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ลุ่มน้ําทะเลสาปสงขลา 
1. สภาพภูมิประเทศ 
 ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาเป็นลุ่มนํ้าแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) 
ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับนํ้าจืด (นํ้าฝน นํ้าจืดจากคลอง และน้ําหลากจากแผ่นดิน) โดยมีนํ้าเค็มจากทะเลไหล
เข้ามาผสมผสาน ต้ังอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 6º 45’ ถึง 8º 00’ เหนือ และเส้นลองติจูด 99º 30’ ถึง 
100º 45’ ตะวันออก  

 พ้ืนที่ประมาณ 8,484.35 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 150 กิโลเมตร และ
จากตะวันออกจรดตะวันตกประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแผ่นดิน (รวมเกาะ) ประมาณ 7,652.81 ตาราง
กิโลเมตรและเป็นพ้ืนที่ทะเลสาบประมาณ 831.54 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (บางส่วนของอําเภอชะอวดและอําเภอหัวไทร) จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัดและจังหวัด
สงขลา (ยกเว้นพ้ืนที่อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย) รวม 147 ตําบล  
26 อําเภอ 

 สภาพภูมิประเทศของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาเป็นพ้ืนที่ชุ่มนํ้าขนาด
ใหญ่เรียกว่า “พรุควนเคร็ง” มีพ้ืนที่ประมาณ 125 ตารางกิโลเมตร (รวมทะเลน้อย) ในพรุควนเคร็งมีทะเลสาบ
นํ้าจืดขนาดเล็กเรียกว่า “ทะเลน้อย” ขนาดประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร ส่วนทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่ง
ทะเลติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกของลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา มีเทือกเขาบรรทัดเป็นสันปันนํ้า ทอดตัวยาวใน
แนวเหนือ-ใต้ ความสูงเฉล่ียประมาณ 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Mean sea level) ลดระดับ
ลงไปทางทิศตะวันออกจนจรดทะเลสาบ 

 ส่วนทางด้านทิศใต้เป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาทั้งสองน้ี ปกคลุมไปด้วยป่าไม้
และเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารของลุ่มนํ้าน้ี ถัดจากพ้ืนที่ภูเขาลงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ
เริ่มต้ังแต่ตอนเหนือขนานกับแนวเทือกเขาบรรทัด ไปจนถึงตอนใต้ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าถัดลงมาอีกจะเป็นที่ราบ
ขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวทะเลสาบ พ้ืนที่น้ี เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าที่รับนํ้าจากพ้ืนที่ภูเขาแล้วไหลลง
สู่ทะเลสาบสงขลา 

 ทะเลสาบสงขลามีลักษณะคอดเป็นตอนๆ ลักษณะทางกายภาพแบ่งได้เป็น 4 ส่วน โดยตอนบนสุดอยู่
ในพรุควนเคร็ง ตอนล่างสุดเช่ือมต่อกับอ่าวไทยบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทําให้นํ้าและระบบนิเวศใน
ทะเลสาบได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเล ส่วนระดับนํ้าขึ้นนํ้าลงของทะเลสาบสงขลามีความต่างไม่มากนัก  

2. ปริมาณน้ําฝน 
 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดนํ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 74 สถานี พบว่า มีเพียง 12 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 
นอกจากน้ี ยังนํ้าค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มนํ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นช้ันนํ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ย
ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,992 มิลลิเมตร การกระจาย
ตัวของปริมาณฝนจะเกิดต้ังแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม 
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศและลํานํ้าสาขาในลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา 
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3. ปริมาณน้ําทา่ 
 การประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พบว่า ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลามีปริมาณนํ้าท่าราย
ปีเฉลี่ย 4,808 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 

4. สภาพปัญหาการขาดแคลนนํ้า 

 ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่เกิดบริเวณนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรนํ้าฝน ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 1. ปริมาณนํ้าฝนและนํ้าท่าในฤดูแล้งมีปริมาณน้อย ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้ามีจ้ากัด ไม่
มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่เพ่ิมเติม จึงมีข้อจ้ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่
ชลประทาน เน่ืองสภาพพ้ืนที่เต็มไปด้วยล้านํ้าสายสั้นๆ ไหลลงทะเล ควรเร่งรัดจัดการด้านความต้องการน้ํา
และบริหารจัดการนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. แหล่งเก็บกักนํ้าขนาดเล็ก มีขนาดไม่เพียงพอ ขาดระบบการเติมนํ้าจากแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดกลาง 
ทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ควรทําการเช่ือมโยงแหล่งนํ้าตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 3. พ้ืนที่นอกเขตชลประทานต้องอาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก ทําให้เกิดการขาดแคลนนําในฤดูแล้งควรเร่ง
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

 4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน หรือบ่อนํ้าบาดาลสาธารณะ และอ่างเก็บนํ้า
ขนาดเล็กที่รวมถึงระบบสูบนํ้าเพ่ือชลประทานท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อสร้าง แล้วถ่ายโอนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล มีปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ และขาดงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา ทําให้
ระบบทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรจัดจ้างบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญในการดําเนินการเข้ามาดูแล
ระบบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5. ความต้องการใช้น้ามีมากขึ้น ทําให้ปริมาณนํ้าที่เก็บกักได้และความต้องการในการใช้นํ้าไม่สมดุลกัน
ซึ่งจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตรและ 
การบริหารซึ่งต้องการใช้นํ้ามากขึ้น ดังน้ันควรเร่งการจัดการด้านความต้องการนํ้าเพ่ือให้ใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดควบคู่กันด้วย 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 5.1 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่ทําให้การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคหมด
ไปโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากแหล่งนํ้าสําหรับผลิตประปายังขาดความมั่นคงของการมีนํ้าตลอดปี ดังน้ันการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ควรเสริมความม่ันคงของแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วยการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ โดยรัฐให้
การสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบประปาได้ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่สร้างผู้ประกอบ
ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา 
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 5.2 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้ามีข้อจ้ากัดในการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ที่ได้พัฒนา
ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาไม่มี ส่วนแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กยังพอมีศักยภาพในการพัฒนาได้
บ้างแต่ไม่มากและอาจมีอุปสรรคในการพัฒนาและเวนคืนที่ดิน แนวทางแก้ปัญหามีดังน้ี 

 1) ควรเน้นจัดการด้านความต้องการนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การขุดสระเก็บกักนํ้าในพื้นที่
ของเกษตรกรและที่สาธารณะ และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมท้ังการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
นอกภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 2) พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งน้ีการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานจะต้องคํานึงถึง
ศักยภาพที่ลุ่มนํ้าสามารถรองรับได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการแย่งนํ้ากันกับกิจกรรมการใช้นํ้าที่มีอยู่เดิม 

 3) ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน ความเหมาะสม
ของดิน และความต้องการของตลาดภายในและภายนอก 
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รูปที่ 2  แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง กลาง ตํ่า ลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา 
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แผนงานพฒันาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
แผนระยะเร่งด่วนปี 2562 โครงการกลาง 12 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 14 แห่ง ความจุ 23.39 ล้านลูกบาศก์เมตร  
พ้ืนท่ีชลประทาน 27,200 ไร่ 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 

1 ฝายเหมืองหมํา ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 23 2303 0.02 - 45.0000

2
ระบบท่อส่งน้ําสถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านโพธ์ิ สายท่ี 1 กม.
1+470-2+920  (โครงการจัดหาน้ําเพือ่สนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ท่ัวไป (นาข้าว))

ปันแต ควนขนุน พทัลุง 23 2303 0.00 0.00 23.0000

3 ฝายบ้านทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พทัลุง 23 2303 0.01 - 35.0000

4 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้คลองเรือ พร้อมระบบส่งน้ํา ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 0.00 50.0000

5 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านกาะเหลียง พร้อมระบบส่งน้ํา อ่างทอง ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2302 500.00 20.0000

6 ฝายห้วยไทร ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 23 2303 0.02 - 21.0000

7 แก้มลิงบ้านยวนยาง บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา 23 2301 0.03  - 30.0000

8 แก้มลิงหนองพรุนํ้าหัวนอน ระโนด ระโนด สงขลา 23 2301 - 15.0000

9 ฝายคลองลําแซง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2108 0.05 30.0000

10 ฝายเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2108 0.05 30.0000

11 ฝายบ้านสอยดาว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2108 0.05 30.0000

12 ฝายคลองรัตภูมิ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2108 0.05 30.0000

13 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านโหละยาว (ระยะท่ี 2) ควนรู รัตภูมิ สงขลา 23 2301 0.00 1,000.00 30.0000

14 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําคลองวาด ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 30.0000

รวม 0.28 1,500.00 419.0000

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย

1 โครงการประตรูะบายน้ําวังใหม่ วังใหม่ ป่าบอน พทัลุง 23 2303 1,500.00 160.0000               
2 โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
วังใหม่ ป่าบอน พทัลุง 23 2303 2,000.00 160.0000               

3 สถานีสูบน้ําพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ําโคกพระ
 จังหวัดสงขลา

โรง กระแสสินธ์ุ สงขลา 23 800.0000               

4 แก้มลิงสะกอมและอาคารประกอบ สะกอม จะนะ สงขลา 23 2303 1.83               2,000.00 105.0000               
5 แก้มลิงบ้านนาทองสุข ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 23 2301 3.10               300.0000               
6 แก้มลิงคลองสายเมาและอาคารประกอบ ท่าช้าง บางกลํ่า สงขลา 23 2303 1.12               1,500.00 100.0000               
7 อ่างเก็บน้ําลําแซง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2301 8.03               7,000.00 600.0000               
8 แก้มลิงน้ําห้วยลาด ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 23 2303 1.40               250.0000               
9 แก้มลิงบ้านชุมพลและอาคารประกอบ บ้านชุมพล สทิงพระ สงขลา 23 2303 1.83               2,000.00 170.0000               
10 แก้มลิงในอ.สทิงพระและอ.สิงหนครและอาคารประกอบ สทิงพระ,

สิงหนคร
สงขลา 23 2303 3.40               3,900.00 300.0000               

11 แก้มลิงทุ่งพอ ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 23 2303 2.40               3,800.00 110.0000               
12 โครงการระบบระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบบ้านสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 23 2303 2,000.00 150.0000               

รวม 23.11             25,700.00      3,205.0000            

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา ( รหัสลุ่มน้ํา 23 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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แผนระยะสัน้ปี 2563-2565 โครงการกลาง 25 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 26 แห่ง ความจุ 86.5 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 123,800 ไร่ 

ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
 

 

 

 

 

 

1 ปตร.คลองแม่ตล่ิง ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 23 2303 0.02 - 45.0000

2 แก้มลิงเกาะนางคํา เกาะนางคํา ปากพะยูน พทัลุง 23 2303 0.79 - 80.0000

3 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้ห้วยกรวด  พร้อมระบบส่งน้ํา เกาะเตา่,ป่าพะยอม ป่าพะยอม พทัลุง 23 2302 - - 30.0000

4 ฝายห้วยถาด ลานข่อย ป่าพะยอม พทัลุง 23 2302 0.02 - 40.0000

5 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านท่ามะนาว  พร้อมระบบส่งน้ํา ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 1,800 15.0000

6 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านปากสระ  พร้อมระบบส่งน้ํา ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 1,500 22.0000

7 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านใหม่  พร้อมระบบส่งนํ้า ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 2,800 21.0000

8 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านอ้าย  พร้อมระบบส่งนํ้า ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 1,500 20.0000

9 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านนางเกรียง  พร้อมระบบส่งน้ํา ปรางหมู่ เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 800 23.0000

10 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้คลองน้ําเช่ียว  พร้อมระบบส่งนํ้า พญาขัน เมือง พทัลุง 23 2303 0.00 1,500 11.0000

11 ฝายห้วยแพรกยอ ชุมพล ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 0.02 - 25.0000

12 ฝายคลองวงศ์ บ้านนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 0.02 - 40.0000

13 ฝายห้วยหินขาว บ้านนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 0.01 - 25.0000

14 ระบบส่งนํ้าฝายลําสินธ์ุ ลําสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 0.02 - 25.0000

15 แก้มลิงหนองบ้านพรุบัว กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ สงขลา 23 2301 - 15.0000

16 แก้มลิงพรุบัว เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา 23 2301 1.00 20.0000

17 สถานีสูบนํ้าบางกลํ่า บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา 23 2301 0 30.0000

18 แก้มลิงหนองพรุนํ้าหัวนอนช่วง2 ระโนด ระโนด สงขลา 23 2301 1.00 30.0000

19 ก่อสร้างท่อส่งน้ําก้างปลา ปาร์ดงัเบซา สะเดา สงขลา 23 2301  -  - 20.0000

20 ฝายบ้านควนตานี สํานักแตว้ สะเดา สงขลา 23 2301 0.02 - 30.0000

21 สถานีสูบนํ้าคลองแห แห่งท่ี 2 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0 40.0000

22 สถานีสูบนํ้าบ้านคลองหวะ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0 12.0000

23 ฝายบ้านควนเขาวัง ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0.03 - 18.0000

24 ฝายบ้านท่าข่อย ปาดงัเบซาร์ หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0.02 - 30.0000

25 ฝายบ้านควนข้ีแรด พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0.01 - 18.0000

26 ฝายคลองโล๊ะมุด พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 0.01  - 30.0000

รวม 2 9,900 520.0000

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา ( รหัสลุ่มน้ํา 23 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
แผนระยะกลางปี 2566-2570 โครงการกลาง 2 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 8 แห่ง ความจุ 6.6 
 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 7,000 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 

1 อ่างเก็บน้ํา โตนแพรทอง กงหรา กงหรา พทัลุง 23 2303 3.60               5,000 170.0000               
2 พฒันาลุ่มน้ําย่อยคลองสะพานหยี กงหรา กงหรา พทัลุง 23 2303 2.88               4,000 380.0000               
3 อ่างเก็บน้ํา โล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พทัลุง 23 2303 5.04               7,000 400.0000               
4 พฒันาลุ่มน้ําย่อยคลองท่าเชียด - บางแก้ว เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 23 2303 7.20               10,000 500.0000               
5 แก้มลิงทะเลพระและอาคารประกอบ ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 23 2303 1.12               1,500 450.0000               
6 พฒันาลุ่มน้ําย่อยคลองท่าแนะ ชะมวง ควนขนุน พทัลุง 23 2303 5.76               8,000 650.0000               
7 ขุดลอกคลองเกิดและปรับปรุงคลองป่าบอน อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 23 2303 780.0000               

8 อ่างเก็บน้ําบ้านเหมืองตะก่ัว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนองธง ป่าบอน พทัลุง 23 2303 10.14             5,000 800.0000               
9 อ่างเก็บน้ําพรุพอ้ ป่าบอน พทัลุง 23 2303 600 500.0000               
10 พฒันาแหล่งน้ําตําบลชัยบุรี ชัยบุรี เมือง พทัลุง 23 2303 24,000 550.0000               
11 คลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลําปํา เมือง พทัลุง 23 2303 2.88               4,000 650.0000               
12 อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ บ้านนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 15.00              *ส่งพืน้ท่ีเดมิ

ฝายนาท่อม
200.0000               

13 อ่างเก็บน้ํา คลองลํา (เขาร้อน) บ้านนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 4.32               6,000 300.0000               
14 แก้มลิงตล่ิงชัน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา 23 2303 3.30               1,000 250.0000               
15 พฒันาและเพิม่ศกัยภาพแหล่งน้ําตําบลคลองกวาง คลองกวาง นาทวี สงขลา 23 2301 2.16               3,000 200.0000               
16 แก้มลิงพรุทุ่งดกุและอาคารประกอบ ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 23 2106 2.88               4,000 300.0000               
17 พฒันาและเพิม่ศกัยภาพแหล่งน้ําตําบลประกอบ ประกอบ นาทวี สงขลา 23 2301 2.16               3,000 130.0000               
18 พฒันาและเพิม่ศกัยภาพแหล่งน้ําตําบลสะท้อน สะท้อน นาทวี สงขลา 23 2301 4.32               6,000 130.0000               
19 แก้มลิงบ้านควนจงและอาคารประกอบ นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 23 2301 3.60               5,000 400.0000               
20 อ่างเก็บน้ําชุมนทัพเรือภาคท่ี 2 เกาะแตว้

และทุ่งหวัง
เมือง สงขลา 23 2301 2.16               3,000 320.0000               

21 อ่างเก็บน้ําลําขัน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 23 2301 3.60               5,000 600.0000               
22 แก้มลิงเพง็ยา สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 23 2303 2.40               3,800 280.0000               
23 อ่างเก็บน้ําคลองผักบุ้ง สะบ้าย้อย สงขลา 23 2303 4,000 400.0000               
24 คลองระบายนํ้าคลองน้ําน้อย-คลองกํานัน น้ําน้อย หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 120.0000               
25 คลองระบายนํ้าคลองตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 1,000 220.7406               

รวม 84.52             113,900 9,680.7406            

ค่าก่อสร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจุท่ีเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

1 อาคารบังคบัน้ําบ้านปลักเด พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 - 0.021 30.0000

2 อาคารบังคบัน้ําคลองลําใหญ่ พงัลา สะเดา สงขลา 23 2301 - 0.022 25.0000

3 ฝายบ้านคลองตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 - 0.011 30.0000

4 ฝายบ้านควนเนียง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 - 0.012 30.0000

5 ฝายน้ําล้นคลองตง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 23 2301 - 0.0104 35.0000

6 ฝายบ้านเกาะยาง เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 23 2301 - 0.01 30.0000

7 ระบบส่งน้ําฝายคลองหนานท้ายเภา บ้านนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 23 2303 - 0.016 25.0000

8 ฝายห้วยไทร ระยะ 2 ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 23 2303   - 0.005 30.0000

รวม 0 0.1074 235.0000

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าทะเลสาปสงขลา ( รหัสลุ่มน้ํา 23 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 อ่างเก็บนํ้าเขาแก้ว (ตอนบน) ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 23 2303 3.60               5,000.00 850.0000   
2 แก้มลิงพรุกระจูดและอาคารประกอบ เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 23 2109 3.00               2,000.00 400.0000   

รวม 6.60               7,000.00        1,250.00    

ลุ่มนํ้า
 ความจุท่ีเพ่ิมขึ้น

(ล้าน ลบ.ม.)
พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่าก่อสร้าง
ท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด


