู่ท่ี 2 บ้าน ตือระ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 302 934 2113 แม่น ้าโก-ลก

400 หมู่ท่ี 3 บ้าน กวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 213 107 2113 แม่น ้าโก-ลก

401 หมู่ท่ี 4 บ้าน มือบา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 306 91 2113 แม่น ้าโก-ลก

402 หมู่ท่ี 5 บ้าน น ้าตก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 518 588 2113 แม่น ้าโก-ลก

403 หมู่ท่ี 6 บ้าน ซรายอออก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 549 1715 2113 แม่น ้าโก-ลก

404 หมู่ท่ี 7 บ้าน กวาลอซีราออก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 248 155 2113 แม่น ้าโก-ลก

405 หมู่ท่ี 8 บ้าน ลูโบ๊ะซามา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 158 134 2113 แม่น ้าโก-ลก

406 หมู่ท่ี 2 บ้าน ปูโยะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 315 1192 2113 แม่น ้าโก-ลก

407 หมู่ท่ี 5 บ้าน โต๊ะแดง ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 45 10 2113 แม่น ้าโก-ลก

408 หมู่ท่ี 4 บ้าน ปูโปะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 394 114 2113 แม่น ้าโก-ลก

409 หมู่ท่ี 5 บ้าน บูเก๊ะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 337 93 2113 แม่น ้าโก-ลก

410 หมู่ท่ี 9 บ้าน ราษฎร์พัฒนา โละจูด แว้ง นราธิวาส 151 110 2113 แม่น ้าโก-ลก

411 หมู่ท่ี 1 บ้าน นูโร๊ะ โละจูด แว้ง นราธิวาส 405 1471 2113 แม่น ้าโก-ลก

412 หมู่ท่ี 6 บ้าน เขาสามสิบ โละจูด แว้ง นราธิวาส 301 898 2113 แม่น ้าโก-ลก

413 หมู่ท่ี 1 บ้าน แว้ง แว้ง แว้ง นราธิวาส 51 159 2113 แม่น ้าโก-ลก

414 หมู่ท่ี 2 บ้าน ลูโบ๊ะดาลัม แว้ง แว้ง นราธิวาส 74 162 2113 แม่น ้าโก-ลก

415 หมู่ท่ี 7 บ้าน ฆอเลาะฑูวอ แว้ง แว้ง นราธิวาส 239 152 2113 แม่น ้าโก-ลก

416 หมู่ท่ี 5 บ้าน กูวา แว้ง แว้ง นราธิวาส 349 1770 2113 แม่น ้าโก-ลก

417 หมู่ท่ี 6 บ้าน กลูบี สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 279 221 2113 แม่น ้าโก-ลก

418 หมู่ท่ี 8 บ้าน ยะลูตง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 207 59 2113 แม่น ้าโก-ลก

419 หมู่ท่ี 12 บ้าน สรายอ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 176 147 2113 แม่น ้าโก-ลก

420 หมู่ท่ี 12 บ้าน ใหญ่ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 207 185 2113 แม่น ้าโก-ลก

421 หมู่ท่ี 2 บ้าน แซะ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 178 561 2113 แม่น ้าโก-ลก

422 หมู่ท่ี 10 บ้าน ป่าเย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 39 75 2113 แม่น ้าโก-ลก

423 หมู่ท่ี 11 บ้าน ท่า สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 140 429 2113 แม่น ้าโก-ลก

424 หมู่ท่ี 6 บ้าน ควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 241 1472 2113 แม่น ้าโก-ลก

425 หมู่ท่ี 7 บ้าน ปิเหล็ง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 92 363 2113 แม่น ้าโก-ลก

426 หมู่ท่ี 4 บ้าน เจาะกด สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 197 574 2113 แม่น ้าโก-ลก

427 หมู่ท่ี 5 บ้าน ตาเซะเหนือ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 175 603 2113 แม่น ้าโก-ลก

428 หมู่ท่ี 1 บ้าน ไอกูบู สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 144 610 2113 แม่น ้าโก-ลก

429 หมู่ท่ี 3 บ้าน แอแว เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 151 783 2113 แม่น ้าโก-ลก

430 หมู่ท่ี 7 บ้าน ลูโบะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 100 314 2113 แม่น ้าโก-ลก

431 หมู่ท่ี 6 บ้าน ตอแล เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 102 334 2113 แม่น ้าโก-ลก

79,253 261,506รวม



 ภำคผนวก ข 

รำยละเอียดแหล่งน้ ำที่เสนอขุดลอกในกลุ่มลุ่มน้ ำภำคใต้ 
ฝั่งตะวันออกตอนล่ำง 

 



ล ำดับ ขนำดพ้ืนท่ี ควำมจุท่ีเพ่ิม

ท่ี ช่ือลุ่มน้ ำสำขำ รหัส ต ำบล อ ำเภอ UTM_E UTM_N (ไร่) (ลลม.)

1 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 688,568 752,079 6.29 0.02

2 คลองนาทวี 2108 สระน ้า จะโหนง จะนะ สงขลา 682,874 776,919 10.46 0.03

3 คลองนาทวี 2108 สระน ้า จะโหนง จะนะ สงขลา 687,025 772,479 25.21 0.06

4 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,558 758,632 11.93 0.03

5 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,581 758,468 6.34 0.02

6 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,499 758,420 7.36 0.02

7 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,479 758,331 12.03 0.03

8 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,408 758,202 10.53 0.03

9 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,038 757,989 6.00 0.01

10 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 692,924 756,477 8.52 0.02

11 คลองนาทวี 2108 สระน ้า ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 694,553 752,409 10.05 0.02

12 คลองนาทวี 2108 ขุมเหมือง ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 691,374 750,024 36.64 0.09

13 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 691,098 749,165 41.12 0.10

14 คลองนาทวี 2108 หนองน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 684,428 784,453 34.34 0.08

15 คลองนาทวี 2108 สระน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 684,707 784,426 8.95 0.02

16 คลองนาทวี 2108 หนองน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 684,571 784,215 39.78 0.10

17 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 685,293 783,160 16.12 0.04

18 คลองนาทวี 2108 หนองน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 687,816 779,923 7.54 0.02

19 คลองนาทวี 2108 สระน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 687,144 779,247 5.01 0.01

20 คลองนาทวี 2108 สระน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 686,030 778,653 5.29 0.01

21 คลองนาทวี 2108 สระน ้า นาทับ จะนะ สงขลา 686,063 778,561 5.02 0.01

22 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 689,656 778,086 5.33 0.01

23 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 688,250 777,596 9.13 0.02

24 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 687,833 777,246 6.91 0.02

25 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 687,511 776,765 5.50 0.01

26 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 688,350 776,763 5.59 0.01

27 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 689,842 776,274 7.77 0.02

28 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทับ จะนะ สงขลา 688,940 774,358 8.50 0.02

29 คลองนาทวี 2108 ขุมเหมือง นาหว้า จะนะ สงขลา 680,767 761,486 7.97 0.02

30 คลองนาทวี 2108 สระน ้า บ้านนา จะนะ สงขลา 694,606 766,323 9.55 0.02

31 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 693,511 756,669 5.00 0.01

32 คลองนาทวี 2108 สระน ้า สะกอม เทพา สงขลา 704,347 759,359 6.11 0.01

33 คลองนาทวี 2108 สระน ้า ทับช้าง นาทวี สงขลา 685,397 728,584 12.44 0.03

34 คลองนาทวี 2108 สระน ้า ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 689,012 738,564 6.31 0.02

35 คลองนาทวี 2108 สระน ้า นาทวี นาทวี สงขลา 690,395 745,310 5.82 0.01

36 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ นาทวี นาทวี สงขลา 693,488 744,693 17.37 0.04

37 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ ปลักหนู นาทวี สงขลา 684,758 741,758 13.47 0.03

ภำคผนวก ข

ลุ่มน้ ำสำขำ
ช่ีอ

ท่ีต้ังโครงกำร
 รายละเอยีดแหลง่น ้าทีเ่สนอขดุลอกในกลุม่ลุม่น ้าภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตอนลา่ง
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38 คลองนาทวี 2108 สระน ้า เกาะแต้ว เมืองสงขลา สงขลา 681,990 786,612 5.39 0.01

39 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 680,575 791,648 10.65 0.03

40 คลองนาทวี 2108 หมดสภาพ เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 681,349 790,149 9.88 0.02

41 คลองนาทวี 2108 สระน ้า ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 684,194 781,099 8.58 0.02

42 คลองนาทวี 2108 สระน ้า ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 682,715 780,051 14.34 0.03

1.19

43 คลองเทพา 2109 หมดสภาพ ท่าม่วง เทพา สงขลา 718,847 745,367 25.07 0.06

44 คลองเทพา 2109 หมดสภาพ เทพา เทพา สงขลา 717,386 756,502 71.97 0.17

45 คลองเทพา 2109 สระน ้า เทพา เทพา สงขลา 714,287 755,546 6.77 0.02

46 คลองเทพา 2109 สระน ้า ล้าไพล เทพา สงขลา 717,145 750,647 12.55 0.03

47 คลองเทพา 2109 สระน ้า เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 701,409 723,558 7.22 0.02

48 คลองเทพา 2109 หนองน ้า คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 706,323 727,702 8.71 0.02

49 คลองเทพา 2109 หมดสภาพ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 719,264 728,885 22.53 0.05

0.37

50 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ช้างให้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี 728,367 740,279 10.13 0.02

51 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี 729,933 738,788 5.32 0.01

52 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 731,013 751,034 14.68 0.04

53 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ท่าเรือ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 733,160 750,796 14.96 0.04

54 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ทุ่งพลา โคกโพธ์ิ ปัตตานี 739,852 736,877 26.63 0.06

55 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า มายอ มายอ ปัตตานี 766,452 744,976 15.43 0.04

56 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า สะก้า มายอ ปัตตานี 771,441 745,257 5.20 0.01

57 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 755,028 759,103 7.03 0.02

58 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,286 758,476 58.11 0.14

59 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,799 758,374 12.89 0.03

60 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,166 758,223 58.37 0.14

61 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 752,103 758,179 7.33 0.02

62 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,542 758,170 6.92 0.02

63 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,844 757,974 5.42 0.01

64 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,651 757,899 7.51 0.02

65 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,359 757,845 35.06 0.08

66 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,818 757,762 5.84 0.01

67 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 755,113 761,650 42.51 0.10

68 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 755,348 761,540 26.92 0.06

69 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 755,074 761,466 36.92 0.09

70 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 754,457 761,227 179.70 0.43

71 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 755,362 760,937 254.55 0.61

72 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,973 762,301 39.65 0.10

73 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,789 762,246 212.78 0.51

รวมลุ่มน้ ำคลองนำทวี 42 แห่ง

รวมลุ่มน้ ำคลองเทพำ 7 แห่ง
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74 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,795 761,991 153.31 0.37

75 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,933 761,509 445.88 1.07

76 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,564 761,267 7.84 0.02

77 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,997 761,014 485.17 1.16

78 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 750,299 760,674 58.73 0.14

79 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,443 760,588 226.83 0.54

80 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 751,875 760,297 404.65 0.97

81 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 752,842 758,642 5.42 0.01

82 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 756,173 760,896 37.05 0.09

83 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 756,696 760,339 27.80 0.07

84 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 747,674 761,562 153.19 0.37

85 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 745,536 760,469 74.30 0.18

86 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 744,949 760,020 20.26 0.05

87 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 743,156 759,173 23.65 0.06

88 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 746,631 740,571 5.99 0.01

89 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 746,761 739,536 6.07 0.01

90 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 747,275 734,879 5.35 0.01

91 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ประจัน ยะรัง ปัตตานี 755,593 753,027 9.36 0.02

92 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 752,674 744,736 9.42 0.02

93 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110สระศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน ้าจืดปัตตานีปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 751,332 745,507 11.25 0.03

94 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 761,624 762,837 24.85 0.06

95 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 763,152 762,492 5.63 0.01

96 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 764,136 761,045 24.21 0.06

97 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 770,928 761,044 6.36 0.02

98 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 767,707 759,973 6.44 0.02

99 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 768,324 759,947 71.95 0.17

100 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ตะโละกาโปร์ ยะหร่ิง ปัตตานี 766,863 759,158 97.74 0.23

101 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บางปู ยะหร่ิง ปัตตานี 760,463 760,563 113.03 0.27

102 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บาโลย ยะหร่ิง ปัตตานี 770,602 749,606 12.37 0.03

103 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ปิยามุมัง ยะหร่ิง ปัตตานี 763,324 758,437 5.49 0.01

104 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ยามู ยะหร่ิง ปัตตานี 761,647 760,888 63.88 0.15

105 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 752,458 768,756 19.19 0.05

106 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 753,101 767,995 377.26 0.91

107 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 750,696 768,296 41.35 0.10

108 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 750,132 768,155 32.96 0.08

109 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 749,919 768,266 5.65 0.01

110 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 749,534 768,212 21.41 0.05

111 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 748,737 767,751 11.75 0.03
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112 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 748,880 767,692 6.17 0.01

113 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 754,080 767,270 95.32 0.23

114 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 754,272 766,891 56.12 0.13

115 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 755,415 766,376 209.33 0.50

116 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 757,561 765,311 38.67 0.09

117 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปัตตานี 759,725 763,840 5.57 0.01

118 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 743,008 758,675 143.80 0.35

119 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 744,707 758,142 48.65 0.12

120 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,492 752,072 15.42 0.04

121 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 730,958 751,981 6.52 0.02

122 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,576 751,549 13.62 0.03

123 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,156 751,510 17.10 0.04

124 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,318 751,507 9.21 0.02

125 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,557 751,424 15.12 0.04

126 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,088 751,393 14.01 0.03

127 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,284 751,357 10.01 0.02

128 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 731,316 751,252 22.63 0.05

129 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 738,569 750,268 16.85 0.04

130 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หนองน ้า บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 738,426 749,942 20.69 0.05

131 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 735,467 756,272 24.74 0.06

132 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 735,662 755,418 89.64 0.22

133 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 หมดสภาพ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 734,714 754,315 20.87 0.05

134 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 707,508 760,495 8.67 0.02

135 ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 2110 สระน ้า สะกอม เทพา สงขลา 704,538 768,010 8.70 0.02

12.29

136 แม่น ้าสายบุรี 2111 สระน ้า น ้าด้า ทุ่งยางแดง ปัตตานี 768,205 731,989 6.84 0.02

137 แม่น ้าสายบุรี 2111 สระน ้า ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 766,906 734,358 9.68 0.02

138 แม่น ้าสายบุรี 2111 ขุมเหมือง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 779,322 738,675 13.67 0.03

139 แม่น ้าสายบุรี 2111 ขุมเหมือง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 779,506 738,630 15.25 0.04

140 แม่น ้าสายบุรี 2111 ขุมเหมือง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 779,703 738,583 19.87 0.05

141 แม่น ้าสายบุรี 2111 ขุมเหมือง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 779,875 738,518 13.69 0.03

0.19

142 แม่น ้าโกลก 2113 หมดสภาพ นานาค ตากใบ นราธิวาส 174,908 675,987 7.32 0.02

143 แม่น ้าโกลก 2113 หมดสภาพ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 174,706 676,217 16.26 0.04

0.06

14.10

รวมลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง 86 แห่ง

รวมลุ่มน้ ำแม่น้ ำสำยบุรี 6 แห่ง

รวมลุ่มน้ ำแม่น้ ำโก-ลก 2 แห่ง

รวมกลุ่มลุ่มน้ ำภำคใต้ฝ่ังตะวันออกตอนล่ำง




