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ค�ำน�ำ
 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าใน้ำประเทศไทย ได้้มีการพััฒน้ำามาตลุ่อด้ตั�งแต่ปี 2506 ตามศักยภาพั 
ของเทคโน้ำโลุ่ยีภูมิสารสน้ำเทศแลุ่ะคอมพิัวเตอร์ใน้ำขณะนั้ำ�น้ำ จน้ำกระทั�งใน้ำปี 2536  
คณะกรรมการอ่ทกวิทยาแห่่งชาติได้้จัด้ทำาเป็น้ำมาตรฐาน้ำ 25 ลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กแลุ่ะ 254 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา  
ซ่ึ่�งบ่างลุ่่่มน้ำำ�าไม่สามารถที�จะบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าได้้อย่างเอกเทศ สืบ่เนื้ำ�องจากข้อจำากัด้ 
จากข้อมูลุ่ใน้ำอดี้ตที�ใช้แผน้ำที�มาตราส่วน้ำ 1 : 50,000 ใน้ำการแบ่่งเขตลุ่่่มน้ำำ�า แต่มิได้้มีผลุ่บั่งคับ่
ทางกฎห่มาย จ่งส่งผลุ่ให้่เกิด้ปัญห่าใน้ำด้้าน้ำการบ่ริห่ารจัด้การที�ขาด้เอกภาพัไม่ต่อเนื้ำ�อง
เชื�อมโยงกัน้ำอย่างเป็น้ำระบ่บ่ โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�งใน้ำภาวะวิกฤต ประกอบ่กับ่พัระราชบั่ญญัติ
ทรัพัยากรน้ำำ�า พั.ศ. 2561 ห่มวด้ 3 ส่วน้ำที� 3 มาตรา 25 “เพืั�อประโยชน้ำ์ใน้ำการบ่ริห่าร 
จัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่มีการกำาห่น้ำด้ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยตราเป็น้ำพัระราชกฤษฎีกา ทั�งนี้ำ�ให้่คำาน่้ำง
ถ่งสภาพัอ่ทกวิทยา สภาพัภูมิศาสตร์ ระบ่บ่นิ้ำเวศ การตั�งถิ�น้ำฐาน้ำ การผังเมือง ผังน้ำำ�า แลุ่ะ 
เขตการปกครองประกอบ่ด้้วย” ดั้งนั้ำ�น้ำ สำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติจ่งได้้มีการจัด้ทำา
โครงการศ่กษาทบ่ทวน้ำ การแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การบ่ริห่ารจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า  
ร่วมกับ่มห่าวิทยาลัุ่ยเกษตรศาสตร์ เพืั�อให้่การบ่ริห่ารจัด้การน้ำำ�าให้่มีความคลุ่่องตัวสอด้รับ่
กับ่การเปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งของสถาน้ำการณ์น้ำำ�าได้้อย่างรวด้เร็วแลุ่ะมีประสิทธิิภาพั 
  ห่นั้ำงสือ “ข้อมูลุ่ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ” เลุ่่มนี้ำ�ได้้สร่ปเนื้ำ�อห่ามาจากรายงาน้ำ
การศ่กษาโครงการจดั้ทำาฐาน้ำข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า 22 ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยมห่าวิทยาลัุ่ย เกษตรศาสตร์ 
ซ่ึ่�งแสด้งถ่งข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำลุ่่่มน้ำำ�า สภาพัทั�วไป สภาพัภูมิอากาศ ทรัพัยากรดิ้น้ำ พืั�น้ำที�การเกษตร
ทรัพัยากรป่าไม้ แลุ่ะชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า โครงสร้างพืั�น้ำฐาน้ำของลุ่่่มน้ำำ�า ความต้องการใช้น้ำำ�า  
แลุ่ะสภาพัปัญห่าด้้าน้ำทรัพัยากรน้ำำ�า ซ่ึ่�งผู้อ่าน้ำจะได้้รับ่ความรู้ ความเข้าใจ เกี�ยวกับ่ 
ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ รวมถ่งรับ่ทราบ่ปัญห่าแลุ่ะเห็่น้ำความสำาคัญของการจัด้การ
ทรัพัยากรน้ำำ�า ให้่เกิด้การร่วมมือแลุ่ะบู่รณาการกัน้ำท่กภาคส่วน้ำ เพืั�อให้่เกิด้การดู้แลุ่รักษา
ทรัพัยากรน้ำำ�าอย่างต่อเนื้ำ�อง

ส�ำนักงำนทรัพยำกรน�้ำแห่งชำติ
2564
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ข้้อมููลทั่วไป
❉ พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 13,370.96 ตารางกิโลุ่เมตร 
❉ จำาน้ำวน้ำลุ่่่มน้ำำ�าสาขา 9 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
❉ จังห่วัด้ใน้ำเขตลุ่่่มน้ำำ�า 5 จังห่วัด้

ข้้อมููลกำยภำพื้
❉ ความยาวลุ่ำาน้ำำ�าโด้ยประมาณ 240 กิโลุ่เมตร
❉ ระดั้บ่ความสูง 0 - 800 เมตร รทก.
❉ ปริมาณฝน้ำเฉลีุ่�ยรายปี 1,182.40 มิลุ่ลิุ่เมตร
❉  ปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยรายปี 3,424 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

(ฤดู้ฝน้ำ 3,041 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร, ฤดู้แลุ้่ง 383 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร)

โครุงกำรุพื้ัฒนำแหล�งน��ำ
❉ จำาน้ำวน้ำโครงการ 297 โครงการ
❉ ความจ่ 1,394 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,117,973 ไร่

ปรุิมูำณควำมูต้้องกำรุใช้น��ำ 2,771.35 ล้ำนลูกบุำศก์เมูต้รุ
❉ ด้้าน้ำเกษตรกรรม 2,664.42 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ปโภคบ่ริโภค 76.36 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
❉ ด้้าน้ำอ่ตสาห่กรรม 30.57 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร

รุหัสลุ�มูน��ำ
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ข้้อมููลด้้ำนเศรุษฐกิจและสังคมู
❉ จำาน้ำวน้ำประชากร 1,127,999 คน้ำ
❉ ครัวเรือน้ำ 506,650 ครัวเรือน้ำ
❉ เกษตรกรที�มีที�ทำากิน้ำเป็น้ำของตน้ำเอง 66,049 ครัวเรือน้ำ

ข้้อมููลด้้ำนสิ่งแวด้ล้อมู
❉ ทรัพัยากรป่าไม้ 2,308.36 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 
 1A 3,685.51 ตารางกิโลุ่เมตร
 1B 63.41 ตารางกิโลุ่เมตร
 2 1,290.78 ตารางกิโลุ่เมตร 
 3 1,195.53 ตารางกิโลุ่เมตร
 4 2,583.63 ตารางกิโลุ่เมตร
 5 4,465.71 ตารางกิโลุ่เมตร
❉ พืั�น้ำที�ช่่มน้ำำ�า 6 แห่่ง (3,215.99 ตารางกิโลุ่เมตร)

สภำพื้ปัญหำ
❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงอ่ทกภัย 7,309.50 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 4,715.96 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 2,358.10 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก 235.450 ตารางกิโลุ่เมตร

❉ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 13,119.67 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงน้้ำอย 2,584.76 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 4,980.42 ตารางกิโลุ่เมตร

 เสี�ยงมาก 5,554.49 ตารางกิโลุ่เมตร

พื้้�นที่เหมูำะสมูส�ำหรุับุกำรุชลปรุะทำนและกำรุเกษต้รุ
❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่พััฒน้ำาพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำ 737,913 ไร่

❉ พืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่ทำาการเกษตร 1,092,636 ไร่ 
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บทที่

1

1.1.1 สภำพภูมิิประเทศ

 ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ มีขน้ำาด้พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 13,365.67 ตารางกิโลุ่เมตร ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
จังห่วัด้ราชบ่่รี สม่ทรสงคราม เพัชรบ่่รี ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ แลุ่ะช่มพัร ลัุ่กษณะลุ่่่มน้ำำ�าวางตัวใน้ำแน้ำวตะวัน้ำตก -  
ตะวัน้ำออก โด้ยพืั�น้ำที�จะค่อยๆ ลุ่าด้เทลุ่งมาทางทิศตะวัน้ำออก แลุ่ะมีเทือกเขาเป็น้ำแน้ำวเขาเตี�ยๆ ที�ทำาให่้
เกิด้ที�ราบ่ระห่ว่างภูเขา ทางด้้าน้ำตะวัน้ำตกของลุ่่่มน้ำำ�าจะเป็น้ำเทือกเขาสูงซ่ึ่�งเป็น้ำต้น้ำกำาเนิ้ำด้ของแม่น้ำำ�าสาขา 
สายสำาคัญห่ลุ่ายสาย ถัด้เข้ามาทางตอน้ำกลุ่างของลุ่่่มน้ำำ�าจะมีลุ่ักษณะภูมิประเทศเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มแม่น้ำำ�า  
ซ่ึ่�งมีแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีไห่ลุ่ผ่าน้ำอ่างเก็บ่น้ำำ�าเขื�อน้ำแก่งกระจาน้ำแลุ่ะเขื�อน้ำเพัชร ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตอน้ำลุ่่างทางด้้าน้ำตะวัน้ำออก 
ของลุ่่่มน้ำำ�ามีลัุ่กษณะเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มชายฝั�งทะเลุ่ มีลุ่ำาน้ำำ�าสายสั�น้ำๆ กระจายอยู่ทั�วไป ซ่ึ่�งลุ่ำาน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่ 
จะไห่ลุ่ลุ่งสู่แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีแลุ่ะออกทะเลุ่
 ทางตอน้ำลุ่่างของลุ่่่มน้ำำ�าใน้ำเขตจังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ลัุ่กษณะภูมิประเทศทางด้้าน้ำตะวัน้ำตกส่ด้ 
จะเป็น้ำเทือกเขา ซ่ึ่�งเป็น้ำต้น้ำน้ำำ�าของลุ่ำาน้ำำ�าต่างๆ ถัด้เข้ามาทางตะวัน้ำออกจะเป็น้ำพืั�น้ำที�แบ่บ่เชิงเขาถ่งลูุ่กคลืุ่�น้ำลุ่อน้ำชัน้ำ  
ยาวไปตามแน้ำวเห่น้ำือ - ใต้ ต่อมาจะมีลัุ่กษณะพืั�น้ำที�แบ่บ่ลูุ่กคลืุ่�น้ำลุ่อน้ำชัน้ำถ่งลุ่อน้ำลุ่าด้ ซ่ึ่�งเป็น้ำพืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่ 
ของลุ่่่มน้ำำ�า ประกอบ่ไปด้้วยพืั�น้ำที�แบ่บ่ที�ราบ่เชิงเขา ห่รือพืั�น้ำที�แบ่บ่เนิ้ำน้ำตะกอน้ำรูปพััด้ติด้ต่อกัน้ำยาวไปตามแน้ำว
ทิศเห่นื้ำอถ่งทิศใต้ส่ด้ของลุ่่่มน้ำำ�ามีภเูขาโด้ด้กระจายเป็น้ำห่ยอ่มๆ ด้้าน้ำตะวัน้ำออกส่ด้จะเป็น้ำพืั�น้ำที�ราบ่ชายฝั�งทะเลุ่
เป็น้ำแถบ่ยาวแคบ่ๆ จากอำาเภอห่วัหิ่น้ำ มาถ่งช่วงกลุ่างของอำาเภอเมืองประจวบ่ครีีขัน้ำธ์ิแลุ่ะอีกช่วงห่น่้ำ�งที�บ่ริเวณ
อำาเภอบ่างสะพัาน้ำ ชายฝั�งทะเลุ่ของลุ่่่มน้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่เป็น้ำห่าด้โคลุ่น้ำห่รือทรายปน้ำโคลุ่น้ำ มีห่าด้ทรายเป็น้ำบ่างแห่่ง 
 ลุ่ำาน้ำำ�าสาขาที�สำาคัญใน้ำเขตจังห่วัด้เพัชรบ่่รี ได้้แก่ แม่น้ำำ�าบ่างกลุ่อย ต้น้ำกำาเน้ำิด้จากเทือกเขาตะน้ำาวศรี 
ทางทิศตะวัน้ำตกเฉียงเห่นื้ำอของลุ่่่มน้ำำ�า แลุ่ะไห่ลุ่ลุ่งมาทางทิศตะวัน้ำออกเฉียงใต้บ่รรจบ่กับ่แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รี 
ที�บ่ริเวณใกลุ้่บ้่าน้ำห้่วยครก อำาเภอแก่งกระจาน้ำ ห้่วยแม่ประโด้น้ำ มีต้น้ำกำาเนิ้ำด้จากเทือกเขาทางด้้าน้ำเห่นื้ำอของ 
ลุ่่่มน้ำำ�า ไห่ลุ่มาบ่รรจบ่กับ่แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีที�บ้่าน้ำประตูผี อำาเภอแก่งกระจาน้ำ ห้่วยแม่ประจัน้ำต์ มีต้น้ำกำาเนิ้ำด้จาก 
เทือกเขาทางด้้าน้ำเห่นื้ำอของลุ่่่มน้ำำ�า ไห่ลุ่ผ่าน้ำอำาเภอห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่องมารวมกับ่แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีที�บ้่าน้ำท่าชิก  
อำาเภอท่ายาง ห้่วยผาก มีต้น้ำกำาเนิ้ำด้จากภูเขาอ่างแก้ว แลุ่ะภูเขาน้ำำ�าห่ยด้ทางตอน้ำใต้ของลุ่่่มน้ำำ�า ไห่ลุ่มาบ่รรจบ่
กับ่แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีบ่ริเวณใกลุ้่บ้่าน้ำวังมะลุ่ะกอ

1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน�้า

ข้้อมููลพื้้�น้ำฐ�น้ำล่�มูน้ำำ��

1ลุ่่่มิน�ำ้เพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์



 1.1.2 ระบุบุลุ่่่มิน�้ำ

 การแบ่่งลุ่่่มน้ำำ�าสาขาใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี-ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ได้้กำาห่น้ำด้ตามผลุ่การศ่กษาของโครงการศ่กษา
ทบ่ทวน้ำการแบ่่งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การบ่ริห่ารจัด้การทรัพัยากรน้ำำ�า แลุ่ะผลุ่กระทบ่จากการแบ่่ง
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยสำานั้ำกงาน้ำทรัพัยากรน้ำำ�าแห่่งชาติ ปี 2562 ซ่ึ่�งใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ แบ่่งเป็น้ำ  
9 ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา คือ แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีตอน้ำบ่น้ำ ห้่วยแม่ประจัน้ำ แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีตอน้ำลุ่่าง แม่น้ำำ�าปราณบ่่รี (ลุ่่่มน้ำำ�าสาขา)  
คลุ่องเขาแด้ง คลุ่องก่ย ชายฝั�งทะเลุ่ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิส่วน้ำที� 1 คลุ่องบ่างสะพัาน้ำให่ญ่ ชายฝั�งทะเลุ่ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
ส่วน้ำที� 2 รายลุ่ะเอียด้ของแต่ลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งใน้ำตารางที� 1.1.2-1 ขอบ่เขตลุ่่่มน้ำำ�าสาขาแสด้งได้้ดั้งรูปที�  
1.1.2-1 ตามลุ่ำาดั้บ่

ห่มายเห่ต่* พืั�น้ำที�ข้างเคียงประกอบ่ด้้วยพืั�น้ำที�จังห่วัด้อื�น้ำๆ ที�มีพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ที�อยูใ่น้ำลุ่่่มน้ำำ�าห่ลัุ่กน้้ำอยกว่า 1% ของพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่นั้ำ�น้ำๆ 
  โด้ยพืั�น้ำที�จังห่วัด้ วัด้จากขอบ่เขตจังห่วัด้ของกรมการปกครอง ปี 2561 ด้้วยระบ่บ่พิักัด้ UTM WGS84 Zone47

ตำรำงที� 1.1.1-1 รำยลุ่ะเอีียดขัอีงจังหวัดในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 สำหรับในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม่น้ำส่วนใหญ่จะเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ได้แก่ แม่น้ำ

ปราณบุรี ซึ่งมีต้นกำเนิดอยู่ที่ตอนใต้ของภูเขาพะเนินทุ่งในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลขนาน
กับทิวเขาตะนาวศรีลงมาทางใต้แล้วเบนออกมาลงอ่าวไทยที่ อำเภอปราณบุรี  แม่น้ำบางสะพานซึ่งมี
ต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาตะนาวศรีในอำเภอบางสะพาน และคลองกุยในเขตอำเภอกุยบุรี  รายละเอียด
ของจังหวัดในลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.1.1-1 

 

ตารางท่ี 1.1.1-1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต*ุ พื้นที่ขา้งเคียงประกอบดว้ยพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่มีพื้นที่ตำบลทีอ่ยู่ในลุ่มน้ำหลักน้อยกว่า 1% ของพื้นที่ตำบลนั้นๆ  
โดยพื้นที่จังหวัด วัดจากขอบเขตจังหวัดของกรมการปกครอง ป ี2561 ด้วยระบบพิกัด UTM WGS84 Zone47 

1.1.2 ระบบลุ่มน้ำ 
การแบ่งลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดตามผลการศึกษาของ

โครงการศึกษาทบทวนการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่ เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
และผลกระทบจากการแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเป็น 9 ลุ่มน้ำสาขา คือ แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำ
เพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) คลองเขาแดง คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
ส่วนที่ 1 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ำ
สาขาแสดงในตารางที่ 1.1.2-1 ขอบเขตลุ่มน้ำสาขาแสดงได้ดังรูปที่ 1.1.2-1 ตามลำดับ 

 

จังหวัด 
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้ำ ร้อยละของ ร้อยละของ 

(ตร.กม.) (ไร่) พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
ราชบุรี 576.62     360,389            11.12             4.31  
สมุทรสงคราม     169.39    105,866            40.78             1.27  
เพชรบุรี 6,176.38  3,860,239            99.99           46.19  
ประจวบคีรีขันธ์ 6,130.67  3,831,666            95.45           45.85  
ชุมพร  314.72     196,698             5.24             2.35  
ข้างเคียง*     3.18        1,988               0.02  
รวม 13,370.96  8,354,859          100.00  

 สำาห่รับ่ใน้ำเขตจังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ แม่น้ำำ�าส่วน้ำให่ญ่จะเป็น้ำแม่น้ำำ�าสายสั�น้ำๆ ได้้แก่ แม่น้ำำ�าปราณบ่่รี  
ซ่ึ่�งมีต้น้ำกำาเนิ้ำด้อยู่ที�ตอน้ำใต้ของภูเขาพัะเนิ้ำน้ำท่่งใน้ำเขตอำาเภอท่ายาง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ไห่ลุ่ขน้ำาน้ำกับ่ 
ทิวเขาตะน้ำาวศรีลุ่งมาทางใต้แลุ้่วเบ่น้ำออกมาลุ่งอ่าวไทยที� อำาเภอปราณบ่่รี แม่น้ำำ�าบ่างสะพัาน้ำ ซ่ึ่�งมีต้น้ำกำาเนิ้ำด้ 
อยู่ที�เทือกเขาตะน้ำาวศรีใน้ำอำาเภอบ่างสะพัาน้ำ แลุ่ะคลุ่องก่ยใน้ำเขตอำาเภอก่ยบ่่รี รายลุ่ะเอียด้ของจังห่วัด้ 
ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิได้้แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.1-1

2 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



ตำรำงที� 1.1.2-1 รำยลุ่ะเอีียดขัอีงลุ่่่มิน�้ำสำขัำในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 

 
 
 

1.1.4 ปริมาณน้ำท่า 
ปริมาณน้ำท่าของลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือนและรายปีของสถานีวัดน้ำท่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำตั้งแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้ำฝน ได้สมการความสัมพันธ์ดังนี้  
    QM = 0.6273 A 0.8569  (R2 = 0.907) 
  เมื่อ  QM  คือ  ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย , ล้านลูกบาศก์เมตร 
    A คือ พ้ืนที่รับน้ำฝน, ตารางกิโลเมตร 

สรุปลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 3,424 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เป็นปริมาณน้ำท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม) เฉลี่ย 3,041 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 88.8 ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี โดยแยกเป็นรายลุ่มน้ำสาขาดังตารางที่ 1.1.3-1  
 

ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ในลุ่มน้้ำหลัก จังหวัด อ้ำเภอ

1 1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน 3,475.57 2,172,231 25.99            รำชบุรี บ้ำนคำ
เพชรบุรี หนองหญ้ำปล้อง ชะอ้ำ ท่ำยำง ท่ำยำง 

แก่งกระจำน
ประจวบคีรีขันธ์ ปรำณบุรี หัวหิน

2 1802 ห้วยแมป่ระจัน 1,123.14 701,960 8.40             รำชบุรี ปำกท่อ บ้ำนคำ
เพชรบุรี เขำย้อย หนองหญ้ำปล้อง ท่ำยำง บ้ำนลำด 

แก่งกระจำน
3 1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 1,605.07 1,003,167 12.00            รำชบุรี ปำกท่อ

สมทุรสงครำม เมอืงสมทุรสงครำม อัมพวำ
เพชรบุรี เมอืงเพชรบุรี เขำย้อย หนองหญ้ำปล้อง 

ท่ำยำง บ้ำนลำด บ้ำนแหลม
4 1804 2,917.28 1,823,302 21.82            เพชรบุรี ชะอ้ำ ท่ำยำง แก่งกระจำน

ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ปรำณบุรี หัวหิน สำมร้อยยอด
5 1805 คลองเขำแดง 653.59 408,492 4.89             ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ปรำณบุรี สำมร้อยยอด สำมร้อยยอด
6 1806 คลองกุย 705.88 441,175 5.28             ประจวบคีรีขันธ์ เมอืงประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี สำมร้อยยอด
7 1807 ชำยฝ่ังทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1
1,703.93 1,064,959 12.74            ประจวบคีรีขันธ์ เมอืงประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ทับสะแก 

บำงสะพำน
8 1808 คลองบำงสะพำนใหญ่ 487.81 304,883 3.65             ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย
9 1809 693.40 433,377 5.19             ประจวบคีรีขันธ์ บำงสะพำน บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย

ชุมพร ปะทิว
10 18-is เพชรบุรี-

ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)
5.28 3,301 0.04             ชุมพร ปะทิว

13,370.96 8,356,847 100.00         

พ้ืนทีลุ่่มน้้ำสำขำ ครอบคลุมพ้ืนที ่(ทัง้หมด และ/หรือบำงส่วน)ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ

รวม

ชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2

แมน่้้ำปรำณบุรี (ลุ่มน้้ำ
สำขำ)
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รูปที� 1.1.2-1 ขัอีบุเขัตลุ่่่มิน�้ำสำขัำในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

4 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



1.1.3 ปริมิำณฝน

 ปริมาณฝน้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยใน้ำรอบ่ 30 ปี (ปี 2531 - 2560) ของลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
มีปริมาณฝน้ำเฉลีุ่�ยเท่ากับ่ 1,161.2 มิลุ่ลิุ่เมตร ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำส่วน้ำให่ญ่จะเกิด้ข่�น้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝน้ำระห่ว่างเดื้อน้ำ
พัฤษภาคมถ่งเดื้อน้ำต่ลุ่าคม คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 78.7 โด้ยเดื้อน้ำที�มีฝน้ำตกสูงส่ด้ ได้้แก่ เดื้อน้ำต่ลุ่าคม มีปริมาณฝน้ำเฉลีุ่�ย  
256.8 มิลุ่ลิุ่เมตร ซ่ึ่�งปริมาณฝน้ำรายเดื้อน้ำเฉลีุ่�ยรอบ่ 30 ปีของลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิแลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�าสาขา
แสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.1.3-1 

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ตำรำงที� 1.1.3-1 ปริมิำณฝนแลุ่ะปริมิำณน�้ำท่ำเฉลีุ่�ยรอีบุ 30 ปี 
ขัอีงลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์แลุ่ะลุ่่่มิน�้ำสำขัำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

ตารางที ่1.1.3-1 ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรอบ 30 ปี ของลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
และลุ่มน้ำสาขา 

 
  หมายเหตุ : 1. ปริมาณน้ำฝน ตั้งแต่ปี 2531 – 2560 
 2. ปริมาณน้ำท่า ตั้งแต่ปี 2500 – 2560 

 

1.1.1 อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน 
จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาการใหน้้ำของชั้นน้ำบาดาลมาตราส่วน 1:100,000 ในพ้ืนท่ีศึกษา

สรุปได้ว่า ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่ที่คุณภาพน้ำบาดาลเหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์
เท่ากับ 10,270.26 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับร้อยละ 76.84 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยส่วนใหญ่มีศักยภาพ
การให้น้ำบาดาล 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 5,025.27 ตารางกิโลเมตร หรือ
เท่ากับร้อยละ 37.60 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ รองลงมาคือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล น้อยกว่า 2  10 -20 
และ มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามลำดับ โดยครอบคลุมพ้ืนที่ 4,896.54  248.13 และ 
100.31 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ หรือเท่ากับร้อยละ 36.64  1.86 และ 0.75 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
ตามลำดับ โดยแสดงศักยภาพน้ำบาดาลในบริเวณพ้ืนที่ศึกษามาตราส่วน 1:100,000 สามารถแสดงได้ตาม
รูปที่ 1.1.5-1 

 
 
 

ฝนรำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมำณน้้ำท่ำต่อหน่วยพ้ืนที่
เฉล่ีย, มม. (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (พ.ค.-ต.ค.) (เม.ย.-พ.ย.) (ลิตร/วินำที/ตร.กม.)

แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน 1,099.6 890.9 208.6 1589.9 1365.8 224.2 14.5
ห้วยแมป่ระจัน 1,230.8 981.8 249.0 173.2 168.8 4.5 4.9
แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 1,225.0 1,004.3 220.7 196.5 188.9 7.7 3.9
แมน่้้ำปรำณบุรี (ลุ่มน้้ำสำขำ) 1,050.3 858.0 192.3 537.7 497.2 40.5 5.8
คลองเขำแดง 1,164.8 940.9 223.9 65.2 59.5 5.6 3.2
คลองกุย 1,041.5 835.8 205.8 59.1 53.4 5.6 2.7
ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที ่1 1,049.4 839.5 209.9 429.1 373.5 55.6 8.0
คลองบำงสะพำนใหญ่ 1,352.0 945.9 406.1 198.6 181.5 17.1 12.9
ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที ่2 1,931.0 1,149.6 781.4 175.1 152.5 22.6 8.0
เพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์ (ลุ่มน้้ำหลัก) 1,161.2 913.5 247.7 3424.4 3041.0 383.4 8.1

ลุ่มน้้ำสำขำ
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี, มม. ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉล่ีย 30 ปี (ล้ำน ลบ.ม.)

รวมทัง้ปี

ห่มายเห่ต่* : 1. ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำ ตั�งแต่ปี 2531 - 2560  
 2. ปริมาณน้ำำ�าท่า ตั�งแต่ปี 2509 - 2560
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เมื�อ Q
M
 คือ ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ย, ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 

 A   คือ พืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝน้ำ, ตารางกิโลุ่เมตร 

Q
M
 = 0.6273 A 0.8569   (R2 = 0.907)

 สร่ปลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิมีปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยปีลุ่ะ 3,424 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร เป็น้ำปริมาณ
น้ำำ�าท่าใน้ำฤดู้ฝน้ำ (เดื้อน้ำพัฤษภาคมถ่งเดื้อน้ำธัิน้ำวาคม) เฉลีุ่�ย 3,041 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 88.8  
ของปริมาณน้ำำ�าท่าเฉลีุ่�ยทั�งปี โด้ยแยกเป็น้ำรายลุ่่่มน้ำำ�าสาขาดั้งตารางที� 1.1.3-1 

1.1.4 ปริมิำณน�้ำท่ำ

 ปริมาณน้ำำ�าท่าของลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ จากการรวบ่รวมแลุ่ะวิเคราะห์่ข้อมูลุ่ปริมาณน้ำำ�าท่า
รายเดื้อน้ำแลุ่ะรายปีของสถานี้ำวัด้น้ำำ�าท่า ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าตั�งแต่ปี 2500 - 2560 การวิเคราะห์่ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่าง
ปริมาณน้ำำ�าท่ารายปีเฉลีุ่�ยแลุ่ะพืั�น้ำที�รับ่น้ำำ�าฝน้ำ ได้้สมการความสัมพััน้ำธ์ิดั้งนี้ำ� 

1.1.5 อ่ีทกธ์รณีวิทยำแลุ่ะน�้ำใต้ดิน

 จากแผน้ำที�อ่ทกธิรณีวิทยาการให้่น้ำำ�าของชั�น้ำน้ำำ�าบ่าด้าลุ่มาตราส่วน้ำ 1:100,000 ใน้ำพืั�น้ำที�ศ่กษาสร่ปได้้ว่า  
ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี-ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิมีพืั�น้ำที�ที�ค่ณภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เห่มาะสำาห่รับ่การน้ำำามาใช้ประโยชน์้ำเท่ากับ่ 
10,270.26 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 76.84 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า โด้ยส่วน้ำให่ญ่มีศักยภาพัการให้่น้ำำ�าบ่าด้าลุ่ 
2-10 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อชั�วโมง โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 5,025.27 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 37.60  
ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า รองลุ่งมาคือ พืั�น้ำที�ที�มีศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ น้้ำอยกว่า 2 10-20 แลุ่ะ มากกว่า 20 ลูุ่กบ่าศก์เมตร
ต่อชั�วโมง ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 4,896.54  248.13 แลุ่ะ 100.31 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ ห่รือ
เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 36.64 1.86 แลุ่ะ 0.75 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ตามลุ่ำาดั้บ่ โด้ยแสด้งศักยภาพัน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ใน้ำบ่ริเวณ 
พืั�น้ำที�ศ่กษามาตราส่วน้ำ 1:100,000 สามารถแสด้งได้้ตามรูปที� 1.1.5-1
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ห่น่้ำวย : ตร.กม.

รูปที� 1.1.5-1 ศักยภำพน�้ำบุำดำลุ่ในบุริเวณพ้้นที�ลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์
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 สำานั้ำกงาน้ำสิ�งแวด้ลุ้่อมภาคที� 8  
(ราชบ่่รี) ได้้ด้ำาเนิ้ำน้ำการรวบ่รวมข้อมูลุ่ 
สถาน้ำการณ์ การเฝ้าระวังแลุ่ะตรวจวัด้ 
ค่ณภาพัสิ�งแวด้ลุ้่อม ประจำาปี 2561  
ครอบ่คลุ่่ม  2  ลุ่่่มน้ำำ�าห่ ลัุ่ก  ไ ด้้แ ก่  
ลุ่่่มน้ำำ�าแม่กลุ่องลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี-ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ  
พืั�น้ำที�ครอบ่คลุ่่มทั�งห่มด้ 5 จังห่วัด้ ได้้แก่ จังห่วัด้กาญจน้ำบ่่รี  
ราชบ่่รี สม่ทรสงคราม เพัชรบ่่รี ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
ซ่ึ่�งพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ  สร่ปผลุ่ 
ได้้ดั้งนี้ำ�
 1) แ ม่น้ำำ�า เ พัชร บ่่ รี  กำาห่น้ำด้มาตรฐาน้ำ 
ค่ณภาพัน้ำำ�าให้่ แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีตอน้ำลุ่่าง ตั�งแต่ 
ปากแม่น้ำำ�าบ่ริเวณบ้่าน้ำแห่ลุ่ม ตำาบ่ลุ่บ้่าน้ำแห่ลุ่ม  
อำาเภอบ้่าน้ำแห่ลุ่ม จังห่วัด้เพัชรบ่่รี กิโลุ่เมตรที� 0  
จน้ำถ่งท้ายเขื�อน้ำเพัชรบ่่รี บ่ริเวณบ้่าน้ำคอลุ่ะออม  
ตำาบ่ลุ่ท่าแลุ่ง อำาเภอท่ายาง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี กิโลุ่เมตร 
ที� 61 เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าประเภทที� 3 แห่ลุ่่งน้ำำ�าเพืั�อการเกษตร 
แลุ่ะแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีตอน้ำบ่น้ำ ตั�งแต่ท้ายเขื�อน้ำเพัชรบ่่รี 
บ่ริเวณบ้่าน้ำคอลุ่ะออม ตำาบ่ลุ่ท่าแลุ่ง อำาเภอท่ายาง 
จังห่วัด้เพัชรบ่่รี กิโลุ่เมตรที� 61 จน้ำถ่งแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รี 
ท้ายเขื�อน้ำแก่งกระจาน้ำ ตำาบ่ลุ่แก่งกระจาน้ำ อำาเภอ 
แก่งกระจาน้ำ จังห่วัด้เพัชรบ่่รี กิโลุ่เมตรที� 118  
เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าประเภทที� 2 แห่ลุ่่งน้ำำ�าเพืั�อการอน่้ำรักษ์
สัตว์น้ำำ�า การประมง การว่ายน้ำำ�า แลุ่ะกีฬาทางน้ำำ�า  
ค่าเฉลีุ่�ยค่ณภาพัน้ำำ�าแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีส่วน้ำให่ญ่ตำ�ากว่า
เกณฑ์์มาตรฐาน้ำค่ณภาพัน้ำำ�าที�กำาห่น้ำด้ ซ่ึ่�งมีดั้ชนี้ำชี�วัด้ 
ค่ณภาพัน้ำำ�าที� เป็น้ำปัญห่า ได้้แก่ ปริมาณความ
สกปรกใน้ำรูปสารอิน้ำทรีย์ (BOD) ปริมาณแบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มโคลิุ่ฟอร์ม-ทั�งห่มด้ (TCB) แลุ่ะปริมาณแบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มฟีคัลุ่โคลิุ่ฟอร์ม (FCB) โด้ยเฉพัาะแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รี
ตอน้ำลุ่่างบ่ริเวณปากแม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รี  ซ่ึ่�งน่้ำาจะมีสาเห่ต่
มาจากน้ำำ�าทิ�งช่มชน้ำ รวมทั�งสถานี้ำประกอบ่อื�น้ำๆ  
ที�ตั�งอยู่ใน้ำเขตอำาเภอเมือง แลุ่ะอำาเภอบ้่าน้ำแห่ลุ่ม 
จังห่วัด้เพัชรบ่่รี 

 2) แม่น้ำำ�าปราณบ่่รี ตั�งแต่บ่ริเวณปากแม่น้ำำ�า
ปราณบ่่รี ห่มู่ที� 2 บ้่าน้ำปากน้ำำ�าปราณ อำาเภอ
ปราณบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ กิโลุ่เมตรที� 0 
จน้ำถ่งแม่น้ำำ�าปราณบ่่รี บ่ริเวณท้ายเขื�อน้ำ ปราณบ่่รี 
ห่มู่ที� 8 บ้่าน้ำวังวน้ำชลุ่ประทาน้ำ ตำาบ่ลุ่ห่น้ำองน้ำาแต้ม 
อำาเภอปราณบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ กิโลุ่เมตรที�  
158 กำาห่น้ำด้เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าประเภทที� 2 ห่มายถ่ง 
แห่ลุ่่งน้ำำ�าเพืั�อการอน่้ำรักษ์สัตว์น้ำำ�า การประมง การว่ายน้ำำ�า 
แลุ่ะกีฬาทางน้ำำ�า พับ่ว่า ค่าเฉลีุ่�ยค่ณภาพัน้ำำ�าแม่น้ำำ�า
ปราณบ่่รีตำ�ากว่ามาตรฐาน้ำค่ณภาพัน้ำำ�าที�กำาห่น้ำด้ 
ดั้ชนี้ำชี� วัด้ค่ณภาพัน้ำำ�าที�เป็น้ำปัญห่า คือ ปริมาณ
ออกซิึ่เจน้ำที�ลุ่ะลุ่ายใน้ำน้ำำ�า (DO) ปริมาณความสกปรก 
ใน้ำรูปสารอิน้ำทรีย์ (BOD) ปริมาณแบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มโคลิุ่ฟอร์ม-ทั�งห่มด้ (TCB) แลุ่ะปริมาณแบ่คทีเรีย 
กลุ่่่มฟีคัลุ่โคลิุ่ฟอร์ม (FCB) โด้ยเฉพัาะบ่ริเวณสะพัาน้ำ 
ถน้ำน้ำเพัชรเกษม ห่มู่ 6 กิโลุ่เมตรที� 256 บ้่าน้ำโรงสูบ่  
ตำาบ่ลุ่เขาน้้ำอย อำาเภอปราณบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ   
มีค่าเฉลีุ่�ยค่อน้ำข้างสูง ซ่ึ่�งน่้ำาจะมีสาเห่ต่มาจากน้ำำ�าทิ�ง 
ช่มชน้ำรวมถ่งสถาน้ำประกอบ่การอื�น้ำๆ ที�ตั�งอยู่ใน้ำ 
เขตปราณบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
 3) แม่น้ำำ�าก่ยบ่่รี ตั�งแต่บ่ริเวณปากแม่น้ำำ�าก่ยบ่่รี 
ห่มู่ที� 1 ห่มู่บ้่าน้ำปากคลุ่องเกลีุ่ยว ตำาบ่ลุ่บ่่อน้ำอก 
อำาเภอเมืองประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
กิโลุ่เมตรที� 0 จน้ำถ่งบ่ริเวณที� 2 บ้่าน้ำบ่น้ำ ตำาบ่ลุ่ก่ยบ่่รี 
อำาเภอก่ยบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ กิโลุ่เมตรที� 10 
กำาห่น้ำด้เป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำประเภทที� 3 แห่ลุ่่งน้ำำ�า 
เพืั�อการเกษตร พับ่ว่า ค่าเฉลีุ่�ยค่ณภาพัน้ำำ�าแม่น้ำำ�าก่ยบ่่รี 
อ ยู่ใน้ำเกณฑ์์ค่ณภาพัที�กำาห่น้ำด้ ไม่มีดั้ชนี้ำชี� วัด้ 
ค่ณภาพัน้ำำ�าที�เป็น้ำปัญห่า 

1.1.6 ค่ีณภำพน�้ำ

8 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



1.2 ทรััพยากรัดิินและการัใช้้ปรัะโยช้น์ท่�ดิิน
1.2.1 ทรัพยำกรดิน

 จากแผน้ำที�ช่ด้ดิ้น้ำของกรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ มาตราส่วน้ำ 1:25,000 พับ่ว่า ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
มีทั�งห่มด้ 49 กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำ โด้ยกลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำที�คลุ่่มพืั�น้ำที�มากลุ่ำาดั้บ่ที� 1 - 3 ได้้แก่

 1) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 29 คือ 
กลุ่่่มดิ้1) กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำที� 48 คือ 
ก ลุ่่่ ม ดิ้น้ำ ตื� น้ำ ถ่ ง ก้ อน้ำ หิ่น้ำห่ รือ 
เศษหิ่น้ำ แลุ่ะอาจพับ่ชั�น้ำหิ่น้ำพืั�น้ำ 
ภายใน้ำความลุ่่ก 150 ซึ่ม. จากผิวดิ้น้ำ 
ปฏิิกิริยาดิ้น้ำเป็น้ำกรด้ถ่งเป็น้ำกลุ่าง 
การระบ่ายน้ำำ�า ดี้  ความอ่ด้ม 
สมบู่รณ์ตำ�า  ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 
789.96 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือ 
493,722 ไร่ คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 5.91 
ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

 2) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 36 คือ 
ก ลุ่่่ม ดิ้น้ำ ร่ วน้ำลุ่ะ เอี ยด้ ลุ่่ก ถ่ ง 
ลุ่่กมากที�เกิด้จากตะกอน้ำลุ่ำาน้ำำ�า
ห่รือวัตถ่ต้น้ำกำาเนิ้ำด้ดิ้น้ำเนื้ำ�อห่ยาบ่ 
ปฏิิกิริยาดิ้น้ำกลุ่างห่รือเป็น้ำด่้าง 
การระบ่ายน้ำำ�าดี้ถ่งดี้ปาน้ำกลุ่าง 
ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�าถ่งปาน้ำกลุ่าง  
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 745.60 ตาราง
กิโลุ่เมตร ห่รือ 466,001 ไร่  
คิด้ เ ป็น้ำ ร้อยลุ่ะ 5 .58 ของ 
พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า 

 3) กลุ่่�มช่้ดิดิิน้ำท่ั่� 56 คือ 
กลุ่่่มดิ้น้ำลุ่่กปาน้ำกลุ่างถ่งชั�น้ำหิ่น้ำพืั�น้ำ 
เศษหิ่น้ำห่รือลูุ่กรังปฏิิกิริยาดิ้น้ำ 
เป็น้ำกรด้จัด้ การระบ่ายน้ำำ�าดี้ถ่งดี้
ปาน้ำกลุ่าง ความอ่ด้มสมบู่รณ์ตำ�า 
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 567.01 ตาราง
กิโลุ่เมตร ห่รือ 354,382 ไร่  
คิด้เป็น้ำร้อยลุ่ะ 4.24 ของพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�า 
 รายลุ่ะเอียด้กลุ่่่มช่ด้ดิ้น้ำ 
ดั้งที�แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.2.1-1

9ลุ่่่มิน�ำ้เพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์



รูปที� 1.2.1-1 กลุ่่่มิช่ดดินขัอีงลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

10 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ
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ลุ่มน ้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 

1.2.2 กำรใช้ประโยชน์ที�ดิน

 จ า ก แ ผ น้ำ ที� ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น้ำ์ ที� ดิ้ น้ำ ปี 
2559 - 2560 ได้้แสด้งการกระจายตัวของพืั�น้ำที� 
การใช้ประโยชน์้ำที�ดิ้น้ำแต่ลุ่ะประเภทไว้ใน้ำรูปที� 
1.2.2-1 สามารถน้ำำามาวิเคราะห์่ห่าการใช้ประโยชน์้ำ
ที�ดิ้น้ำชนิ้ำด้ต่างๆ ได้้ดั้งแสด้งไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-1 
โด้ยมีพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การพััฒน้ำาเป็น้ำพืั�น้ำที�

ชลุ่ประทาน้ำรวม 0.738 ลุ้่าน้ำไร่ แลุ่ะพืั�น้ำที�ที�เห่มาะสม 
สำาห่รับ่ทำาการเกษตรอยู่รวมเท่ากับ่ 1.093 ลุ้่าน้ำไร่ 
ดั้งแสด้งพืั�น้ำที�เห่มาะสมสำาห่รับ่การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะ
ทำาการเกษตรไว้ใน้ำรูปที� 1.2.2-2 แลุ่ะสร่ปตัวเลุ่ขพืั�น้ำที� 
เห่มาะสมสำาห่รับ่การชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะทำาการเกษตร 
แลุ่ะพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำไว้ใน้ำตารางที� 1.2.2-2

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ตำรำงที� 1.2.2-1 กำรใช้ประโยชน์ที�ดินชนิดต่ำงๆ ปี 2559-2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2560) 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพ้ืนที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 
 
 

พ้ืนทีเ่กษตรกรรม

พ้ืนทีน่ำ พืชไร่ ไมยื้นต้น ไมผ้ล พืชสวน
ทุง่หญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนที่
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

711.01 864.90 1,720.61 1,100.63 1,245.11 56.88 31.92 1.77 314.91 0.01 6,313.48 235.34 734.28 N/A 13,365.67
165.78 96.68 227.27 90.10 171.24 12.39 2.43 - 3.32 - 2,469.65 77.00 155.10 N/A 3,475.57
32.30 33.29 194.45 82.63 111.34 13.30 1.86 - 0.09 - 560.45 23.38 70.06 N/A 1,123.14

177.96 599.24 49.19 45.98 135.38 23.16 15.37 0.15 179.30 0.01 175.39 36.52 161.01 N/A 1,605.07
133.86 17.39 498.81 166.51 84.14 6.61 3.08 - 10.69 - 1,830.79 46.36 116.74 N/A 2,917.28
36.65 47.90 135.99 60.67 70.39 0.20 1.65 0.11 66.07 - 138.29 5.47 89.14 N/A 653.59
24.85 33.02 98.73 35.12 49.75 0.47 1.55 0.04 28.06 - 397.77 12.20 22.50 N/A 705.88
97.22 30.99 231.96 224.70 440.94 0.73 4.64 1.48 16.94 - 520.19 24.05 95.94 N/A 1,703.93
22.01 4.31 24.21 184.23 97.56 0.01 0.17 - 1.07 - 142.86 5.66 5.15 N/A 487.81
20.38 2.08 260.00 210.69 84.36 - 1.17 - 9.36 - 78.10 4.71 18.64 N/A 693.40
- - - - - - - - - - 1.75 0.01 - N/A 5.28

รหัส/ชื่อลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนทีก่ำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนที่
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนทีป่่ำไม้ พ้ืนทีน่้้ำ
พ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมทัง้หมด

1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ )
1805 คลองเขำแดง

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน
1802 ห้วยแมป่ระจัน

1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)

1806 คลองกุย
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่

พ้ืนทีเ่หมำะสมส้ำหรับ พ้ืนทีช่ลประทำน
พัฒนำพ้ืนทีช่ลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1,180.66 0.7379 1,748.22 1.0926 1,320.42 0.8253
1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน 164.02 0.1025 195.91 0.1224 175.85 0.1099
1802 ห้วยแมป่ระจัน 72.72 0.0454 38.02 0.0238 0.00 0.0000
1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 780.28 0.4877 151.09 0.0944 704.02 0.4400
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ ) 46.64 0.0292 446.00 0.2788 78.79 0.0492
1805 คลองเขำแดง 41.86 0.0262 184.21 0.1151 162.93 0.1018
1806 คลองกุย 41.69 0.0261 67.95 0.0425 96.84 0.0605
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1 7.35 0.0046 388.07 0.2425 97.88 0.0612
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่ 5.79 0.0036 79.85 0.0499 0.00 0.0000
1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2 20.32 0.0127 197.11 0.1232 4.10 0.0026

ลุ่มน้้ำสำขำ

ข้อมูลุ่ : กรมกรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2560)



รูปที� 1.2.2-1 แสดงกำรกระจำยตัวขัอีงพ้้นที�กำรใช้ประโยชน์ที�ดิน ปี 2560

12 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



ห่น่้ำวย : ตร.กม.

ตำรำงที� 1.2.2-2 พ้้นที�เหมิำะสมิส�ำหรับุกำรชลุ่ประทำนแลุ่ะท�ำกำรเกษตร แลุ่ะพ้้นที�ชลุ่ประทำน

ข้อมูลุ่ : กรมชลุ่ประทาน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
13 

ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

ตารางท่ี 1.2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ปี 2559-2560 
หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมพัฒนาท่ีดิน (ปี 2560) 

ตารางที่ 1.2.2-2 พ้ืนที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานและทำการเกษตร และพ้ืนที่ชลประทาน 
หน่วย : ตร.กม. 

 

 

ข้อมูล : กรมชลประทาน 
 
 
 

พ้ืนทีเ่กษตรกรรม

พ้ืนทีน่ำ พืชไร่ ไมยื้นต้น ไมผ้ล พืชสวน
ทุง่หญ้ำ
เล้ียงสัตว์

พืชน้้ำ
สถำนที่
เพำะเล้ียง
สัตว์น้้ำ

เกษตร
ผสม
ผสำน

711.01 864.90 1,720.61 1,100.63 1,245.11 56.88 31.92 1.77 314.91 0.01 6,313.48 235.34 734.28 N/A 13,365.67
165.78 96.68 227.27 90.10 171.24 12.39 2.43 - 3.32 - 2,469.65 77.00 155.10 N/A 3,475.57
32.30 33.29 194.45 82.63 111.34 13.30 1.86 - 0.09 - 560.45 23.38 70.06 N/A 1,123.14

177.96 599.24 49.19 45.98 135.38 23.16 15.37 0.15 179.30 0.01 175.39 36.52 161.01 N/A 1,605.07
133.86 17.39 498.81 166.51 84.14 6.61 3.08 - 10.69 - 1,830.79 46.36 116.74 N/A 2,917.28
36.65 47.90 135.99 60.67 70.39 0.20 1.65 0.11 66.07 - 138.29 5.47 89.14 N/A 653.59
24.85 33.02 98.73 35.12 49.75 0.47 1.55 0.04 28.06 - 397.77 12.20 22.50 N/A 705.88
97.22 30.99 231.96 224.70 440.94 0.73 4.64 1.48 16.94 - 520.19 24.05 95.94 N/A 1,703.93
22.01 4.31 24.21 184.23 97.56 0.01 0.17 - 1.07 - 142.86 5.66 5.15 N/A 487.81
20.38 2.08 260.00 210.69 84.36 - 1.17 - 9.36 - 78.10 4.71 18.64 N/A 693.40
- - - - - - - - - - 1.75 0.01 - N/A 5.28

รหัส/ชื่อลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ

พ้ืนทีก่ำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น ปี 2560 (ตำรำงกิโลเมตร)
พ้ืนที่
ชุมชน
และส่ิง
ปลูกสร้ำง

พ้ืนทีป่่ำไม้ พ้ืนทีน่้้ำ
พ้ืนที่

เบ็ดเตล็ด

รอกำร
ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมทัง้หมด

1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ )
1805 คลองเขำแดง

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน
1802 ห้วยแมป่ระจัน

1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)

1806 คลองกุย
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่

พ้ืนทีเ่หมำะสมส้ำหรับ พ้ืนทีช่ลประทำน
พัฒนำพ้ืนทีช่ลประทำน ท้ำกำรเกษตร ปัจจุบัน
(ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่) (ตร.กม.) (ล้ำนไร่)

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1,180.66 0.7379 1,748.22 1.0926 1,320.42 0.8253
1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน 164.02 0.1025 195.91 0.1224 175.85 0.1099
1802 ห้วยแมป่ระจัน 72.72 0.0454 38.02 0.0238 0.00 0.0000
1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 780.28 0.4877 151.09 0.0944 704.02 0.4400
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ ) 46.64 0.0292 446.00 0.2788 78.79 0.0492
1805 คลองเขำแดง 41.86 0.0262 184.21 0.1151 162.93 0.1018
1806 คลองกุย 41.69 0.0261 67.95 0.0425 96.84 0.0605
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1 7.35 0.0046 388.07 0.2425 97.88 0.0612
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่ 5.79 0.0036 79.85 0.0499 0.00 0.0000
1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2 20.32 0.0127 197.11 0.1232 4.10 0.0026

ลุ่มน้้ำสำขำ



รูปที� 1.2.2-2 พ้้นที�เหมิำะสมิส�ำหรับุกำรชลุ่ประทำนแลุ่ะท�ำกำรเกษตร

14 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



1.3 ทรััพยากรัป่าไม้้และช้ั�นคุุณภาพลุ�ม้นำ�า

1.3.1 ทรัพยำกรป่ำไม้ิ

 จากข้อมูลุ่แผน้ำที�ทรัพัยากรป่าไม้ดั้งได้้แสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.1-1 แลุ่ะสามารถสร่ปตัวเลุ่ขไว้ใน้ำตารางที� 1.3.1-1 
พับ่ว่าพืั�น้ำที�ป่าไม้ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิมีเท่ากับ่ 2,308.36 ตารางกิโลุ่เมตร ห่รือคิด้เป็น้ำ 1,442,725 ไร่  
เท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 17.27 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า

ข้อมูลุ่ : กรมป่าไม้ (ปี 2562)

ตำรำงที� 1.3.1-1 พ้้นที�ป่ำไม้ิในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

ตารางท่ี 1.3.1-1 พ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 
หน่วย : ตร.กม. 

 
ข้อมูล : กรมป่าไม้ (ปี 2562) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่
ประกำศ
เดิม

พ้ืนที่
เตรียมกำร
ขยำยเขต

พ้ืนที่
ประกำศเดิม

พ้ืนที่
เตรียมกำร
ขยำยเขต

2,308.36 8.10 8.88 4,525.10 382.36 2.43
658.74 8.10 8.88 2,139.09 67.44 2.43
577.23 - - 224.43 18.13 -
195.58 - - 21.05 - -
238.57 - - 1,262.79 202.01 -
44.46 - - 166.41 6.82 -
68.93 - - 353.26 41.54 -

269.65 - - 358.05 46.41 -
140.31 - - - - -
114.89 - - - - -
- - - 1.20 - -

รหัส/ชื่อลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ พ้ืนทีป่่ำไม้

พ้ืนทีเ่ขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ พ้ืนทีอุ่ทยำนแห่งชำติ
พ้ืนทีเ่ขต
รักษำพันธ์ุ
สัตว์ป่ำ

1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)

1806 คลองกุย
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่

1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ )
1805 คลองเขำแดง

1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน
1802 ห้วยแมป่ระจัน

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

ห่น่้ำวย : ตร.กม.

15ลุ่่่มิน�ำ้เพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์



รูปที� 1.3.1-1 พ้้นที�ป่ำไม้ิในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

16 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



รูปที� 1.3.2-1 พ้้นที�ช้ันค่ีณภำพลุ่่่มิน�้ำในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

1.3.2 ช้ันค่ีณภำพลุ่่่มิน�้ำ

 ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี-ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิมีพืั�น้ำที�ชั�น้ำค่ณภาพัลุ่่่มน้ำำ�า 1A 1B แลุ่ะ ชั�น้ำ 2 เท่ากับ่ 3,685.51  63.41 
แลุ่ะ 1,290.78 ตารางกิโลุ่เมตร ตามลุ่ำาดั้บ่ รวมเท่ากับ่ร้อยลุ่ะ 37.71 ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งไว้ใน้ำรูปที� 1.3.2-1

17ลุ่่่มิน�ำ้เพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์



จังห่วัด้ ผลุ่ิตภัณฑ์์มวลุ่รวม
จังห่วัด้ (GDP)

(บ่าท/คน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำ (2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

เส้น้ำความยากจน้ำอัตราเพัิ�ม
เฉลุ่ี�ยต่อปี (2543 - 2561)

(บ่าท/คน้ำ/เด้ือน้ำ)

1.4.1 ประชำกร

 ข้อมูลุ่ประชากรแลุ่ะครัวเรือน้ำ รวบ่รวมจากสำานั้ำกบ่ริห่ารการทะเบี่ยน้ำ กรมการปกครอง ปี 2562  
โด้ยการน้ำำาข้อมูลุ่ประชากรรายตำาบ่ลุ่มาคูณกับ่สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�ตำาบ่ลุ่ใน้ำลุ่่่มน้ำำ�า ซ่ึ่�งลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที�ส่วน้ำให่ญ่ใน้ำ 5 จังห่วัด้ 21 อำาเภอ 164 ตำาบ่ลุ่ มีประชากรรวมทั�งสิ�น้ำ 1,127,999 คน้ำ 
แยกเป็น้ำประชากรชาย 553,122 คน้ำ แลุ่ะประชากรห่ญิง 574,877 คน้ำ มีความห่น้ำาแน่้ำน้ำของประชากร 84 คน้ำ 
ต่อตารางกิโลุ่เมตร จำาน้ำวน้ำครัวเรือน้ำทั�งสิ�น้ำ 506,650 ครัวเรือน้ำ เฉลีุ่�ย 2 คน้ำต่อครัวเรือน้ำ 

1.4.2 เศรษฐกิจแลุ่ะสังคีมิ

 ข้อมูลุ่พืั�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำเศรษฐกิจแลุ่ะสังคม รวบ่รวมข้อมูลุ่จากรายงาน้ำ กชช.2ค ซ่ึ่�งเป็น้ำข้อมูลุ่ระดั้บ่ 
ห่มู่บ้่าน้ำที�แสด้งสภาพัทั�วไปของห่มู่บ้่าน้ำ สภาพัพืั�น้ำฐาน้ำทางเศรษฐกิจ ระดั้บ่การศ่กษา การมีส่วน้ำร่วมแลุ่ะ
ความเข้มแข็งของช่มชน้ำ ส่ขภาพัแลุ่ะอน้ำามัย สภาพัแรงงาน้ำ แลุ่ะยาเสพัติด้ ซ่ึ่�งด้ำาเนิ้ำน้ำการจัด้เก็บ่ท่กห่มู่บ้่าน้ำ
ใน้ำเขตชน้ำบ่ทเป็น้ำประจำาท่ก 2 ปี ทำาให้่ทราบ่ว่าประชาชน้ำใน้ำห่มู่บ้่าน้ำมีค่ณภาพัชีวิตแลุ่ะสภาพัความเป็น้ำอยู ่
เป็น้ำอย่างไร แต่ลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำมีปัญห่าใน้ำเรื�องใด้บ้่างที�ควรได้้รับ่การแก้ไข ซ่ึ่�งปัญห่าจะบ่่งชี�ได้้จากตัวชี�วัด้  
น้ำอกจากนี้ำ�ยงัสามารถจัด้ระดั้บ่การพััฒน้ำาของห่มู่บ้่าน้ำได้้เป็น้ำ 3 ระดั้บ่ คือ ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 1 (ลุ้่าห่ลัุ่ง)  
ห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 2 (ปาน้ำกลุ่าง) แลุ่ะห่มู่บ้่าน้ำเร่งรัด้พััฒน้ำาอัน้ำดั้บ่ 3 (ก้าวห่น้้ำา) ซ่ึ่�งจากการรวบ่รวม
ข้อมูลุ่ กชช.2ค ปี 2562 แสด้งข้อมูลุ่ครัวเรือน้ำแลุ่ะประชากร รวมถ่งข้อมูลุ่เศรษฐกิจแลุ่ะสังคมของห่มู่บ้่าน้ำ 
ที�อยู่ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิซ่ึ่�งมีทั�งสิ�น้ำ 751 ห่มู่บ้่าน้ำ

1.4 ปรัะช้ากรั เศรัษฐกิจและสัังคุม้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
17 

ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีทั้งสิ้น 751 

หมู่บ้าน 
 
 
 

จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP) 

(บาท/คน) 

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน) 

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยต่อป ี(2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
ราชบุร ี 214,742 2,900 72.41 
สมุทรสงคราม 114,990 2,672 59.66 
เพชรบุร ี 143,460 2,863 67.61 
ประจวบครีีขันธ ์ 198,434 2,804 64.06 
ชุมพร 161,626 2,815 75.13 

 

 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีทั้งสิ้น 751 

หมู่บ้าน 
 
 
 

จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP) 

(บาท/คน) 

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน) 

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยต่อป ี(2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
ราชบุร ี 214,742 2,900 72.41 
สมุทรสงคราม 114,990 2,672 59.66 
เพชรบุร ี 143,460 2,863 67.61 
ประจวบครีีขันธ ์ 198,434 2,804 64.06 
ชุมพร 161,626 2,815 75.13 

 

 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีทั้งสิ้น 751 

หมู่บ้าน 
 
 
 

จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP) 

(บาท/คน) 

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน) 

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยต่อป ี(2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
ราชบุร ี 214,742 2,900 72.41 
สมุทรสงคราม 114,990 2,672 59.66 
เพชรบุร ี 143,460 2,863 67.61 
ประจวบครีีขันธ ์ 198,434 2,804 64.06 
ชุมพร 161,626 2,815 75.13 

 

 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีทั้งสิ้น 751 

หมู่บ้าน 
 
 
 

จังหวัด  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (GDP) 

(บาท/คน) 

เส้นความยากจน (2561) 
 

(บาท/คน/เดือน) 

เส้นความยากจนอัตราเพิ่ม
เฉลี่ยต่อป ี(2543-2561) 

(บาท/คน/เดือน) 
ราชบุร ี 214,742 2,900 72.41 
สมุทรสงคราม 114,990 2,672 59.66 
เพชรบุร ี 143,460 2,863 67.61 
ประจวบครีีขันธ ์ 198,434 2,804 64.06 
ชุมพร 161,626 2,815 75.13 

 

 
 

18 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าแลุ่ะโครงการชลุ่ประทาน้ำใน้ำปี 2562 ที� ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำพืั�น้ำที� 
ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ แบ่่งประเภทโครงการตามขน้ำาด้ความจ่เก็บ่กัก ได้้แก่ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�า 
ขน้ำาด้ให่ญ่มีความจ่เก็บ่กักตั�งแต่ 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 
มีความจ่เก็บ่กักตั�งแต่ 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรข่�น้ำไป แต่น้้ำอยกว่า 100 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะโครงการพััฒน้ำา
แห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กมีความจ่เก็บ่กักน้้ำอยกว่า 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร   
 ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ มีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าทั�งสิ�น้ำ 297 โครงการ ประกอบ่ไปด้้วย 
โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่ง่น้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ ่2 โครงการ โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่ง่น้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 18 โครงการ แลุ่ะโครงการ
พััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่ก 277 โครงการ รวมความจ่เก็บ่กัก 1,394 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวม 
1,117,973 ไร่ ตำาแห่น่้ำงโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ แสด้งดั้งรูปที� 2.1 -1

2.1.1 โคีรงกำรพัฒนำแหลุ่่งน�้ำขันำดใหญ่่

 ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี-ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิมีโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ จำาน้ำวน้ำ 2 โครงการ ได้้แก่ เขื�อน้ำ
แก่งกระจาน้ำ จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 710 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะเขื�อน้ำปราณบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
ความจ่ 391 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำรวมทั�งสิ�น้ำ 702,695 ไร่

2.1 โคุรังการัพัฒนาแหล�งนำ�า

บทที่ 2
โครงสร้างพื้้�นฐาน
ของลุ่่�มนำ�า
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2.1.2 โคีรงกำรพัฒนำแหลุ่่งน�้ำขันำดกลุ่ำง

 1) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยสามเขา ตำาบ่ลุ่เขากระป่ก 
อำาเภอท่ายาง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 3.4 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,377 ไร่
 2) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยผาก ตำาบ่ลุ่กลัุ่ด้ห่ลุ่วง 
อำาเภอท่ายาง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 27.5 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร
 3) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห่่บ่กะพัง ตำาบ่ลุ่เขาให่ญ่ อำาเภอ
ชะอำา จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 8 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 2,560 ไร่
 4) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยตะแปด้ ตำาบ่ลุ่สามพัระยา 
อำาเภอชะอำา จังห่วัด้เพัชรบ่่ร ีความจ่ 4 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์
เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 1,903 ไร่
 5) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยสงสัย ตำาบ่ลุ่เขากระป่ก 
อำาเภอท่ายาง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 4.05 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 4,023 ไร่
 6) อ่ า ง เ ก็ บ่ น้ำำ�า บ้่ า น้ำ เข า บั่ น้ำ ไ ด้  ตำา บ่ ลุ่
ห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง อำาเภอห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง จังห่วัด้
เพัชรบ่่รี ความจ่ 2.18 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน์้ำ 2,500 ไร่
 7) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยวังหิ่น้ำ ตำาบ่ลุ่ยางน้ำำ�ากลัุ่ด้ใต้  
อำาเภอห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่  
2.277 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศกเ์มตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ ์2,000 ไร่ 
 8) อ่าง เ ก็บ่น้ำำ�า ห้่วยแม่ประจัน้ำต์  ตำาบ่ลุ่
ห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง อำาเภอห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง จังห่วัด้
เพัชรบ่่รี ความจ่ 42.2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 9) อ่างเก็บ่น้ำำ�าบ้่าน้ำกระห่รา่งสาม ตำาบ่ลุ่ปา่เด็้ง 
อำาเภอแก่งกระจาน้ำ จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 6 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 6,894 ไร่

 10) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยไม้ตาย ตำาบ่ลุ่ไร่ให่ม่พััฒน้ำา 
อำาเภอชะอำา จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 3.7 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 4,000 ไร่
 11) อ่างเก็บ่น้ำำ�าบ้่าน้ำท่่งขาม ตำาบ่ลุ่ไร่ให่ม่พััฒน้ำา
 อำาเภอชะอำา จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 8 ลุ้่าน้ำ 
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 7,670 ไร่
 12) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยไทรงาม ตำาบ่ลุ่ห่น้ำองพัลัุ่บ่ 
อำาเภอห่ัวหิ่น้ำ จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 9.5 
ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 8,495 ไร่
 13) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยวังเต็น้ำ ตำาบ่ลุ่ห่าด้ขาม 
อำาเภอก่ยบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 11.4 
ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร
 14) อ่างเก็บ่น้ำำ�ายางช่ม ตำาบ่ลุ่ห่าด้ขาม อำาเภอ
ก่ยบ่่รี จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 41.1 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 13,914 ไร่
 15) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องจะกระ ตำาบ่ลุ่น้ำาหู่กวาง 
อำาเภอทับ่สะแก จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 
10.4 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 4,778 ไร่ 
 16) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องช่องลุ่ม ตำาบ่ลุ่เขาลุ้่าน้ำ 
อำาเภอทับ่สะแก จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 5.5 
ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 4,233 ไร่
 17) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องบ่่ง ตำาบ่ลุ่อ่าวน้้ำอย อำาเภอเมือง  
จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 22.2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์
เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 15,486 ไร่
 18) อ่างเก็บ่น้ำำ�าห้่วยอ่างหิ่น้ำ ตำาบ่ลุ่อ่าวน้้ำอย 
อำาเภอเมือง จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 2.8 ลุ้่าน้ำ
ลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 3,103 ไร่

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างที�ก่อสร้างแลุ้่วเสร็จใน้ำปี 2562 มีทั�งสิ�น้ำ 18 โครงการ สามารถ 
เก็บ่กักน้ำำ�าได้้ 214 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างใน้ำพืั�น้ำที� ได้้แก่
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 1) บ่รรเทาอ่ทกภัยบ่างสะพัาน้ำ อำาเภอ
บ่างสะพัาน้ำ จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ
 2) ร ะบ่บ่ ป้อง กัน้ำน้ำำ�า ท่ วม เขต เทศบ่าลุ่ 
เมืองเพัชรบ่่รี จังห่วัด้เพัชรบ่่รี พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์ 
2,468.75 ไร่
 3) ระบ่บ่ป้ อ ง กัน้ำน้ำำ�า ท่ วม  พืั� น้ำ ที� ช่ มชน้ำ
หั่วหิ่น้ำ จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ์  
2,768.75 ไร่
 4) อ่างเก็บ่น้ำำ�าคลุ่องลุ่อย พัร้อมระบ่บ่ส่งน้ำำ�า  
จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 17.46 ลุ้่าน้ำ 
ลูุ่กบ่าศก์เมตร

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มีศักยภาพัใน้ำการพััฒน้ำา พับ่ว่า พืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
มีแผน้ำงาน้ำโครงการที�สำาคัญ จำาน้ำวน้ำ 8 โครงการ ความจ่เก็บ่กักรวม 32.41 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร แลุ่ะพืั�น้ำที� 
รับ่ประโยชน์้ำรวมทั�งสิ�น้ำ 125,488 ไร่ ดั้งนี้ำ� 

2.2 แผนงานโคุรังการัพัฒนาแหล�งนำ�า

 5) อ่างเก็บ่น้ำำ�าลุ่ำาห้่วยให่ญ่พัร้อมระบ่บ่ส่งน้ำำ�า 
จังห่วัด้เพัชรบ่่รี ความจ่ 1.54 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 6) อ่ า ง เ ก็ บ่น้ำำ�า บ้่ า น้ำ ไท รทอ ง  จั ง ห่ วั ด้
ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 13.36 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
 7) ประตูระบ่ายน้ำำ�าปากคลุ่องกะรวย จังห่วัด้
ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ความจ่ 0.05 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 250 ไร่
 8) เพิั�มประสิทธิิภาพัระบ่ายน้ำำ�าคลุ่อง 12 สาย 
จังห่วัด้เพัชรบ่่รี พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 120,000 ไร่

2.1.3 โคีรงกำรพัฒนำแหลุ่่งน�้ำขันำดเลุ่็ก

 โครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กซ่ึ่�งเป็น้ำโครงการประเภทอ่างเก็บ่น้ำำ�า คลุ่องส่งน้ำำ�า ห่น้ำอง บ่่ง สระน้ำำ�า  
บ่่อน้ำำ�าตื�น้ำ บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่ แลุ่ะอื�น้ำๆ ที�ใช้เวลุ่าใน้ำการก่อสร้างไม่เกิน้ำ 1 ปี ที�ได้้ด้ำาเนิ้ำน้ำการก่อสร้างแลุ้่วเสร็จ  
มีจำาน้ำวน้ำทั�งสิ�น้ำ 277 โครงการ มีปริมาตรความจ่เก็บ่กัก 79 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน้ำ ์331,342 ไร่

 อย่างไรก็ตาม พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำจากโครงการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งน้ำำ�าขน้ำาด้เล็ุ่กส่วน้ำให่ญ่จะไม่มีระบ่บ่ส่งน้ำำ�า 
ทำาให้่การน้ำำาน้ำำ�าไปใช้ทำาได้้ไม่เต็มประสิทธิิภาพัมากนั้ำก ซ่ึ่�งใน้ำทางปฏิิบั่ติจะส่งผลุ่ให้่พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 
ที�แสด้งไว้จะลุ่ด้ลุ่งอีกประมาณ 30% ถ่ง 40%
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 การประเมิน้ำความต้องการใช้น้ำำ�าของกิจกรรมการใช้น้ำำ�าต่างๆ พิัจารณาจากสภาพัปัจจ่บั่น้ำของกิจกรรม 
การใช้น้ำำ�า ซ่ึ่�งรวบ่รวมข้อมูลุ่จากแห่ลุ่่งข้อมูลุ่แลุ่ะรายงาน้ำการศ่กษาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง กรอบ่แน้ำวคิด้การประเมิน้ำ
ความต้องการใช้น้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�า ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 3.1-1

3.1 แนวทางการัปรัะเม้ินคุวาม้ต้้องการัใช้้นำ�า

ความต้องการใช้นำ�า
บทที่

3
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3.2 นำ�าใช้้เพ่�อการัอุปโภคุบรัิโภคุและการัท�องเท่�ยว
 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคจะเป็น้ำการประเมิน้ำจากจำาน้ำวน้ำประชากรคูณด้้วยอัตรา 
ความต้องการใช้น้ำำ�าของประชากร ส่วน้ำปริมาณความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะประเมิน้ำจาก 
จำาน้ำวน้ำน้ำักท่องเที�ยวคูณด้้วยอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการท่องเที�ยว ก็จะสามารถประเมิน้ำปริมาณ 
ความต้องการใช้น้ำำ�าทั�งสองส่วน้ำได้้ แต่ใน้ำการด้ำาเนิ้ำน้ำการเนื้ำ�องจากอัตราความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำแต่ลุ่ะพืั�น้ำที� 
จะมีความแตกต่างกัน้ำเป็น้ำอย่างมากจากรูปแบ่บ่ของกิจกรรมการใช้ที�แตกต่างกัน้ำ ความไม่แน่้ำน้ำอน้ำของ
ข้อมูลุ่ใน้ำบ่างประเด็้น้ำ เช่น้ำ การเคลืุ่�อน้ำย้ายแรงงาน้ำ ประชากรแฝง แห่ลุ่่งน้ำำ�าที�น้ำำามาใช้เพืั�อตอบ่สน้ำองต่อ 
ความต้องการนั้ำ�น้ำๆ ว่าเป็น้ำแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำห่รือแห่ลุ่่งน้ำำ�าบ่าด้าลุ่

ตำรำงที� 3.1-1 กรอีบุแนวคิีดกำรประเมิินคีวำมิต้อีงกำรใช้น�้ำส�ำหรับุกิจกรรมิต่ำงๆ ขัอีงลุ่่่มิน�้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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บทที่ 3 
ความต้องการใช้น้ำ 

3.1 แนวทางการประเมินความต้องการใช้น้ำ 
การประเมินความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบันของ

กิจกรรมการใช้น้ำ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและรายงานการศึกษาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1  

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการประเมินความต้องการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของลุ่มน้ำ 

กิจกรรมการใช้น้ำ 
การศึกษา/ประเมินความต้องการใช้น้ำ 

ข้อมูล การประเมิน/คำนวณ 
การอุปโภคบริโภค - ประปา/แหล่งน้ำดิบ/กำลังผลิต 

- จำนวนประชากร 
- บ่อบาดาล 

ประเมินจำนวนประชากร/ปริมาณน้ำผลิต 

การเกษตร รวบรวมข้อมลูกิจกรรมการปลูกพืช 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก ่
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น้ำ 
- การขาดแคลนน้ำ 
- ความเสียหายการเกษตร 
- อื่นๆ  

ศึกษาและจำลองปริมาณความต้องการใช้น้ำ
โดยใช้การสมดลุน้ำในพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
เพื่อหาปริมาณฝนใช้การและปริมาณ 
ความต้องการน้ำเพื่อการชลประทาน 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
- ประปา  
- การใช้น้ำ/อัตราการใช้น้ำ 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมราย
จังหวัดและประเมินอัตราการใช้น้ำ 

การท่องเที่ยว - จำนวนนักท่องเที่ยว/อัตราการใช้น้ำ ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยว/ปรมิาณน้ำ 
รักษาระบบนเิวศท้ายน้ำ ปริมาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด  ไม่น้อยกว่าปรมิาณน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด 

3.2 น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
ด้านความต้องการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเป็นการประเมินจากจำนวนประชากรคูณด้วย

อัตราความต้องการใช้น้ำของประชากร ส่วนปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการท่องเที่ยว  
ก็จะประเมินการจำนวนนักท่องเที่ ยวคูณด้วยอัตราความต้องการใช้ น้ ำเพ่ือการท่องเที่ ยว  
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3.4 นำ�าใช้้เพ่�อการัอุต้สัาหกรัรัม้
 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำการประเมิน้ำถ่งความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม
ของโรงงาน้ำประเภทต่างๆ ซ่ึ่�งมีความต้องการใช้น้ำำ�าที�แตกต่างกัน้ำตามประเภทของโรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรม ซ่ึ่�งได้้
จำาแน้ำกไว้เป็น้ำ 10 ประเภท ได้้แก่ อ่ตสาห่กรรมผลิุ่ตชิ�น้ำส่วน้ำอ่ปกรณ์ อ่ตสาห่กรรมเคมีภัณฑ์์ อ่ตสาห่กรรม
อาห่ารเครื�องดื้�ม อ่ตสาห่กรรมถลุ่่งห่ลุ่่อโลุ่ห่ะ อ่ตสาห่กรรมทั�วไป อ่ตสาห่กรรมกลุ่างแจ้ง อ่ตสาห่กรรมกระด้าษ 
อ่ตสาห่กรรมสิ�งทอฟอกสีย้อมสี ผลิุ่ตภัณฑ์์อโลุ่ห่ะ แลุ่ะผลิุ่ตภัณฑ์์ไม้เครื�องเรือน้ำ

 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อการอ่ตสาห่กรรม ปี 2562 ทั�งใน้ำส่วน้ำของการประปาน้ำครห่ลุ่วง แลุ่ะการประปา
ส่วน้ำภูมิภาค บ่่อน้ำำ�าบ่าด้าลุ่เอกชน้ำ (เพืั�อการอ่ตสาห่กรรม) โรงงาน้ำอ่ตสาห่กรรมขน้ำาด้เลุ่็กน้ำอกเขตประปา  
ทั�งแห่ลุ่่งน้ำำ�าผิวดิ้น้ำแลุ่ะใต้ผิวดิ้น้ำ พับ่วา่ ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่ร ี- ประจวบ่ครีีขัน้ำธ์ิมีความต้องการน้ำำ�า เพืั�อการอ่ตสาห่กรรม
ประมาณ 30.57 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.3 นำ�าใช้้เพ่�อการัเกษต้รั
 ความต้องการน้ำำ�า เ พืั� อการเกษตรกรรมรวมทั� ง สิ�น้ำ  2 ,664 .42 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์ เมตรต่อปี  
โด้ยเป็น้ำความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรใน้ำเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 662.89 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี  
แลุ่ะน้ำอกเขตพืั�น้ำที�ชลุ่ประทาน้ำเท่ากับ่ 2,001.52 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี
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ห่มายเห่ต่: * - ไม่คิด้ประสิทธิิภาพัการชลุ่ประทาน้ำ
 - การใช้น้ำำ�าเพืั�อการเกษตรกรรมเป็น้ำการใช้น้ำำ�าผิวดิ้น้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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 ถึงเดือนเมษายน เฉลี่ยเดือนละ 14.26 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน รวมช่วงฤดูแล้งเท่ากับ 85.59  

ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 

3.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 
จากข้อมูลความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความต้องใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำเพชรบุรี 

– ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังตารางที่ 3.6-1 
 
 
 

ตารางท่ี 3.6-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำ 

 
 

หมายเหตุ : * - ไม่คิดประสิทธิภาพการชลประทาน 
 - การใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมเปน็การใช้น้ำผิวดิน 

 
 
 
 
 
 
 

ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปี 2562 (ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี)
กำรใช้น้้ำเพ่ือกำรอุปโภค กำรใช้น้้ำ
บริโภคและ ท่องเทีย่ว เพ่ือกำรอุตสำหกรรม

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ทัง้ปี ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม ผิวดิน บำดำล รวม
18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 981.40 1,683.02 2,664.42 51.39 24.97 76.36 12.39 18.18 30.57 2,728.20 43.15 2,771.35
1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน 157.20 255.14 412.35 5.59 6.64 12.23 2.54 3.00 5.54 420.48 9.64 430.12
1802 ห้วยแมป่ระจัน 67.73 162.02 229.75 1.12 1.09 2.21 0.16 0.16 0.32 231.03 1.25 232.28
1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 224.51 264.28 488.79 23.38 4.15 27.53 6.18 5.66 11.84 518.36 9.81 528.17
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ ) 57.28 235.89 293.17 7.09 4.98 12.07 0.85 5.22 6.07 301.11 10.20 311.31
1805 คลองเขำแดง 34.36 91.09 125.46 2.72 0.72 3.44 0.55 0.84 1.39 128.72 1.56 130.29
1806 คลองกุย 40.79 64.80 105.59 1.47 0.39 1.85 0.21 0.55 0.77 107.26 0.94 108.21
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1 273.47 338.43 611.90 7.39 4.48 11.87 1.30 1.83 3.13 620.59 6.31 626.91
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่ 15.34 73.17 88.51 1.08 1.58 2.66 0.18 0.31 0.49 89.77 1.89 91.66
1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2 110.72 198.19 308.91 1.55 0.94 2.49 0.42 0.60 1.02 310.88 1.54 312.42
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รหัส/ชื่อลุ่มน้้ำหลัก/สำขำ ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรเกษตร รวมกำรใช้น้้ำทัง้หมด

ตำรำงที� 3.6-1 สร่ปปริมิำณคีวำมิต้อีงกำรใช้น�้ำท้ังลุ่่่มิน�้ำ

3.5 น�้าใช้้เพ่่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน�้า
 ความต้องการใช้น้ำำ�าเพืั�อรักษาสมด่้ลุ่นิ้ำเวศวิทยาท้ายน้ำำ�า จะใช้การวิเคราะห์่โด้ยการจัด้ทำาโค้ง 
ความสัมพััน้ำธ์ิระห่ว่างเวลุ่าแลุ่ะอัตราการไห่ลุ่ของน้ำำ�า (Flow duration curve) ที�ไห่ลุ่ออกจากลุ่่่มน้ำำ�ารายวัน้ำ 
โด้ยจะวิเคราะห์่ห่าอัตราการไห่ลุ่ที�มีค่าตำ�าส่ด้ที�ทำาให้่เกิด้การไห่ลุ่ไม่น้้ำอยกว่าร้อยลุ่ะ 90 เปอร์เซ็ึ่น้ำต์ของ 
เวลุ่าที�ใช้ใน้ำการวิเคราะห์่ น้ำอกจากนั้ำ�น้ำจะกำาห่น้ำด้ตามค่าความต้องการใช้น้ำำ�าด้้าน้ำท้ายน้ำำ�าสำาห่รับ่ 
กรณีเฉพัาะต่างๆ เช่น้ำ การผลัุ่กดั้น้ำน้ำำ�าเค็ม-น้ำำ�าเสีย การรักษาระดั้บ่น้ำำ�าเพืั�อการเดิ้น้ำเรือ 

 ความต้องการน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคแลุ่ะอ่ตสาห่กรรม เป็น้ำต้น้ำ ดั้งนั้ำ�น้ำปริมาณน้ำำ�าที�ใช้สำาห่รับ่ 
การรักษาระบ่บ่นิ้ำเวศท้ายน้ำำ�าของลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ พับ่ว่า มีต้องมีอัตราการไห่ลุ่อย่างน้้ำอยเท่ากับ่  
8.25 ลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อวิน้ำาที โด้ยมีความต้องการน้ำำ�าใน้ำช่วงฤดู้แลุ้่งระห่ว่างเดื้อน้ำมกราคมถ่งเดื้อน้ำเมษายน้ำ 
เฉลีุ่�ยเดื้อน้ำลุ่ะ 14.26 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อเดื้อน้ำ รวมช่วงฤดู้แลุ้่งเท่ากับ่ 85.59 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตรต่อปี

3.6  ปรัิม้าณคุวาม้ต้้องการัใช้้นำ�าทั�งหม้ดิ
 จากข้อมูลุ่ความต้องการใช้น้ำำ�าใน้ำด้้าน้ำต่างๆ สามารถสร่ปปริมาณความต้องใช้น้ำำ�าทั�งลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - 
ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ได้้ดั้งตารางที� 3.6-1
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 ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าแลุ่ะภัยแลุ้่งส่วน้ำให่ญ่ มีสาเห่ต่มาจากฝน้ำไม่ตกตามฤดู้กาลุ่แลุ่ะเกิด้สภาวะ 
ฝน้ำทิ�งช่วงที�ติด้ต่อกัน้ำยาวน้ำาน้ำใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า ประกอบ่กับ่ระบ่บ่นิ้ำเวศของลุ่่่มน้ำำ�าที�เปลีุ่�ยน้ำแปลุ่งไป ผลุ่จากการ
ขยายตัวของช่มชน้ำ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั�งการขยายพืั�น้ำที�การเกษตรทั�งใน้ำเขตชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะ
น้ำอกเขตชลุ่ประทาน้ำ ทำาให้่มีความต้องการน้ำำ�าจืด้เพิั�มมากข่�น้ำ ซ่ึ่�งทำาให้่เกิด้การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าใน้ำฤดู้แลุ้่ง ขณะที�
ศักยภาพัของพืั�น้ำที�ใน้ำการพััฒน้ำาแห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำมีจำากัด้ อ่างเก็บ่น้ำำ�าขน้ำาด้ให่ญ่ อ่างเก็บ่น้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่าง 
แลุ่ะขน้ำาด้เลุ่็ก ฝายตามลุ่ำาน้ำำ�า ห่น้ำองบ่่ง ธิรรมชาติ แลุ่ะสระเก็บ่น้ำำ�าที�มีอยู่ยังไม่สามารถเก็บ่กักน้ำำ�าไว้ใช้ได้้ 
อยา่งเพีัยงพัอต่อความต้องการเพืั�อการเกษตร การอ่ปโภคบ่ริโภคแลุ่ะภาคอ่ตสาห่กรรม แห่ลุ่่งเก็บ่กักน้ำำ�าแลุ่ะ
แห่ลุ่่งน้ำำ�าธิรรมชาติที�มีอยู่เกิด้การตื�น้ำเขิน้ำไม่สามารถเก็บ่กักน้ำำ�าได้้เต็มประสิทธิิภาพั ซ่ึ่�งลุ้่วน้ำส่งผลุ่กระทบ่ต่อ
ความเป็น้ำอยู่แลุ่ะวิถีชีวิตของราษฎรใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าดิ้บ่เพืั�อการอ่ปโภคบ่ริโภคเป็น้ำปัญห่า 
ที�เกิด้ข่�น้ำประจำาใน้ำท่กฤดู้ห่น้ำาวต่อเนื้ำ�องถ่งฤดู้ร้อน้ำ โด้ยเฉพัาะพืั�น้ำที�ที�อยู่ห่่างไกลุ่จากแห่ลุ่่งน้ำำ�า ห่รือแม้แต่พืั�น้ำที�
ใน้ำเขตชลุ่ประทาน้ำเองห่ากมีการใช้น้ำำ�ามากเกิน้ำปริมาณที�เก็บ่กักไว้ได้้ ก็อาจเกิด้ภาวะการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าได้้ 
เช่น้ำกัน้ำ น้ำอกจากนี้ำ� ยงัมีปญัห่าภัยแลุ้่งซ่ึ่�งเกิด้จากสภาพัดิ้น้ำฟ้าอากาศ ส่งผลุ่กระทบ่ต่อพืั�น้ำที�การเกษตรน้ำอกเขต
ชลุ่ประทาน้ำ (พืั�น้ำที�เกษตรน้ำำ�าฝน้ำ) ซ่ึ่�งไม่มีแห่ลุ่่งน้ำำ�าที�มั�น้ำคงมาสนั้ำบ่สน่้ำน้ำใน้ำภาวะที�เกิด้ภัยแลุ้่ง 

 จังห่วัด้เพัชรบ่่รีแลุ่ะจังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิประสบ่กับ่ภาวะภัยแลุ้่งอยู่เสมอใน้ำช่วงเดื้อน้ำมกราคม- 
เดื้อน้ำพัฤษภาคมของท่กปี เนื้ำ�องจากสภาพัภูมิอากาศร้อน้ำทำาให้่เกิด้ความแห้่งแลุ้่งข่�น้ำทั�วไป ประกอบ่กับ่
ปริมาณน้ำำ�าใน้ำอ่างเก็บ่น้ำำ�าขน้ำาด้กลุ่างแลุ่ะขน้ำาด้ให่ญ่ลุ่ด้น้้ำอยลุ่ง แต่ใน้ำพืั�น้ำที�มีความต้องการน้ำำ�าเป็น้ำอย่างมาก 
ใน้ำห่ลุ่ายๆ ด้้าน้ำ เช่น้ำ ด้้าน้ำการเกษตร อ่ปโภคบ่ริโภค อ่ตสาห่กรรม การท่องเที�ยวแลุ่ะการรักษาสมด่้ลุ่ทาง
นิ้ำเวศวิทยา ทำาให้่เกิด้ปัญห่าการขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าข่�น้ำใน้ำท่กอำาเภอของจังห่วัด้ การขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการอ่ปโภค
บ่ริโภค แลุ่ะการเกษตร ส่งผลุ่กระทบ่โด้ยตรงต่อการด้ำารงชีวิตของราษฎร เนื้ำ�องจากทำาให้่พืั�น้ำที�การเกษตร
แลุ่ะผลุ่ผลิุ่ตการเกษตรลุ่ด้น้้ำอยลุ่ง น้ำอกจากนี้ำ�ยังเป็น้ำอ่ปสรรคใน้ำการส่งเสริมอ่ตสาห่กรรมแลุ่ะการท่องเที�ยว

 ความแห้่งแลุ้่งที�เกิด้ใน้ำช่วงฤดู้ห่น้ำาวต่อเนื้ำ�องถ่งฤดู้ร้อน้ำ ทำาให้่ขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าเพืั�อการเกษตรใน้ำท่กพืั�น้ำที� 
ที�เป็น้ำเกษตรน้ำำ�าฝน้ำ แลุ่ะขาด้แคลุ่น้ำน้ำำ�าดิ้บ่เพืั�อผลิุ่ตน้ำำ�าประปา มีสาเห่ต่มาจาก

4.1 สัภาพปัญหาด้ิานการัขาดิแคุลนนำ�าและภยัแล้ง

บทที่

4
สภ�พื้ปััญห�
ด้้านทรัพื้ยากรนำ�า
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 1) ปริมาณฝน้ำที�ตกลุ่งใน้ำพืั�น้ำที�มีปริมาณน้้ำอย
เนื้ำ�องจากอยูใ่น้ำเขตอับ่ฝน้ำ

 2) พืั�น้ำที�ป่าไม้ทร่ด้โทรมมากข่�น้ำ

 3) ลัุ่กษณะพืั�น้ำที�ค่อน้ำข้างลุ่าด้ชัน้ำ ความยาว 
ลุ่ำาน้ำำ�าสั�น้ำ เมื�อฝน้ำตกลุ่งมาจ่งไห่ลุ่ลุ่งสู่ทะเลุ่อย่าง
รวด้เร็ว

 4) สภาพัดิ้น้ำเป็น้ำดิ้น้ำร่วน้ำปน้ำทรายไม่อ้่มน้ำำ�า 
ลุ่ำาห้่วย ลุ่ำาคลุ่องต่างๆ จ่งมักเหื่อด้แห้่งใน้ำฤดู้แลุ้่ง

 5) ห่ลุ่ายห่มู่บ้่าน้ำไม่มีแห่ลุ่่งน้ำำ�าดิ้บ่ที�มีค่ณภาพั
พัอที�จะสร้างระบ่บ่ประปาห่มู่บ้่าน้ำได้้ เช่น้ำ น้ำำ�าบ่าด้าลุ่
มีรสกร่อย

 6) ศักยภาพัน้ำำ�าใต้ดิ้น้ำมีขีด้จำากัด้ ไม่สามารถ
พััฒน้ำาข่�น้ำมาใช้ไ ด้้ เ พีัยงพัอต่อความต้องการ 
ความต้องการน้ำำ�าอ่ปโภคบ่ริโภคมีปริมาณมาก
เนื้ำ�องจากเป็น้ำแห่ลุ่่งท่องเที�ยวที�สำาคัญ

 7) ความต้องการน้ำำ�าใน้ำด้้าน้ำอ่ตสาห่กรรม 
ที�กำาลัุ่งเจริญเติบ่โตมีมาก

 8) ความต้องการน้ำำ�าใน้ำเขตชลุ่ประทาน้ำมีมาก
เกิน้ำกว่าปริมาณน้ำำ�าที�เก็บ่กักไว้ได้้ พืั�น้ำที�การเกษตร 
ที�อยู่น้ำอกเขตชลุ่ประทาน้ำไม่มีแห่ลุ่่งน้ำำ�าต้น้ำท่น้ำ 
ที�มากพัอ

 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่ง  
ได้้ใช้ปัจจัยใน้ำการประเมนิ้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย ดั้งต่อไปนี้ำ�   
(1) ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำรายปี (2) จำาน้ำวน้ำวัน้ำที�ฝน้ำตก  
(3) เขตชลุ่ประทาน้ำแลุ่ะแห่ลุ่่งน้ำำ�า (4) แห่ลุ่่งน้ำำ�าใต้ดิ้น้ำ 
(5) พืัชปกคลุ่่มดิ้น้ำ (6) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า  
(7) ความลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า  (8) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของ
ลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำลุ่่ม่น้ำำ�ายอ่ย แลุ่ะ (9) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�ายอ่ย  
โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่ความเสี�ยงออกเป็น้ำ 3 
ระดั้บ่ ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง 
พืั�น้ำ ที� เ สี� ยง น้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการจำาแน้ำกโด้ย 
การแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัวของข้อมูลุ่ 
Standard Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้ภัยแลุ้่งใน้ำพืั�น้ำที�
ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ได้้แสด้งไว้ 
ใน้ำรูปที� 4.1-1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ 
ไว้ใน้ำตารางที� 4.1-1

ตำรำงที� 4.1-1 พ้้นที�เสี�ยงภัยแลุ้่งในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
34 

ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

ตารางท่ี 4.1-1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 

หน่วย : ตร.กม. 

 
 

ตารางท่ี 4.2-1 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยรายลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ 

หน่วย : ตร.กม. 

พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อกำรเกิดภัยแล้ง (ตำรำงกิโลเมตร)

น้อย ปำนกลำง มำก ไมเ่ส่ียง แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมทัง้หมด

2,584.76 4,980.42 5,554.49 61.93 109.11 N/A 13,365.67
83.72 1,006.98 2,321.55 - 52.95 N/A 3,475.57

359.68 205.66 553.55 - 4.25 N/A 1,123.14
832.00 401.12 294.82 56.10 0.68 N/A 1,605.07

5.22 854.04 2,015.17 - 35.54 N/A 2,917.28
55.73 492.98 103.39 - 0.29 N/A 653.59
13.63 683.36 1.30 - 4.64 N/A 705.88

172.99 1,229.91 264.25 1.80 8.87 N/A 1,703.93
378.89 106.37 0.46 - 0.65 N/A 487.81
682.91 - - 4.02 1.24 N/A 693.40

0.02 - - - - N/A 5.28

1801 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน
18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ลุ่มน้้ำสำขำ

1805คลองเขำแดง
1806คลองกุย
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

1802 ห้วยแมป่ระจัน
1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง
1804 แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ )

1808คลองบำงสะพำนใหญ่
1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)

ห่น่้ำวย : ตร.กม.
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รูปที� 4.1-1 พ้้นที�เสี�ยงภัยแลุ้่งในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)
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 พืั�น้ำที�จังห่วัด้เพัชรบ่่รีเกิด้สภาวะน้ำำ�าท่วมที�ร่น้ำแรงมาก แลุ่ะเกิด้ผลุ่กระทบ่ใน้ำบ่ริเวณกว้างบ่่อยครั�ง  
ซ่ึ่�งมีพืั�น้ำที�เสียห่ายมากกว่า 200,000 ไร่ เป็น้ำพืั�น้ำที�การเกษตรใน้ำเขตโครงการส่งน้ำำ�าแลุ่ะบ่ำาร่งรักษา 
เพัชรบ่่รี แลุ่ะพืั�น้ำที�ต่อเนื้ำ�องพืั�น้ำที�ช่มชน้ำ แลุ่ะห่น่้ำวยงาน้ำราชการต่างๆ รวมถ่งพืั�น้ำที�จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ 
ซ่ึ่�งประสบ่ภัยน้ำำ�าท่วมอยู่เป็น้ำประจำาทำาให้่มีพืั�น้ำที�เสียห่ายมากกว่า 100,000 ไร่ ลัุ่กษณะการเกิด้น้ำำ�าท่วม 
มี 2 ลัุ่กษณะ คือ

4.2 สัภาพปัญหาดิ้านนำ�าท�วม้

 1) การเกิด้น้ำำ�าท่วมใน้ำลัุ่กษณะน้ำำ�าป่าไห่ลุ่ห่ลุ่าก  
ห่รือน้ำำ�าท่วมฉับ่พัลัุ่น้ำ จากกระแสน้ำำ�าไห่ลุ่แรงใน้ำ
แม่น้ำำ�าเพัชรบ่่รีเข้าทำาความเสียห่ายให้่แก่ชีวิตแลุ่ะ
ทรัพัย์สิน้ำบ่ริเวณริมฝั�งน้ำำ�าทั�งสองฝั�งตลุ่อด้จน้ำอาคาร
ชลุ่ประทาน้ำ ได้้รับ่ความเสียห่ายค่อน้ำข้างร่น้ำแรง 
สภาพัน้ำำ�าท่วมประมาณ 2-3 วัน้ำ ซ่ึ่�งส่วน้ำให่ญ่
จะเกิด้ใน้ำพืั�น้ำที�ตอน้ำบ่น้ำของลุ่่่มน้ำำ�า ได้้แก่ อำาเภอ
ห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง อำาเภอแก่งกระจาน้ำ อำาเภอท่ายาง 
อำาเภอบ่้าน้ำลุ่าด้ อำาเภอชะอำา อำาเภอเขาย้อย แลุ่ะ
บ่ริเวณอำาเภอบ่างสะพัาน้ำ สาเห่ต่เกิด้จากฝน้ำตกห่น้ำกั
แลุ่ะน้ำำ�าป่าไห่ลุ่ห่ลุ่ากจากต้น้ำน้ำำ�าลุ่งมามากจน้ำลุ่ำาน้ำำ�า
สายห่ลัุ่กไม่สามารถระบ่ายน้ำำ�าได้้ทัน้ำ ประกอบ่กับ่ 
การกีด้ขวางทางน้ำำ�าของถน้ำน้ำเพัชรเกษม แลุ่ะ 
ทางรถไฟสายใต้ แลุ่ะมีอาคารระบ่ายน้ำำ�าไม่เพีัยงพัอ

 2) การเกิด้น้ำำ�าท่วมใน้ำลัุ่กษณะน้ำำ�าท่วมขัง 
ใน้ำพืั�น้ำที�เป็น้ำเวลุ่าห่ลุ่ายวัน้ำไม่สามารถระบ่ายน้ำำ�า 
ออกได้้ทัน้ำ มักเกิด้ข่�น้ำใน้ำพืั�น้ำที�ที�มีความลุ่าด้ชัน้ำน้้ำอย 
แลุ่ะได้้รับ่อิทธิิพัลุ่จากน้ำำ�าทะเลุ่ห่น่้ำน้ำ การระบ่ายน้ำำ�า
จ่งเป็น้ำไปอย่างช้าๆ ทำาให้่พืัชผลุ่การเกษตรเสียห่าย 
ส่วน้ำให่ญ่เกิด้บ่ริเวณพืั�น้ำที�ตอน้ำลุ่่างของลุ่่่มน้ำำ�า ได้้แก่ 
อำาเภอเมืองเพัชรบ่่รี อำาเภอบ้่าน้ำแห่ลุ่ม แลุ่ะบ่างส่วน้ำ
ของอำาเภอเขายอ้ย อัน้ำเป็น้ำพืั�น้ำที�ที�มีความสำาคัญทาง
เศรษฐกิจของจังห่วัด้ แลุ่ะเป็น้ำเส้น้ำทางคมน้ำาคมที�
สำาคัญสู่ภาคใต้ของประเทศ รวมถ่งบ่ริเวณพืั�น้ำที�
ราบ่ลุ่่่ม มีแม่น้ำำ�าสายห่ลัุ่กขน้ำาด้เล็ุ่ก คด้เคี�ยว แลุ่ะ

ตื�น้ำเขิน้ำ ทำาให้่ความสามารถระบ่ายน้ำำ�าไม่เพีัยงพัอ  
ไม่สามารถระบ่ายน้ำำ�าได้้อย่างมีประสิทธิิภาพั 
ประกอบ่กับ่ลุ่ำาน้ำำ�าถูกบ่่กร่ก ห่รือมีสิ�งกีด้ขวางทางน้ำำ�า 
เช่น้ำ ถน้ำน้ำเพัชรเกษม แลุ่ะทางรถไฟสายใต ้น้ำอกจากนี้ำ�  
ปากน้ำำ�ายังได้้รับ่อิทธิิพัลุ่จากระดั้บ่น้ำำ�าทะเลุ่ทำาให้่ 
การระบ่ายน้ำำ�าออกสู่ทะเลุ่ลุ่ำาบ่ากมากข่�น้ำ ห่ากมีน้ำำ�า
ทะเลุ่ห่น่้ำน้ำสูง การระบ่ายน้ำำ�ามีเวลุ่าจำากัด้เนื้ำ�องจาก
เกิด้น้ำำ�าข่�น้ำ-ลุ่ง 2 ครั�งใน้ำ 1 วัน้ำ

 การประเมิน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัย  
ได้้ใช้ปัจจัยใน้ำการประเมิน้ำทั�งห่มด้ 9 ปัจจัย  
ดั้งต่อไปนี้ำ� (1) ปริมาณน้ำำ�าฝน้ำใน้ำช่วงฤดู้ฝน้ำราย 3 วัน้ำ 
(2) ความลุ่าด้ชัน้ำของลุ่ำาน้ำำ�า (3) ความสูงจาก 
ระด้ับ่น้ำำ�าทะเลุ่ (4) ความห่น้ำาแน้ำ่น้ำของลุ่ำาน้ำำ�าใน้ำ 
ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย (5) ความห่น้ำาแน่้ำน้ำของสิ�งกีด้ขวาง 
(เส้น้ำทางคมน้ำาคม) (6) ขน้ำาด้ของพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�าย่อย 
(7) สิ�งปกคลุ่่มดิ้น้ำ (8) สภาพัการระบ่ายน้ำำ�า แลุ่ะ  
(9) สัด้ส่วน้ำพืั�น้ำที�รองรับ่น้ำำ�า โด้ยทำาการจำาแน้ำกระดั้บ่
ความเสี�ยงออกเป็น้ำ 3 ระดั้บ่ ได้้แก่ พืั�น้ำที�เสี�ยงมาก 
พืั�น้ำที�เสี�ยงปาน้ำกลุ่าง พืั�น้ำที�เสี�ยงน้้ำอย โด้ยใช้ห่ลัุ่กการ 
จำาแน้ำกโด้ยการแบ่่งช่วงชั�น้ำจากการกระจายตัว 
ของข้อมูลุ่ Standard Deviation (SD)

 สำาห่รับ่พืั�น้ำที�เสี�ยงต่อการเกิด้อ่ทกภัยใน้ำพืั�น้ำที�
ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รี - ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ ได้้แสด้งไว้ 
ใน้ำรูปที� 4.2-1 แลุ่ะแสด้งพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยระดั้บ่ต่างๆ 
รายลุ่่่มน้ำำ�าสาขา ไว้ใน้ำตารางที� 4.2-1

30 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



 
 

ตำรำงที� 4.2-1 พ้้นที�เสี�ยงอ่ีทกภัยรำยลุ่่่มิน�้ำสำขัำในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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พ้ืนทีท่ีเ่ส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย

น้อย ปำนกลำง มำก
ทีล่ำดชัน
เชิงซ้อน

แหล่งน้้ำ
รอกำร

ตรวจสอบ
ข้อมลู

รวมทัง้หมด

4,715.96 2,358.10 235.45 5,900.18 105.82 N/A 13,365.67
797.75 265.13 2,349.19 55.92 N/A 3,475.57
612.82 46.66 - 458.12 5.54 N/A 1,123.14
300.23 970.00 214.79 94.05 9.47 N/A 1,605.07

1,054.16 120.71 - 1,722.36 17.55 N/A 2,917.28
280.45 217.08 20.65 134.32 - N/A 653.59
255.02 66.48 - 378.18 4.35 N/A 705.88
911.20 275.49 - 497.06 3.91 N/A 1,703.93
156.17 150.52 - 180.21 - N/A 487.81
348.15 246.03 - 86.69 9.08 N/A 693.40

1.82 0.02 - - - N/A 5.28

แมน่้้ำปรำณบุรี ( ลุ่มน้้ำสำขำ )
1805 คลองเขำแดง

1809 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่2
18-is เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (เกำะ)

แมน่้้ำเพชรบุรีตอนบน
1802 ห้วยแมป่ระจัน

1806 คลองกุย
1807 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที ่1
1808 คลองบำงสะพำนใหญ่

ลุ่มน้้ำสำขำ

18 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
1801

1803 แมน่้้ำเพชรบุรีตอนล่ำง
1804

ห่น่้ำวย : ตร.กม.



รูปที� 4.2-1 พ้้นที�เสี�ยงอ่ีทกภัยในลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รี – ประจวบุคีีรีขัันธ์์

ที�มา: กรมพััฒน้ำาที�ดิ้น้ำ (ปี 2562)

32 ข้้อมููลล่�มูน้ำำ��



  Area Based ลุ่่่มน้ำำ�าเพัชรบ่่รีแลุ่ะลุ่่่มน้ำำ�า
ปราณบ่่รี เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วมแลุ่ะภัยแลุ้่ง 
ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 100 ตำาบ่ลุ่ 10 อำาเภอ 2 จังห่วัด้ คือ  
จังห่วัด้เพัชรบ่่รี แลุ่ะจังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ มีพืั�น้ำที� 
เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม 7,300 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 
123,100 ไร่ พืั�น้ำที�เสี�ยงภัยรวม 130,400 ไร่ มีปริมาณ
น้ำำ�าขาด้แคลุ่น้ำด้้าน้ำการเกษตรใน้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยแลุ้่ง 
ประมาณ 93 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร มีปริมาณน้ำำ�า 
ส่วน้ำเกิน้ำที�ทำาให้่ เ กิด้ปัญห่าน้ำำ�า ท่วมไห่ลุ่ห่ลุ่าก
ประมาณ 9 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร ความลุ่่กน้ำำ�าท่วม 
0.75 - 1 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 10 วัน้ำ มีครัวเรือน้ำ 
ได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ประมาณ 18,000 ครัวเรือน้ำ 
สภาพัภูมิประเทศพืั�น้ำที�ตอน้ำบ่น้ำใน้ำเขตอำาเภอ
ห่น้ำองห่ญ้าปลุ้่อง อำาเภอเขาย้อย อำาเภอบ้่าน้ำลุ่าด้ 
มีลุ่ักษณะเป็น้ำที�ราบ่สลัุ่บ่ภูเขา พืั�น้ำที�จะค่อยๆ

ลุ่าด้เทลุ่งมาทางทิศตะวัน้ำออก ทางตอน้ำกลุ่าง  
Area Based จะมีลัุ่กษณะภูมิประเทศเป็น้ำที�ราบ่
ลุ่่่มแม่น้ำำ�า  ส่วน้ำพืั�น้ำที�ทางด้้าน้ำตะวัน้ำออกของ  
Area Based มีลัุ่กษณะเป็น้ำที�ราบ่ลุ่่่มชายฝั�งทะเลุ่ 
มีลุ่ำาน้ำำ�าสายสั�น้ำๆ กระจายอยูทั่�วไป พืั�น้ำที�ทางตอน้ำลุ่่าง 
ใน้ำเขตอำาเภอชะอำา จังห่วัด้เพัชรบ่่รี มีเทือกเขา
เป็น้ำแน้ำวเขาเตี�ยๆ ที�ทำาให้่เกิด้ที�ราบ่ระห่ว่างภูเขา  
มีที�ราบ่ริมฝั�งทะเลุ่ยาวไปจรด้อำาเภอปราณบ่่รี 
จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ โด้ยมีเขาสามร้อยยอด้อยู่
บ่ริเวณใกลุ้่ชายฝั�งทะเลุ่
 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำาน้ำวน้ำ 8 โครงการ ความจ่ 2 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร  
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 208,988 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง 
19,675 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.1-1

 5.1 พ่�นท่�เป้าหม้าย (Area Based) C-14 
 ลุ�ม้นำ�าเพช้รับุรั่และลุ�ม้นำ�าปรัาณบุรั่

การแก้ปััญหาในพื้้�นท่�เปั้าหมาย
(Area-Based)

ตำรำงที� 5.1-1 แผนงำนแลุ่ะโคีรงกำรส�ำคัีญ่ Area Based ลุ่่่มิน�้ำเพชรบุ่รีแลุ่ะลุ่่่มิน�้ำปรำณบุ่รี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
 บทที่ 5 

การแก้ปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย (Area – Based) 
5.1 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-14 ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำปราณบุรี 

Area Based ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำปราณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุม
พ้ืนที่ 100 ตำบล 10 อำเภอ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่เสี่ยงภัย
น้ำท่วม 7,300 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 123,100 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยรวม 130,400 ไร่ มีปริมาณน้ำขาดแคลน
ด้านการเกษตรในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำท่วมไหลหลากประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึกน้ำท่วม 0.75 – 1 เมตร ระยะเวลา 
น้ำท่วม 10 วัน มีครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 18,000 ครัวเรือน สภาพภูมิประเทศพ้ืนที่ตอนบน 
ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด มีลักษณะเป็นที่ราบสลับภูเขา พ้ืนทีจ่ะค่อยๆ 
ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก ทางตอนกลาง Area Based จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 
ส่วนพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกของ Area Based มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีลําน้ำสายสั้นๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป พ้ืนที่ทางตอนล่างในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีเทือกเขาเป็นแนวเขาเตี้ยๆ  
ที่ทําให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขา มีที่ราบริมฝั่งทะเลยาวไปจรดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมีเขาสามร้อยยอดอยู่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ  ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 8 โครงการ ความจุ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 208,988 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 19,675 
ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.1-1 

ตารางท่ี 5.1-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำเพชรบุรีและลุ่มน้ำปราณบุรี 
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ง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ
(ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำนบำท)

2562 2563 2564 2565 2566 >>
จ้ำนวนโครงกำร   8  โครงกำร 208,988   2             19,675      

อ่ำงเก็บน ้ำล้ำห้วยใหญ่ แก่งกระจำน เพชรบุรี ชป. 1,500       1.54          800           
68

อำคำรทดน ้ำบ้ำนตำกแดด และอำคำรประกอบ ท่ำยำง เพชรบุรี ชป. 2,000       - 400           

ประตูระบำยน ้ำ ปำกคลองกะรวย ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 250          0.05          25             

เพ่ิมศักยภำพคลองระบำยน ้ำ D9 และคลองสำยใหญ่ฝ่ัง
ขวำ (100 CMS)

ท่ำยำง เพชรบุรี ชป. 25,000      -           1,100         
60

เพ่ิมศักยภำพกำรระบำยน ้ำเข่ือนเพชรบุรี และคันกั นน ้ำ ท่ำยำง เพชรบุรี ชป. 37,500      -           250           

เพ่ิมศักยภำพคลองระบำยน ้ำ D1  (550 CMS) ท่ำยำง เพชรบุรี ชป. 137,500    -           16,600       
67

ระบบป้องกันน ้ำท่วม เขตเทศบำลเมืองเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี ยผ. 2,469       -           300           

ระบบป้องกันน ้ำท่วม พื นท่ีชุมชนหัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ยผ. 2,769       -           200           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การระบาย 5 

โครงการ

บริหารจัดการ
แหล่งน้ าต้นทุน

ในพ้ืนท่ี 2 
โครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
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5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-15 ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ 
Area Based ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ตำบล  

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพปัญหาเป็นน้ำท่วมไหลหลาก มีปริมาณน้ำส่วนเกิน 
ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึก 0.75 – 1 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 2 วัน 
ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อการจราจรและชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 21,000 ครัวเรือน 
ลักษณะภูมิประเทศของ Area Based ด้านทิศตะวันตก คือ เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งก้ันพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาในแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่เข้ามาเกือบถึงตอนกลางของ Area Based พ้ืนที่ถัดมา 
มีภูเขาเต้ียๆ ตอนกลางเป็นที่ราบระหว่างภูเขา และลาดเทไปทางด้านตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมฝั่งทะเล
ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 7 โครงการ ความจุ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 31,075 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
6,100 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1 

ตารางท่ี 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่   

 

 
 

 
 

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำทีดิ่น
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

โครง
กำร 

/ กลุ่
ม

โครง
กำร

อ้ำเภ
อ

จงัห
วัด

หน่ว
ยงำน

รับผิ
ดชอ

บ

พื นท่ี
รับป

ระโย
ชน์

ควำ
มจุ

ค่ำก่
อสร้ำ

ง           แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2562 - 2566 หมำยเหตุ

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

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

จ้ำนวนโครงกำร   7  โครงกำร 31,075     31            6,100        
อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนไทรทอง บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 6,850.00   13.36        840           

อ่ำงเก็บน ้ำคลองลอย บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 8,600.00   17.46        950           
68

คลองผันน ้ำคลองเขำม้ำร้อง-อ่ำวบำงสะพำน (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 824.75      -           228           

คลองผันน ้ำคลองแม่ร้ำพึง-อ่ำวบ่อทองหลำง (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 736.48      -           203           z

บรรเทำอุทกภัย อ.บำงสะพำน (ปรับปรุงอ่ำงเดิม+ขยำย
คลองบำงสะพำน+คลองผันน ้ำคลองบำงสะพำน+ปตร.ใน
คลอง)

บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป.
8,982       -           2,478         

60
ขุดขยำยคลองแม่ร้ำพึง พร้อมอำคำรประกอบ (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 2,427       -           670           

ขุดขยำยคลองปัตตำมัง-เขำม้ำร้อง พร้อมอำคำรประกอบ 
(พรด.)

บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 2,654       -           732           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 2 
โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 5 
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำทีดิ่น
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

บทที่ 5

33ลุ่่่มิน�ำ้เพชรบุ่รี - ประจวบุคีีรีขัันธ์์



  Area Based ลุ่่่มน้ำำ�าสาขาคลุ่องบ่างสะพัาน้ำให่ญ่  
เป็น้ำพืั�น้ำที�เสี�ยงภัยน้ำำ�าท่วม ครอบ่คลุ่่มพืั�น้ำที� 6 ตำาบ่ลุ่ 
อำาเภอบ่างสะพัาน้ำ จังห่วัด้ประจวบ่คีรีขัน้ำธ์ิ สภาพั
ปัญห่าเป็น้ำน้ำำ�าท่วมไห่ลุ่ห่ลุ่าก มีปริมาณน้ำำ�าส่วน้ำเกิน้ำ 
ที�ทำาให้่เกิด้ปัญห่าน้ำำ�าท่วม 65 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร 
ความลุ่่ก 0.75 - 1 เมตร ระยะเวลุ่าน้ำำ�าท่วม 2 วัน้ำ  
ซ่ึ่�งจะสร้างผลุ่กระทบ่ต่อการจราจรแลุ่ะช่มชน้ำ 
ใน้ำพืั�น้ำที�ลุ่่่มน้ำำ�า มีครัวเรือน้ำได้้รับ่ผลุ่กระทบ่ 21,000 
ครัวเรือน้ำ ลัุ่กษณะภูมิประเทศของ Area Based  
ด้้าน้ำทิศตะวัน้ำตก คือ เทือกเขาตะน้ำาวศรี ซ่ึ่�งกั�น้ำ 
พัรมแด้น้ำระห่ว่างประเทศไทยแลุ่ะเมียน้ำมาใน้ำแน้ำว 

เห่นื้ำอ-ใต้ มีพืั�น้ำที�เข้ามาเกือบ่ถ่งตอน้ำกลุ่างของ  
Area Based พืั�น้ำที�ถัด้มามีภูเขาเตี�ยๆ ตอน้ำกลุ่าง 
เ ป็น้ำที� ราบ่ระห่ว่างภู เขา แลุ่ะลุ่าด้เทไปทาง 
ด้้าน้ำตะวัน้ำออก ซ่ึ่�งเป็น้ำที�ราบ่ริมฝั�งทะเลุ่ตามแน้ำว
ชายฝั�งอ่าวไทย
 โครงการจากห่น่้ำวยงาน้ำต่างๆ สามารถสร่ป 
แผน้ำงาน้ำแลุ่ะโครงการสำาคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำาน้ำวน้ำ 7 โครงการ ความจ่ 31 ลุ้่าน้ำลูุ่กบ่าศก์เมตร  
พืั�น้ำที�รับ่ประโยชน์้ำ 31,075 ไร่ วงเงิน้ำก่อสร้าง  
6,100 ลุ้่าน้ำบ่าท ดั้งแสด้งใน้ำตารางที� 5.2-1

 5.2 พ่�นท่�เป้าหม้าย (Area Based) C-15
 ลุ�ม้นำ�าสัาขาคุลองบางสัะพานใหญ�

ตำรำงที� 5.2-1 แผนงำนแลุ่ะโคีรงกำรส�ำคัีญ่ Area Based ลุ่่่มิน�้ำสำขัำคีลุ่อีงบุำงสะพำนใหญ่่

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

 
39 

ลุ่มน้ำเพชรบรุี – ประจวบคีรีขันธ์ (18) 
  

 
 
 
 
 

 
 

5.2 พื้นที่เป้าหมาย (Area Based) C-15 ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ 
Area Based ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ตำบล  

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพปัญหาเป็นน้ำท่วมไหลหลาก มีปริมาณน้ำส่วนเกิน 
ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ความลึก 0.75 – 1 เมตร ระยะเวลาน้ำท่วม 2 วัน 
ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อการจราจรและชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ มีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 21,000 ครัวเรือน 
ลักษณะภูมิประเทศของ Area Based ด้านทิศตะวันตก คือ เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งก้ันพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาในแนวเหนือ-ใต้ มีพ้ืนที่เข้ามาเกือบถึงตอนกลางของ Area Based พ้ืนที่ถัดมา 
มีภูเขาเต้ียๆ ตอนกลางเป็นที่ราบระหว่างภูเขา และลาดเทไปทางด้านตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมฝั่งทะเล
ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย 

โครงการจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปแผนงานและโครงการสำคัญ ปี 2562 - 2566  
มีจำนวน 7 โครงการ ความจุ 31 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ 31,075 ไร่ วงเงินก่อสร้าง 
6,100 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5.2-1 

ตารางท่ี 5.2-1 แผนงานและโครงการสำคัญ Area Based ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่   

 

 
 

 
 

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำทีดิ่น
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง

โครง
กำร

 / 
กลุ่ม

โครง
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อ้ำเ
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จงัห
วัด

หน่ว
ยงำ
นรับ

ผิดช
อบ

พื นท่ี
รับป

ระโย
ชน์

ควำ
มจุ

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

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

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

จ้ำนวนโครงกำร   7  โครงกำร 31,075     31            6,100        
อ่ำงเก็บน ้ำบ้ำนไทรทอง บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 6,850.00   13.36        840           

อ่ำงเก็บน ้ำคลองลอย บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 8,600.00   17.46        950           
68

คลองผันน ้ำคลองเขำม้ำร้อง-อ่ำวบำงสะพำน (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 824.75      -           228           

คลองผันน ้ำคลองแม่ร้ำพึง-อ่ำวบ่อทองหลำง (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 736.48      -           203           z

บรรเทำอุทกภัย อ.บำงสะพำน (ปรับปรุงอ่ำงเดิม+ขยำย
คลองบำงสะพำน+คลองผันน ้ำคลองบำงสะพำน+ปตร.ใน
คลอง)

บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป.
8,982       -           2,478         

60
ขุดขยำยคลองแม่ร้ำพึง พร้อมอำคำรประกอบ (พรด.) บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 2,427       -           670           

ขุดขยำยคลองปัตตำมัง-เขำม้ำร้อง พร้อมอำคำรประกอบ 
(พรด.)

บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ ชป. 2,654       -           732           

กลยุทธ์แก้ปัญหำ

แหล่งเก็บกักน้ า
ตอนบน 2 
โครงการ

ระบบป้องกันน้ า
ท่วม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ระบาย 5 
โครงการ

ศึกษำควำมเหมำะสม ส้ำรวจ - ออกแบบ จัดหำทีดิ่น
ศึกษำ / พิจำรณำผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระบวนกำรมีส่วนร่วม ก่อสร้ำง
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