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สรุปศักยภาพ และข้อมูลพื้นฐาน  
ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง 

1   พ้ืนที่ลุ่มนํ้า  
 ลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง (รหัสลุ่มน้ําสาขา 25.09) มีพื้นท่ีลุ่มนํ้าประมาณ 3,853 ตร.กม. 
(2,408,125 ไร่) โดยมีแม่นํ้าตรังเป็นแม่น้ําสายหลักมีความยาวลําน้ําท้ังสิ้นประมาณ 190 กม.   โดยมี
ความลาดชันแม่น้ําบริเวณต้นนํ้าประมาณ 1:10  บริเวณกลางน้ําประมาณ 1:200   และบริเวณท้าย
น้ําประมาณ 1:4,000  โดยแม่นํ้าตรังมีลําน้ําย่อยที่สําคัญ  ได้แก่  คลองท่าประดู่  แม่นํ้าหลวง คลอง
มวน คลองยางยวน  ห้วยแม่นะ   คลองลําภูรา คลองชี ห้วยยาง  คลองนางน้อย คลองควนปริง เป็น
ต้น แม่น้ําตรังมีต้นกําเนิดในบริเวณเทือกเขาหลวง ในเขตอําเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือไหลสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยประมาณผ่าน อ.บางขัน  จ.
นครศรีธรรมราช  อ.รัษฎา  อ.ห้วยยอด  อ.วังวิเศษ  อ.เมืองตรัง และไหลลงทะเลอันดามันที่ อ.กันตัง 
จ.ตรัง แม่น้ําตรังเป็นแม่น้ําที่ยาวท่ีสุดของลําน้ําทั้งหมดในเขตลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
 
 ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  มีแม่นํ้าตรังเป็นแม่น้ําสายหลักไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือใน
เขตอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยประมาณ โดยบริเวณต้นน้ํา
อยู่ในเขตอําเภอทุ่งสง มีความลาดชันสูงบริเวณต้นน้ําอีกทั้งยังคงมีสภาพป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์    
สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีเนินสลับท่ีสูง การใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่ยังคงปลูกยางพารามากที่สุดสลับ
กับสวนผลไม ้

 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับลุ่มน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  
ทิศใต้  ติดต่อกับลุ่มน้ําสาขาคลองปะเหลียน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับลุ่มน้ําสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3  

และลุ่มน้ําสาขาภาคใต้ฝั่งตะวนัตกตอนล่าง 
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
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2  เขตการปกครอง 

ลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง  ครอบคลุมพื้นท่ี  2  จังหวัด คือ  จังหวัดตรัง  และจังหวัด
นครศรีธรรมราช    รายละเอียดดังตารางที่  1 

ตารางท่ี  1  เขตการปกครองในพื้นท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
กันตัง คลองชีล้อม  ย่านซื่อ  โคกยาง  บางเปา้  บางหมาก  ควนธาน ี

นาโยง นาข้าวเสีย  นาหมื่นศรี  ละมอ  ช่อง  นาโยงเหนือ 

เมืองตรัง นาท่ามใต้  นาท่ามเหนือ  บ้านโพธิ์  นาตาลว่ง  น้าํผุด   
หนองตรุด  นาโต๊ะหมิง  โคกหล่อ  บางรัก  นาโยงใต้   
ควนปริง  นาบินหลา  บา้นควน  นาพละ  ทับเที่ยง 

รัษฎา เขาไพร  หนองปรือ  หนองบัว  คลองปาง ควนเมา 

วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ ท่าสะบ้า อ่าวตง วังมะปราง เขาวิเศษ 
 

สิเกา นาเมืองเพชร ไม้ฝาด บ่อหิน 

ตรัง 

ห้วยยอด วังคีรี  ทุ่งต่อ ในเตา ห้วยนาง นาวง ลาํภูรา ท่าง้ิว ปากคม ปาก
แจ่ม เขาปูน เขาขาว เขากอบ บางกุ้ง บางดี หนองช้างแล่น ห้วย
ยอด 

ทุ่งสง ปากแพรก ชะมาย หนองหงส์ ควนกรด นาไม้ไผ ่นาหลวงเสน เขา
โร กะปาง ที่วัง น้าํตก ถํ้าใหญ่ เขาขาว 

นครศรีธรรมราช 

บางขัน บ้านนิคม วังหิน บ้านลํานาว บางขัน 
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ภาพที่ 2 ขอบเขตการปกครอง ในเขตลุ่มน้ําสาขาแม่น้าํตรัง 
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3  ทรัพยากรนํ้า 

 3.1  สภาพภูมิอากาศและปริมาณฝน 
  1) สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีพายุดีเปรสช่ันและพายุไต้ฝุ่นซึ่งมา
จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาเป็นครั้งคราว ส่งผลทําให้เกิดฤดูกาลต่างๆ ได้แก่ ฤดูฝนจะเกิดในช่วง
เดือนเมษายนถึงเดือนธนัวาคม และฤดูแล้งจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สรุปจากข้อมูล
ภูมิอากาศที่สถานีตรวจอากาศ ท่าอากาศยานตรัง  จังหวัดตรังของกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2514-2543) ได้ดังนี ้

ตารางท่ี  2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ตัวแปรภูมิอากาศ ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.0 (ธ.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 27.0 

ความช้ืนสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต)์ 72.0 (ก.พ.) - 88.0 (ต.ค.) 82.0 

เมฆปกคลุม (0-10) 4.9 (ก.พ.) - 8.2 (ก.ย.-ต.ค.) 7.0 

ความเร็วลม (น๊อต) 1.4 (ต.ค.) - 4.8 (ม.ค.) 2.6 
ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย 
(มิลลิเมตร) 94.4 (พ.ย.) - 176.3 (ม.ีค.) 1,511.0 

  2) ปริมาณฝน ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง  มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 2,189.5 มม. ต่อปี  ซึ่ง
เป็นปริมาณฝนที่ค่อนข้างมาก  เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศท่ีทอดยาวติดทะเล  และได้รับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และดีเปรสชั่น  โดยเป็นปริมาณฝน
ในช่วงฤดูฝน (เม.ย.-พ.ย.) ประมาณร้อยละ 85.3 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย  และเป็นปริมาณฝนในช่วง
ฤดูแล้ง (ธ.ค.-มี.ค.) ประมาณร้อยละ 14.7 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย  และเดือนที่มีปริมาณฝนราย
เดือนเฉล่ียสูงสุดคือเดือนพฤศจิกายน 

ตารางท่ี  3  สรุปปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง   

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยราเดือน(มม.) ปริมาณนํ้าฝน(มม.)   
ลุ่มนํ้าสาขา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี 

ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง   130.6 216.9 190.9 243.9 245.4 269.3 273.9 296.7 186.6 44.5 23.4 67.5 1,867.6 322.0 2,189.5 
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ภาพที่ 3 เส้นชั้นน้าํฝนรายปีเฉลี่ย   ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
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ภาพที่ 4 ที่ตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณฝน  ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
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 3.2 ปริมาณน้ําผิวดิน 
  1) ปริมาณน้ําท่า พื้นทีลุ่่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  มีพื้นที่รับน้ํา 3,853  ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยของลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง ประมาณ  3,124.99 ล้าน ลบ.ม./ปี 

ตารางท่ี  4  ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉลี่ยรายลุ่มน้ําย่อย ลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง 
ปริมาณน้ําท่ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) รหัสลุ่มน้ํา 

สาขา 
ช่ือลุ่มน้ําสาขา 

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

รายป ี Yield 

25.09 แม่น้ําตรงั 27.84 125.37 183.26 349.44 391.19 532.60 728.52 416.62 234.86 65.17 29.38 40.73 3,124.99 25.72 

25.09.01 คลองลําดัง 2.84 12.79 18.69 35.64 39.90 54.32 74.31 42.49 23.96 6.65 3.00 4.15 318.74 27.00 

25.09.02 แม่น้ําหลวง 6.17 27.77 40.59 77.40 86.65 117.97 161.36 92.28 52.02 14.44 6.51 9.02 692.18 25.72 

25.09.03 คลองมวน 1.29 5.82 8.51 16.22 18.16 24.73 33.82 19.34 10.90 3.03 1.36 1.89 145.08 28.29 

25.09.04 คลองยางยวน 0.93 4.19 6.12 11.68 13.07 17.80 24.35 13.92 7.85 2.18 0.98 1.36 104.44 28.29 

25.09.05 คลองลําพุลา 2.06 9.27 13.54 25.83 28.91 39.36 53.84 30.79 17.36 4.82 2.17 3.01 230.95 27.78 

25.09.06 คลองช ี 4.76 21.42 31.31 59.70 66.83 90.99 124.46 71.17 40.12 11.13 5.02 6.96 533.87 25.72 

25.09.07 คลองนางน้อย - 
คลองควนปุลิง 

2.40 10.81 15.81 30.14 33.74 45.94 62.84 35.93 20.26 5.62 2.53 3.51 269.53 27.78 

25.09.08 แม่น้ําตรัง
ตอนบน  

2.92 13.17 19.25 36.71 41.10 55.95 76.53 43.77 24.67 6.85 3.09 4.28 328.29 25.20 

25.09.09 แม่น้ําตรัง
ตอนล่าง 

4.47 20.14 29.43 56.12 62.83 85.54 117.01 66.91 37.72 10.47 4.72 6.54 501.91 22.64 
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ภาพที่ 5 ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนของลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง 
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ภาพที่ 6 ที่ตั้งสถานีวัดปริมาณนํ้าท่า  ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 
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 3.3 แหล่งนํ้าบาดาล   
จังหวัดตรัง 
มีศักยภาพในการเก็บกักนํ้าบาดาล 972 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นปริมาณนํ้าท่ีสูบข้ึนมาใช้ได้ประมาณ 10 

ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณนํ้าบาดาลท่ีสามารถพัฒนาได้ซ่ึงมีค่าประมาณ 225 ล้าน ลบ.ม/ปี   
 

ตารางท่ี  5  พื้นท่ีชัน้นํ้า ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา ปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บ 
พื้นท่ีชั้นนํ้า1 ค่าการเปลี่ยนแปลง ปริมาณนํ้าท่ีกักเก็บ3 

(ตร.กม.) ของระดับนํ้าเฉลี่ย2 ( ม. ) ( ล้าน ลบ.ม.) 

ชั้นหินร่วน ชั้นหินแข็ง ชั้นหินร่วน ชั้นหินแข็ง ชั้นหินร่วน ชั้นหินแข็ง 
จังหวัด 

Qfd Qcl Qsms Qgr Qfd Qcl Qsms Qgr Qfd Qcl Qsms Qgr 

ตรัง 1278.5 1963.5 2005.4 987.7 4.0 6.2 10.2 11.0 102.3 243.5 409.1 217.3 
 

ตารางท่ี  6  ปริมาณน้ําท่ีพัฒนาได้ต่อปี ปริมาณนํ้าท่ีสูบข้ึนใช้ต่อป ี
QD ปริมาณน้ําท่ีพัฒนาได้ต่อปี4 QP  ปริมาณน้ําที่สูบข้ึนใช้ต่อปี5 

(ล้าน ลบ.ม.) (ล้าน ลบ.ม.) 

ชั้นหินร่วน ชั้นหินแข็ง ชั้นหินร่วน ช้ันหินแข็ง 
จังหวัด 

Qfd Qcl Qsms Qgr 

รวม QD 
MCM 

Qfd Qcl Qsms Qgr 

รวม QP 
MCM 

ตรัง 51.1 48.7 81.8 43.5 225.1 0.4 3.1 6.5 0.4 10.4 
 

1  พื้นที่รับนํ้าคํานวณจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:100,000 
2  ค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าเฉลี่ยจากข้อมูลหลุมเจาะของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล(รายละเอียดของข้อมูลเป็น digital 
file) 
3  ปริมาณนํ้าที่กักเก็บพิจารณาจากค่าระดับความสูงต่ําของการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าในชั้นนํ้า ค่าสัมประสิทธ์ิของการกักเก็บ
นํ้า (Specific Yield) ในชั้นนํ้าหินร่วน เท่ากับ 0.16 และชั้นนํ้าหินแข็ง เท่ากับ 0.02 
4  ปริมาณนํ้าที่พัฒนาได้ต่อปีโดยจากค่าการคืนตัวของระดับนํ้าที่ลดลงและกลับสู่ระดับเดิม เท่ากับ 0.12 โดยประมาณ ค่า
ปริมาณนํ้าเก็บกักและปริมาณนํ้าที่พัฒนาได้ต่อปี   
5  ปริมาณนํ้าที่สูบข้ึนใช้ต่อปีหาได้จากปริมาณนํ้าท่ีสูบซ่ึงขึ้นกับพฤติกรรมการใช้นํ้าของประชากรในพื้นท่ี  
   (โดยเฉลี่ยกําหนด 15 ลบ.ม./บ่อ/วัน ยกเว้น จ.ภูเก็ต ใช้ 40 ลบ.ม./บ่อ/วัน) 

 

 

 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    11    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณการให้นํ้าของชั้นหินให้น้ํา  ลุ่มน้ําสาขาแมน่้ําตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    12    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

3.4  คุณภาพนํ้าผิวดิน 

  จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี พ.ศ. 2541 คุณภาพนํ้า
ของแม่นํ้าตรังตอนบนอยู่ในเกณฑ์ดี และแม่นํ้าตรังตอนล่างช่วงท่ีไหลผ่านตัวเมืองมีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ส่วนในปี พ.ศ. 2542 คุณภาพนํ้าของแม่นํ้าตรังมีสภาพเสื่อมโทรม แต่จากผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2543 

พบว่าคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าของแม่นํ้าตรังมีคุณภาพพอใช้ อยูใ่นเกณฑ์ 
ท่ีดีกว่า ปี พ.ศ. 2542 

ตารางท่ี   7   สถานีเก็บตัวอย่างนํ้าในแม่นํ้าตรัง 
พิกัด รหสั ที่ตั้งสถาน ี

X Y 
ระยะทางจาก 
ปากแม่น้ํา (กม) 

TG 3 โรงสูบน้ําแรงต่ําการประปากันตัง บ.ท่าจีน ตําบลทับเที่ยง 564541 839388 39 
TG 4 บ.บางดี หมู่ 1 ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด 558705 861822 89 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ , ปี พ.ศ. 2548 

 ในปี พ.ศ. 2545 และ 2546 พบว่า คุณภาพนํ้าในแม่นํ้าตรังมีปัญหาการปนเป้ือนของแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และการปนเป้ือนของแบคทีเรียโคลิฟอร์มท้ังหมด (TCB) โดยมค่ีา FCB และ 
TCB จัดอยู่ในแหล่งนํ้าประเภทท่ี 4  โดยบริเวณท่ีเป็นปัญหาคือ  อําเภอกันตัง และอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ซ่ึงเกณฑ์คุณภาพนํ้าจัดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม  
 ต่อมาในปี 2547 พบว่าแม่นํ้าตรังมีคุณภาพนํ้าดีขึ้น จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เน่ืองจากปริมาณนํ้าฝน
มาก ทําให้ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าตรังมีมาก แต่ปริมาณนํ้าท้ิงจากกิจกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา คุณภาพ
นํ้าจึงดีข้ึน ดังแสดงค่าคุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าตรัง ในตารางท่ี 8 

ตารางท่ี   8   แสดงคุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าตรัง ปี พ.ศ.2545 ถึง 2547 
ค่าคุณภาพนํ้าที่สําคัญ (ค่าเฉลี่ยทั้งลํานํ้า) 

ปี พ.ศ. DO 
(มก./ล.) 

BOD 
(มก./ล.) 

FCB 
(หน่วย) 

TCB 
(หน่วย) 

NH3 

(มก./ล.) 
ความขุ่น 
(NTU) 

บริเวณท่ี
เป็นปัญหา 

ปัญหา เกณฑ์
คุณภาพนํ้า 

2545 
ถึง 

2546 

5.1 1.2 4,500* 4,700 0.11 25 อ.กันตัง 1/

และ อ.เมือง      
จ.ตรัง 2/ 

FCB 
และ 
BOD 

เสื่อมโทรม 

2547 5.9 1.0 2,400 17,000 0.07 - ไม่ม ี ไม่มี พอใช้ 
 

หมายเหตุ     * ไม่ได้ตามมาตรฐาน 
   หน่วย คือ MPN ต่อ 100 ml 
   ข้อเสนอแนะจากกรมประมง ความขุ่นในแหล่งนํ้า ไม่ควรเกิน 100 NTU 
   DO (Dissolved Oxygen) ปริมาณออกซิเจนละลาย 
   BOD (Biochemical Oxygen Demand)  ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 
   FCB (Fecal Coliform Bacteria)  ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
   TCB (Total Coliform Bacteria)  ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
   NH3  (Ammonia Nitorgen)  ปริมาณแอมโมเนีย 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    13    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

   1 /   บริเวณที่เป็นปัญหาเฉพาะปี  2545 
   2 /   บริเวณที่เป็นปัญหาเฉพาะปี  2546  

 
 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    14    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ท่ีตั้งสถานีวัดคุณภาพน้ํา  ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    15    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

4  ทรัพยากรป่าไม้ 
 4.1  พื้นท่ีป่าไม ้
  ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง  ประกอบด้วยป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ  โดยมีอุทยาน
แห่งชาติ  1 แห่ง คือ   อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่งคือ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

ตารางท่ี  9   อุทยานแห่งชาติภายในเขตพื้นทีลุ่่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 

ท่ี ชือ่อุทยานแห่งชาต ิ จังหวัด พ้ืนท่ี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

   (ไร่) เล่มท่ี ตอนท่ี วัน/เดือน/ป ี

1 เขาปู-่เขาย่า ตรัง , พัทลุง 433,750 99 72 27  พ.ค. 2525 
ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช , ปี พ.ศ. 2547 

ตารางท่ี  10  เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภายในเขตพื้นทีลุ่่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 
ที ่ เขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า จังหวัด เนื้อที ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายเหต ุ

   (ไร)่ วัน/เดือน/ป ี  

2 เขาบรรทดั ตรัง, พัทลุง 791,847 4  ก.ย.  2518  

  สตูล, สงขลา  31  ธ.ค.  2530  
ท่ีมา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช , ปี พ.ศ. 2547 

 

 
 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    16    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 พื้นท่ีป่าในเขตอนุรักษ ์ ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    17    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 4.2 ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 1A พื้นที่ภายในลุ่มน้ํามีศักยภาพเหมาะสมเป็นพื้นท่ีต้นนํ้าโดยเฉพาะ 

มีความลาดชันความสูงตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป  
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 1B พื้นท่ีภายในลุ่มน้ํามีศักยภาพเหมาะสมเป็นพื้นท่ีต้นน้ํา สภาพ

ป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ถูกทําลายดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืน มีความลาด
ชันสูงตั้งแต่ 50 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป ดินมีสมรรถนะการพังทลายสูง 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 2  พื้นที่ภายในลุ่มนํ้ามีศักยภาพเหมาะสมในการเป็นต้นน้ําลํา
ธาร และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการท่ีสําคัญ เช่น การทําไม้และเหมืองแร่ได้ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ลาดเขาที่มีแนวยาวปานกลาง ลักษณะทางธรณีประกอบด้วยหินที่ให้กําเนิดดินง่าย
ต่อการถูกชะล้างพังทลาย ดินตื้นถึงปานกลางอุดมสมบูรณ์ต่ําถึงปานกลาง และมีสมรรถนะการ
พังทลายสูง 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นท่ี 3 เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมทําไม้และเหมือง
แร่ และปลูกไม้ยืนต้น พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะทางธรณีท่ี
ประกอบด้วยหินหรือตะกอนท่ีทับถมจากแรงโน้มของโลกท่ีทําให้กําเนิดดินค่อนข้างยากต่อการถูกชะ
ล้างพังทลาย ความลึกของดินปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง สมรรถนะการพังทลาย
ปานกลาง 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่  4  สภาพพื้นที่ เป็นสภาพป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง เพื่อการ
เกษตรกรรมประเภทพืชไร่เป็นส่วนมาก มีความลาดชันระหว่าง 6-25 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะทางธรณี
ประกอบด้วยหินอัคนีหรือตะกอนที่ให้กําเนิดดินยากต่อการพังทลายดินค่อนข้างลึกถึงลึกมากความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นท่ี 5 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ําที่มีสภาพเป็นท่ีราบถึงที่ราบลุ่มหรือเนินลาด
เอียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกรบกวนแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํา
นา การทํากิจกรรมใด ๆ ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1AR และ 1BR หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A และ 1B ที่เป็นสวนยางปรากฏอยู่
ในแผนที่สวนยาง ปี 2529 ของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง  ดังแสดงในภาพที่  10 
 
 
 
 

 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    18    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 10 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    19    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

5. ทรัพยากรดิน 

 5.1 ทรัพยากรดิน 
   จังหวัดตรังมีรูปร่างยาวรี วางตัวขนานไปกับแนวทิศเหนือ – ใต้  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
เนินสูงต่ําสลับกับพื้นท่ีราบเรียบ ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวดัเป็นพื้นที่สูงชันและแนวภูเขา แล้ว
ค่อยๆ ลาดเทลงไปยังฝ่ังทะเลอันดามัน  โดยสรุปจังหวัดตรังมีพื้นที่สูงชัน (มีความลาดชันมากกว่า 
30%) ประมาณ 29% พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชันประมาณ 43% ส่วนพื้นที่ราบหรือเกือบราบมี
ประมาณ 28%   ซึ่งทรัพยากรดินของจังหวัดตรังประกอบด้วย (1) บริเวณหาดทรายและสันทราย (2) 
บริเวณที่ราบน้ําทะเลท่วมถึง (3) บริเวณท่ีราบท่ีมีน้ําท่วมถึงท่ีราบนํ้าทะเลเคยท่วมถึงลานตะพักลําน้าํ
ระดับต่ําและระดับกลาง (ที่ราบข้ันบันได) และสันดินริมน้าํและ (4) บริเวณที่ดอน 
 

5.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง มีพื้นท่ีเกษตรกรรมมาที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.73 ของพื้นที่

ลุ่มนํ้า รองลงมาคือพื้นท่ีป่าไม ้คิดเป็นร้อยละ 16.71 พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 3.44  พ้ืนท่ี
อ่ืนๆ ร้อยละ 2.00และพ้ืนท่ีนํ้า ร้อยละ 0.11 ตามลําดับ 
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ ยางพารา คิดเป็นร้อยละ  67.06 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ํารองลงมาได้แก่ นาข้าว ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผลผสม ตามลําดับ 

 พื้นที่ป่าไม้ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ป่าดิบ คิดเป็นร้อยละ  15.37  ของพื้นที่ลุ่มนํ้า
รองลงมา ได้แก่ ป่าไมผ้ลัดใบ  
 

 
ภาพท่ี 11  อัตราส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลุ่มน้าํสาขาแม่น้ําตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 
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ภาพที่  12 ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในพื้นทีลุ่่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    21    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

6. ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
 ประชากร จากข้อมูลประชากรในเดือนธันวาคม 2551 ของกรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย พบว่า จังหวัดตรัง มีประชากร 793,019 คน   โดยโครงสร้างประชากรอยู่ในวัยทํางาน 
(อายุ 15 – 60 ปี) คิดเป็นร้อยละ 67 ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และมีอัตราการเพ่ิมของประชากรของจังหวัด
ตรังร้อยละ 0.96 และจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยละ 3.48  

  อัตราการเพิ่มประชากรในพื้นท่ีลุ่มน้ําสาขาคลองละงูเฉล่ีย  ร้อยละ 1.56  ต่อปี 

ตารางท่ี   9   จํานวนประชากรรายตําบล ในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  ปี  พ.ศ.  2551  
จังหวดั อําเภอ หญิง ชาย รวม จํานวน

ครัวเรือน 
อําเภอกันตัง 15,225 14,924 30,149 8,521 
อําเภอนาโยง 18,356 17,467 35,823 10,314 
อําเภอเมืองตรัง 78,590 72,126 150,716 52,119 
อําเภอรัษฎา 13,774 13,560 27,334 8,783 
อําเภอวังวิเศษ 20,296 20,122 40,418 12,065 
อําเภอสิเกา 10,763 10,908 21,671 6,786 

จังหวัดตรัง 

อําเภอห้วยยอด 46,101 45,426 91,527 27,588 
อําเภอทุ่งสง 74,961 75,161 150,122 48,593 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
อําเภอบางขัน 21,129 21,861 42,990 12,532 

รวมท้ังสิ้น 299,195 291,555 590,750 187,301 

ตารางท่ี   10   จาํนวนประชากรรวมรายปี ในพื้นที่ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้าํตรัง ปี  พ.ศ.  2548 -2551  
จังหวดั อําเภอ 2548 2549 2550 2551 

อําเภอกันตัง 29,602 29,903 29,913 30,149 

อําเภอนาโยง 35,391 35,646 35,608 35,823 

อําเภอเมืองตรัง 147,034 148,236 149,541 150,716 

อําเภอรัษฎา 26,381 26,818 27,032 27,334 

อําเภอวังวิเศษ 38,696 39,397 39,831 40,418 

อําเภอสิเกา 20,914 21,407 21,553 21,671 

จังหวัดตรัง 
  
  
  
  
  
  อําเภอห้วยยอด 90,261 90,955 90,940 91,527 

อําเภอทุ่งสง 146,226 147,562 148,585 150,122 จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
  อําเภอบางขัน 40,498 41,354 42,302 42,990 

รวมท้ังสิ้น 575,003 581,278 585,305 590,750 

ท่ีมา : http://www.dopa.go.th/xstat/popyear.html  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    22    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม     จังหวัดตรัง มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP จากการคาดการณ์ในปี 
พ.ศ. 2547 ประมาณ 21,234 ล้านบาท  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน จากการขยายตัวของการผลิตนอกภาคเกษตร  
และมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Per Capita GPP) ในปี 2547 เท่ากับ 63,246 บาท/คน/ปี ซ่ึงถือเป็นลําดับท่ี  
30 ของประเทศ  ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 
2547 ประมาณ 48,011 ล้านบาท  ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน จากการขยายตัวของการผลิตนอกภาคเกษตร  และ
มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Per Capita GPP) ในปี 2547 เท่ากับ 59,869  บาท/คน/ปี ซ่ึงถือเป็นลําดับท่ี  
36 ของประเทศ 

ตารางท่ี  11  แสดงจํานวนแหล่งนํ้าและการใช้นํ้าจากแหล่งน้ําต่าง ๆ จาํแนกตามลุ่มนํ้าย่อย จาก
ข้อมูล กชช.2ค ปี พ.ศ. 2548 

 
ประเภท จํานวน ร้อยละ 

จํานวนครัวเรือน 11,385 100.0 
จํานวนบ่อนํ้าตื้น (บ่อ) 5,176 - 
จํานวนบ่อบาดาล (บ่อ) 291 - 
การมีใช้นํ้าประปา(ครัวเรือน) 4,178 36.7 
การไม่มีระบบน้ําประปา (ครัวเรือน) 7,207 63.3 
การมีนํ้าสะอาดบริโภคเพียงพอ(ครัวเรือน) 10,077 88.5 
มีนํ้าสะอาดบริโภคไม่เพียงพอ(ครัวเรือน) 1,308 11.5 
การมีนํ้าใช้เพียงพอ(ครัวเรือน) 9,914 87.1 
มีนํ้าใช้ไม่เพียงพอ(ครัวเรือน) 1,471 12.9 
การมีนํ้าใช้การเกษตรเพียงพอ(ครัวเรือน) 11,233 98.7 
การมีนํ้าใช้การเกษตรไม่เพียงพอ(ครัวเรือน) 152 1.3 

 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 
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 ภาพที่  13 จํานวนประชากรรายตําบล ปี พ.ศ. 2551  



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    24    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

7  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในปัจจุบัน 
พื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี

หน่วยงานหลายหน่วยงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว เช่น  กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ํา (รพช.เดิม)  
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (เดิม) เป็นต้น  

โครงการแหล่งนํ้าขนาดกลางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี ้

� โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองซา 

� โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองทรายขาว 

� โครงการอ่างเก็บนํ้าคลองนางน้อย 

8  ความต้องการนํ้า 
  การประเมินความต้องการจําแนกตามกิจกรรมการใช้นํ้า 5 ประเภท ได้แก่ 1)  อุปโภค
บริโภค   2) การท่องเที่ยว  3) อุตสาหกรรม 4) เกษตรกรรมในเขตชลประทาน และ 5) รักษาระบบ
นิเวศท้ายน้ํา  สรุปเป็นความต้องการน้ําในปัจจุบัน (พ.ศ. 2549) และอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2569)    
ของลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง ไดด้ังนี ้
ตารางท่ี  11  การประเมินความต้องการจําแนกตามกิจกรรมการใช้นํ้า 

ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม.) ประเภท 
ปัจจุบัน ป ี2554 ปี 2559 ปี 2564 ปี 2569 

ความต้องการนํ้าอุปโภคบริโภค 7.24 8.08 9.02 10.07 11.24 

ความต้องการนํ้าเพื่อการท่องเท่ียว 0.19 0.27 0.34 0.43 0.55 
ความต้องการนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม 13.43 14.44 15.51 16.67 17.91 
ความต้องการนํ้าชลประทาน 144.23 144.23 144.23 222.63 222.63 
ปริมาณความต้องการนํ้าเพื่อรกัษา
สมดุลระบบนิเวศวิทยาท้ายนํ้า 

167.42 167.42 167.42 167.42 167.42 

รวม 332.51 334.438 336.526 417.214 419.743 
 
 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    25    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  13 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าในปัจจุบัน ในพื้นทีลุ่่มนํ้าสาขาแม่น้าํตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 
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ภาพที่  14 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในอนาคต ในพื้นท่ีลุ่มน้ําสาขาแม่นํ้าตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 
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9  การวิเคราะห์สภาพน้ํา 

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งนํ้าลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง  ในภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาจากเอกสาร
โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดย กรมทรัพยากร
นํ้า และบริษัทรีซอสส์เอนจิเนียร่ิง คอนซัลแตนทส์ จํากัด  บริษัท สยาม – เทค กรุ๊ป จํากัด  บริษัท อินเตอร์ 
เทค คอนซัลแตนท์ จํากัด 

 ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง มีพ้ืนท่ีรับนํ้าฝน   3,853 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย 3,125 ล้าน 
ลบ.ม./ปี  ในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการขนาดกลาง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนาท่าม  และโครงการนาง
น้อย เป็นโครงการประเภทฝายและระบบส่งนํ้า  โครงการขนาดเล็ก จํานวน 73 โครงการ     มีพ้ืนท่ี
ชลประทานรวม 52,070 ไร่     

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าตามแผนในอนาคต  มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 3 แห่ง  
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าคลองนางน้อย  อ่างเก็บนํ้าคลองซา และอ่างเก็บนํ้าคลองทรายขาว  และมีโครงการขนาด
เล็กจํานวน 23 โครงการ  แสดงรายละเอียดโครงการขนาดกลางดังน้ี 
 

 
 
 
 
จากการวิเคราะห์ระบบแหล่งนํ้าโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตามผังระบบแหล่งนํ้า ดังภาพท่ี  

15 สรุปได้ดังน้ี 
 1) กรณีสภาพปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2549) จากการตรวจสอบในภาคสนามช่วงระหว่างเดือน
เมษายน 2549 พบว่าการใช้ท่ีดินในเขตโครงการชลประทานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่ีเป็นนาข้าว กลายเป็น
พ้ืนท่ีปลูกปาล์ม และปลูกยางพารา จึงนําข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินดังกล่าวไปปรับในแบบจําลอง 
ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งนํ้า พบว่า มีปัญหาการขาดแคลนนํ้าด้านการเกษตรน้อย เพียง 3 เดือน/3 ปี  
จากท้ังหมด 30 ปี และมีปริมาณนํ้าขาดแคลน 0.74 ล้าน ลบ.ม./ปี     สําหรับนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
สําหรับชุมชนไม่พบปัญหาการขาดแคลนนํ้า 
 2) กรณีสภาพในอนาคต (ปี พ.ศ. 2569) ท่ีไม่มีการพัฒนาโครงการเพ่ิมเติม จากการวิเคราะห์
ระบบแหล่งนํ้า พบว่า มีการขาดแคลนนํ้าภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น 4 เดือน/4 ปี ปริมาณนํ้าขาดแคลน
เฉลี่ย 2.345 ล้าน ลบ.ม./ปี  สําหรับนํ้าอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลนนํ้า 
 3) กรณีสภาพในอนาคต (ปี พ.ศ. 2569) ท่ีมีการพัฒนาโครงการตามแผนท้ังหมด คือ
โครงการอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 3 โครงการ ความจุ 24 ล้าน ลบ.ม. เปิดพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมเติมอีก 36,200 
ไร่ พบว่า มีการขาดแคลนนํ้าน้อย 3 เดือน/3 ปี ปริมาณการขาดแคลนนํ้าเฉลี่ย 0.21 ล้าน ลบ.ม./ปี สําหรับ
นํ้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนนํ้า 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    28    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  15  แผนผังระบบลุ่มน้ําสาขาลุ่มแม่น้ําตรัง 
 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    29    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

10 พ้ืนที่เส่ียงภัย 

10.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
  ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ํา 
   ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า   ส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนนํ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค   และการขาดแคลนนํ้าในการสนับสนุนการท่องเที่ยว  สําหรับการขาดแคลนนํ้าเพื่อ
การเกษตรมีน้อยถึงปานกลางเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการทํานา   ซึ่งสรุปสาระสาํคัญได้ดังน้ี 

 1)   ปริมาณฝนและน้าํทา่มีมาก   แต่ในสภาพปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของน้ําท่า
โดยเฉพาะในฤดูแล้งในลุ่มน้ําย่อยสายสั้นๆ มีปริมาณไม่เพียงพอ และระดับน้าํใต้ดินระดับตื้นไม่
เพียงพอในปีที่ฝนน้อยและฤดูแล้งยาวกวา่ปีปกติ   โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมทะเล 

         2)   จากข้อมูล กชช.2 ค. ปี พ.ศ. 2548 พบว่าในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช มี
ครัวเรือนท่ีไม่มีระบบประปาประมาณร้อยละ 48 ครัวเรือนที่มีนํ้าสะอาดบริโภคไม่เพียงพอประมาณ
ร้อยละ 9 ครัวเรือนท่ีมีน้ําใช้ไม่เพียงพอประมาณร้อยละ 10 และครัวเรือนท่ีมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอประมาณร้อยละ 2.5 จากจํานวนครัวเรือนในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช  ซึ่งจะเห็นได้
ว่ามีปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์น้อย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีระบบ
ประปา หรือการบริหารจัดการระบบประปาที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรมีบ้างเล็กน้อย 

         3)   การเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่และภาคธุรกิจต่างๆ มีการต้องการใช้นํ้าในฤดู
แล้งสูงข้ึนมากจะต้องวางแผนการจัดหาน้ําต้นทุนให้เพียงพอกับการขยายตัว มิฉะนั้นมผีลกระทบต่อ
การขยายการท่องเท่ียว และจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเดิมที่ดําเนินการอยู ่

             4)   พื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้าํมาก เช่น การทํานา   มีปัญหาการขาดแคลนน้ําน้อยถึง
ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อยจากปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูง   และการทํานานอกเขตชลประทานมี
แนวโน้มลดลง 

 10.2 พื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม 

  ปัญหาน้ําท่วมในอดีตไม่เป็นปัญหารุนแรงมากนัก   แตจ่ากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
และการขยายตัวของชุมชน มีแนวโน้มจะมีปัญหามากข้ึน   ซึ่งจังหวัดตรังและประสบปัญหานํ้าท่วมใน
ลักษณะการเกิดน้ําท่วมขัง จากการขยายตวัของชุมชนที่อยู่ริมลํานํ้า และท่ีราบริมทะเลมีระดับความ
สูงใกล้เคียงกับระดับน้ําทะเล ทําให้การระบายน้าํมีจํากัด หน่วยงานท้องถ่ินจะต้องมีมาตรการท่ีจะ
รักษาสภาพการระบายน้ําอยา่งน้อยให้คงสภาพไว้ เพราะแนวโน้มประมาณนํ้าท่าจะสูงข้ึน 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    30    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  18 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง  ในพื้นทีลุ่่มนํ้าสาขาแม่น้ําตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    31    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  17 พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วม  ในพื้นที่ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรัง 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    32    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 10.3 พืน้ที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 

  ปัญหาด้านการจัดการต้นน้ํา 
               1) การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อทําการเกษตร ทําให้มีพื้นที่ป่าลดลงซึ่งมีผลทําให้
ปริมาณน้ําทา่เปลี่ยนแปลง   โดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 1A และ 1B การบุกรุกพื้นท่ีป่าพบ
มากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตท่ีิประกาศเป็นเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์   สาํหรับเขตอุทยานแห่งชาติและ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   มีการบุกรุกบริเวณเขตติดต่อ   พื้นที่ท่ีมีการบุกรุกจํานวนมากควรเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูปา่ต้นน้ํา ได้แก่ พื้นท่ีต้นนํ้าของอําเภอห้วยยอดและอําเภอนาโยง 
            2)  การชะลา้งพังทลายของดิน   มีสาเหตุจากการทําการเกษตรในพื้นท่ีลาดชนั   
และไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสม โดยจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราชเป็นพื้นท่ีที่มีการ
ชะลา้งพังทลายของดินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากประมาณร้อยละ 2 ของพื้นท่ี ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
น้อย  

ตารางท่ี  12  ท่ีตั้งสถานีเตือนภัย  (Early  Warning)   ของกรมทรัพยากรน้ํา 

ลําดับที ่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
1 บ้านหนักไทร ช่อง นาโยง ตรัง 
2 บ้านกรงไหน ช่อง นาโยง ตรัง 
3 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 
4 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 
5 บ้านทุ่งส้มป่อย ละมอ นาโยง ตรัง 
6 บา้นกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 

7 บ้านคลองลําปริง ละมอ นาโยง ตรัง 
8 บ้านวังหย ี ละมอ นาโยง ตรัง 
9 บ้านเหนือคลอง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 
10 บ้านควนหลุมดินสอ บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 

 
 
 
 
 
 



 
        สรุปศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 

 

 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  8    33    ส่วนวิชาการ 

 

 

 

 

 
ภาพที่  19 พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ในพื้นทีลุ่่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง 


