
      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

พื้นท่ีลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
รายงานฉบับสุดท้าย แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

สารบัญ 
หน้า 

สารบัญ 1 
สารบัญตาราง 5 
สารบัญรูป 8 
 

บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 1.1 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 1-1 
 1.2 ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-4 
  1.2.1 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำจากนโยบายของรัฐ  1-4 
  1.2.2 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 1-4 
  1.2.3 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1-17 
  1.2.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 1-17 
  1.2.5 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์  
   พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  1-19 
 1.3 การเชื่อมโยงผลการศึกษา SEA ไปจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1-22 
 
บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 2.1 คำนำ  2-1 
 2.2 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 2-1 
  2.2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 2-1 
  2.2.2 พ้ืนที่ทำการเกษตรและพ้ืนที่ที่มีการจัดสรรน้ำเพ่ือการชลประทาน 2-2 
  2.2.3 ปริมาณการใช้น้ำรวม 2-6 
  2.2.4 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 2-7 
  2.2.5  สภาพปัญหาด้านภัยแล้งและน้ำอุปโภค-บริโภค 2-9 
  2.2.6  สภาพปัญหาด้านน้ำท่วม 2-13 
  2.2.7 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำ 2-18 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

  2.2.8 ทรัพยากรป่าไม้ และพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย 2-22 
 2.3 ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชิงพ้ืนที่และแนวทางการแก้ไข 2-22 
 2.4 การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 2-26 
  2.4.1  คำนำ 2-26 
  2.4.2  การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 2-26 
  2.4.3  การศึกษาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพ่ือประเมินสถานการณ์น้ำแล้ง 2-27 
 2.5 การศึกษาสภาพน้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 2-43 
  2.5.1  คำนำ 2-43 
  2.5.2 สภาพปัญหา สาเหตุ และบริเวณพ้ืนที่เกิดภัยน้ำท่วมซ้ำซาก 2-43 
  2.5.3 การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์ในสภาพปัจจุบัน 2-48 
  2.5.4 การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพอนาคต 2-58 
 2.6 การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ 2-70 
  2.6.1  คำนำ 2-70 
  2.6.2  ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ 2-70 
  2.6.3  สรุปผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ 2-73 
 2.7 การกำหนดเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2-74 
  2.7.1  พ้ืนที่เป้าหมาย 2-74 
  2.7.2  เป้าหมายของกิจกรรมและตัวชี้วัด 2-75 
 
บทที่ 3 การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 5 ปี 
 3.1 แนวทางการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  3-1 
  และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี  
 3.2 แผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-2 
  3.2.1 แผนงาน/โครงการตามแนวทางการพัฒนา 3-2 
   พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์   
  3.2.2 แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ของหน่วยงานต่างๆ  3-5 
   ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการ 
  3.2.3 โครงการที่สำคัญ (BackBone Projects)  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 3.3 การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  3-8 
  3.3.1 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 3-8 
  3.3.2 ระยะเวลาในการดำเนินการของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-9 
  3.3.3 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 3-9 
  3.3.4 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3-14 
  3.3.5 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 3-21 
  3.3.6 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 3-29 
  3.3.7 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม 3-32 
   และป้องกันการพังทลายของดิน  
  3.3.8 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3-33 
  3.3.9 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-39 
 3.4 แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุ่มน้ำ (Backbone Project)  3-40 
 3.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี  3-40 
 
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ  
 4.1 คำนำ  4-1 
 4.2 โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ระจวบคีรีขันธ์ 4-1 
 4.3 ตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ 4-2 
  4.3.1 ตัวคูณทวีผลผลิต (Output Multiplier) 4-2 
  4.3.2 ตัวคูณทวีรายได้ (Income Multiplier)  4-3 
 4.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 4-4 
  4.4.1 ตัวคูณทวีด้านผลผลิต (Output Multiplier) 4-4 
  4.4.2 ตัวคูณทวีด้านรายได้ (Income Multiplier)  4-6 
  4.4.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนหลักการบริหาร 4-9 
   จัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
  4.4.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของโครงการตามแผนหลัก 4-11 
   การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 5  การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.1 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) 5-1 
 5.2 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 5-12 
 5.3 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 5-24 
 5.4 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) 5-28 
 
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 6.1 บทสรุป 6-1 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 6-7 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1.1-1  พ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่) 1-1 
ตารางที่ 1.1-2  ขอบเขตการปกครองในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1-3 
ตารางที่ 1.2.4-1  การกำหนดวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 1-18 
 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.2.2-1  แนวโน้มพัฒนาพื้นที่การเกษตรน้ำฝนเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน  2-6 
 ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2582) 
ตารางที่ 2.2.3-1  เปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำรวมในสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2563)  2-7 
 กับปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาต่างๆ  
ตารางที่ 2.2.4-1  ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว และจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 2-9 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.2.5-1  มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งเฉลี่ย ในช่วง 10 ปี  2-10 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
ตารางที่ 2.2.5-2  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดับตำบล รายลุ่มน้ำสาขา 2-10 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.2.6-1  การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  2-15 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.2.6-2  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับตำบล รายลุ่มน้ำสาขา 2-15 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.2.6-3   รายละเอียดจำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำในปัจจุบัน (ถึงเดือนมกราคม 2564)  2-16 
 ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
ตารางที่ 2.2.7-1  แนวโน้มดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (ค่า WQI) ในพ้ืนทีลุ่่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 2-18 
 ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562 
ตารางที่ 2.3-1  ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชงิพ้ืนที่ของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์ และแนวทางการแก้ไข 2-22 
ตารางที่ 2.4.2-1  สรุปปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาเพ่ือสำรองใช้ในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) ในเขตเกษตรน้ำฝน 2-27 
ตารางที่ 2.4.3-1  ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค รายลุ่มน้ำสาขา ในปัจจุบัน 2-32 
ตารางที่ 2.4.3-2  ปริมาณน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม รายลุ่มน้ำสาขา ในปัจจุบัน 2-32 
ตารางที่ 2.4.3-3   ความต้องการน้ำเพ่ือการปศุสัตว์ ในปัจจุบัน 2-33 
ตารางที่ 2.4.3-4   ความต้องการน้ำเพ่ือการเกษตรรายโครงการ ในปัจจุบัน 2-33 
ตารางที่ 2.4.3-6  ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพปัจจุบัน 2-36 
ตารางที่ 2.4.3-7  ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวในอีก 20 ปีข้างหน้า 2-37 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 2.4.3-8  ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุตสาหกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 2-38 
ตารางที่ 2.4.3-9 ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แยกรายลุ่มน้ำสาขา 2-38 
 ในสภาพอนาคต ตามความต้องการใช้น้ำในอนาคต 20 ปี 
ตารางที่ 2.4.3-10  ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แยกรายลุ่มน้ำสาขาในสภาพ 2-43 
 อนาคต ตามแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 2.5.2-1  พ้ืนที่น้ำท่วมรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงปี พ.ศ.2548-2562 2-44 
ตารางที่ 2.5.3-1  แม่น้ำสายหลักและความยาวทีน่ำเข้าโครงข่ายลำน้ำ 2-50 
 ในสภาพปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที่ 2.5.3-2  สรุปพื้นท่ีน้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 2-52 
ตารางที่ 2.5.3-3 สรุปพื้นท่ีน้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพ้ืนที่อำเภอบางสะพาน 2-56 
ตารางที่ 2.5.4-1  การดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง 2-59 
ตารางที่ 2.5.4-2   สรุปพื้นท่ีน้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 2-64 
 กรณีมีโครงการบรรเทาอุทกภัย  
ตารางที่ 2.5.4-3   สรุปพื้นท่ีน้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพ้ืนที่อำเภอบางสะพาน 2-67 
 กรณีมีโครงการบรรเทาอุทกภัย 
ตารางที่ 3.2.2-1  สรุปจำนวนแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ 3-5 
ตารางที่ 3.2.3-1  โครงการ/แผนงาน ที่มีความสำคัญสูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 3-6 
ตารางที่ 3.3.3-1  ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 3-10 
ตารางที่ 3.3.3-2  ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว 3-10 
 ในอีก 20 ปีข้างหน้า  
ตารางที่ 3.3.3-3  แผนพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ำประปาให้เพียงพอ 3-12 
 กับการใช้น้ำตลอดปี 
ตารางที่ 3.3.3-4  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 3-13 
ตารางที่ 3.3.4-1  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 3-20 
ตารางที่ 3.3.5-1  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 3-26 
ตารางที่ 3.3.6-2  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 3-31 
ตารางที่ 3.3.7-1  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม 3-33 
 และป้องกันการพังทลายของดิน  
ตารางที ่3.3.8-1  สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 3-35 
ตารางที่ 3.3.8-2  สรุปแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3-38 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 7 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ 3.3.9-1  สรุปแผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 3-39 
 พ.ศ.2561-2580 
ตารางที่ 3.4-1  แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญสูง (Backbone Project) 3-41 
ตารางที่ 4.2-1  โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี- 4-1 
 ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี   
ตารางที่ 4.3-1  ตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  4-3 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที ่4.4.1-1  การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลผลิต โครงการตามแผนหลัก 4-5 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
ตารางที่ 4.4.2-1  การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านรายได้ โครงการตามแผนหลัก 4-7 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 4.4.3-1 ผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลิตและด้านรายได้ โครงการตามแผนหลัก 4-9 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ตารางที่ 5.2-1  ความคิดเห็นต่อศักยภาพ/ จุดเด่น ในพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาได้ 5-18 
ตารางที่ 5.2-2  ความคิดเห็นต่อความต้องการการพัฒนาในพ้ืนที่ 5-22 
ตารางที่ 5.2-3  ความคิดเห็นต่อทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 5-23 
ตารางที่ 5.3-1  ลำดับความสำคัญของแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5-27 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 8 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญรูป 
หน้า 

รูปที่ 1.1-1  ขอบเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1-2 
รูปที่ 1.2.2-1  ศักยภาพการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1-6 
รูปที่ 1.2.2-2  สภาพปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 1-7 
รูปที่ 1.2.2-3  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 1-8 
รูปที่ 1.2.2-4  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน 1-9 
รูปที่ 1.2.2-5  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 1-10 
รูปที่ 1.2.2-6  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี 1-11 
รูปที่ 1.2.2-7  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง 1-12 
รูปที่ 1.2.2-8  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำคลองกุย 1-13 
รูปที่ 1.2.2-9  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 1-14 
รูปที่ 1.2.2-10  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ 1-15 
รูปที่ 1.2.2-11  ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 1-16 
รูปที่ 1.3-1  การเชื่อมโยงผลการศึกษา SEA ไปจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 1-23 
รูปที่ 2.2.1-1  สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 2-3 
รูปที่ 2.2.3-1  เปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำรวมในสภาพปัจจุบันกับปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 2-8 
รูปที่ 2.2.5-1  เปรียบเทียบผลการรับฟังสภาพปัญหาภัยแล้งจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  2-11 
 กับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในอดีตของกรมพัฒนาที่ดิน  
รูปที่ 2.2.5-2  พ้ืนที่ประสบปัญหาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 2-12 
 ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
รูปที่ 2.2.6-1  เปรียบเทียบผลการรับฟังสภาพปัญหาอุทกภัยจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1  2-14 
 กับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม  
รูปที่ 2.2.7-1  พ้ืนที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ จากการข้อมูลของผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 2-21 
รูปที่ 2.3-1   ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชงิพ้ืนที่ของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์ และแนวทางการแก้ไข 2-24 
รูปที่ 2.4.2-1  พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 2-28 
รูปที่ 2.4.2-2  พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 2-29 
รูปที่ 2.4.2-3  พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 2-30 
รูปที่ 2.4.2-4  พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง  2-31 
 (พ.ย.-พ.ค.) 
รูปที่ 2.4.3-1  แผนผังระบบลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพปัจจุบัน 2-35 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 9 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ 2.4.3-2  แผนผังการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต 2-42 
 กรณีมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
รูปที่ 2.5.2-1  พ้ืนที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในจังหวัดเพชรบุรีช่วงปี พ.ศ.2553-2561 2-45 
รูปที่ 2.5.2-2  สภาพความเสียหายจากเหตุการณ์อุกทกภัยปี พ.ศ.2548-2562 ในจังหวัดเพชรบุรี 2-47 
รูปที่ 2.5.3-1  โครงข่ายลำน้ำในสภาพปัจจุบันที่รวบรวมและสำรวจเพิ่มเติมในขอบเขตจังหวัดเพชรบุรี 2-49 
รูปที่ 2.5.3-2  รูปตัดตามยาวแม่น้ำเพชรบุรีในสภาพปัจจุบัน 2-50 
รูปที่ 2.5.3-3  แนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างของกรมชลประทาน 2-51 
รูปที่ 2.5.3-4  พ้ืนที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 2-52 
รูปที่ 2.5.3-5  โครงข่ายลำน้ำและความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำคลองบางสะพานในปัจจุบัน 2-55 
รูปที่ 2.5.3-6  รูปตัดตามยาวแม่น้ำบางสะพาน 2-56 
รูปที่ 2.5.3-7  พ้ืนที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพ้ืนที่อำเภอบางสะพาน 2-57 
รูปที่ 2.5.4-1  โครงข่ายการระบายน้ำโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง 2-60 
รูปที่ 2.5.4-2  รายละเอียดแผนงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1 2-61 
รูปที่ 2.5.4-3  รายละเอียดแผนงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ D9 2-61 
รูปที่ 2.5.4-4  พ้ืนที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี กรณีสภาพอนาคต 2-62 
รูปที่ 2.5.4-5  ความลึกน้ำกรณีน้ำหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี  2-63 
 ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี กรณีสภาพอนาคต 
รูปที่ 2.5.4-6  องค์ประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน 2-65 
รูปที่ 2.5.4-7  แผนผังการดำเนินงานตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน 2-66 
รูปที่ 2.5.4-8  พ้ืนที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำบางสะพาน กรณีสภาพอนาคต 2-67 
รูปที่ 2.5.4-9  ความลึกน้ำกรณีน้ำหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำบางสะพาน  2-69 
 กรณีสภาพอนาคต  
รูปที่ 3.2.3-1  โครงการ/แผนงาน ที่มีความสำคัญสูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 3-7 
รูปที่ 5.1-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) 5-2 
 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 
รูปที่ 5.2-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 5-12 
 ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 
รูปที่ 5.2-2  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 5-14 
รูปที่ 5.2-3  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากการแสดงความคิดเห็น 5-15 
 ของผู้เข้าร่วมประชุม 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 10 สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ 5.2-4  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 5-16 
รูปที่ 5.2-5  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 5-17 
รูปที่ 5.2-6  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลาย 5-19 
 ของดิน จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
รูปที่ 5.2-7  พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็น 5-20 
 ของผู้เข้าร่วมประชุม 
รูปที่ 5.3-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 5-25 
 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 
รูปที่ 5.4-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) 5-29 
 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-1 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

บทที่ 1 
สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

1.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา  

 ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 18 ใหม่) เป็นการรวมลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (รหัส 19 เดิม) กับลุ่ม
น้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (รหัส 20 เดิม) เข้าด้วยกัน (รูปที่ 1.1-1) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ 
พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาจำนวน 9 ลุ่มน้ำสาขา มีพ้ืนที่
ครอบคลุม 13,371 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ 13,365.70 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เกาะ
รวม 5.30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองจำนวน 5 จังหวัด (เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี และสมุทรสงคราม) 21 อำเภอ 164 ตำบล ดังแสดงในตารางที่ 1.1-1 และตารางที่ 1.1-2 โดยใน
การศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ยึดตาม “แนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์” จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2563)  

ตารางท่ี 1.1-1 พ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่) 

ลำดับที ่ รหัสลุ่มน้ำสาขา ชื่อลุ่มน้ำสาขา ขนาดพ้ืนที่ลุม่น้ำ ตร.กม. 
1 1801 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 3,475.60 
2 1802 ห้วยแม่ประจัน 1,123.10 
3 1803 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 1,605.10 

4 1804 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) 2,917.30 
5 1805 คลองเขาแดง 653.60 

6 1806 คลองกุย 705.90 
7 1807 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1 1,703.90 

8 1808 คลองบางสะพานใหญ่ 487.80 
9 1809 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 2 693.40 

หมายเหตุ : ยังไม่รวมพื้นที่เกาะขนาดเล็กต่างๆ ขนาดพื้นที่รวม 5.3 ตร.กม. 
ที่มา : พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 

 

 
 
 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-2 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
ที่มา : พระราชกฤษฎกีากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 

รูปที่ 1.1-1 ขอบเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-3 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 1.1-2 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัด อำเภอ จำนวน ตำบล 

1 เพชรบุรี 1 เขาย้อย 10 เขาย้อย ทับคาง บางเค็ม สระพัง หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ หนองปรง 
หนองปลาไหล ห้วยโรง ห้วยท่าช้าง 

    2 เมืองเพชรบุรี 24 เวียงคอย โพไร่หวาน โพพระ ไร่ส้ม คลองกระแชง ช่องสะแก ดอนยาง     
ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ท่าราบ ธงชัย นาพันสาม นาวุ้ง บางจาก บางจาน 
บ้านกุ่ม บ้านหม้อ วังตะโก สำมะโรง หนองโสน หนองขนาน หนองพลับ  
หัวสะพาน หาดเจ้าสำราญ 

    3 แก่งกระจาน 6 แก่งกระจาน ป่าเด็ง พุสวรรค์ วังจันทร์ สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง 

    4 ชะอำ 9 เขาใหญ่ ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ ดอนขุนห้วย นายาง บางเก่า สามพระยา 
หนองศาลา ห้วยทรายเหนือ 

    5 ท่ายาง 12 เขากระปุก กลัดหลวง ท่าแลง ท่าไม้รวก ท่าคอย ท่ายาง บ้านในดง ปึกเตียน 
มาบปลาเค้า ยางหย่อง วังไคร้ หนองจอก 

    6 บ้านแหลม 10 แหลมผักเบี้ย ท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางแก้ว บางขุนไทร บางครก บางตะบูน 
บางตะบูนออก บ้านแหลม ปากทะเล 

    7 บ้านลาด 18 โรงเข้ ไร่โคก ไร่มะขาม ไร่สะท้อน ตำหรุ ถ้ำรงค์ ท่าเสน ท่าช้าง บ้านทาน 
บ้านลาด บ้านหาด ลาดโพธ์ิ สมอพลือ สะพานไกร หนองกระเจ็ด หนองกะปุ 
ห้วยข้อง ห้วยลึก 

    8 หนองหญ้าปล้อง 4 ท่าตะคร้อ ยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง 

2 ประจวบคีรีขันธ์ 1 เมืองประจวบคีรีขันธ์ 6 เกาะหลัก คลองวาฬ บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์ ห้วยทราย อ่าวน้อย 

    2 กุยบุรี 6 เขาแดง กุยเหนือ กุยบุรี ดอนยายหนู สามกระทาย หาดขาม 

    3 ทับสะแก 6 เขาล้าน แสงอรุณ ทับสะแก นาหูกวาง ห้วยยาง อ่างทอง 

    4 บางสะพาน 7 แม่รำพึง กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ทองมงคล ธงชัย พงศ์ประศาสน์ ร่อนทอง 

    5 บางสะพานน้อย 5 ช้างแรก ไชยราช ทรายทอง บางสะพาน ปากแพรก 

    6 ปราณบุรี 6 เขาจ้าว เขาน้อย ปราณบุรี ปากน้ำปราณ วังก์พง หนองตาแต้ม 

  7 สามร้อยยอด 5 ไร่เก่า ไร่ใหม่ ศาลาลัย ศิลาลอย สามร้อยยอด 

  8 หัวหิน 7 ทับใต้ บึงนคร หนองแก หนองพลับ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน หินเหล็กไฟ 

3 ราชบุรี 1 ปากท่อ 9 ดอนทราย ทุ่งหลวง ปากท่อ ยางหัก วังมะนาว วันดาว หนองกระทุ่ม      
ห้วยยางโทน อ่างหิน 

  2 บ้านคา 1 บ้านบึง 

4 สมุทรสงคราม 1 เมืองสมุทรสงคราม 5 คลองโคน ท้ายหาด บางขันแตก แม่กลอง แหลมใหญ่ 

    2 อัมพวา 4 ปลายโพงพาง แพรกหนามแดง ยี่สาร วัดประดู่ 

5 ชุมพร 1 ปะทิว 4 เขาไชยราช ชุมโค ดอนยาง ปากคลอง 

5 จังหวัด 21 อำเภอ 164 ตำบล 
ท่ีมา : พระราชกฤษฎกีากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กมุภาพันธ์ 2564  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-4 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

1.2 ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

 1.2.1 ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำจากนโยบายของรัฐ  
 

  พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับประเทศ และมีความได้เปรียบอันเกิดจากการมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีการ
กำหนดทิศทางและรูปแบบการพัฒนาด้วยท้องถิ่นเอง ด้วยลักษณะดังกล่าวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอด ควบคู่กับการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือให้จังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีความสมบูรณ์ความพร้อมทั้ง
ความมั่นคงทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้รับผลโดยตรงจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะส่งเสริมการขยายขอบเขตของ
ตลาดการค้าสินค้าและแรงงาน ผนวกกับการมีรูปแบบสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยภาพรวมนโยบายรัฐส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีการ
พัฒนาไปใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่ว
ท ั ้งภาค (2) ใช ้เทคโนโลยีและนว ัตกรรมในการผลิตและแปรร ูปภาคเกษตรควบคู ่ก ับการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (3) พัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
แผนงานโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาเชิงกายภาพของพื้นที่  เป็นแผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ (ช่วงนครปฐม-ชุมพร) ระยะทางประมาณ 421 
กิโลเมตร โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม-ชะอำ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาใน
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะในเขตอำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี มีมูลค่า
ที่ดินสูงขึ้น 
 

 1.2.2 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 

  จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัด รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงใน
รายงานภาคผนวกบทที่ 4 หัวข้อ 4.2.2 ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัด รายลุ่มน้ำ
สาขา ถึงระดับตำบล สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญไดดั้งต่อไปนี้ (รูปที่ 1.2.2-1 ถึงรูปที่ 1.2.2-11)  
  1) ศักยภาพ 
   - พื้นที่สูงทางด้านทิศตะวันตก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่
ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการสงวนและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   - พื้นที่ราบทางด้านตะวันออก มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นฐานเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยว การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
   - โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-5 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   - โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพาน ช่วยบรรเทาอุทกภัย และการขาดแคลน
น้ำอุปโภคบริโภค 
   - พืชเศรษฐกิจหลักเป็น มะพร้าว สับปะรด อ้อย ว่านห่างจระเข้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
   - ชายฝั ่งชะอำ-หัวหิน มีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันเป็นศูนย์กลางการบริการ การ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก 
   - ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื่อมต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีศักยภาพในการพัฒนา
เส้นทางการค้าเชื่อมโยง ผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร 
   - เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ อ.บางสะพาน 
   - ท่าเทียบเรือสะพานหิน ท่าเทียบเรือเขาตะเกียบ ท่าเทียบเรือปากน้ำปราณ สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว 
  2) ปัญหา 
   - จากสภาพพื้นที่ภูเขาด้านตะวันตกที่มีความลาดชันสูง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม
หลากและภัยจากดินถล่มในกรณีท่ีฝนตกหนัก อาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
   - การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ โดยพื้นที่ต้นน้ำด้าน
ตะวันตกเป็นพื้นที่ลาดเททำให้ปริมาณน้ำฝนระบายออกจากพื้นที่เร็ว ประกอบกับตอนกลางของพื้นที่ เช่น 
อำเภอเขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ และหัวหิน เป็นพื้นที่เขตเงาฝน มีปริมาณฝนตกน้อย จำเป็นต้องจัดหา
แหล่งน้ำเพ่ิมเติม 
   - พื้นที่ลุ่มต่ำ/ พื้นที่ริมชายทะเล (อ.บ้านแหลม อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด อ.ท่ายาง อ.หัว
หิน อ.บางสะพาน) มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำปลายน้ำก่อนไหลลง
ทะเล และได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน การระบายน้ำจึงเป็นไปอย่างช้าๆ ประกอบกับลำน้ำถูกบุกรุกหรือมีสิ่งกีด
ขวางทางน้ำ ปากร่องน้ำตื้นเขินจากตะกอนทรายทับถม 
   - การกัดเซาะชายฝั ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ ้น ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียที ่ดินทาง
การเกษตร พ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่ท่องเที่ยว ทัศนียภาพของชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
   - โครงสร้างพื้นฐาน (ประปา การจัดการขยะ/น้ำเสีย) ไม่เพียงพอในการรองรับการขยายตัว
ของชุมชน การเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง จำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหิน 
และพ้ืนที่ต่อเนื่องในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
  3) ข้อจำกัด 
   - พ้ืนที่ลาดเชิงเขาส่วนใหญ่มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างพังทลายสูง มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ต้องมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูดินในการทำการเกษตร 
   - สภาพภูมิประเทศประกอบขึ้นด้วยระบบลุ่มน้ำย่อยๆ ขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่ตอนกลางมี
ลักษณะเป็นลอนคลื่น การพัฒนาแหล่งเก็บกักและระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงทำได้ยาก ไม่มีศักยภาพในการพัฒนา
แหล่งน้ำผิวดินธรรมชาติขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ 
  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-6 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-7 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-8 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

    

รูปที่ 1.2.2-3 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 
  

•  น้ าท่าเฉลี่ย          ล้าน ลบ ม  ปี
•  น้ า นเฉลี่ย          มม  ปี
•  กลุ่มป าแก่งกระจาน ด้รับการขึ้นทะเบียนเป นมรดกโลก พัฒนาเป นพ้ืนท่ีนันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า มีปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป า
•  มีชุมชนตั้ง ิ่นฐานบนพ้ืนท่ีสูง สภาพพ้ืนท่ีเข้า ึง ด้ยาก

•  สภาพดินเป นทราย มีความอุดมสมบูร ์ต่ า ขาดแคลนแหล่งน้ า
•  พ้ืนท่ีอยู่ในเขตเงา น มีปริมา  นตกน้อย
•  สภาพภูมิประเทศเป นลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ า
    ให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก
•  บางบริเว มีอัตราการให้น้ าใต้ดินน้อย      ลบ ม  ชม  

ต ยางน้ ากลัดเหนือ
               

ต ยางน้ ากลัดใต้

ต ห้วยแม่เพรียง

ต สองพี่น้อง

ต ป าเด ง ต เขากระปุก

ต กลัดหลวง
ต ท่า ม้รวก

            

               

ต ห้วยทรายเหนือ

        

          

ต  ร่ใหม่พัฒนา

ต ป กเตียน

ต ชะอ า

ต บางเก่าต ดอนขุนห้วย

ต หัวหิน

ต ท่าคอย

ต บ้านในดง

•  พ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริต้นแบบและขยายผลการพัฒนา
•  พ้ืนท่ีพัฒนาแหล่งน้ า โครงการเครือข่ายอ่างเก บน้ า  อ่างพวง  

•  ชาย ั งทะเลชะอ า หัวหิน เป นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวชาย ั งทะเล
ระดับนานาชาติ
•  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชนประมง มีท่าเทียบเรือสนับสนุนการประกอบอาชีพ
• พ้ืนท่ีเกษตร  สับปะรด  อ้อย  พัฒนาคุ ภาพผลผลิตเพ่ือเป นวัต ุดิบ
แปรรูปในโรงงาน และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปสนับสนุนการท่องเที่ยว
•  กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ  ด้รับการส่งเสริมโดยหน่วยงานรัฐ 
•  สภาพดินเป นทราย มีความอุดมสมบูร ์ต่ า ขาดแคลนแหล่งน้ า  
•  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
•  การกัดเ าะชาย ั งตลอดแนวชาย ั ง อ ชะอ า 
• พ้ืนท่ีริมชายหาดบางส่วนมีการขายให้นายทุนเพ่ือพัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้กรรมสิทธิ ท่ีดินเป นของเอกชนรายใหญ่

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-9 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 

รูปที่ 1.2.2-4 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน 
 

 

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี
•  น้ า นเฉลี่ย          มม  ปี
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า พัฒนาเป นพ้ืนท่ีนันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
•   มีเอกลักษ ์กลุ่มชนเผ่า  กะเหรี่ยงโปหรือกะเหร่ียงโพลง หรือชาว ทยตะนาวศรี 
•  พ้ืนท่ีอยู่ในเขตเงา น มีปริมา  นตกน้อย แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ม่เพียงพอ
•  พ้ืนท่ีลาดชันสูง มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดน้ าท่วมหลากและภัยจากดิน ล่ม ในกร ี นตกหนัก
•  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป นพ้ืนท่ี สปก  สทก  ของรัฐ ประชาชนส่วนใหญ่ ม่มีกรรมสิทธิ ท่ีดิน
•  บางบริเว มีอัตราการให้น้ าใต้ดินน้อย      ลบ ม  ชม  

•  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป นท่ีราบสูงสลับภูเขา  พ้ืนท่ีป าต้นน้ า  มีศักยภาพในการพัฒนา
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
•  พ้ืนท่ีเกษตร มีแหล่งน้ าจากเขื่อนแม่ประจันต์ และล าห้วยต่าง  ใต้เขื่อนแม่ประจันต์

ต ยางน้ ากลัดเหนือ

               

ต ยางน้ ากลัดใต้

ต วังจันทร์

ต พุสวรรค์

ต แก่งกระจาน

ต หนองกะปุ

ต บ้านทาน

ต ท่า ม้รวก

        

            

        

         

ต วัง คร้

ต ท่าตะคร้อ

•  มีพ้ืนท่ีราบริมห้วยแม่ประจันต์เป นแหล่งปลูกข้าว และปลูกมะนาวท่ีขึ้นชื่อ
•  พ้ืนท่ีเกษตร มีแหล่งน้ าจากเขื่อนแม่ประจันต์ และล าห้วยต่าง  ใต้เขื่อนแม่ประจันต์
•  พ้ืนท่ีอยู่ในเขตเงา น มีปริมา  นตกน้อย แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ม่เพียงพอ 
•  ประชาชนส่วนใหญ่ ม่มีกรรมสิทธิ ท่ีดิน
•  สภาพภูมิประเทศเป นลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ าให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก
•  พ้ืนท่ีเขตป าสงวนแห่งชาติต้องสงวน ว้เป นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ

ต หนองหญ้าปล้อง

ต ยางหัก

        

•  มีโรงงานน้ าตาล ประชาชนประกอบอาชีพท า ร่อ้อย 
ส่งผลผลิตเข้าโรงงาน
•  บริเว ท่ีเป นพ้ืนท่ีสูง ระบบส่งน้ าเข้าพื้นท่ีการเกษตร
 ม่ท่ัว ึง ต้องอาศัยน้ าจากน้ า นและแหล่งน้ าธรรมชาติ
• น้ าป า หลหลากจากพ้ืนท่ีตอนบน จาก นตกหนักใน
พ้ืนท่ีต้นน้ า
•  ปัญหามลพิษทางอากาศ จากการเผาอ้อยในช่วง ดู
เก บเกี่ยวผลผลิต
• พ้ืนท่ีเป นลอนคลื่น ระบบชลประทานต้องอาศัยการ
สร้างส านีสูบน้ าผ่านระบบท่อส่งน้ า ค่าใช้จ่ายสูง
•  พ้ืนท่ีเขตป าสงวนแห่งชาติ อุทยานต้องสงวน ว้เป น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-10 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 

รูปที่ 1.2.2-5 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 

 

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี
•  น้ า นเฉลี่ย        มม  ปี
•  มีศักยภาพด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และเขตอุตสาหกรรม 
•  เป นแหล่งศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษ ์กลุ่มชนเผ่า   ทยทรงด า  ลาวโ ่ง  ลาวเวียง 
•  พ้ืนท่ีอยู่ในเขตเงา น มีปริมา  นตกน้อย แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ม่เพียงพอ
•  พ้ืนท่ีลาดเชิงเขามีปัญหาดินดาน ดินลูกรัง มีความอุดมสมบูร ์ต่ า
•  สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยระบบลุ่มน้ าย่อย  ขนาดเล ก พื้นท่ีเป นลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ าให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก
•  การพัฒนาเพ่ือการเกษตรต้องมีการปรับปรุงคุ ภาพดินและพัฒนาแหล่งน้ า

•  เป นศูนย์กลางหลักด้านการศึกษา อนุรักษ์ป าชายเลน พ้ืนท่ีอนุรักษ์   น ูทรัพยากรชาย ั งและสิ่งแวดล้อม
•  ที่ราบลุ่มชาย ั งทะเลอ่าว ทย มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และท านาเกลือ
•  เป นพื้นที่ท่องเที่ยวชาย ั งทะเล และศิลปวัฒนธรรม พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ
•  พื้นที่ป าชายเลนและเกษตรลดลงจากการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและการ ือครองที่ดินโดยเอกชน

ต ห้วยยางโทน

               

ต หนองกระทุ่ม

ต หาดเจ้าส าราญ

ต ยี่สาร

ต บางตะบูน

ต ห้วยข้อง

ต บ้านทาน

ต ท่าแลง

        

          

        

         
ต  ร่สะท้อน

ต คลองโคน

•  ท่ีราบลุ่มแม่น้ าเพชรบุรีเป นแหล่งเกษตรท่ีส าคัญ ทรัพยากรดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก
•  มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรมแหล่งโบรา คดี
•  มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยปัจจัยระบบคมนาคมขนส่ง วัต ุดิบ และแรงงาน
• น้ าหลากจากลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าเพชรบุรีตอนบน สภาพตื้นเขิน  การรุกล้ าล าน้ า  คันกั้นน้ าเค ม ท าให้
เกิดน้ าท่วมในพ้ืนท่ี  
•  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
•  การตั้ง ิ่นฐานของชุมชนจะอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ าเพชรบุรี  ึ่งเป นพ้ืนท่ีแนวน้ าหลากท่วมธรรมชาติ
•   ม่มีแหล่งน้ าต้นทุนของตนเอง อาศัยเขื่อนแก่งกระจานเป นหลัก

ต วังมะนาว

ต ทุ่งหลวง

                  

•  บริการโครงสร้างพื้นฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ

               

        

ต ห้วยลึก

ต บางตะบูนออก         

ต วันดาว

ต แม่กลองต ปลายโพงพาง

ต หนองชุมพล

ต หนองชุมพลเหนือ

ต อ่างหิน

ต หนองปลา หลต ทับคาง

ต ปากทะเล

ต บางแก้ว

ต บ้านแหลม

ต แหลมผักเบ้ียต หนองพลับ

ต ป กเตียน
ต ท่าคอย

ต ยางหย่อง

ต  ร่มะขาม
ต หนองกระเจ ด

ต โรงเข้
ต ท่าราบ

ต ท่าแร้งออก

ต บางจาน

ต ธงชัย

ต หนองปรง

ต สระพัง

ต เวียงคอย

ต สมอพลือ

ต บ้านในดง

ต  ร่โคก

ต ห้วยโรง

ต ห้วยท่าช้าง

•  ปัญหาการกัดเ าะชาย ั งตลอดแนวชาย ั ง 
• พ้ืนท่ีลุ่มต่ า  ริมชายทะเล เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง เนื่องจากเป นพ้ืนท่ีรับน้ าปลายน้ าก่อน หลลง
ทะเล และ ด้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน 
• การก่อสร้างเขื่อนหินท้ิง  เขื่อนกันคลื่น เพ่ือ
ป องกันชายหาด ขัดต่อทัศนียภาพธรรมชาติ
• น้ าใต้ดินท่ีสูบขึ้นมาใช้น้อยกว่าปริมา น้ าท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา จากปัญหารสกร่อย

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-11 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 

รูปที่ 1.2.2-6 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปรา บุรี 
  

ต ป าเด ง

            

ต ห้วยสัตว์ใหญ่

ต ศิลาลอย

ต เขาน้อย

ต เขากระปุก

ต หนองแก

ต ปรา บุรี

            
       

        

ต ห้วยทรายเหนือ

          
ต ปากน้ าปรา 

ต  ร่ใหม่พัฒนา

ต ทับใต้
ต หนองพลับ

ต หินเหล ก  

ต สามพระยา

ต เขาจ้าว

ต ศาลาลัย

ต  ร่เก่า

ต บึงนคร
ต วังก์พง

ต หนองตาแต้ม

        

ต เขาใหญ่

•  อ่างเก บน้ าปรา บุรีเป นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ 
•  โครงการเครือข่ายอ่างเก บน้ า  อ่างพวง  อ่างเก บน้ าขนาดกลาง เล กในโครงการพระราชด าริ ช่วยเหลือการเกษตรในพ้ืนท่ีดอน 
•  พ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริต้นแบบและขยายผลการพัฒนาครอบคลุมแนวทางการแก้ ขปัญหาและการพัฒนาชุมชน ตามภูมิสังคม 
•  พ้ืนท่ีเกษตร  สับปะรด อ้อย ว่านห่างจระเข้  พัฒนาคุ ภาพผลผลิตเพ่ือเป นวัต ุดิบแปรรูปในโรงงาน และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป
สนับสนุนการท่องเที่ยว
•  มีโรงงานแปรรูปเป นน้ าตาลทรายดิบและน้ าตาลทรายขาว รองรับผลผลิตอ้อยในพ้ืนท่ีและข้างเคียง
•  สภาพดินมีความอุดมสมบูร ์ต่ า พ้ืนท่ีอยู่ในเขตเงา นมีปริมา  นตกน้อย ขาดแคลนแหล่งน้ า
•  สภาพภูมิประเทศเป นลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ าให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก
•   แหล่งเก บกักน้ าในลุ่มน้ ามีจ ากัด  ม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการขยายตัวของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียว

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี
•  น้ า นเฉลี่ย        มม  ปี
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตก เป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า 
เป นน้ าต้นทุนให้อ่าง  ปรา บุรี
•  อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรีอยู่ระหว่างการเสนอขึ้นทะเบียนเป นมรดกโลก
กลุ่มป าแก่งกระจาน
•    น ู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป นพ้ืนท่ี
นันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
•  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป า
• ชุมชนตั้ง ิ่นฐานบนพ้ืนท่ีสูง  ชาวกระเหรี่ยง กระ
หร่าง  สภาพพื้นที่เข้า ึง ด้ยาก

•  เป นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชนประมง ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป าชายเลน มีท่าเทียบเรือ ธนาคารปู 
สนับสนุนการประกอบอาชีพประมงและการท่องเท่ียว 
•  เป นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวชาย ั งทะเล พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศพ้ืนท่ีตอนใน
•  สัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพประมง 
•  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
•  แหล่งท่องเท่ียวชายหาดเสื่อมโทรม มีปัญหาการกัดเ าะชาย ั ง
•  พ้ืนท่ีราบลุ่มเป นแนวน้ าท่วมหลาก การระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี ด้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
•  การก่อสร้างเขื่อนหินท้ิง เขื่อนกันคลื่น เพ่ือป องกันชายหาด ขัดต่อทัศนียภาพธรรมชาติ

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-12 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 1.2.2-7 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง 

  

ต หนองตาแต้ม

ต  ร่เก่า

ต ปรา บุรี

ต กุยเหนือ

ต ดอนยายหนู

ต  ร่ใหม่

            

ต ศิลาลอย

         

          
ต ปากน้ าปรา 

ต ศาลาลัย

ต เขาแดง
ต สามกระทาย

ต สามร้อยยอด

ต หาดขาม

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี
•  น้ า นเฉลี่ย        มม  ปี
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า
• ระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพท าการเกษตร 
ใช้แหล่งน้ าตามล าห้วยต่าง  และอ่างเก บน้ าในพ้ืนท่ี
• ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
น้ าต้นทุนมีตะกอนหินปูน ม่เหมาะแก่การบริโภค
•  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป า
• พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป นพ้ืนท่ี สปก  สทก  ประชาชนส่วน
ใหญ่ ม่มีกรรมสิทธิ ท่ีดิน
•  สภาพดินเป นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย 
มีการชะล้างพังทลายสูง 
• พ้ืนท่ีเป นลอนคลื่น การกระจายน้ าให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก

• มีอ่างเก บน้ าปรา บุรีเป นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ให้กับพ้ืนท่ีเกษตร
ชลประทาน
•  พ้ืนท่ีเกษตรกระจายตัวในพ้ืนท่ีตอนกลางและท่ีราบชาย ั งทะเล
•  มี นนและทางร   ขวางทางระบายน้ า
•  สภาพลุ่มน้ าตอนกลางของพ้ืนท่ี ต้องอาศัยน้ าจากอ่างเก บน้ าปรา 
บุรี
•  ปัญหาการระบายน้ าและสารเคมีระหว่างบ่อกุ้งกับนาข้าว
•  แหล่งเก บกักน้ าจ ากัด  ม่เพียงพอต่อการขยายตัวของพ้ืนท่ีเกษตร 
•   ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่

• มีทุ่งสามร้อยยอดเป นพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีส าคัญ เป นแหล่งกักเก บน้ า นและน้ าท่า ช่วยรักษาสมดุล
น้ าใต้ดินและผลักดันน้ าทะเล
•  พัฒนาเชื่อมโยงชาย ั งทะเลชะอ า หัวหิน ปรา บุรี เป นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียว
• มีท่าเทียบเรือปากน้ าปรา  สนับสนุนการประกอบอาชีพชุมชนประมงและสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเมืองหัวหิน
•  สัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพประมง 
•  บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
•  ปัญหาการระบายน้ าและสารเคมีระหว่างบ่อกุ้งกับนาข้าว
• สภาพพ้ืนท่ีเป นท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี ด้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-13 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 1.2.2-8 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำคลองกุย 
  

         

ต กุยบุรี

ต หาดขาม

                      

            

ต สามกระทาย

ต  ร่ใหม่

ต ดอนยายหนู

ต เขาแดง

ต กุยเหนือ

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี  และน้ า นเฉลี่ย        มม  ปี
• พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ึ่ง ด้รับ
การขึ้นทะเบียนเป นมรดกโลก 
• การเกษตรในพ้ืนที่เป นพืช ร มากท่ีสุด  ว่านหางจระเข้ สับปะรด หน่อ ม้ รั่ง พริก 
• การเกษตรกรรมใช้น้ าจากแม่น้ ากุยบุรี มีโครงการพระราชด าริในการพัฒนาแหล่งน้ า 
• ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
• มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป าเพื่อท าการเกษตร
• น้ าป า หลหลากท วมพ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีราบลุ  ม เสี่ยงภัยดิน ล่มบริเว ท่ีลาดเชิงเขา
• พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป นพ้ืนท่ี สปก  สทก  
• สภาพดินเป นดินร่วนปนทราย มีการชะล้างพังทลายสูง 
• พ้ืนท่ีเป นลอนคลื่น การกระจายน้ าให้ท่ัว ึงท า ด้ยาก น้ าใต้ดินมีปริมา น้อย 

• มีอ่างเก บน้ าปรา บุรีเป นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ให้กับพ้ืนท่ีเกษตร
ชลประทาน
•  พ้ืนท่ีเกษตรกระจายตัวในพ้ืนท่ีตอนกลางและท่ีราบชาย ั งทะเล
• มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร รองรับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรของพ้ืนท่ี
• มี นนและทางร   ขวางทางระบายน้ า
• สภาพลุ่มน้ าตอนกลางของพ้ืนท่ี ต้องอาศัยน้ าจากอ่างเก บน้ าปรา บุรี
• การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ้ า  ท าให้สภาพดินมีความอุดมสมบูร ์ต่ าลง
• แหล่งเก บกักน้ าจ ากัด  ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาด
กลาง ขนาดใหญ่

• ประชากรร้อยละ    มีอาชีพประมง มีท่าเทียบเรือประมง
ขนาดเล กสนับสนุนการประกอบอาชีพ
• พัฒนาเชื่อมโยงชาย ั งทะเลชะอ า หัวหิน ปรา บุรี เป น
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียว
• สัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่ออาชีพประมง 
• บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ 
น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
• ปัญหาการระบายน้ าและสารเคมีระหว่างบ่อกุ้งกับนาข้าว
• สภาพพ้ืนท่ีเป นท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี ด้รับ
อิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
• การก่อสร้างเขื่อนหินท้ิง เขื่อนกันคลื่น เ พ่ือป องกัน
ชายหาด ขัดต่อทัศนียภาพธรรมชาติ

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-14 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 1.2.2-9 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำชาย ั งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 

  

ต แม่ร าพึง

ต นาหูกวาง

                      

ต เขาล้าน
ต แสงอรุ 

ต ทับสะแก

ต ก าเนิดนพคุ 

ต ธงชัย

ต ชัยเกษม

ต อ่างทอง

ต ห้วยยาง

ต ห้วยทราย

ต คลองวา 

ต เกาะหลัก

         

ต อ่าวน้อย

ต บ่อนอก

ต กุยบุรี

         

          

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี  และน้ า นเฉลี่ย          มม  ปี
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า พัฒนาเป นพ้ืนท่ีนันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
•  มีศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางการค้าเชื่อมโยง ผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
•  ขาดแคลนน้ า เนื่องจากเป นเส้นทางน้ าสายสั้น  และแคบ
•  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป า การล่าสัตว์ป าและลักลอบค้าสัตว์ป า
•  แหล่งเก บกักน้ าจ ากัด  ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่
•  มีพ้ืนท่ีติดต่อกับพม่า ยากแก่การควบคุมการลักลอบเข้าเมือง  ขนสินค้าผ่านแดน

•  มีความหลากหลายทั้งภูเขา ท่ีราบ หาดทรายและชาย ั งทะเล
•  มีพืชเศรษฐกิจ คือสับปะรดและมะพร้าว
• อุตสาหกรรมกระจายตัวอยู่ใน อ เมืองประจวบ  อ บางสะพาน และ 
อ ทับสะแก และเป นท่ีตั้งอุตสาหกรรมเหล กท่ีใหญ่ท่ีสุด
•  มีโครงการพระราชด าริพัฒนาด้านแหล่งน้ า สนับสนุนการเกษตร
•  มี นนเพชรเกษมเป น นนสายหลักเพียงเส้นเดียว เกิดปัญหาความ
แออัดของการจราจร
•  แหล่งเก บกักน้ ามีจ ากัด  ม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการขยายตัวของ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียว
•  ต้นทุนสินค้าเกษตรและราคาขาย ส่งผลต่อปริมา การเพาะปลูก
•   ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่
• หลายแห่งเป นพ้ืนท่ีสงวนห้ามทางราชการ  พ้ืนท่ี สปก  พ้ืนท่ี สทก   
ยากแก่การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

• ประชากรมีอาชีพประมงในทุกพ้ืนท่ีติดชายทะเล 
• มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียว
ชายหาดและชาย ั งทะเล
• เป นท่ีตั้งอุตสาหกรรมเหล กท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
• มีท่าเทียบเรือน้ าลึก รองรับการขนส่งสินค้า

• สัตว์น้ าในทะเลลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพประมง 
• บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประปา การจัดการขยะ น้ าเสีย   ม่เพียงพอ
• ปัญหาน้ าท่วมและการระบายน้ าในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน
• สภาพพ้ืนท่ีเป นท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี ด้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
• ท่าเรือเพ่ือรองรับการขนส่งทางน้ ายัง ม่หลากหลาย ส่วนใหญ่เป นสะพานปลา
• การก่อสร้างเขื่อนหินท้ิง เขื่อนกันคลื่น เพ่ือป องกันชายหาด ขัดต่อทัศนียภาพธรรมชาติ

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-15 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 1.2.2-10 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ 

ต ช้างแรก
              

          

ต แม่ร าพึง

ต บางสะพาน

ต พงศ์ประศาสน์

ต ก าเนิดนพคุ 

ต ทองมงคล

ต ร่อนทอง

ต ชัยเกษม

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี  และน้ า นเฉลี่ย          มม  ปี
•  พ้ืนท่ีสูงและภูเขาด้านตะวันตกเป นพ้ืนท่ีป าต้นน้ า พัฒนาเป นพ้ืนท่ีนันทนาการ แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
•  มีจุดผ่านแดนช่องธรรมชาติ บ้านคลองลอย บ้านน้ าเย น 
•  ขาดแคลนน้ า เนื่องจากเป นเส้นทางน้ าสายสั้น  และแคบ พื้นท่ีลาดชันท าให้น้ าระบายออกจากพ้ืนท่ีเร ว
•  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป า การล่าสัตว์ป าและลักลอบค้าสัตว์ป า
•  แหล่งเก บกักน้ าจ ากัด  ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่
•  พ้ืนท่ีบางส่วนเป นพ้ืนท่ี สปก  นิคมสหกร ์

•  พ้ืนท่ีมีลักษ ะเป นลูกคลื่นลอนชัน ึงลอนลาด มีท่ีราบลุ่มตามล าห้วย สลับกับ
ภูเขาต่ า  ล าน้ าในพ้ืนท่ี เป นล าน้ าสายสั้น 
•  มีพืชเศรษฐกิจ คือ มะพร้าว สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน
•   นนเพชรเกษม การขยายของตัวเมือง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม กีดขวางและลด
ขนาดทางระบายน้ า
•  แหล่งเก บกักน้ ามีจ ากัด  ม่เพียงพอต่อการขยายตัวของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว
•  ต้นทุนสินค้าเกษตรและราคาขาย ส่งผลต่อปริมา การเพาะปลูก
• ดินเป นดินร่วนปนทราย มีสภาพเป นกรดจัด การปลูกพืชต้องมีการปรับปรุงดิน
• หลายแห่งเป นพ้ืนท่ีสงวนห้ามทางราชการ  พ้ืนท่ี สปก   ยากแก่การขยายพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม

• มีศักยภาพด้านการเกษตร ประมงชาย ั ง และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเท่ียวชายหาดและ
ชาย ั งทะเล
•  ประชากรมีอาชีพประมงในทุกพ้ืนท่ีติดชายทะเล 
• สัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออาชีพประมง 
• แหล่งท่องเท่ียวชายหาดเสื่อมโทรม มีปัญหาการ
กัดเ าะชาย ั ง 
• สภาพพ้ืนท่ีเป นท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าออกจาก
พ้ืนท่ี ด้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
• ชาย   งบริเว ปากคลองแม  ร าพึงค  อนข  างตื้นเขิน
และหาดทรายมีตะกอนดินปน

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-16 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 1.2.2-11 ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัดในลุ่มน้ำชาย ั งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 

ต ช้างแรก

              

ต บางสะพาน

       

ต ชุมโค

ต ดอนยาง

ต เขา ชยราช

ต ปากคลอง

ต ปากแพรก

ต  ชยราช

ต ทรายทอง

ต พงศ์ประศาสน์

•  น้ าท่าเฉลี่ย        ล้าน ลบ ม  ปี  
•  น้ า นเฉลี่ย          มม  ปี
• พ้ืนท่ีเป นท่ีราบสลับกับเนินเขา ส่วนใหญ่เป นท่ีเพาะปลูก 
และบางส่วนเป นพ้ืนท่ีป า 
• พืชเศรษฐกิจหลักเป น มะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด 
• ขาดแคลนน้ า เนื่องจากเป นพ้ืนท่ีลาดเท ล าน้ ามีขนาดเล ก
• มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป า การล่าสัตว์ป าและลักลอบค้าสัตว์ป า
• แหล่งเก บกักน้ าจ ากัด  ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดิน
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
•  พ้ืนท่ีบางส่วนเป นพ้ืนท่ี สปก  

•  เป น Gateway เชื่อมโยงระหว่าง ั งอันดามันและ ั งอ่าว ทย 
•  พืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ทุเรียน สับปะรด
• มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ ามัน รองรับผลผลิตในพ้ืนท่ี
• แหล่งเก บกักน้ ามีจ ากัด ส่วนใหญ่เป น าย อ่างเก บน้ าขนาดเล ก
•  ต้นทุนสินค้าเกษตรและราคาขาย ส่งผลต่อปริมา การเพาะปลูก
•  ปัญหาน้ าท่วมจาก นตกหนัก น้ าท่ี หลบ่าจากต้นน้ าเข้าท่วมเป นลักษ ะมาเร ว ปเร ว
•  ม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินขนาดกลาง ขนาดใหญ่
• หลายพื้นท่ีเป นป าสงวน  สปก  ยากแก่การขยายพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
• ปัญหาน้ าท่วมมีสาเหตุจากลมพายุดีเปรสชั่น หรือพายุโ นร้อน และ พ้ืนท่ีรับน้ า นเป น
ลุ่มน้ าย่อย  ขนาดเล ก  

•  มีศักยภาพการท่องเท่ียวทางทะเล
•  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ท าสวนยาง สวนปาล์ม สวนทุเรียน ปศุสัตว์ และประมง
•  มีสนามบินชุมพร อยู่ห่างจาก อ บางสะพานน้อย    กม  และห่างจาก อ ปะทิว    กม  
•  สัตว์น้ าในทะเลมีจ านวนลดน้อยลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพประมง 
•  น้ า ม่เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคใน ดูแล้ง 
•  ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว พบปะการัง อกขาวในเขตปะการังน้ าตื้นบริเว เกาะทะลุ เกาะจาน จ ประจวบคีรีขันธ์
•  สภาพพ้ืนท่ีเป นท่ีราบลุ่ม การระบายน้ าออกจากพ้ืนท่ี ด้รับอิทธิพลจากระดับน้ าทะเล
•  ยัง ม่มีการปรับปรุงท่าเรือเพ่ือรองรับการขนส่งทางน้ าให้ ด้หลากหลาย
•  ผลกระทบจากภัยแล้งหรือ นตก ม่ ูกต้องตาม ดูกาล ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

ศักยภาพ
ปัญหา
ข้อจ ากัด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-17 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 1.2.3 ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 

  จากผลการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมดังรายละเอียดในรายงานภาคผนวกบทที่ 8 สรุปได้ว่า 
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีทิศทางการพัฒนาไปในเชิงแก้ปัญหา
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีลักษณะเป็นความต้องการการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
เช่น การจัดหาที่ดินทำกิน การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่
เกษตร การแก้ปัญหาน้ำท่วม การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น สรุปดังตารางท่ี 1.2.3-1  
 

 1.2.4 วิสัยทัศน์และประเด นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 

  ในภาพรวมของสภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ ่มน้ำ เศรษฐกิจหลักเป็นภาคบริการ (46%) 
รองลงมาเป็นภาคอุตสาหกรรม (32%) และภาคการเกษตร (22%) สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของ
ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 68.5 ) โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ำมีศักยภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเล เป็นศูนย์กลางหลักด้านการศึกษา/อนุรักษ์ ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและ
สิ ่งแวดล้อม การจัดการสิ ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางธรรมชาติ  มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับอนุภาคเชื่อมโยงกับภายนอกอนุภาคและระดับนานาชาติ สามารถพัฒนาเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและวัฒนธรรมของพื้นที่ตอนใน แหล่ง
เรียนรู้โครงการพระราชดำริ แนวโน้มในอนาคตภาคการบริการและการท่องเที่ยวจะมียังคงมีบทบาทสูงสุด จาก
ศักยภาพของจังหวัดและการส่งเสริมของภาครัฐ ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมี
แนวโน้มขยายการลงทุนและการตลาดจากพืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ำมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร
พื้นฐาน ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่เข้มแข็ง ทำนา ปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น โดยมีพืชเศรษฐกิจหลักได้แก่สับปะรด มะพร้าว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
มีศักยภาพของดินที ่เหมาะสมในการเพาะปลูกประมาณ 2.3 ล้านไร่ ในขณะที ่เกษตรกรมีการใช้ที ่ดิน  
ทำการเกษตรประมาณ 3.1 ล้านไร่ ดังนั้น 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบันเป็นการทำการเกษตรบนพื้นที่ 
ที่ขาดความเหมาะสม หลายพื้นที่มีสภาพดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนแหล่งน้ำ ทำให้ได้ผล
ผลิตต่ำและต้องใช้ปัจจัยทางการเกษตรเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้มาตรฐานเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินและพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้ปริมาณและ
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นแล้ว พื้นที่ลุ่มน้ำยังมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการค้าชายแดนที่ด่านสิงขร ผู้ประกอบการจะพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
และการตลาดให้สูงขึ้น เพ่ือสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ในเชิงอุปสงค์ อุปทานด้านปริมาณน้ำ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-18 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 3,698 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำใน
ปัจจุบันรวมประมาณ 2,670 ล้าน ลบ.ม./ปี แบ่งเป็นความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค ท่องเที ่ยวและ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันประมาณ 172 ล้าน ลบ.ม. เป็นความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรเฉลี่ยปีละ 2,413  
ล้าน ลบ.ม. ที่เหลือเป็นปริมาณน้ำเพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยา ในอนาคตความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
ปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมของทั้งลุ่มน้ำเข้าใกล้ขีดจำกัดของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
ของลุ่มน้ำมากยิ่งขึ้น ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์จึงต้องคำนึงถึงความสำคัญและ
ความสมดุลของกิจกรรมการใช้น้ำภาคต่างๆ ในอนาคต 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น การกำหนดวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 
จึงพิจารณาให้สอดคล้องกัน โดยมีจุดเน้นและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ 
ดังแสดงในตารางท่ี 1.2.4-1  
  ดังนั้นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็น “ฐานการผลิต
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองจุดหมายการท่องเที่ยว เชื่อมโยงการค้าและบริการ มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม และรักษาคุ ภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรน้ำเป นปัจจัยสนับสนุน” 
 

ตารางท่ี 1.2.4-1 การกำหนดวิสัยทัศน์ และประเด นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ 

วิสัยทัศน์ ประเด นยุทธศาสตร์ 

ฐานการผลิตสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

“โ
ดย

มีท
รัพ
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กร
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เป

 นป
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ประเด นยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ผล, ปศุสัตว์, 

ประมง) และอุตสาหกรรมเกษตร สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ให้ได้มาตรฐาน 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 

เมืองจุดหมายทางการท่องเที่ยว 

เชื่อมโยงการค้าและบริการ 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายตามเอกลักษณ์ของแต่

ละบริเวณในพื้นท่ีลุ่มน้ำ มุ่งเน้นการอนุรักษท์รัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ประเด นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ให้

มีศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ประเด นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การจัดการ รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1-19 บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 1.2.5 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
 

  แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์ของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ได้มาจาก
กระบวนการพัฒนา การประเมิน และการคัดเลือกทางเลือกตามแนวทางที่ระบุใน “แนวทาง (Guideline) การ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (สศช. 2563) โดยได้เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำ 4 
ทางเลือก ได้แก่  
  ทางเลือกที ่ 1 : ทางเลือก ม่ดำเนินงาน :  เป็นการพิจารณาสภาพปกติของลุ ่มน้ำใน
สถานการณ์อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ในกรณีที่ไม่มีแผนงาน/โครงการพัฒนาใหม่เพิ่มเติมจากสภาพปกติ โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ดำเนินการแล้วจนถึงปีงบประมาณ 2563 
ส่วนแผนงานโครงการในระดับ Function และ Area ถือเป็นการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งไม่ส่งผลโดยตรงกับทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำจะไม่นำมาพิจารณาร่วม 
  ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้น ิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตาม
นโยบายรัฐ : การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว เน้นการสร้าง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการน้ำ ตามลักษณะการเพาะปลูกในปัจจุบันเพื่อเพ่ิม
ผลผลิต และร่วมกับการจัดหาน้ำให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยวในอนาคต ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โดยคงเอกลักษณ์เดิมของชุมชน ตามนโยบายรัฐ  

  ทางเลือกที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์เพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม
ที่เป นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม : เน้นเพิ ่มความเข้มการใช้พื ้นที ่เพาะปลูก พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมที่ มี
มูลค่าสูงจำเป็นต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในด้าน (1) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการน้ำที่มากขึ้น (2) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย และ (3) การจัดการคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะ
การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานสถาน
ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตร และจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชนให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน  

  ทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร
ดินและน้ำ ร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ในอนาคตความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
ปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมของทั้งลุ่มน้ำเข้าใกล้ขีดจำกัดของปริมาณน้ำต้นทุนที่ มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
ของลุ ่มน้ำมากยิ ่งขึ ้น ประกอบกับสภาพทางกายภาพของพื้นที ่ลุ ่มน้ำไม่เอื ้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบ
ชลประทาน และอยู่ในเขตอับฝน ดังนั้น ภาคการเกษตรอาจต้องมีการปรับลดพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้งและเปลี่ยน
กิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ให้เหมาะสมกับสภาพชุด
ดิน เสริมด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการเสริม
รายได้ให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานของชนิดพืชที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป
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ในพื้นที่ ขณะเดียวกัน พื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่งเป็นไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าว ยางพารา ปาล์ม การปรับลด
พ้ืนที่เพาะปลูกจึงสามารถทำได้ในส่วนของพืชฤดูแล้ง หรือพืชที่อายุสั้นปลูกเป็นรอบตามฤดูกาล พ้ืนที่นอกเขต
ชลประทานมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือ
สร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิตจำเป็นต้องพัฒนาในรูปแบบของแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายไปตามแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็ก สระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นา หรือแหล่งน้ำบาดาล
เพ่ือการเกษตรในบริเวณท่ีมีศักยภาพ 
 

  ผลการประเมินและการคัดเลือกทางเลือกของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ 
สามารถสรุปทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาทั้ง 9 ลุ่มน้ำ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ลุ่ม
น้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย 
ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 มีความเหมาะสมที่จะ
พัฒนาพื้นที่ตามทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เกษตรพ้ืนถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบาย
รัฐ ขณะที่กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่ตามทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความ
ต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรดินและน้ำ ร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวทางเลือกที่ 2 และ ทางเลือกที่ 4 มีทิศทางของการพัฒนาพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
คือเป็นลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหว่างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับการพัฒนาด้าน
การเกษตรที่ยังคงไว้ซึ่งระบบเพาะปลูกแบบเดิม หรืออาจปรับระบบเพาะปลูกในบางลุ่มน้ำสาขา ทำให้สามารถ
ผสานการพัฒนาตามผลการประเมินจัดลำดับทางเลือกของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาทั้ง 9 ลุ่มน้ำ เข้าด้วยกันเป็น แนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 1.2.5-1 โดยมีการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ใน 9 ด้าน 30 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

  1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค : (น้ำเพื ่อการอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยว) ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่  
   (1) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน/ สำรองเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของชุมชน  
   (2) ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ได้มาตรฐาน ขยาย/ เพิ่มเขตการจ่ายน้ำให้
ครอบคลุมพ้ืนที ่  
  2) การพัฒนาด้านการสร้างความมั ่นคงของน้ำภาคการผลิต  : (น้ำภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม) ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การจัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรองรับภัยแล้งครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
   (2) การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน 
   (3) เพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยฝนหลวง 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
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   (4) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
   (5) ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน 
  3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 1 
ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 
  4) การพัฒนาด้านการจัดการคุ ภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  : ประกอบด้วยประเด็น
พัฒนาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การควบคุม
คุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
   (2) การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล/ป่าชายเลน การป้องกันปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่ง 
  5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์   น ูสภาพป าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป องกันการพังทลาย  
ของดิน : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาท่ีต้นน้ำ 
   (2) แผนปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณสมบัติดินในลุ่มน้ำ  
  6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 4 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) พัฒนาปรับปรุงระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ  
   (2) มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งสำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
   (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน  
   (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ  
  7) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนาหลัก 2 ประเด็น 
ได้แก่ 
   (1) พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
   (2) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว   
  8) การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร  : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนา
หลัก 10 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) จัดหาที่ดินให้เกษตรกร มาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต สปก.   
   (2) จัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   (3) มาตรการประกันราคาพืช ควบคุมราคาต้นทุนเมล็ดพืช ปุ๋ย ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   (4) ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต การสลับหมุนเวียนปลูก
พืชผลตอบแทนสูง  
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   (5) ส่งเสริมและพัฒนา OTOP ที่มีศักยภาพให้เป็น SMEs     
   (6) พัฒนาด้านการผลิต และการแปรรูปสับปะรด  
   (7) พัฒนาด้านการผลิต และการแปรรูปมะพร้าว  
   (8) พัฒนาด้านการผลิต และการแปรรูปว่านหางจระเข้ 
   (9) พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร และการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (10) พัฒนาตลาดสินค้าทางการเกษตร ประมง แห่งใหม่  
  9) การพัฒนาด้านการเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนในพื้นที่  : ประกอบด้วยประเด็นพัฒนา
หลัก 2 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) พัฒนาโครงสร้างของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ำรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
   (2) ส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน  
 

1.3 การเชื่อมโยงผลการศึกษา SEA  ปจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ข้างต้น จะส่งต่อไปยัง
กระบวนการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี จะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ แผนการพัฒนาด้านที่ 1-6 โดยจากผลการศึกษา SEA 
สามารถถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของพื้นที่ลุ ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้ดังรูปที่ 1.3-1 
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ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 1.3-1 การเชื่อมโยงผลการศึกษา SEA  ปจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-1 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

บทที่ 2 
การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

2.1 คำนำ 
 

 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ทีไ่ด้จากผลการประเมินและคัดเลือกทางเลือก
โดยกระบวนการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 9 ด้าน ได้แก่ 
1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 2) การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  
3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ 5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 7) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8) การพัฒนาด้านการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 9) การพัฒนาด้านการเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนในพื้นที่  ใน
การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 
ปี จะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ แผนการพัฒนาด้านที่ 1-6
การศึกษาในบทนี้จะเป็นการพิจารณาการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ลุ่มน้ำในอนาคต 
 

2.2 สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
 

 2.2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 

  พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จัดอยู่ในเขตพื้นที่อับฝน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1 ,096 
มม./ปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนรายปีของประเทศไทยอย่างมาก มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 3,698 ล้านลบ.ม. 
ในจำนวนนี้เป็นปริมาณน้ำท่าที่เก็บกักได้ในเขตชลประทานรวม 1 ,359.24 ล้าน ลบ.ม. โดยร้อยละ 88 เก็บกัก
อยู่ในสองลุ่มน้ำสาขา ได้แก่ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนมีการเก็บกักน้ำมากที่สุดรวม 763.55 ล้าน ลบ.ม. 
โดยมีเขื่อนแก่งกระจานความจุ 710 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งเก็บกักหลักซึ่งใช้เป็นน้ำต้นทุนให้กับการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนและตอนล่าง รวมถึงเพ่ือใช้อุปโภค-
บริโภคในเขตอำเภอหัวหิน (อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี) ลำดับถัดไปเป็นการเก็บกักน้ำท่าของ 
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี คิดเป็นปริมาตรเก็บกักรวม 429.91 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนปราณบุรีความจุ 391 
ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งเก็บกักหลักซึ่งใช้เป็นน้ำต้นทุนให้กับการเกษตร อุปโภค-บริโภค ของพื้นที่ฝั่งขวาของ
แม่น้ำปราณบุรีตั้งแต่เขต อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด (ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง) จนถึง อ.กุยบุรี  (ลุ่มน้ำสาขา
คลองกุย)  ในส่วนของลุ ่มน้ำสาขาอื ่นๆ ปริมาณการเก็บกักน้ำท่าอยู ่ในช่วง 0.93 -54.42 ล้าน ลบ.ม.  
โดยกระจายอยู่ตามแหล่งเก็บกักของโครงการชลประทานขนาดกลาง-ขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 200 โครงการ  
(ไม่รวมโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) ดังรายละเอียดในรายงานภาคผนวกบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.8 นอกจากนั้นแล้ว 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-2 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ในส่วนของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างมีพ้ืนที่ชลประทานจำนวน 113,646 ไร่ อยู่ในเขตของโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ปริมาณน้ำต้นทุนของพื้นที่ชลประทานส่วนนี้จึงใช้จากลุ่มน้ำแม่กลองผ่านระบบ
คลองชลประทาน และเป็นสภาพโดยปกติของพ้ืนที่ลุ่มน้ำดังแสดงใน รูปที่ 2.2.1-1 
  โดยสภาพภูมิประเทศที่เป็นลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงทำได้ยาก มีพื้นที่
เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ต้องสงวนไว้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทำให้การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานทำได้ยาก แนวโน้มการดำเนินงานในอนาคตจะเป็นลักษณะของการพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปัจจุบันเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การ
ปรับปรุงเพิ่มความจุเขื่อนแก่งกระจาน (มีศักยภาพเพ่ิมความจุได้ 53 ล้าน ลบ.ม.) เขื่อนแม่ประจันต์ (มีศักยภาพ
เพ่ิมความจุได้ 10-15 ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำป่าแดง (มีศักยภาพเพ่ิมความจุได้ 7 ล้าน ลบ.ม.) เป็นต้น ปริมาณ
น้ำท่าที่เก็บกักได้ภายในลุ่มน้ำในอนาคตจึงไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากนัก ดังนั้น การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน จำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ซึ่งเป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ หนอง บึง สระน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล และอื่นๆ กระจาย
ไปตามสภาพภูมิประเทศ และศักยภาพของพื้นที่ การเพิ่มปริมาณฝนลุ่มน้ำโดยการทำฝนเทียมในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เป็นต้น ปัจจุบันข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวน 2,752 
แห่ง ความจุเก็บกักรวมทั้งสิ้น 75.53 ล้าน ลบ.ม. ในอนาคตมีแนวโน้มที่แหล่งน้ำขนาดเล็กจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
 

 2.2.2 พื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน 
 

 ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีการใช้ที่ดินทำการเกษตรประมาณ 3.31 ล้านไร่ 
เป็นพื ้นที ่ที ่มีระบบการชลประทานของโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 
847,171 ไร่ และมีพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 155 ,548 ไร่ อย่างไรก็ตาม 
พ้ืนที่รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีระบบส่งน้ำ ทำให้การนําน้ำไปใช้ทำได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลให้พื้นที่รับประโยชน์ที่แสดงไว้จะลดลงอีกประมาณ 30% 
ถึง 40% ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ทำการเกษตรน้ำฝนประมาณ 2.31 ล้านไร่ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างมี
การทำการเกษตรมากที่สุด รองลงไปเป็นลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 แม่น้ำปราณบุรี  
แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน คลองเขาแดง ห้วยแม่ประจัน คลองกุย คลองบางสะพานใหญ่ และชายฝั ่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 ตามลำดับ การพัฒนาการเกษตรในสภาพอนาคตจะทำให้พ้ืนที่การเกษตรน้ำฝนลดลง
และเปลี่ยนเป็นพื้นที่ระบบชลประทานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ศักยภาพของดินที่เหมาะสม
ในการเพาะปลูกภายในพื้นที่ลุ่มน้ำมีประมาณ 2.53 ล้านไร่ ดังนั้น 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบันเป็นการ
ทำการเกษตรบนพื้นที่ท่ีขาดความเหมาะสม หลายพื้นท่ีมีสภาพดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลน
แหล่งน้ำ การเปลี่ยนจากพ้ืนที่การเกษตรน้ำฝนเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดิน
และพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กัน รวมทั้งยังขึ้นกับข้อจำกัดของสภาพภูมิประเทศอีกด้วย  
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-6 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 จากการพิจารณาข้อมูลการพัฒนาด้านการเกษตร และการชลประทาน ในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้า หากไม่มีการพัฒนาใดๆ เพิ่มเติมจากแผนงานประจำปีตามปกติของหน่วยงานต่างๆ พื้นที่การเกษตร
น้ำฝนมีแนวโน้มพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานได้ประมาณ 70 ,000 ไร่ ในกรณีที่มีการ
พัฒนาแหล่งน้ำเสริมจากแผนงานตามปกติอาจเพิ่มได้ถึง 130,000 ไร่ (พื้นที่เกษตรชลประทานเพิ่มขึ้น พื้นที่
เกษตรน้ำฝนลดลง พื้นที่เกษตรโดยรวมเท่าเดิม) โดยลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน เป็นลุ่มน้ำสาขาที่มีโอกาสใน
การพัฒนาได้มากที่สุด และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรีเป็นลุ่มน้ำสาขาที่มีโอกาสในการพัฒนาได้น้อยที่สุด  
ดังตารางท่ี 2.2.2-1 

 

ตารางท่ี 2.2.2-1 แนวโน้มพัฒนาพื้นที่การเกษตรน้ำฝนเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน  
ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2582) 

ลุ่มน้ำสาขา แผนงานประจำปีตามปกต ิ 
(ไร่) 

กรณีพัฒนาแหล่งน้ำเสริมจากแผนงาน
ตามปกต ิ(ไร่) 

แม่น้ำเพชรบุรตีอนบน 9,363 24,363 

ห้วยแม่ประจัน 11,996 26,996 
แม่น้ำเพชรบุรตีอนล่าง 4,644 4,644 
แม่น้ำปราณบุร ี 213 213 

คลองเขาแดง 1,811 1,811 
คลองกุย 11,264 26,264 
ชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ส่วนท่ี 1 10,257 25,257 
คลองบางสะพานใหญ ่ 15,450 15,450 

ชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ส่วนท่ี 2 5,002 5,002 
รวม 70,000 130,000 

 

 2.2.3 ปริมาณการใช้น้ำรวม 
 

  ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 3,698 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำ
ของลุ่มน้ำในปัจจุบันรวมทุกกิจกรรมประมาณ 2,671 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นปริมาณความต้องการน้ำเพื่ออุปโภค-
บริโภคและการท่องเที่ยว 82.20 ล้าน ลบ.ม./ปี  ความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 89.67 ล้าน ลบ.ม./ปี  
และมีความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตร-ปศุสัตว์ สูงถึงปีละ 2,413 ล้านลบ.ม./ปี แบ่งเป็นความต้องการใชน้้ำ
ภาคการเกษตรในเขตชลประทาน 797.51 ล้าน ลบ.ม./ปี (ฤดูแล้ง 371.25 ล้าน ลบ.ม./ ฤดูฝน 428.26 ล้าน 
ลบ.ม.) ความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรนอกเขตชลประทาน 1,602.43 ล้าน ลบ.ม./ปี (ฤดแูล้ง 792.21 ล้าน 
ลบ.ม./ ฤดฝูน 810.23 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้ำเพ่ือการปศุสัตว์ 12.96 ล้าน ลบ.ม. ดังรายละเอียดใน
รายงานภาคผนวกบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.9 ลุ่มน้ำสาขาที่มีความต้องการใช้น้ำรวมสูงสุดเป็นลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
เพชรบุรีตอนล่างประมาณ 742 ล้าน ลบ.ม./ปี และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 เป็นลุ่มน้ำ
สาขาที่มีความต้องการใช้น้ำรวมต่ำสุด 75 ล้าน ลบ.ม./ปี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความต้องการใช้ น้ำรวม 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-7 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ในสภาพปัจจุบันกับปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขา ดังตารางท่ี 2.2.3-2 และรูปท่ี 2.2.3-1 
พบว่าลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง คลองเขาแดง คลองกุย และชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 มี
แนวโน้มของการใช้น้ำไม่สมดุลกับปริมาณน้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำ ในอนาคตความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค 
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้
ปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมของทั้งลุ่มน้ำเข้าใกล้ขีดจำกัดของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
ของลุ่มน้ำมากยิ่งขึ ้น แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำบาดาลจะมีปริมาณความต้องการใช้
เพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีแนวโน้มขาดแคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ
ครอบคลุมทั้งจังหวัดของพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตารางท่ี 2.2.3-1 เปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำรวมในสภาพปัจจุบัน (พ.ศ.2563) กับปริมาณน้ำท่าตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาต่างๆ 

ลุ่มน้ำสาขา ความต้องการใช้น้ำรวม  
ล้าน ลบ.ม./ป ี

ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 
ล้าน ลบ.ม./ป ี

แม่น้ำเพชรบุรตีอนบน 436.221 1,162.47 
ห้วยแม่ประจัน 128.754 206.58 
แม่น้ำเพชรบุรตีอนล่าง/1 742.246/1 267.69 

แม่น้ำปราณบุรี/2 300.174 667.32/2 
คลองเขาแดง/2 243.932/2 126.81 

คลองกุย/2 157.501/2 157.41 
ชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ส่วนท่ี 1 503.093 613.95 
คลองบางสะพานใหญ ่ 83.709 249.97 
ชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ส่วนท่ี 2 75.019 245.48 

รวม 2,670.649 3,697.68 
หมายเหตุ :  /1  มีการใช้น้ำต้นทุนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 

 /2  ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในเขตลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง คลองกุย 
 /3  มีการใช้น้ำต้นทุนจากลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี 

 

 2.2.4 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 
 

  ปัจจุบัน (พ.ศ.2563) พื้นที่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรเฉลี่ยรวม 49,058 คนต่อวัน (ประมาณ 17.9 ล้านคนต่อปี) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำ
สาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนมากที่สุด รองลงไปเป็นลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
ปราณบุรี ตามลำดับ จากการประเมินแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามี
อัตราการเพ่ิมข้ึนของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 4% ต่อปี เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับ
ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพในการรองรับของที่พักในพื้นที่ลุ่มน้ำในภาพรวมพบว่า ยังคงสามารถ
รองรับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าได้อย่างเพียงพอ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2.4-1  
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-8 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2.3-1 เปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำรวมในสภาพปัจจุบันกับปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติ 
 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-9 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.2.4-1 ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว และจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ำ สภาพปัจจบุัน (ปี พ.ศ.2563) สภาพอนาคต (ป ีพ.ศ.2582) 

  
ศักยภาพแหลง่

ท่องเที่ยว 
จำนวน
ห้องพัก 

ศักยภาพ
ห้องพัก 

ผู้เยี่ยมเยือน  
(คน/วัน) 

ผู้เยี่ยมเยือน  
(คน/วัน) 

  (คน/วัน) (ห้อง) (คน/วัน) นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รวม นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร รวม 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน  87,445 20,645 41,289 17,847 15,544 33,391 38,294 33,353 71,647 

ห้วยแม่ประจัน 3,000 176 353 101 118 219 216 254 470 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 2,490 1,561 3,123 2,756 3,236 5,992 5,914 6,942 12,856 

แม่น้ำปราณบุร ี 20,126 5,317 10,634 3,480 1,958 5,438 7,468 4,201 11,669 

คลองเขาแดง 15,300 772 1,543 244 192 436 523 411 934 

คลองกุย 1,200 46 91 29 23 52 63 49 112 

ชายฝั่งประจวบฯ ส่วนที ่1 24,000 1,962 3,923 1,883 1,479 3,362 4,040 3,174 7,214 

คลองบางสะพานใหญ ่ 1,200 518 1,036 52 41 93 111 87 198 

ชายฝั่งประจวบฯ ส่วนที ่2 1,200 430 860 43 33 76 91 72 163 

รวม 155,961 31,426 62,852 26,435 22,624 49,058 56,720 48,543 105,263 

 

 2.2.5  สภาพปัญหาด้านภัยแล้งและน้ำอุปโภค-บริโภค 

  พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม-
พฤษภาคมของทุกปี มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประมาณ 85 ล้านบาท/ปี ดังตารางที่ 
2.2.5-1 จำนวนประชากรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำแล้ง 45,541 ราย จากการศึกษาข้อมูลด้านภัย
แล้ง และการรับฟังสภาพปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 สามารถแสดงพื้นที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง ความรุนแรง และความถี่ของการเกิดปัญหาภัยแล้งในอดีต เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้งในอดีตของกรมพัฒนาที่ดินดังแสดงในรูปที่ 2.2.5-1 จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อนำมาผนวกกับข้อมูล
ความเสียหายจากภัยแล้งของปภ. สามารถกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดับตำบลรายลุ่มน้ำสาขาใน
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังแสดงในตารางที่ 2.2.5-2 ในส่วนของการจัดการน้ำอุปโภค-บรโิภค 
ในภาพรวมประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีน้ำใช้กว่าร้อยละ 92 แตย่ังคงมีปัญหาน้ำอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ โดยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค/ระบบกระจายน้ำประปาชำรุด/ไม่
ครอบคลุม/ต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค รวม  87 ตำบล ดังแสดงในรูปที่ 2.2.5-2 รายละเอียดแสดง
ในบทที่ 8 ของรายงานภาคผนวก (ดูตารางท่ี 8.2.5-2 ประกอบ)  
 

  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-10 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.2.5-1 มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้งเฉลี่ย ในช่วง 10 ปี พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ำสาขา 
ความเสียหายภัยแล้งมากสุด 

บาท/ป ี
ความเสียหายภัยแล้งน้อยสุด 

บาท/ป ี
ความเสียหายภัยแล้งเฉล่ีย 

ล้านบาท/ปี 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 13,883,520 1,320,788 3.95 

ห้วยแม่ประจัน 9,800,132 792,473 2.33 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 38,383,849 2,377,418 9.53 

แม่น้ำปราณบุรี 26,391,034 94,871 15.62 
คลองเขาแดง 24,927,356 31,624 13.39 

คลองกุย 1,127,456 37,319 8.93 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 20,854,713 79,059 17.85 

คลองบางสะพานใหญ่ 9,695,517 3,164 6.70 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 9,695,517 79,059 6.70 
รวม 154,759,094 4,815,775 85.00 

ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

ตารางท่ี 2.2.5-2 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดับตำบล รายลุ่มน้ำสาขา 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่เส่ียงภัยแล้งต่ำ 
(ตำบล) 

พื้นที่เส่ียงภัยแล้งปานกลาง 
(ตำบล) 

พื้นที่เส่ียงภัยแล้งสูง 
(ตำบล) 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แก่งกระจาน ห้วยแม่เพรียง  ดอนขุนห้วย 
ชะอำ บางเก่า หนองศาลา กลัดหลวง เขา
กระปุก บ้านในดง ปึกเตียน หัวหิน หนองแก 

ไร่ใหม่พัฒนา ท่าไม้รวก นายาง สองพ่ีน้อง เขาใหญ ่ท่าคอย 

ห้วยแม่ประจัน แก่งกระจาน ยางหัก พุสวรรค์ วังจันทร์ วังไคร้ ห้วยลึก  
ท่าไม้รวก 

ท่าตะคร้อ ยางน้ำกลัดเหนือ   
ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง  

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง เขาย้อย ทับคาง หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ 
สระพัง โพพระ นาพันสาม บางจาน เวียงคอย 
สำมะโรง หาดเจ้าสำราญ หนองขนาน บ้านในดง 
ปึกเตียน บางแก้ว บางขุนไทร บ้านแหลม แหลม
ผักเบี้ย บ้านหาด สมอพลือ หนองกระเจ็ด 

ห้วยท่าช้าง หนองปลาไหล หนองปรง 
วังไคร้ ถ้ำรงค์ บ้านทาน บ้านลาด 
ไร่โคก ไร่มะขาม หนองกะปุ ห้วยข้อง 
ห้วยลึก มาบปลาเค้า หนองกระทุ่ม 
อ่างหิน  

หนองจอก หนองพลับ ดอนทราย 
ทุ่งหลวง ห้วยยางโทน  

แม่น้ำปราณบุรี ป่าเด็ง บึงนคร ห้วยสัตว์ใหญ่ เขาจ้าว  เขาน้อย 
ปราณบุรี วังก์พง ปากน้ำปราณ หนองตาแต้ม  

ไร ่ ใหม ่พ ัฒนา  ห้วยทรายเหนือ    
ทับใต้ สามพระยา หินเหล็กไฟ 

หนองพลับ 

คลองเขาแดง ปากน้ำปราณ หนองตาแต้ม ศาลาลัย ศิลา
ลอย สามร้อยยอด ไร่เก่า หาดขาม 

สามกระทาย เขาแดง ไร่ใหม่  

คลองกุย กุยเหนือ กุยบุรี ดอนยายหนู หาดขาม  เขาแดง สามกระทาย  

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ  
ส่วนที่ 1 

ห้วยยาง เกาะหลัก คลองวาฬ ห้วยทราย บ่อนอก ทับสะแก นาหูกวาง อ่าวน้อย 
ประจวบคีรีขันธ์  

เขาล้าน แสงอรุณ แม่รำพึง 

คลองบางสะพานใหญ่ ช้างแรก บางสะพาน กำเนิดนพคุณ พงศ์ประศาสน์ ทองมงคล ร่อนทอง 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ 
ส่วนที่ 2 

ช้างแรก ทรายทอง บางสะพาน ปากแพรก  
ไชยราช เขาไชยราช ปากคลอง ชุมโค 

  

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-11 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-12 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

รูปที่ 2.2.5-2 พื้นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค จากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1 
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-13 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.2.6  สภาพปัญหาด้านน้ำท่วม 

  พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สภาวะอุทกภัยจะเกิดขึ้นบางปีในช่วงเดือนสิงหาคม-
พฤศจิกายน โดยช่วงเวลาของการเกิดสภาวะอุทกภัยมักไม่ตรงกันในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ.2556-2560) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยสูงสุดในปี พ.ศ.2554 
รวม 48.57 ล้านบาท ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยสูงสุด
ในปี พ.ศ.2556 รวม 13.23 ล้านบาท เฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำประมาณ 18 ล้านบาท/ปี ดังตารางที่ 2.2.6-1 จำนวน
ประชากรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำท่วม 84,690 ราย พื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงอยู่ในลุ่ม
น้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง จากศึกษาข้อมูลประกอบกับการรับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่ในการประชุมกลุ่ม
ย่อยครั้งที่1 สามารถแสดงพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ความรุนแรง และความถี่ของการเกิดปัญหาอุทกภัยใน
อดีต เปรียบเทียบกับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงปี พ.ศ.2549-2561 ดังแสดงในรูปที่ 2.2.6-1 ซึ่ง
สามารถระบุพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับตำบลรายลุ่มน้ำสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ได้
ดังแสดงในตารางท่ี 2.2.6-2 ลักษณะการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่มี 2 ลักษณะ คือ 
  1) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่
ตอนบนของลุ่มน้ำ ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ อ.เขาย้อย และ
บริเวณอำเภอบางสะพาน สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจากต้นน้ำลงมามากจนลำน้ำสายหลัก
ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ประกอบกับการกีดขวางทางน้ำของถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้ และมี
อาคารระบายน้ำไม่เพียงพอ ทำความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินบริเวณริมฝั่งน้ำทั้งสองฝั่งตลอดจนอาคาร
ชลประทาน ได้รับความเสียหายค่อนข้างรุนแรง สภาพน้ำท่วมประมาณ 2-3 วัน  
  2) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวันไม่สามารถระบายน้ำออก
ได้ทัน มักเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่มีความลาดชันน้อย และได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน การระบายน้ำจึงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ ทำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย ส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ ได้ แก่ อ.เมืองเพชรบุรี  
อ.บ้านแหลม และ บางส่วนของ อ.เขาย้อย อันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด และเป็น
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญสู่ภาคใต้ของประเทศ รวมถึงบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายหลักขนาดเล็ก คดเคี้ยว 
และตื้นเขิน ทำให้ความสามารถระบายน้ำไม่เพียงพอ ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
ลำน้ำถูกบุกรุกหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้ รายละเอียดจำนวนสิ่งกีด
ขวางทางน้ำในปัจจุบัน (ถึงเดือนมกราคม 2564) ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 36 
แห่ง เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 6 แห่ง และท่ีหน่วยงานยืนยันไม่สามารถแก้ไขได้ 6 
แห่ง ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2.2.6-3 นอกจากนี้ ปากน้ำยังได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลทำให้การระบาย
น้ำออกสู่ทะเลลำบากมากข้ึน หากมีน้ำทะเลหนุนสูง การระบายน้ำมีเวลาจำกัดเนื่องจากเกิดน้ำขึ้น-ลง 2 ครั้งใน 
1 วัน  
  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-14 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-15 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.2.6-1 การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี  
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ำสาขา 
การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย 

มากสุด บาท/ปี น้อยสุด บาท/ปี เฉลี่ยในช่วง 5 ปี ล้านบาท/ปี 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 15,447,945 65,029 3.77 

ห้วยแม่ประจัน 10,041,164 65,030 1.64 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 31,668,287 32,514 6.88 

แม่น้ำปราณบุรี 2,337,873 1,231,328 2.30 

คลองเขาแดง 2,003,891 985,062 1.15 

คลองกุย 1,335,927 757,677 0.77 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1 2,838,845 861,930 0.96 

คลองบางสะพานใหญ่ 1,335,927 181,919 0.19 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 2 1,001,945 246,266 0.48 

รวม 68,011,804 4,426,755 18.14 
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
 

ตารางท่ี 2.2.6-2 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยระดับตำบล รายลุ่มน้ำสาขา 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย 
(ตำบล) 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ป่าเด็ง สองพี่น้อง เขาใหญ่ ชะอำ ดอนขุนห้วย นายาง บางเก่า ไร่ใหม่พัฒนา สามพระยา หนองศาลา 
ห้วยทรายเหนือ กลัดหลวง เขากระปุก ท่าคอย ท่าไม้รวก ท่ายาง บ้านในดง ปึกเตียน หนองจอก  
หนองแก หัวหิน 

ห้วยแม่ประจัน แก่งกระจาน บ้านทาน ยางน้ำกลัดใต ้หนองหญ้าปล้อง 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง เขาย้อย ทับคาง บางเค็ม สระพัง หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ หนองปรง หนองปลาไหล  ห้วยโรง 
ห้วยท่าช้าง ท่าแลง มาบปลาเค้า ยางหย่อง วังไคร้ โรงเข้ ไร่โคก ไร่มะขาม ไร่สะท้อน ตำหรุ ถ้ำรงค์  
ท่าเสน ท่าช้าง บ้านลาด บ้านหาด ลาดโพธิ์ สมอพลือ สะพานไกร หนองกระเจ็ด หนองกะปุ ห้วยข้อง 
ห้วยลึก แหลมผักเบี้ย ท่าแร้ง ท่าแร้งออก บางแก้ว บางขุนไทร บางครก บางตะบูน บางตะบูนออก  
บ้านแหลม ปากทะเล คลองกระแชง ช่องสะแก ดอนยาง ต้นมะพร้าว ต้นมะม่วง ท่าราบ ธงชัย  
นาพันสาม นาวุ้ง บางจาก บางจาน บ้านกุ่ม บ้านหม้อ โพไร่หวาน โพพระ ไร่ส้ม วังตะโก เวียงคอย  
สำมะโรง หนองโสน หนองขนาน หนองพลับ หัวสะพาน หาดเจ้าสำราญ ดอนทราย ทุ่งหลวง ปากท่อ  
วังมะนาว วันดาว แหลมใหญ ่คลองโคน วัดประดู ่แพรกหนามแดง ยี่สาร  

แม่น้ำปราณบุรี เขาน้อย ปราณบุรี ปากน้ำปราณ วังก์พง หนองตาแต้ม ทับใต ้หนองพลับ ห้วยสัตว์ใหญ ่หินเหล็กไฟ 

คลองเขาแดง ไร่เก่า ไร่ใหม ่ศาลาลัย ศิลาลอย สามร้อยยอด 

คลองกุย เขาแดง กุยเหนือ กุยบุรี ดอนยายหนู สามกระทาย หาดขาม บ่อนอก 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 1 เกาะหลัก คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย เขาล้าน ทับสะแก นาหูกวาง ห้วยยาง อ่างทอง ธงชัย 

คลองบางสะพานใหญ ่ กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ทองมงคล พงศ์ประศาสน์ แม่รำพึง ร่อนทอง ช้างแรก 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 2 ไชยราช ทรายทอง บางสะพาน ปากแพรก ปากคลอง 
 

 



ลุ่มน ้ำสำขำ ควำมก้ำวหน้ำ (ปัจจุบัน)

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด LAT LONG

แม่น ้ำเพชรบุรีตอนล่ำง 1 ถนน (ไม่มีท่อลอด) ถนนคันคลอง  8.00 x 3,500 ม. วันดาว ปากท่อ ราชบุรี 593619 1478169 กรมทางหลวง ถนนทางหลวง หมายเลข  3088

 กม.22+000  ถึง 

กม.25+500

 - กีดขวางทางน ้า ด้าเนินการแก้ไขโดยไม่ต้องปรับปรุงส่ิง

กีดขวางทางน ้า

2 ถนน (ไม่มีท่อลอด) ถนนคันคลอง  3.00 x 1,500 ม. ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 587642 1476899 อปท. ถนนสาธารณะประโยชน์  -  - ขวางทางน ้าทั งเส้น อยู่ระหว่างด้าเนินการ

3 ถนน (ไม่มีท่อลอด) ถนนคันคลอง ขนาด 3.00 x 700 ม. วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 589454 1475908 อปท. ถนนสาธารณะประโยชน์  -  - ขวางทางน ้าทั งเส้น อยู่ระหว่างด้าเนินการ

4 คลอง/ระบบส่งน ้า ท่อลอดคลองส่งน ้า  1 - ø 1.00 ม. วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 590655 1475025 อปท.  -  - คลอง 1ขวา-19ซ้าย-1ขวา ท่อมีขนาดเล็กน ้าไหลผ่านไม่ทัน ด้าเนินการแล้วเสร็จ

5 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ประตูระบายน ้า คลองระบายน ้า D-18

 กม. 7+280 และส่วนประกอบอ่ืน

ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 604232 1440197 กรม

ชลประทาน

คลองระบายน ้า D-18 ท่อระบายน ้ามีขนาดเล็กและฝังตื น จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การไหลของน ้า

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

6 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ประตูระบายน ้ากลางคลองระบายน ้า 

D9 กม.17+767 (ปตร.กะจิว) พร้อม

ส่วนประกอบ

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 599640 1433082 กรม

ชลประทาน

คลองระบายน ้า D-9 ช่องระบายน ้ามีขนาดเล็ก จึงเป็นอุปสรรคต่อการไหล

ของน ้า

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

7 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ประตูระบายน ้า คลองระบายน ้า D-18

 กม.8+910 และส่วนประกอบอ่ืน

ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 603832 1440028 กรม

ชลประทาน

คลองระบายน ้า D-18 ร่องระบายน ้ามีขนาดเล็กและตื น จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การไหลของน ้า

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

8 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้าท่วม  

บ้านม่วงงาม หมู่ 2

ถ ้ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 597856 1439694 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

9 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

หินทิ งป้องกันตล่ิง บ้านท่ามะฟือง หมู่ 1 ถ ้ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 598946 1441375 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

10 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้าท่วม  

บ้านท่าขวิด หมู่ 2

สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 602485 1445342 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

11 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้าท่วม 

(ท่ามะเกลือ ฝ่ังซ้าย)

ต้าหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 596884 1438177 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

12 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้าท่วม  

บ้านหนองสัก หมู่2

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 597083 1436356 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

13 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ท่อลอด ท่อระบายน ้า ขนาด 0.8 เมตร

 จ้านวน 2 ช่อง คลองระบายน ้า D-18

 กม.7+050 อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 604010 1440171 กรม

ชลประทาน

- - คลองระบายน ้า D-18 ท่อระบายน ้ามีขนาดเล็กและฝังตื น จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การไหลของน ้า

ด้าเนินการโดยไม่ต้องปรับปรุงส่ิงกีด

ขวางทางน ้า เน่ืองจากมีระยะห่างกับ 

กม.7+280 เพียง 230 เมตร จะ

ด้าเนินการก่อสร้างอาคาร ปตร.กลาง

คลอง ท่ี กม.7+280 แห่งเดียว

14 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

หินทิ งป้องกันตล่ิง วัดใสค้าน หมู่ 3 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 597538 1437115 อปท. - - แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

กรมชลประทานก้าลังหาแนวทางเพ่ือตัด

ยอดน ้าในช่วงตอนบนแล้ว จึงไม่

จ้าเป็นต้องปรับปรุงโครงการ

15 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

ตล่ิงป้องกันน ้าท่วม บ้านท่ามะพูด หมู่ 3 ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 599756 1442598 อปท. - - แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

กรมชลประทานก้าลังหาแนวทางเพ่ือตัด

ยอดน ้าในช่วงตอนบนแล้ว จึงไม่

จ้าเป็นต้องปรับปรุงโครงการ

16 เข่ือนป้องกันตล่ิง/คันป้องกันน ้า

ท่วม

หินทิ งป้องกันตล่ิง บ้านท่าพุ่ง หมู่ 1 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 597191 1434813 อปท. แม่น ้าเพชรบุรี ระดับสูงกว่าตล่ิงแม่น ้าเพชรบุรีมากเม่ือน ้าหลากไม่

สามารถไหลออกแก้มลิงและล้าน ้าธรรมชาติได้

หน่วยงานยืนยัน 

(เข่ือนป้องกันตล่ิงไม่สามารถแก้ไขได้)

ประเภทโครงกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร หน่วยงำน

ด้ำเนินกำร

ถนน/ทำงรถไฟท่ีเก่ียวข้อง

ตำรำงท่ี 2.2.6-3 รำยละเอียดจ้ำนวนส่ิงกีดขวำงทำงน ้ำในปัจจุบัน (ถึงเดือนมกรำคม 2564) ในเขตพื นท่ีลุ่มน ้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

กม. ถนน/

ทำงรถไฟ

ทำงน ้ำท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะกำรกีดขวำงสถำนท่ีด้ำเนินกำร ล้ำดับ

ท่ี
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ลุ่มน ้ำสำขำ ควำมก้ำวหน้ำ (ปัจจุบัน)

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด LAT LONG

18 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ท่อลอด ท่อระบายน ้า ขนาด 0.8 เมตร

 จ้านวน 2 ช่อง คลองระบายน ้า D-5

หนองศาลา ชะอ้า เพชรบุรี 606537 1426938 กรม

ชลประทาน

- - คลองระบายน ้า D-5 ท่อระบายน ้ามีขนาดเล็กและฝังตื น จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การไหลของน ้า

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

19 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ปรับปรุง คลองระบายน ้า D.8 พร้อม

อาคารประกอบ

ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 608788 1430195 กรม

ชลประทาน

คลองระบายน ้า D-8 ท่อระบายน ้ามีขนาดเล็กและฝังตื น จึงเป็นอุปสรรคต่อ

การไหลของน ้า

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

 ส่วนท่ี1

20 สะพาน ถนนสาย ปข.1017 แยก ทล.  4 – 

บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน

ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 11.40719 99.49934 กรมทาง

หลวงชนบท

ถ.สาย ปข.1017 เพชร

เกษม-บ้านเขามัน

17+500 คลองหนองหญ้าปล้อง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

21 สะพาน ช่วงสะพาน 10 เมตร 7 ช่วง ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 556662 1260735 กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ห้วย

ยาง - บางสะพาน

365+628 คลองหนองหญ้าปล้อง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

คลองบำงสะพำนใหญ่ 22 สะพาน 2x10.00+2x20.00+2x10.00 LT

3x10.00+2x20.00+3x10.00 RT

ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 547517 1242635 กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 บาง

สะพาน - น ้ารอด

386+542 คลองวังยาว ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

23 สะพาน ช่วงสะพาน 12 เมตร 5 ช่วง ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 547620 1242637 กรมทางหลวง ถ.เพชรเกษมสายเก่า 386+600 คลองบางสะพาน ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

24 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ถนนสาย ปข.1032 แยก ทล.  4 – 

บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 541762 1248148 กรมทาง

หลวงชนบท

ถนนสายปข1032 เพชร

เกษม-บ้านคลองลอย

6+400 คลองลอย ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

25 Box Culvert/ท่อลอดถนน 

(มีอยู่แล้วต้องการขยาย)

ถนนสาย ปข.1032 แยก ทล.  4 – 

บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 544345 1252267 กรมทาง

หลวงชนบท

ถนนสายปข1032 เพชร

เกษม-บ้านวังน ้าเขียว

7+200 ห้วยหินราง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

26 สะพาน ถนนสาย ปข.1032 แยก ทล.  4 – 

บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 540345 1248860 กรมทาง

หลวงชนบท

ถนนสายปข1032 เพชร

เกษม-บ้านคลองลอย

8+000 คลองลอย ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

27 สะพาน ถนนสาย ปข.1032 แยก ทล.  4 – 

บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 546387 1247089 กรมทาง

หลวงชนบท

ถนนสายปข1032 เพชร

เกษม-บ้านคลองลอย

0+900 คลองทอง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

28 สะพาน ถนนสาย ปข.1059 แยก ทล.  4 – 

บ้านเนินกรวด อ.บางสะพานน้อย, 

บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 543994 1247586 กรมทาง

หลวงชนบท

ถนนสายปข1032 เพชร

เกษม-บ้านวังน ้าเขียว

6+000 ห้วยถ ้ามะยาน ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

29 สะพาน ถนนสาย ปข.1059 แยก ทล.  4 – 

บ้านเนินกรวด อ.บางสะพานน้อย, 

บางสะพาน

ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 543988 1247580 กรมทาง

หลวงชนบท

ถ.สาย ปข.1059 จากปข.

1032-น ้าตกไทรคู่

21+000 คลองลอย ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

30 สะพาน ถนนสาย ปข.1046 แยก ทล. 4 – 

บ้านน ้าตกไทรคู่ อ.บางสะพาน

ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 538077 1243051 กรมทาง

หลวงชนบท

ถ.สาย ปข.1046 เพชร

เกษม-บ้านโป่งโก

0+100 คลองยางขวาง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

31 สะพาน ช่วงสะพาน 10 เมตร 4 ช่วง พงศ์

ประศาสน์

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 551432 1242041 กรมทาง

หลวงชนบท

ถ.สายทุ่งมะพร้าว 1+000 คลองบางสะพาน ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

32 สะพาน ช่วงสะพาน 10 เมตร 5 ช่วง ก้าเนิดนพ

คุณ

บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 555517 1238728 กรม

ชลประทาน

ถ.สาย ปข.3374 บาง

สะพาน-หนองหัดไท

0+550 คลองบางสะพาน ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

33 สะพาน ขุดลอกคลองยางขวาง ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 543466 1238564 อปท. ถ.เพชรเกษม-บ.ราษฎร์

ประสงค์

0+600 คลองยางขวาง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

34 สะพาน ขุดลอกคลองยางขวาง ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 542536 1236214 อปท. ถ.เพชรเกษม-บ.โรงสม 1+000 คลองยางขวาง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

35 สะพาน ขุดลอกคลองยางขวาง ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 541607 1235049 อปท. ถ.เพชรเกษม-บ.ในล๊อก 1+800 คลองยางขวาง ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

36 สะพาน ขุดลอกล้าคลองคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 544892 1247126 อปท. ถ.สายซอยท่าไม้รวก 0+300 คลองลอย ช่องเปิดแคบน ้าไม่สามารถไหลได้สะดวก ด้าเนินการแล้วเสร็จ

ตำรำงท่ี 2.2.6-3 รำยละเอียดจ้ำนวนส่ิงกีดขวำงทำงน ้ำในปัจจุบัน (ถึงเดือนมกรำคม 2564) ในเขตพื นท่ีลุ่มน ้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ)

 ล้ำดับ

ท่ี

ประเภทโครงกำร ช่ือแผนงำน / โครงกำร สถำนท่ีด้ำเนินกำร หน่วยงำน

ด้ำเนินกำร

ถนน/ทำงรถไฟท่ีเก่ียวข้อง กม. ถนน/ทำงรถไฟ ทำงน ้ำท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะกำรกีดขวำง
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-18 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.2.7 คุณภาพน้ำในแหลงน้ำ 
 

   จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17 
สถานี ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ
ทั่วไป หรือ WQI ดังแสดงในตารางที่ 2.2.7-1 พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี โดยเทียบได้กับ
มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ถึงประเภทที่ 2 โดยลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำ
ปราณบุรี และคลองกุย แนวโน้มคุณภาพน้ำบริเวณชุมชนและปากแม่น้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่ 
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน และห้วยแม่ประจัน คุณภาพน้ำบริเวณชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้น จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ปัญหาน้ำเสียเกิดจาก (1) น้ำเสียจากการใช้
ปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตร (2) การขยายตัวของเขตชุมชนเมือง รวมทั้งไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงแม่น้ำ
จากชุมชน แหล่งท่องเที่ยว (3) จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และ (4) การรุกล้ำของน้ำเค็ม  ในส่วนของน้ำ
ใต้ดินมีปัญหาคุณภาพไม่เหมาะการบริโภค และมีปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำประปาชุมชนในช่วงฤดูแล้ง   
ดังแสดงพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำในรูปที่ 2.2.7-1 
 

ตารางท่ี 2.2.7-1 แนวโน้มดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (ค่า WQI) ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562 

รหัส
สถานี 

จุดตรวจวัด ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แนวโน้ม
คุณภาพน้ำ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 
PC 01 ปากแม่น้ำเพชรบุรี อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 68 

(พอใช้) 
(ประเภท 3) 

56 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

64 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

61 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

เสื่อมโทรมลง 

PC 02 สะพานข้ามก่อนเข้า บ้านแหลม (ใกล้วัดในกลาง)  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

58 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

56 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

57 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

58 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

ดีขึ้น 

PC 03 สะพานเทศบาล (ทางรถไฟ) ต.คลองกระแชง  
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

60 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

57 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

58 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

61 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

ดีขึ้น 

PC 04 สะพานถนนเพชรเกษม ก่อนเข้าตัวเมือง   
บ้านต้นมะม่วง-บ้านม่วง  

62 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

61 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

70 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

64 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

เสื่อมโทรมลง 

PC 4.1 สะพานราษฎร์ร่วมศรัทธา (วัดลาดศรัทธาราม)  
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

-* 66 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

66 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

71 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

PC 4.9 สะพานยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี -* 71 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

82 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

76 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

เสื่อมโทรมลง 

  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-19 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.2.7-1  แนวโน้มดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (ค่า WQI) ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562 (ต่อ) 

รหัส
สถานี 

จุดตรวจวัด ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แนวโน้ม
คุณภาพน้ำ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน 
PC 05 ท้ายเขื่อนเพชรบุรี ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง  

จ.เพชรบุรี 
84 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

84 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

86 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

88 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 
PC 5.1 สะพานท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี -* 84 

(ดี) 
(ประเภท 2) 

80 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

84 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

PC 5.9 สะพานสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี -* 68 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

81 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

83 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

PC 06 ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

 67 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

77 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

87 
(ดี) 

(ประเภท 2) 
ดีขึ้น 

ลุ่มน้ำแม่น้ำปราณบุรี 
PB 01 ปากแม่น้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
74 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

71 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

69 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

77 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

PB 02 สะพานบ้านนาห้วย อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

71 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

63 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

67 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

73 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

PB 03 สะพานถนนเพชรเกษม ม. 6 กม. 256  
 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

56 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

52 
(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

66 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

63 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

เสื่อมโทรมลง 

PB 04 โรงสูบน้ำแรงดันต่ำการประปาปราณบุรี  
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

84 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

73 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

82 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

81 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

เสื่อมโทรมลง 

PB 05 ท้ายเขื่อนปราณบุรี อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

74 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

69 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

84 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

80 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

เสื่อมโทรมลง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-20 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.2.7-1 แนวโน้มดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (ค่า WQI) ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2562 (ต่อ) 

รหัส
สถานี 

จุดตรวจวัด ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) แนวโน้ม
คุณภาพน้ำ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ลุ่มน้ำคลองกุย 
KB 01 ปากแม่น้ำกุยบุรี บ้านปากคลองเกลียว 

 ต.บ่อนอก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
58 

(เสื่อมโทรม) 
(ประเภท 4) 

70 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

78 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

75 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

เสื่อมโทรมลง 

KB 02 สะพานถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

69 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

67 
(พอใช้) 

(ประเภท 3) 

81 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

82 
(ดี) 

(ประเภท 2) 

ดีขึ้น 

ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 , 2563 
หมายเหตุ : 1) เกณฑ์การพิจารณาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ มีดังนี้ 
  เกณฑ์ WQI ช่วงคะแนน เทียบได้กับประเภทของมาตรฐานแหล่งน้ำคุณภาพน้ำผิวดิน 
  เส่ือมโทรมมาก 0-30   ประเภทที่ 5 
  เส่ือมโทรม 31-60   ประเภทที่ 4 
  พอใช้ 61-70   ประเภทที่ 3 
  ดี 71-90   ประเภทที่ 2 
  ดีมาก 91-100   ประเภทที่ 1 
 

 2)  ประเภทของมาตรฐานแหล่งน้ำคุณภาพน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
  -  ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 
   (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
   (2)  การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน 
   (3)  การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ 
  -  ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
   (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 
   (2)  การอนุรักษ์สัตว์น้ำ 
   (3) การประมง 
   (4)  การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ 
  -  ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
   (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 
   (2)  การเกษตร 
  - ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
   (1)  การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน 
   (2)  การอุตสาหกรรม 
  -  ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-21 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 2.2.7-1 พื้นที่ประสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ จากการข้อมูลของผู้เข้าร่วมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-22 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.2.8 ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย 
 

   พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายประกอบด้วย เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 4 ,222.33 ตาราง
กิโลเมตร (2,638,956.25 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ มีพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 รวมทั้งสิ้น 
3,405.36 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) เขต
พ้ืนที่ป่าเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) และเขตพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (โซน A) รวมทั้งสิ้น 6,799.40 ตาราง
กิโลเมตร โดยพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากในอดีต 
และไม่พบพื้นท่ีที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามนิยามการกำหนดสภาพป่าเสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2530  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 รายละเอียดแสดงใน
บทที่ 1 หัวข้อ 1.1.6 ของรายงานภาคผนวก 
 

2.3 ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่และแนวทางการแก้ไข 
 

 จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหา และข้อจำกัด ประกอบกับผลการศึกษากำหนดขอบเขต 
(Scoping) โดยกระบวนการ SEA พบว่า พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีปัญหาหลักด้านทรัพยากรน้ำเชิงพ้ืนที่
ที่ต้องดำเนินการ สรุปดังตารางที่ 2.3-1 และรูปที่ 2.3-1 
 

 ตารางที่ 2.3-1 ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำเชิงพื้นทีข่องลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ และแนวทางการแก้ไข 
 

พื้นที่ ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 

ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง  
ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน 
ต.ท่าตะคร้อ ต.หนองหญ้าปลอ้ง  
อ.หนองหญ้าปล้อง  
จ.เพชรบุร ี

ภัยแล้ง เนื ่องจากเป็นเขตเงาฝนเทือกเขาตะนาวศรี 
สภาพพื ้นที ่ตอนบนมีความลาดชันเก ็บน้ำได ้น้อย  
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 

- ฝนหลวง 
- พัฒนาบ่อบาดาล 
- ก่อสร้างระบบประปา 
- สถานีสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ 

ต.บ้านแหลม ต.บางแก้ว 
ต.บางครก ต.แหลมผักเบี้ย  
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุร ี

น้ำท่วมขัง เป็นเวลานานเนื่องจากเป็นพื้นที่รับนำ้ปลาย
น้ำก่อนน้ำไหลลงทะเล และระบายน้ำได้ช้าเมื่อมีน้ำ
ทะเลหนุน 

- เพิ่มช่องทางระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี 
ลงสู่ทะเล 

อ.เมืองเพชรบุร ีจ.เพชรบุร ี น้ำท่วม เนื่องจาก 
- ฝนตกหนักด้านเหนือน้ำ 
- การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน 
- มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

- เพิ่มช่องทางระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี 
ลงสู่ทะเล 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
- เพิ ่มความจุ + ปรับปรุง River Outlet เขื ่อนแก่ง
กระจาน 
- ติดต้ังสถานีอัตโนมัติวัดน้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ต้นน้ำ 
- ใช้มาตรการผังเมือง 
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ตารางที่ 2.3-1 ปัญหาดา้นทรพัยากรนำ้เชิงพื้นที่ของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนัธ์ และแนวทางการแกไ้ข (ต่อ) 
 

พื้นที่ ประเด็นสำคัญ/สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 
อ.บ้านลาด อ.เมืองเพชรบุรี  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุ ี

น้ำท่วม เนื ่องจากฝนตกหนักด้านเหนือน้ำ และการ
ระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน 

- ข ุดลอกขยายคลองระบายน้ำลงสู ่ทะเลบร ิ เวณ  
ต.แหลมผักเบี้ย 
- ขุดลอกขยายคลองลงสู่ทะเลบริเวณ อ.ชะอำ 
- ขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มการระบายน้ำ 
- คันกั้นน้ำ 
- ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์ ขาดแคลนน้ำจากการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยว 

- เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ 

 น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหินบริเวณที่ราบริม
ถนนเพชรเกษม เน ื ่องจากม ีถนน และทางรถไฟ
ขวางทางระบายน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลง
สู่ทะเลลดลง 

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

ต.ยางน้ำกลัดเหนือ ต.ยางน้ำกลัดใต้  
อ.หนองหญ้าปล้อง    
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุร ี
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

น้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลาก - ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่ายาง ป่าชะอำ ป่าบ้านโรง 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำ 

อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

น้ำท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราณบุรี และพื้นที่ริม
ถนนเพชรเกษม เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน 

- ตัดยอดน้ำ/เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำปราณบุรี 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำ 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

ต.พงศ์ประศาสน์ ต.ชัยเกษม  
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

น้ำท่วมจากน้ำที่ไหลหลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรี - ปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำโดยขุดลอกคลองบาง
สะพาน คลองแม่รำพึง และห้วยเขาม้าร้อง ขยายทาง
ระบายน้ำบริเวณถนนและรางรถไฟ 
- พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำ 
- ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ  
อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

น้ำจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่วม บริเวณวัดเขา
โบสถ์ และวัดห้วยทรายขาว โดยมีจุดวิกฤติที่ต้องเฝ้า
ระวังมากที่สุดคือพื้นที่โรงพยาบาลบางสะพาน 

อ.เมืองเพชรบุรี 
ต.ชะอำ ต.นายาง อ.ชะอำ 
จ.เพชรบุร ี
ต.ปราณบุรี ต.ปากน้ำปราณ  
อ.ปราณบุรี 
ต.คลองวาฬ ต.ประจวบคีรีขันธ์  
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ ์
ต.หนองแก ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

น้ำเสียจากแหล่งชุมชน /โรงพยาบาล/ร้านอาหารและ
แหล่งท่องเที่ยว 

- ควบคุมน้ำเสียที่ต้นทาง /ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

อ.เขาย้อย อ.บา้นแหลม  
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี 
ต.หนองพลับ อ.หวัหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ต.ปากท่อ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี  

น้ำเสียจากการเกษตร /โรงงานอุตสาหกรรม - ควบคุม/ จำกัดปริมาณน้ำเสียที่ต้นทาง 
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-26 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

2.4 การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 

 2.4.1  คำนำ  

 

  การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ จะเป็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
น้ำเชิงพ้ืนที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1) การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค (รวมถึงน้ำเพ่ือการท่องเที่ยว) ด้านที่ 2) การ
สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (น้ำเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม)  และ ด้านที่ 4) การจัดการ
คุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (น้ำเพื่อระบบนิเวศน์) ในการศึกษาสภาพน้ำแล้งได้ทำการศึกษาใน
ภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ลุ่มน้ำในอนาคต 
โดยทำการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ของลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
มีการใช้น้ำจากระบบลำน้ำ ได้แก่ พื้นที่ใช้น้ำจากโครงการชลประทานต่างๆ พื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จุดสูบ
น้ำประปา ในส่วนของเขตพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนและพ้ืนที่ที่ไม่สามารถใช้น้ำจากระบบลำน้ำ จะพิจารณาความเสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ำ โดยจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบระหว่างปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งกับ
ปริมาตรความจุเก็บกักของแหล่งน้ำขนาดเล็ก และปริมาณน้ำจากบ่อบาดาลที่อยู่ในพ้ืนที่ในระดับตำบล เพ่ือใช้
ในการวางแผนการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้  
 

 2.4.2  การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 
 

  การศึกษาสภาพน้ำแล้งในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน ได้พิจารณาจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การขาดแคลนน้ำ โดยจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบระหว่างปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งกับ
ปริมาตรความจุเก็บกักของแหล่งน้ำขนาดเล็ก และปริมาณน้ำจากบ่อบาดาลที่อยู่ในพื้นที่ในระดับตำบล หาก
ตำบลใดมีสัดส่วนดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 1 มาก หมายถึงตำบลนั้นมีแหล่งเก็บกักน้ำอยู่มากเมื่อเทียบกับปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำต่ำ ในทางกลับกันหากสัดส่วนดังกล่าวมี
ค่าสูงกว่า 1 มาก หมายถึงตำบลนั้นมีแหล่งเก็บกักน้ำอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วง
ฤดูแล้ง จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสูง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้นำผลการคำนวณดังกล่าว มาพิจารณาร่วมกับ
การตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงในสนาม และแผนที่ลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตำบล เนื่องจาก ในบางพื้นที่ถึงแม้
จะมีแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือปริมาณบ่อบาดาลน้อย แต่หากเป็นพื้นที่อยู่ท้ายเขื่อน เช่น ท้ายเขื่อนเพชรบุรี มี
แม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน หรือพ้ืนที่ที่เป็นร่องสวน มีลำรางผ่านพ้ืนที่เช่นในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พ้ืนที่เหล่านี้ไม่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ 

  การจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในลักษณะนี้ จะเป็นประโยชน์เพ่ือ
การวางแผนในการเตรียมความพร้อมก่อนจะเกิดสถานการณ์น้ำแล้ง และเป็นประโยชน์สำหรับบริหารจัดการใน
เขตเกษตรน้ำฝน ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ิมเติม ซ่ึงไดจ้ัดทำเป็นแผนที่จำนวน 4 แผ่น คือ 

 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-27 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  - พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) (รูปที่ 2.4.2-1) 
  - พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.- พ.ค.) (รูปที่ 2.4.2-2) 
  - พ้ืนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.- พ.ค.) (รูปที่ 2.4.2-3) 
  - พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.- 

พ.ค.) (รูปที่ 2.4.2-4) 
    รายละเอียดการศึกษาสภาพน้ำแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.1 ของ
รายงานภาคผนวก จากรูปที่ 2.4.2-1 ถึงรูปที่ 2.4.2-3 พบว่าในภาพรวมของลุ่มน้ำ พื้นที่ตำบลส่วนใหญ่ใน 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยอาศัยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางในการระบายน้ำ มีการใช้น้ำบาดาลร่วมด้วย และอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. สำหรับน้ำเพ่ือการ
อุตสาหกรรม และน้ำเพ่ือการเกษตรกรรมในฤดูแล้ง พ้ืนที่ขาดแคลนน้ำจะอยู่ในตำบลที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ หรือมีสภาพภูมิประเทศอยู่บนที่สูงตอนบนของอ่างเก็บน้ำ จากรูปที่ 2.4.2-4 ซึ่งเป็นการแสดง
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย. - พ.ค.) จะเห็นว่า
พื ้นที ่ส่วนใหญ่ในลุ ่มน้ำสาขาเพชรบุร ีตอนบน ลุ ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ และลุ ่มน้ำชายฝั ่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำมากจากการเพาะปลูกในฤดูแล้ง  ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่ามพ้ืีนที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) รวมทั้งสิ้น 
97 ตำบล คิดเป็นปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาในเขตเกษตรน้ำฝนในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) รวม 563.13 ล้าน ลบ.ม. 
ดังตารางท่ี 2.4.2-1 
 

ตารางท่ี 2.4.2-1 สรุปปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาเพื่อสำรองใชใ้นช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) ในเขตเกษตรน้ำฝน 
หน่วย : ล้าน ลบ.ม. 

รายการ อุปโภคบริโภค ธุรกิจ-อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวม 
ปริมาณน้ำท่ีต้องจัดหา 9.66 69.68 483.73 563.13 

 

 2.4.3  การศึกษาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแล้ง 
 

 การศึกษาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำแล้ง  เป็นการศึกษาโดยใช้
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ HEC-ResSim รุ่นที่ 3.1 ทำการวิเคราะห์สมดุลน้ำในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มนำ้หลัก 
และลุ่มน้ำสาขา ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการใช้น้ำจากระบบลำน้ำ ได้แก่ พื้นที่ใช้น้ำจากโครงการชลประทานต่างๆ 
พ้ืนที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า จุดสูบน้ำประปา ในการวิเคราะห์คาบเวลาที่ใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังนั้นข้อมูลต่างๆ 
ที่ใช้จะเป็นข้อมูลรายเดือนสำหรับช่วงปีที่ทำการขยายข้อมูลจากการศึกษาด้านอุทกวิทยาแล้วในช่วงปี พ.ศ. 
2532-2562 จำนวน 30 ปี ความสำคัญในการใช้น้ำในกิจกรรมประเภทต่างๆ เรียงลำดับความสำคัญมากเป็นอันดับ 
1. รักษาสภาพนิเวศท้ายน้ำ 2. การอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 3. เพ่ือการชลประทาน โดยพ้ืนที่
ชลประทานตอนบนได้รับน้ำก่อนพ้ืนที่ตอนล่าง ปริมาณความต้องการน้ำในกิจกรรมต่างๆ แสดงรายละเอียด
การวิเคราะห์ในบทที่ 1 หัวข้อ 1.3.10 ของรายงานภาคผนวก สรุปดังนี้ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-28 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.4.2-1 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-29 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.4.2-2 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุตสาหกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-30 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.4.2-3 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง (พ.ย.-พ.ค.) 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-31 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 2.4.2-4 พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมในช่วงน้ำแล้ง  
(พ.ย.-พ.ค.) 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-32 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  1. ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำใน
สภาพปัจจุบัน แสดงในตารางท่ี 2.4.3-1 

 

ตารางท่ี 2.4.3-1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รายลุ่มน้ำสาขา ในปัจจุบัน 

 
 ท่ีมา: การประเมินของบริษัทท่ีปรึกษา 
 

  2.  การใช้น้ำเพื ่อการอุตสาหกรรม ผลการประเมินการใช้น้ำเพื ่อการอุตสาหกรรมทั้งใน
ปัจจุบันแสดงในตารางท่ี 2.4.3-2 
 

ตารางที่ 2.4.3-2 ปริมาณน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม รายลุ่มน้ำสาขา ในปัจจุบัน 

 
 ท่ีมา: การประเมินของบริษัทท่ีปรึกษา 
 

   3. ปริมาณน้ำสำหรับการปศุสัตว์ พิจารณาเฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีการใช้น้ำจากลำน้ำ
โดยตรง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในลำน้ำ ดังแสดงในตารางท่ี 2.4.3-3 
 
  

ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในปัจจุบัน ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในอนาคต 5 ปีข้างหนา้
 (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)  (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ในเขต กปภ. นอกเขต กปภ. บ่อน ้าบาดาล รวมทั งหมด
ผิวดิน ผิวดิน บาดาล เอกชน ผิวดิน บาดาล

1801 แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน 1,106,342      5,577,175      3,875,902      896,670     6,683,517   4,772,572    
1802 ห้วยแม่ประจัน -                   1,366,909      847,129         95,479       1,366,909   942,608       
1803 แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 18,601,572    6,908,554      9,157,556      482,883     25,510,126 9,640,439    
1804 แม่น ้าปราณบุรี 5,046,032      2,248,560      2,686,726      1,965,114   7,294,592   4,651,840    
1805 คลองเขาแดง 2,436,385      866,978         195,824         2,900         3,303,363   198,724       
1806 คลองกุย 932,803         356,934         478,071         5,110         1,289,737   483,181       
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 4,355,469      1,761,710      3,862,504      537,850     6,117,178   4,400,354    
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 662,119         712,934         671,141         10,275       1,375,054   681,416       
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 595,259         992,372         1,659,589      236,624     1,587,631   1,896,213    

รวมลุ่มน ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 33,735,981    20,792,126    23,434,441    4,232,905   54,528,107 27,667,346  

ลุ่มน ้ารหัสลุ่มน ้า

ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  (ลูกบาศก์เมตรต่อปี) ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต 5 ปีข้างหนา้  (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
บ่อน ้าบาดาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

(เพ่ือการอุตสาหกรรม) ที่อยู่นอกเขตพื นที่ กปภ.
ผิวดิน ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล

1801 แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน 498,979      712,756                      26,335,987    19,732,335    26,834,966 20,445,091 
1802 ห้วยแม่ประจัน -                 25,826                       5,840,111      4,725,296      5,840,111   4,751,122   
1803 แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 4,062,795    4,953,892                   1,037,024      6,124,227      5,099,818   11,078,119 
1804 แม่น ้าปราณบุรี 977,467      5,850,182                   7,753            934,789         985,220     6,784,971   
1805 คลองเขาแดง 780,350      637,428                      -                   -                   780,350     637,428     
1806 คลองกุย 185,593      640,753                      44,840          89,680          230,433     730,433     
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 1,130,905    1,072,644                   95,567          175,012         1,226,472   1,247,656   
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 137,635      136,990                      165,644         152,393         303,279     289,383     
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 89,479        166,568                      788,391         1,359,030      877,870     1,525,598   

รวมลุ่มน ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 7,863,203    14,197,040                 34,315,317    33,292,762    42,178,520 47,489,802 

ลุ่มน ้ารหัสลุ่มน ้า ในเขต กปภ. รวม



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-33 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.4.3-3  ความต้องการน้ำเพื่อการปศุสัตว์ ในปัจจุบัน 

 
ท่ีมา : การประเมินของบริษัทที่ปรึกษา 

 

   4. การใช้น้ำเพื่อการเกษตร เป็นปริมาณความต้องการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทาน ผลการ
ประเมินแสดงในตารางท่ี 2.4.3-4 

ตารางท่ี 2.4.3-4  ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรรายโครงการ ในปัจจุบัน 

 
ท่ีมา : การประเมินของที่ปรึกษา 

ชายฝ่ังทะเล คลองบาง ชายฝ่ังทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1 สะพานใหญ่ ประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 2

ปี พ.ศ.2562
โคเนื อ 1,954,915       572,992      2,067,267        520,854     667,122     881,172       1,707,047                 110,592      78,485                      8,560,447    
โคนม 188,114          55,137       198,925          141,455     181,178     239,310       463,603                    30,035       21,315                      1,519,072    
สุกร 30,858           28,593       906,492          623,427     28,916       -                 -                              -                -                               1,618,286    
เป็ด 19,584           6,868         61,709            5,254         3,595        -                 3,746                       -                365                          101,121      
แพะ 43,394           32,700       25,101            91,786       6,556        15,960         83,456                     -                25,365                      324,317      
แกะ 1,852             1,396         1,072              1,209         86             210             1,100                       -                334                          7,260          

กระบือ 4,882             1,431         5,163              2,067         2,648        3,498          6,776                       439            312                          27,214        
ไก่ 110,010          38,580       346,646          123,291     84,357       -                 87,897                     -                8,554                        799,335      

รวม 2,353,609      737,697    3,612,375      1,509,344  974,459    1,140,150   2,353,624              141,066    134,729                 12,957,052 

ปศุสัตว์

ความต้องการใช้น ้า (ลบ.ม./ปี)

รวม
แม่น ้าปราณ

บุรี
แม่น ้าเพชรบุรี

ตอนล่าง
ห้วยแม่
ประจัน

แม่น ้าเพชรบุรี
ตอนบน

คลองเขาแดง คลองกุย

ล้าดับ โครงการ ปริมาณความต้องการใชน้ ้าเพ่ือการชลประทาน (ล้าน ลบ.ม.) รวม ลบ.ม./ไร่
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนแก่งกระจาน 336,000  352,335  41.29 33.81 12.40 14.92 89.25 10.17 10.48 42.77 10.70 14.25 33.76 38.78 352.58 1,000.70
2 อ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย 4,500     2,311     0.68 0.56 0.24 0.28 0.33 0.15 0.10 0.14 0.14 0.24 0.49 0.59 3.94 1,704.04
3 อ่างเก็บน ้าห้วยผาก 4,100     200        0.13 0.08 0.04 0.03 0.03 0.01 0.00 0.01 0.03 0.09 0.14 0.17 0.75 3,744.15
4 อ่างเก็บน ้าหุบกระพง 3,500     703        0.18 0.17 0.05 0.08 0.10 0.05 0.03 0.05 0.04 0.08 0.15 0.16 1.13 1,614.54
5 อ่างเก็บน ้าโป่งทะลุ 2,600     1,583     0.17 0.14 0.05 0.10 0.16 0.11 0.05 0.05 0.04 0.08 0.14 0.16 1.26 793.08
6 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย 3,500     833        0.20 0.16 0.08 0.09 0.11 0.05 0.03 0.05 0.06 0.11 0.16 0.18 1.28 1,536.60
7 อ่างเก็บน ้าห้วยตะแปด 5,000     2,163     0.50 0.42 0.21 0.25 0.30 0.13 0.08 0.12 0.16 0.30 0.42 0.46 3.33 1,537.92
8 อ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา 3,700     1,770     0.30 0.23 0.06 0.09 0.12 0.07 0.04 0.06 0.04 0.07 0.21 0.25 1.54 870.17
9 อ่างเก็บน ้าห้วยวังยาว 1,300     256        0.05 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.33 1,275.77
10 สนฟ.บ้านหนองยาว 1,800     1,800     0.22 0.22 0.12 0.16 0.21 0.11 0.07 0.10 0.08 0.14 0.18 0.20 1.81 872.66
11 สนฟ.บ้านสาระเห็ด 1,800     1,796     0.32 0.34 0.22 0.30 0.39 0.14 0.10 0.13 0.16 0.28 0.28 0.31 2.96 1,647.22
12 สนฟ.หนองชมุแสง 2,700     2,700     0.60 0.65 0.54 0.42 0.41 0.14 0.08 0.22 0.36 0.68 0.57 0.64 5.31 1,961.90
13 สนฟ.บ้านไร่หลวง 1,080     1,080     0.24 0.26 0.19 0.20 0.21 0.06 0.05 0.09 0.14 0.25 0.22 0.24 2.16 2,002.68
14 สนฟ.บ้านท่าไม้รวก 1,080     1,080     0.21 0.23 0.16 0.19 0.22 0.07 0.06 0.08 0.12 0.21 0.19 0.21 1.94 1,794.20
15 สนฟ.บ้านท่าโตนด 1,000     1,000     0.15 0.16 0.09 0.11 0.13 0.06 0.04 0.05 0.07 0.12 0.13 0.14 1.26 1,255.84
16 สนฟ.ดอนขุนห้วย 3,500     3,493     0.51 0.48 0.22 0.32 0.41 0.22 0.12 0.15 0.17 0.32 0.45 0.47 3.84 1,100.65
17 สนฟ.บ้านกลัดหลวง 1,250     1,090     0.14 0.13 0.04 0.10 0.18 0.08 0.04 0.04 0.03 0.07 0.13 0.13 1.12 1,024.31
18 อ่างเก็บน ้าพุนอ้ย 250        160        0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.03 0.12 774.85
19 สนฟ.บ้านหนองจอก 1,500     1,500     0.12 0.10 0.00 0.19 0.37 0.14 0.07 0.07 0.00 0.00 0.08 0.10 1.24 827.75
20 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนปราณบุรี 235,750  127,248  27.92 21.35 12.75 10.59 13.86 8.45 1.21 10.63 11.15 13.43 22.80 27.45 181.60 1,427.16
21 อ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งขาม 8,000     5,284     1.27 1.03 0.67 0.71 0.78 0.32 0.15 0.16 0.12 0.22 0.84 1.07 7.35 1,390.45
22 อ่างเก็บน ้าห้วยพุหวาย 1,200     1,017     0.20 0.18 0.10 0.12 0.14 0.06 0.04 0.06 0.07 0.14 0.17 0.19 1.48 1,455.19
23 อ่างเก็บน ้ากระหร่างสาม 4,500     110        0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.17 1,543.69
24 อ่างเก็บน ้าห้วยมงคล 5,240     5,200     0.92 0.63 0.37 0.43 0.40 0.25 0.01 0.10 0.23 0.56 0.94 0.96 5.80 1,114.60
25 อ่างเก็บน ้าห้วยไทรงาม 5,600     6,020     1.09 0.85 0.60 0.67 0.62 0.32 0.01 0.12 0.33 0.73 1.16 1.17 7.67 1,273.73
26 อ่างเก็บน ้ายางชมุ 15,065    20,264    3.85 3.33 2.53 1.57 1.94 1.17 0.16 0.42 1.15 2.26 3.75 3.67 25.81 1,273.48
27 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็น 4,000     4,000     0.76 0.69 0.51 0.34 0.39 0.23 0.04 0.10 0.22 0.44 0.72 0.71 5.16 1,259.18
28 อ่างเก็บน ้าคลองจะกระ (พร้อมระบบ) 4,000     4,044     0.63 0.55 0.28 0.23 0.26 0.17 0.07 0.04 0.15 0.20 0.44 0.57 3.58 884.15
29 อ่างเก็บน ้าคลองบึง 16,960    16,660    2.36 2.15 1.21 0.94 0.72 0.64 0.05 0.14 0.75 1.28 2.13 2.73 15.09 905.75
30 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่างหิน 3,000     3,000     0.41 0.36 0.19 0.14 0.11 0.10 0.00 0.01 0.12 0.21 0.38 0.50 2.53 844.95
31 อ่างเก็บน ้าคลองชอ่งลม 4,000     5,265     0.78 0.71 0.45 0.38 0.38 0.27 0.08 0.05 0.22 0.28 0.62 0.77 5.01 951.25
32 ฝายทดน ้าคลองล้าชู 4,000     1,500     0.21 0.18 0.10 0.08 0.08 0.06 0.04 0.04 0.08 0.09 0.14 0.21 1.29 860.29
33 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์ 35,000    3,000     0.55 0.22 0.08 0.09 0.10 0.01 0.00 0.00 0.08 0.24 0.53 0.60 2.50 834.97
34 สนฟ.บ้านซ่อง 3,000     3,000     0.47 0.48 0.32 0.43 0.58 0.21 0.11 0.20 0.21 0.41 0.41 0.48 4.32 1,439.27
35 สนฟ.บ้านแม่ประจันต์ 2,700     2,700     0.33 0.31 0.15 0.34 0.54 0.20 0.11 0.15 0.10 0.20 0.27 0.32 3.04 1,124.33
36 สนฟ.บ้านฝ่ังท่า 1,350     1,350     0.22 0.23 0.16 0.19 0.25 0.09 0.05 0.09 0.10 0.20 0.19 0.22 1.99 1,472.44

รวม 733,525  587,513  88.05 71.46 35.22 35.12 114.12 24.32 13.60 56.52 27.45 38.22 73.30 84.89 662.27

พื นที่
ชลประทาน

พื นที่
เพาะปลูก
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-34 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   5. การใช้น้ำเพื่อการรักษาปริมาณน้ำต่ำสุดด้านท้ายน้ำ ในที่นี้จะใช้ปริมาณน้ำที่ P[95%] เป็น
ปริมาณน้ำเพ่ือรักษาระบบนิเวศ  

 
 

 2.4.3.1  ผลวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพปัจจุบัน 
 

    แผนผังระบบลุ่มน้ำในการศึกษาวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพ
ปัจจุบันแสดงในรูปที่ 2.4.3-1 ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 โครงการ และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 
จำนวน 17 โครงการ โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำท่าย้อนหลัง 30 ปี  ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำในสภาพปัจจุบัน 
พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำปราณบุรี มีปริมาณน้ำ
เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในสภาพปัจจุบัน ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 17 โครงการ มีปริมาณน้ำเพียงพอ
ไม่เกิดการขาดแคลนน้ำจำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อ่างเก็บน้ำ
หุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่าง
เก็บน้ำห้วยวังเต็น และอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (พร้อมระบบ) และเกิดการขาดแคลนน้ำจำนวน 8 โครงการ ซึ่ง
มี 5 โครงการเกิดการขาดแคลนน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้เกิดได้ คือยอมให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้ไม่เกิน 6 ปี 
ในช่วงระยะเวลาการศึกษา 30 ปี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม 
อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล และอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม และอีก 3 โครงการที่เกิดการขาดแคลนน้ำมากกว่า 6 ปี 
ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน และอ่างเก็บน้ำคลองบึง ซึ่งเกิดการขาดแคลนน้ำ จำนวน 
13 ปี 12 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ แยกรายโครงการชลประทานขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางแสดงในตารางที่ 2.4.3-6 รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.2.1 ถึงหัวข้อ 
3.1.2.2 ของรายงานภาคผนวก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-35 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 2.4.3-1 แผนผังระบบลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพปัจจุบัน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-36 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางที่ 2.4.3-6 ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในสภาพปัจจุบัน 

 
 

 2.4.3.2  ผลวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต 
 

    การศึกษาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต ได้ทำการศึกษาสถานภาพระบบแหล่ง
น้ำตามความต้องการใช้น้ำในอนาคต 20 ปีข้างหน้า โดยทำการวิเคราะห์ 2 กรณี คือ 1) การวิเคราะห์ระบบ
แหล่งน้ำปัจุจบันในสภาพอนาคต (สภาพอนาคตกรณีไม่มีโครงการ) เพื่อศึกษาถึงศักยภาพของโครงการที่มีอยู่
เดิมว่ามีความเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในอนาคตอีก 20 ปีหรือไม่ และ 2) การวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ
กรณีมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำสภาพอนาคตในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 
และการพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต ผลการวิเคราะหส์รุปดังนี้ 

 

ล้าดับ โครงการ พื นท่ี จ้านวนปีท่ีเกิดการขาดน ้า แยกตามรายเดือน
ชลประทาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เดือน ปี

แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน
1 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนแก่งกระจาน 336,000  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
2 อ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย 4,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
3 อ่างเก็บน ้าห้วยผาก 4,100      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
4 อ่างเก็บน ้าหุบกระพง 3,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
5 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย 3,500      -        2     1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      3      2      
6 อ่างเก็บน ้าห้วยตะแปด 5,000      1        1     1     -      -      -      -      -      -      -      1     1     5      3      
7 อ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา 3,700      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
8 สนฟ.บ้านสาระเห็ด 1,800      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
9 สนฟ.บ้านไร่หลวง 1,080      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
10 สนฟ.บ้านท่าไม้รวก 1,080      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
11 สนฟ.บ้านท่าโตนด 1,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
12 สนฟ.บ้านกลัดหลวง 1,250      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

ห้วยแม่ประจัน
13 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์ 35,000    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
14 สนฟ.บ้านซ่อง 3,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
15 สนฟ.บ้านแม่ประจันต์ 2,700      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
16 สนฟ.บ้านฝ่ังท่า 1,350      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

แม่น ้าปราณบุรี  (ลุ่มน ้าสาขา)
17 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนปราณบุรี 235,750  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
18 อ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งขาม 8,000      4        4     2     2     2     2     -      -      -      -      1     1     18     5      
19 อ่างเก็บน ้ากระหร่างสาม 4,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
20 อ่างเก็บน ้าห้วยมงคล 5,240      -        -      1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      1      1      
21 อ่างเก็บน ้าห้วยไทรงาม 5,600      3        3     2     1     -      -      -      -      -      -      1     1     11     5      

คลองกุย
22 อ่างเก็บน ้ายางชมุ 15,065    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
23 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็น 4,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1
24 อ่างเก็บน ้าคลองจะกระ (พร้อมระบบ) 4,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
25 อ่างเก็บน ้าคลองบึง 16,960    1        6     5     3     1     -      -      -      -      -      -      1     17     10     
26 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่างหิน 3,000      6        6     8     6     3     1     -      -      -      1     3     4     38     12     
27 อ่างเก็บน ้าคลองชอ่งลม 4,000      3        7     7     5     4     4     -      -      -      2     2     1     35     13     

รวม



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-37 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   กรณีที่ 1) การวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำปัจุจบันในสภาพอนาคต (สภาพอนาคตกรณีไม่มี
โครงการ) 
   ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว และผลการประเมิน
ความต้องการใช้น้ำด้านอุตสาหกรรม ในอนาคตแสดงใน ตารางที่ 2.4.3-1 และ ตารางที่ 2.4.3-2 กรณีที่ไม่มี
การพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่หรือขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำใน
สภาพอนาคตอีก 20 ปี พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำ
ปราณบุรี มีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในสภาพอนาคต โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำตลอด
ระยะเวลาที่ทำการศึกษา ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 17 โครงการ มีปริมาณน้ำเพียงพอไม่เกิดการขาดแคลนน้ำ
จำนวน 9 โครงการ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อ่างเก็บน้ำห้วยผาก อ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำ
ห้วยสามเขา อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ่างเก็บน้ำกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น 
และอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ (พร้อมระบบ) และเกิดการขาดแคลนน้ำจำนวน  8 โครงการ ซึ่งมี 5 โครงการเกิด
การขาดแคลนน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมให้เกิดได้ คือยอมให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้ไม่เกิน 6 ปี ในช่วง ระยะเวลา
การศึกษา 30 ปี ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วย
มงคล และอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม และอีก 3 โครงการที่เกิดการขาดแคลนน้ำมากกว่า 6 ปี โดยอ่างเก็บน้ำ
คลองช่องลม เกิดการขาดแคลนน้ำมากที่สุด จำนวน 15 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของระยะเวลาศึกษา 
รองลงมาได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน และอ่างเก็บน้ำคลองบึง เกิดการขาดแคลนน้ำ 12 ปี และ 10 ปี 
ตามลำดับ ข้อมูลผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ แยกตามโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางแสดง
ในตารางท่ี 2.4.3-9 รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.1 ของรายงานภาคผนวก 

 
 

ตารางที่ 2.4.3-7 ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทท่ีปรึกษา 

 

  

ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในอนาคต 20 ปีข้างหนา้
 (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ในเขต กปภ. นอกเขต กปภ. บ่อน ้าบาดาล รวมทั งหมด
ผิวดิน ผิวดิน บาดาล เอกชน ผิวดิน บาดาล

1801 แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน 1,643,091      7,171,800      5,561,329      1,619,485   8,814,891   7,180,814    
1802 ห้วยแม่ประจัน -                   1,607,363      988,315         172,446     1,607,363   1,160,761    
1803 แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 27,572,082    6,142,015      7,208,731      872,140     33,714,096 8,080,871    
1804 แม่น ้าปราณบุรี 7,485,836      2,553,214      4,596,665      3,549,214   10,039,050 8,145,879    
1805 คลองเขาแดง 3,592,773      719,841         129,313         5,237         4,312,613   134,550       
1806 คลองกุย 1,379,771      325,355         420,929         9,229         1,705,126   430,158       
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 6,079,463      2,039,639      4,638,574      971,418     8,119,103   5,609,992    
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 983,875         770,220         725,861         18,559       1,754,095   744,420       
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 884,524         1,158,142      1,939,890      427,370     2,042,666   2,367,259    

รวมลุ่มน ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 49,621,414    22,487,589    26,209,607    7,645,097   72,109,004 33,854,704  

รหัสลุ่มน ้า ลุ่มน ้า



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-38 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางที่ 2.4.3-8 ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา 

 

ตารางที่ 2.4.3-9 ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แยกรายลุ่มน้ำสาขา 
ในสภาพอนาคต ตามความต้องการใช้น้ำในอนาคต 20 ปี 

 

ปริมาณการใชน้ ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต 20 ปีข้างหนา้  (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
ในเขต กปภ. บ่อน ้าบาดาลเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก รวม

(เพ่ือการอุตสาหกรรม) ที่อยู่นอกเขตพื นที่ กปภ.
ผิวดิน ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล

1801 แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน 978,499      1,181,669                   38,376,086    29,481,162    39,354,585  30,662,831  
1802 ห้วยแม่ประจัน -                 37,633                       8,509,141      6,884,733      8,509,141    6,922,365    
1803 แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 6,340,421    7,728,778                   1,479,028      8,894,638      7,819,449    16,623,416  
1804 แม่น ้าปราณบุรี 2,166,468    13,061,897                 11,298          2,091,551      2,177,766    15,153,448  
1805 คลองเขาแดง 1,749,371    1,428,972                   -                   -                   1,749,371    1,428,972    
1806 คลองกุย 416,059      1,436,426                   100,521         201,042         516,580      1,637,467    
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 2,535,236    2,404,628                   214,240         392,338         2,749,475    2,796,966    
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 308,546      307,101                      371,337         341,630         679,883      648,732      
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 206,220      399,264                      1,845,014      3,179,702      2,051,234    3,578,966    

รวมลุ่มน ้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 14,700,819  27,986,367                 50,906,665    51,466,795    65,607,483  79,453,162  

รหัสลุ่มน ้า ลุ่มน ้า

ล้าดับ โครงการ พื นท่ี จ้านวนปีท่ีเกิดการขาดน ้า แยกตามรายเดือน
ชลประทาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เดือน ปี

แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน
1 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนแก่งกระจาน 336,000  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
2 อ่างเก็บน ้าห้วยสงสัย 4,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
3 อ่างเก็บน ้าห้วยผาก 4,100      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
4 อ่างเก็บน ้าหุบกระพง 3,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
5 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย 3,500      -        2     1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      3      2      
6 อ่างเก็บน ้าห้วยตะแปด 5,000      1        1     1     -      -      -      -      -      -      -      1     1     5      3      
7 อ่างเก็บน ้าห้วยสามเขา 3,700      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
8 สนฟ.บ้านสาระเห็ด 1,800      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
9 สนฟ.บ้านไร่หลวง 1,080      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
10 สนฟ.บ้านท่าไม้รวก 1,080      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
11 สนฟ.บ้านท่าโตนด 1,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
12 สนฟ.บ้านกลัดหลวง 1,250      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

ห้วยแม่ประจัน
13 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์ 35,000    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
14 สนฟ.บ้านซ่อง 3,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
15 สนฟ.บ้านแม่ประจันต์ 2,700      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
16 สนฟ.บ้านฝ่ังท่า 1,350      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

แม่น ้าปราณบุรี  (ลุ่มน ้าสาขา)
17 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนปราณบุรี 235,750  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
18 อ่างเก็บน ้าบ้านทุ่งขาม 8,000      4        4     2     2     2     2     -      -      -      -      1     1     18     5      
19 อ่างเก็บน ้ากระหร่างสาม 4,500      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
20 อ่างเก็บน ้าห้วยมงคล 5,240      -        -      1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      1      1      
21 อ่างเก็บน ้าห้วยไทรงาม 5,600      3        3     2     1     -      -      -      -      -      -      1     1     11     5      

คลองกุย
22 อ่างเก็บน ้ายางชมุ 15,065    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
23 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเต็น 4,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1
24 อ่างเก็บน ้าคลองจะกระ (พร้อมระบบ) 4,000      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
25 อ่างเก็บน ้าคลองบึง 16,960    3        6     6     3     2     -      -      -      -      -      -      1     21     10     
26 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่างหิน 3,000      6        6     8     6     3     1     -      -      -      1     3     4     38     12     
27 อ่างเก็บน ้าคลองชอ่งลม 4,000      4        9     7     6     5     4     -      -      -      3     4     2     44     15     

รวม



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-39 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   กรณีที่ 2) การวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำกรณีมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  
   แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที ่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 9 ด้าน 30 ประเด็นในการพัฒนา ซึ่งมีแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน ประกอบไปด้วย (1) งานเพ่ิม
ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน 3 แห่ง (2) งานพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง 7 แห่ง และ การผันน้ำจาก
แม่น้ำเพชรบุรีมายังพื้นที่ อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน ประกอบด้วย งานเชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ
แก่งกระจานมายังพ้ืนที่อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  การเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน   
(1) งานเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน 

(1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 
53.063 ล้านลูกบาศก์เมตร  

(1.2) เพิ ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ เพ่ิมความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ ได้ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร  

(1.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี คิดเป็นความจุอ่างฯ เพ่ิมข้ึนจาก
เดิมประมาณ 20.0 ล้านลูกบาศก์เมตร  

(2) งานพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง 
    (2.1) พัฒนาอ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 7.33 ล้านลูกบาศก์
เมตร ส่งน้ำให้กับพ้ืนที่ชลประทานด้วยระบบท่อส่งน้ำได้ประมาณ 1,800 ไร่  
    (2.2)  พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง อยู่ในลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ความจุ
อ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และพัฒนาระบบชลประทาน ส่งน้ำด้วยระบบท่อ
ส่งน้ำ จำนวน 11 สาย ความยาวรวม 28.50 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 8,600 ไร่  
    (2.3)  พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ในลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพาน
ใหญ ่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 6,850 ไร่ 
    (2.4)  พัฒนาอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรี
ตอนบน กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.54 ล้านลูกบาศก์เมตร  
    (2.5)  อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำปราณบุรี สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทาน 6,490 ไร ่
    นอกจากงานพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง ตามแผนงานการเพิ่มปริมาตรเก็บกัก
น้ำในเขตชลประทานแล้ว ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 2 แห่ง ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ ่งกรม
ชลประทานได้บรรจุไว้ในแผนหลักพัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัด ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ พร้อม
ระบบส่งน้ำ ความจุ 47.66 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 12,000 ไร่ และอ่างเก็บน้ำคลองน้อย พร้อม



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-40 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ระบบส่งน้ำ ความจุ 14.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 13,300 ไร่ ซึ่งได้นำมาวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ
ในสภาพอนาคต ตามแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ด้วย 

   ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน  
    เชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังพ้ืนที่อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน 
    อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดในปัจจุบัน มีปริมาณน้ำใช้ประมาณ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 4.0 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้การส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานจากเดิมที่กำหนดไว้ 
5,000 ไร่ ลงลงเหลือแค่เพียง 2,900 ไร่เท่านั้น จึงพิจารณาหาแนวทางเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ผัน
ต่อไปสู่แหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอชะอำและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค -
บริโภค วางแผนผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ประมาณ 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร/
ปี โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยใช้แรงโน้ม
ถ่วงของโลก ส่งน้ำโดยระบบท่อไปเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด รวมระยะแนวท่อ 43 กิโลเมตร    
 แผนผังการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต กรณีมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์แสดงในรูปที่ 2.4.3-2 ผลการวิเคราะห์สมดุลน้ำแยกลุ่มน้ำสาขา 
แสดงในตารางที่ ตารางที่ 2.4.3-10 รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1.3.2 ของรายงาน
ภาคผนวก สรุปได้ดังนี้  
 ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ประกอบไปด้วย 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 2) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ และ 3) โครงการ
เชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังพื้นที่อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน  (ผันน้ำอ่างเก็บน้ำแก่ง
กระจาน-อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด) ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว จะช่วยเพิ่มความจุเก็บกักในลุ่มน้ำ
สาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนได้ประมาณ 54.603 ล้านลูกบาศก์เมตร (เพ่ิมความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 
53.063 ล้านลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ 1.54 ล้านลูกบาศก์เมตร) และผันน้ำไปยัง              
อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดได้ปีละ 3.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้เพ่ิมข้ึน 2,837 ไร่ 
(อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดมีพ้ืนที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ปัจจุบันส่งน้ำให้พ้ืนที่ประมาณ 2,163 ไร่) หากอ่างเก็บน้ำ
ห้วยตะแปดส่งน้ำให้พ้ืนที่ชลประทานเต็มศักยภาพ 5,000 ไร่ จะมีความต้องการน้ำเพ่ือการชลประทานเพ่ิมขึ้น
ประมาณปีละ 4.74 ล้านลูกบาศก์เมตร จากผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต ตามแผนงาน              
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบว่า หากมีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังอ่างเก็บน้ำ
ห้วยตะแปด ปีละ 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยผันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน และอ่างเก็บน้ำ                    
ห้วยตะแปด ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่ จะส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดเกิดการขาดแคลนน้ำ 7 ปี 
ในช่วงระยะเวลาที ่ทำการศึกษา 30 ปี ซึ ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่ยอมให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้ และเนื ่องจาก                         
อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมีศักยภาพน้ำท่าเพียงพอและมีแผนงานที่จะเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ จึงเห็นควรให้
พิจารณาผันน้ำเพิ่มเติมในปีที่ปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดมีไม่เพียงพอ  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-41 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว จะช่วยเพิ่มความจุเก็บกักในลุ่ม
น้ำสาขาห้วยแม่ประจันได้ประมาณ 15.00 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
ประจันต์ฯ จากเดิม 42.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 57.2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำ
ในสภาพอนาคต ตามแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบว่า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์มี
ปริมาณน้ำเพียงพอ โดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษา 30 ปี 
    ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี ประกอบไปด้วย 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำปราณบุรี 2) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง 3) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู
พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4) โครงการพัฒนาอ่างเก็บคลองน้อย และ 5) โครงการพัฒนา
อ่างเก็บแพรกตะคร้อ ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว จะช่วยเพิ่มความจุเก็บกักในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
ปราณบุรี ได้ประมาณ 100.25 ล้านลูกบาศก์เมตร (เพ่ิมความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำปราณบุรี 20.00 ล้านลูกบาศก์
เมตร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง 7.33 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูพร้อมระบบ
ส่งน้ำ 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอ่างเก็บคลองน้อย 14.8 ล้านลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอ่างเก็บ
แพรกตะคร้อ 47.66 ล้านลูกบาศก์เมตร) และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 33,590 ไร่ (อ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง 
1,800 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู 6,490 ไร่ อ่างเก็บคลองน้อย 13,300 ไร่ และอ่างเก็บแพรกตะคร้อ 12,000 
ไร่) จะมีความต้องการน้ำเพื่อการชลประทานเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 40.66 ล้านลูกบาศก์เมตร จากผลการ
วิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต ตามแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบว่า อ่างเก็บ
น้ำป่าแดงตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำแพรกตะคร้อ มีปริมาณน้ำเพียงพอโดยไม่เกิดการขาดแคลนน้ำตลอด
ระยะเวลาที่ทำการศึกษา ส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู และอ่างเก็บน้ำคลองน้อย เกิดการขาดแคลนน้ำ 7 ปี 
และ 15 ปี ตามลำดับ ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา 30 ปี 
   ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ประกอบไปด้วย 1) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านคลอง
ลอยล่าง และ 2) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวแล้ว จะช่วยเพิ่มความจุเก็บกักในลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ได้ประมาณ 30.75 ล้านลูกบาศก์
เมตร (อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบสง่น้ำ 
13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร) และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 15,450 ไร่ (อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง 8,600 ไร่ 
และอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ 6,850 ไร่) จะมีความต้องการน้ำเพื่อการชลประทานเพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 14.84 ล้านลูกบาศก์เมตร จากผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต ตามแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำฯ พบว่า ทั้งอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่างและอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองฯ จะ
เกิดการขาดแคลนน้ำ 4 ปี ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา 30 ปี 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-42 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.4.3-2 แผนผังการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำในสภาพอนาคต  

กรณีมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-43 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางที่ 2.4.3-10 ผลการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ แยกรายลุ่มน้ำสาขา 
ในสภาพอนาคต ตามแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 
  

2.5 การศึกษาสภาพน้ำท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 

 2.5.1  คำนำ  

 

   การศึกษาสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนหลักด้าน
การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โดยใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์ทำการจำลองสภาพการไหลของแม่น้ำสายหลัก
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในบริเวณที่มักจะประสบปัญหาการเกิดอุทกภัยอยู่เป็นประจำ ได้แก่ 
พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรี และพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการพิจารณาทั้งระดับน้ำและ
ปริมาณการไหลของลำน้ำในบริเวณจุดต่างๆ ที่สนใจในแต่ละเหตุการณ์หรือรอบปีการเกิดซ้ำที่กำหนด โดย
ทำการศึกษา 2 กรณี ด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพปัจจุบัน และการศึกษา
วิเคราะห์แบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพอนาคต รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2 ของ
รายงานภาคผนวก มีรายละเอียดในการศึกษาของแต่ละกรณีดังนี้ 
 

 2.5.2 สภาพปัญหา สาเหตุ และบริเวณพื้นที่เกิดภัยน้ำท่วมซ้ำซาก 
 

  อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูฝน
ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ตอนบน
ของลุ่มน้ำ อันเนื่องมาจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน หรือพายุจร เช่น พายุดีเปรสชั่ น  โซนร้อน ไต้ฝุ่น 
จากทะเลจีนใต้เคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งเข้าพื้นที่ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำท่าส่วนหนึ่งจะไหลลงสู่อ่างเก็บกักน้ำในพื้นตอนบน  
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีปริมาณฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานและท้ายเขื่อนแม่ประจันต์ จะไหลมารวมกัน
ที่เข่ือนเพชร ก่อนจะไหลลงมายังพ้ืนที่ราบลุ่มติดชายทะเลของตัวเมืองเพชรบุรี ประกอบกับมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
และน้ำทะเลหนุน ทำให้จังหวัดเพชรบุรีมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในทุก 2-3 ปี พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
บริเวณที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงที่สุด ได้แก่ อำเภอบางสะพาน พ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานมีลักษณะลาด

ล้าดับ โครงการ พื นท่ี จ้านวนปีท่ีเกิดการขาดน ้า แยกตามรายเดือน
ชลประทาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เดือน ปี

แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน
1 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนแก่งกระจาน (เพ่ิมความจุ) 336,000  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
2 อ่างเก็บน ้าห้วยตะแปด (ผันน ้าจากอ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน) 5,000      4        3     -      1     2     1     1     2     2     1     1     3     21     7      
3 อ่างเก็บน ้าล้าห้วยใหญ่ (ก่อสร้าง) -            -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

ห้วยแม่ประจัน
4 อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์ (เพ่ิมความจุ) 35,000    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

แม่น ้าปราณบุรี  (ลุ่มน ้าสาขา)
5 โครงการส่งน ้าฯเข่ือนปราณบุรี (เพ่ิมความจุ) 235,750  -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
6 อ่างเก็บน ้าป่าแดงตอนล่าง (ก่อสร้าง) 1,800      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       
7 อ่างเก็บน ้าบ้านป่าละอู (ก่อสร้าง) 6,490      5        5     2     2     -      -      -      -      -      -      1     3     18     7      
8 อ่างเก็บน ้าคลองนอ้ย (ก่อสร้าง) 13,300    11      11    6     5     1     -      -      -      -      1     4     6     45     15     
9 อ่างเก็บน ้าแพรกตะคร้อ (ก่อสร้าง) 12,000    -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       -       

คลองบางสะพานใหญ่
10 อ่างเก็บน ้าบ้านคลองลอยล่าง (ก่อสร้าง) 8,600      2        3     4     1     1     -      -      -      -      1     1     1     14     4      
11 อ่างเก็บน ้าบ้านไทรทอง (ก่อสร้าง) 6,850      2        2     3     1     1     -      -      -      -      1     1     1     12     4      

รวม



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-44 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ชันจากทิศตะวันตกที่เป็นเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดนกับสหภาพเมียนมาร์ ไปทางทิศตะวันออกด้านอ่าวไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม การระบายน้ำของพื้นที่ศึกษาโครงการมีคลองบางสะพานเป็นคลองระบายน้ำสายหลัก
ร่วมกับลำน้ำสาขาต่างๆ เช่น คลองขนาน คลองทอง คลองยางขวาง คลองพันลำ คลองปัตตามัง คลองเขาม้า
ร้อง และคลองแม่รำพึง ปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่ทะเลทางปากคลองบางสะพาน ปากคลองแม่รำพึง และ
ปากคลองปากปิด โดยเมื่อมีปริมาณฝนตกหนักเกินกว่า 100 มม. ในช่วงเวลา 12-24 ชั่วโมง จะเกิดน้ำเอ่อล้น
ตลิ่งและไหลท่วมในที่ราบลุ่มเกือบเต็มพ้ืนที่ของตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึง และบางส่วนของตำบลทอง
มงคล ตำบลร่อนทอง ตำบลพงศ์ประศาสน์ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล สภาพน้ำท่วมเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งด้าน
การขยายของตัวเมือง การขยายเส้นทางคมนาคม การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนสภาพ
โดยทั่วไปของคลองต่างๆ บางช่วงคลองแคบและตื้นเขิน นอกจากนี้บริเวณจุดออกของคลองระบายน้ำออกสู่
ชายทะเลมีตะกอนทับถมปากคลอง มีความคดเคี้ยวของคลองและน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงสู่
ทะเลได้สะดวก น้ำจึงเอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง จากการทบทวนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงพ้ืนที่
น้ำท่วม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ย้อนหลัง 
15 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2548-2562 สามารถสรุปพื้นท่ีน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA เป็นรายอำเภอใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้ดังตารางที่ 2.5.2-1 และแสดงแผนที่น้ำท่วมในรูปที่ 2.5.2-1 พบว่า ในปี พ.ศ.2548-
2552 ไม่มีสถิติข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี แต่ภายหลังจากปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา (ยกเว้นปี 
พ.ศ.2556 และ 2558) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ และในปี พ.ศ.2559 -
2561 เป็นช่วงปีที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรุนแรงมากกว่าปีอื่นๆ  
 

ตารางที่ 2.5.2-1 พ้ืนที่น้ำท่วมรายอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงปี พ.ศ.2548-2562 

อำเภอ 
ปี พ.ศ. / พ้ืนที่น้ำท่วมท่ี (ตร.กม.) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
แก่งกระจาน  -  -  -  -  -  -  -  -  0.24 

ชะอำ  1.51 3.35 11.2 -  -  -  -  9.88 - 
ท่ายาง  1.31 20.33 - - 10.47 - 4.34 4.31 8.99 

เมืองเพชรบุรี  -  4.89 5.24 -  25.74 -  61.09 69.48 - 
เขาย้อย  -  22.98 2.31 -  7.18 -  6.97 2.28 - 

บ้านแหลม  -  3.07 12.11 -  10.17 -  22.74 13.94 - 
บ้านลาด  0.12 6.71 -  -  2.44 -  4.39 12.78 2.89 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-45 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  
 

  
 

  
รูปที่ 2.5.2-1 พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในจังหวัดเพชรบุรีช่วงปี พ.ศ.2553-2561 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 (ไม่มีข้อมูล) 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 (ไม่มีข้อมูล) 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-46 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  
 

  หมายเหตุ: ปี พ.ศ.2548-2552 ไม่มีบันทึกข้อมูลพ้ืนท่ีน้ำท่วม 

รูปที่ 2.5.2-1 พื้นที่น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในจังหวัดเพชรบุรีช่วงปี พ.ศ.2553-2561 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. 2561 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-47 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  
พ.ศ.2556 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2557 จังหวัดเพชรบุรี 

  
พ.ศ.2559 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  
พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  
พ.ศ.2561 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

  
พ.ศ.2562 จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
รูปที่ 2.5.2-2 สภาพความเสียหายจากเหตุการณ์อุกทกภัยปี พ.ศ.2548-2562 ในจังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-48 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.5.3 การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์ในสภาพปัจจุบัน  
 

  2.5.3.1 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
 

   ในขอบเขตจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ำสาขา ได้แก่  ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรี
ตอนบน ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน และลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง มีพื้นที่รวม 6,203.77 ตร.กม. ปัจจุบันมีอ่าง
เก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน ความจุ 710 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บ
น้ำห้วยแม่ประจันต์ ความจุ 42.2 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำห้วยผาก ความจุ 27.5 ล้าน ลบ.ม. มีเขื่อนเพชร
ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำอยู่ตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสำหรับทดน้ำเพ่ือส่งให้กับพ้ืนที่เพาะปลูก โครงข่ายลำน้ำและรูป
ตัดลำน้ำที่รวบรวมและสำรวจเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 12 ลำน้ำ ความยาวรวม 320.87 
กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.5.3-1 และตารางท่ี 2.5.3-1 ตามลำดับ และแสดงความลาดชันของแม่น้ำเพชรบุรี
ไว้ในรูปที ่2.5.3-2 ซึ่งความลาดชันของแม่น้ำเพชรบุรีแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ แม่น้ำเพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อน
เพชรขึ้นไปทางต้นน้ำ จะมีความลาดชันทางน้ำประมาณ 1:1,000 และแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนเพชรไปทาง
ท้ายน้ำจนถึงอ่าวไทย จะมีความลาดชันประมาณ 1:3 ,000 ในการวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์ใช้แนว
ทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างดังรูปที่ 2.5.3-3 เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์การจัดการน้ำหลาก มีข้อกำหนดในการศึกษาด้านชลศาสตร์ในสภาพปัจจุบัน ดังนี้ 
   - แม่น้ำเพชรบุรี ใช้รูปตัดลำน้ำช่วงตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชร จนถึงจุดออกทะเล โดย
กำหนดขอบเขตด้านเหนือน้ำเป็นปริมาณน้ำรายวันที่ปล่อยท้ายเขื่อนเพชร และขอบเขตด้านท้ายน้ำกำหนดเป็น
ระดับน้ำทะเลรายชั่วโมงจากกรมอุทกศาสตร์ ปัจจุบันมีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงผ่านตัว
เมืองได้ 150 ลบ.ม.ต่อวินาที (ท่ีสถานีวัดน้ำ B.15 อ.เมืองเพชรบุรี) 
   - คลองระบายน้ำ D1 ใช้รูปตัดลำน้ำช่วงตั้งแต่บริเวณถนนเพชรเกษมจนถึงจุดออก
ทะเล โดยกำหนดให้รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 ความสามารถในการรับเข้าคลอง 2 ลบ.ม.ต่อวินาที 
(สูงสุด 5 ลบ.ม.ต่อวินาที) ส่วนขอบเขตด้านท้ายน้ำ กำหนดให้เป็นระดับน้ำทะเลรายชั่วโมงจากกรมอุทกศาสตร์ 

  - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 (RMC.1) ความสามารถในการรับน้ำได้ 15 ลบ.ม.ต่อ
วินาที (สูงสุด 23 ลบ.ม.ต่อวินาที) 

  - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 2 (RMC.2) ความสามารถในการรับน้ำได้ 8 ลบ.ม.ต่อ
วินาที (สูงสุด 11 ลบ.ม.ต่อวินาที) 

  - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 (RMC.3) ความสามารถในการรับน้ำช่วงต้นคลอง
เท่ากับ 120 ลบ.ม.ต่อวินาที แบ่งน้ำออกไปคลอง D9 ที่คลอง 1ขวา เท่ากับ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที ช่วงปลาย
คลองระบายออกทะเล ได้สูงสุด 20 ลบ.ม.ต่อวินาที 
   - คลองระบายน้ำ D9 ใช้รูปตัดลำน้ำช่วงตั้งแต่บริเวณต้นคลอง จนถึงจุดออกทะเล 
แบ่งน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 จนถึงจุดออกทะเล ความสามารถในการรับน้ำได้ 100 ลบ.ม.ต่อวินาที 
ขอบเขตด้านท้ายน้ำกำหนดให้เป็นระดับน้ำทะเลรายชั่วโมงจากกรมอุทกศาสตร์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-49 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   - คลองระบายน้ำ D18 ใช้รูปตัดลำน้ำช่วงตั้งแต่บริเวณต้นคลอง จนถึงจุดออกทะเล 
โดยกำหนดให้รับน้ำที่ล้นตลิ่งจากแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านท่ากระเทียม (มีระดับตลิ่งประมาณ 11.26 ม.รทก.) 
ส่วนขอบเขตด้านท้ายน้ำเป็นระดับน้ำทะเลรายชั่วโมงจากกรมอุทกศาสตร์ ความสามารถในการรับเข้าคลอง 10 
ลบ.ม.ต่อวินาที (ยังไม่ได้ปรับปรุง) 
   - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ผันน้ำออกจากแม่น้ำเพชรบุรี ประมาณ 15 ลบ.ม.ต่อ
วินาที (สูงสุด 25 ลบ.ม.ต่อวินาที) 
   - คลองบางครก ใช้รูปตัดลำน้ำช่วงตั้งแต่บริเวณต้นคลอง จนถึงจุดออกทะเล โดย
กำหนดให้รับน้ำที่จากแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านบางครก ส่วนขอบเขตด้านท้ายน้ำเป็นระดับน้ำทะเลราย
ชั่วโมงจากกรมอุทกศาสตร์ 
   - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ผันน้ำออกจากแม่น้ำเพชรบุรี ประมาณ 15-23 ลบ.ม.
ต่อวินาที 

 

รูปที่ 2.5.3-1 โครงข่ายลำน้ำในสภาพปัจจุบันที่รวบรวมและสำรวจเพิ่มเติมในขอบเขตจังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-50 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.5.3-1 แม่น้ำสายหลักและความยาวทีน่ำเข้าโครงข่ายลำน้ำ 
ในสภาพปัจจุบันของจังหวัดเพชรบุรี 

แม่น้ำ ตั้งแต่ ถึง ความยาว (กม.) 

แม่น้ำเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน จุดบรรจบห้วยแม่ประจันต์ 59.23 

ห้วยแม่ประจันต์ ห้วยแม่ประจันต์ จุดบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี 27.05 

แม่น้ำเพชรบุรี จุดบรรจบห้วยแม่ประจันต์ จุดบรรจบคลองสวนทุ่ง 53.85 

คลองบางจาก คลองบางจาก จุดบรรจบคลองบ้านน้อย 39.95 

คลองบ้านน้อย จุดบรรจบคลองบางจาก จุดบรรจบคลองน้ำเชี่ยว 6.51 

คลองบางจาก D1L คลองบางจาก D1L จุดบรรจบคลองสวนทุ่ง 28.46 

คลองบางจาก D1L จุดบรรจบคลองสวนทุ่ง จุดบรรจบคลองน้ำเชี่ยว 0.46 

คลองน้ำเชี่ยว จุดบรรจบคลองบางจาก D1L จุดบรรจบคลองบ้านน้อย 8.44 

คลองบางสามแพรก จุดบรรจบคลองบ้านน้อย จุดบรรจบคลองบางครก 5.86 

แม่น้ำเพชรบุรี จุดบรรจบคลองสวนทุ่ง ทะเล (ท้ายน้ำ) 9.27 

ทางน้ำหลาก ทางน้ำหลาก ทะเล (ท้ายน้ำ) 31.14 

คลองระบาย D9 คลองระบาย D9 ทะเล (ท้ายน้ำ) 24.27 

คลองสวนทุ่ง จุดบรรจบคลองบางจาก D1L จุดบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี 5.73 

คลองบางหอ จุดบรรจบคลองบางจาก D1L จุดบรรจบคลองบางครก 5.06 

คลองบางครก จุดบรรจบคลองสวนทุ่ง จุดบรรจบคลองบางหอ 5.06 

คลองบางครก จุดบรรจบคลองบางหอ จุดบรรจบคลองบางสามแพรก 3.51 

คลองบางครก จุดบรรจบคลองบางสามแพรก ทะเล (ท้ายน้ำ) 7.02 

รวม 320.87 

 

รูปที่ 2.5.3-2 รูปตัดตามยาวแม่น้ำเพชรบุรีในสภาพปัจจุบัน 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-51 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 2.5.3-3 แนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างของกรมชลประทาน 
 
   รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.2.1 ของรายงานภาคผนวก ผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปพื้นที่น้ำท่วมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีที่รอบการเกิดซ้ำ 2 ถึง 100 ปี ในสภาพปัจจุบัน ได้ดัง
ตารางที่ 2.5.3-2 และรูปที่ 2.5.3-4 ตามลำดับ ปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าพื้นที่ลุ่มน้ำที่รอบปีการเกิดซ้ำ  
2 -10 ปี ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เกิดขึ้นริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเพชรบุรี ในเขตตำบลท่าแร้ง 
ตำบลบางครก ตำบลท่าแร้งออก ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม ตำบลบ้านกุ่ ม ตำบลธงชัย อำเภอเมือง
เพชรบุรี และพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมคลอง D.23 ในเขตตำบลนาพันสาม ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลหาดเจ้าสำราญ 
อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 เมตร ระยะเวลาการท่วมขังประมาณ 1 ถึง 2 วัน  
และที่รอบปีการเกิดซ้ำตั้งแต่ 25 ถึง 100 ปี จะมีพื้นที่น้ำท่วมตลอดลำน้ำเพชรบุรี อีกทั้งยังแผ่ขยายเข้าท่วม
พ้ืนที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่จุดบรรจบห้วยผากกับแม่น้ำเพชรบุรีถึงปากแม่น้ำ ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง โดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 0.5 ถึง 2.5 เมตร ท่วมขังประมาณ 3 ถึง 7 วัน พ้ืนที่น้ำ
ท่วมที่รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี เท่ากับ 835.95 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ จากผลการจำลอง
ทางด้านชลศาสตร์ดังกล่าว สรุปได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนบน ทั้งในส่วนของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำแม่
ประจันต์ส่วนที่อยู่เหนือบริเวณเขื่อนเพชร จะมีความสามารถในการระบายน้ำที่ระดับความรุนแรงไม่เกิน 5 ปี 
และแม่น้ำเพชรส่วนที่อยู่ท้ายน้ำเขื่อนเพชรจนถึงปากอ่าวไทย จะมีความสามารถในการระบายน้ำที่ระดับความ
รุนแรงไม่เกิน 2 ปี 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-52 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.5.3-2 สรุปพื้นที่น้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

อำเภอ 
พื้นที่น้ำท่วมท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ  

(ตร.กม.) 

  2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

อ.เขาย้อย 16.992 16.992 30.662 47.884 61.641 59.768 94.413 

อ.เมืองเพชรบุรี 45.290 45.290 61.857 103.279 137.564 137.315 211.119 

อ.แก่งกระจาน 2.301 2.301 2.408 2.508 2.643 2.657 4.008 

อ.ชะอำ 4.215 4.215 4.996 9.836 10.035 15.801 15.253 

อ.ท่ายาง 19.614 22.393 34.037 29.175 50.886 44.577 60.093 

อ.บ้านแหลม 21.943 47.848 72.437 138.382 102.199 214.731 292.472 

อ.บ้านลาด 13.429 15.695 26.256 19.477 35.252 29.632 40.042 

อ.หนองหญ้าปล้อง 1.625 1.599 1.686 1.649 1.663 2.452 3.280 

รวมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 125.41 187.45 297.92 400.56 405.54 616.18 835.95 

 

  

รูปที่ 2.5.3-4 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

 

รอบการเกิดซ้ำ 2 ปี รอบการเกิดซ้ำ 5 ปี 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-53 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  

  

 

รูปที่ 2.5.3-4 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 
 

รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี รอบการเกิดซ้ำ 20 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 25 ปี รอบการเกิดซ้ำ 50 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-54 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  2.5.3.2 พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

   ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ 
พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตั้งอยู่
บริเวณตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ความจุ 0.85 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำคลองลอย 
ความจุ 0.26 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว 0.21 ล้าน ลบ.  โครงข่ายลำน้ำและความสามารถในการ
ระบายน้ำของลำน้ำธรรมชาติสายหลักในปัจจุบันแสดงดังรูปที่ 2.5.3-5 ประกอบด้วยลำน้ำธรรมชาติสายหลัก 
9 สาย โดยลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ คลองบางสะพานและคลองแม่รำพึง ปัจจุบันมีลักษณะแคบและตื้นเขิน ความ
ลาดชันของแม่น้ำบางสะพานแสดงดังรูปที่ 2.5.3-6 ลำน้ำที่มีความต่อเชื่อมกันที่ไหลผ่านบริเวณด้านทิศเหนือ
ของตัวอำเภอบางสะพาน ได้แก่ คลองระหาร คลองวังตะเคียน คลองท่ายายอ่อน คลองทับมอญ  มีความสามารถ
ในการระบายน้ำค่อนข้างต่ำมาก เนื่องจากมีขนาดพื้นที่หน้าตัดลำน้ำเฉลี่ยค่อนข้างเล็ก ในส่วนของลำน้ำ
ธรรมชาติสายอื่นก็จะมีบางช่วงที่มีหน้าตัดลำน้ำค่อนข้างเล็กทำให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำของลำน้ำช่วง
นั้นๆ ลดลง 

ในการพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ทบทวนจาก
โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน กรมชลประทาน ประกอบด้วยลำน้ำ
ธรรมชาติสายหลัก 9 สาย สรุปอัตราการระบายน้ำสูงสุดได้ดังนี้ 
   (1)  คลองบางสะพาน มีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุดประมาณ 300 ลบ.ม./
วินาที  ที่ กม.17+573 ถึง กม.18+973  บริเวณด้านท้ายฝายบางสะพาน และสามารถระบายน้ำต่ำสุดประมาณ 
80 ลบ.ม./วินาที  ที่ช่วงคลองกม.11+400 ถึง กม.14+773  ส่วนบริเวณช่วงปากคลองบางสะพานที่ กม.0+000 
ถึง กม.2+000  ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกแล้วนั้น ระบายน้ำได้ประมาณ 220 ลบ.ม./วินาที 
   (2)  คลองปัตตามัง  มีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 18 ลบ.ม./วินาที  
ที่กม.3+800 ถึง กม.8+300 บริเวณจุดแยกจากคลองบางสะพาน และช่วงคลองส่วนที่เหลือระบายน้ำได้สูงสุด 
15 ลบ.ม./วินาที 
   (3)  คลองเขาม้าร้อง มีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุดประมาณ 12-35 ลบ.ม./
วินาที  โดยช่วงคลองที่สามารถระบายน้ำได้มากที่สุด 35 ลบ.ม./วินาที ที่ กม.2+500 ถึง กม.3+200  บริเวณ
จุดเชื่อมต่อกับคลองขุดใหม่อ้อมเขาม้าร้อง และปลายคลองปัตตามัง 
   (4)  คลองขุดใหม่อ้อมเขาม้าร้อง  มีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุดประมาณ 
10-20 ลบ.ม./วินาที  โดยสามารถระบายน้ำสูงสุด 20 ลบ.ม./วินาที ที่ กม.0+000 ถึง กม.1+500  บริเวณปาก
คลองปากปิด 
   (5)  คลองระหาร มีความสามารถในการระบายน้ำค่อนข้างน้อยมากประมาณ 3-10 
ลบ.ม./วินาที โดยสามารถระบายน้ำสูงสุด 10 ลบ.ม./วินาที  ที่ กม.0+000 ถึง กม.1+884  บริเวณจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างคลองระหารกับคลองวังตะเคียน 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-55 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

   (6)  คลองวังตะเคียน มีความสามารถในการระบายน้ำได้ประมาณ 10-20 ลบ.ม./
วินาที โดยสามารถระบายน้ำสูงสุด 20 ลบ.ม./วินาที  ที่ กม.0+000 ถึง กม.3+745 บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่าง
คลองวังตะเคียนและคลองท่ายายอ่อน 
   (7)  คลองท่ายายอ่อน มีความสามารถในการระบายน้ำได้ใกล้เคียงกับคลองวัง
ตะเคียน ประมาณ 10-20 ลบ.ม./วินาที โดยสามารถระบายน้ำสูงสุด 20 ลบ.ม./วินาที  บริเวณจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างคลองท่ายายอ่อนกับคลองวังตะเคียน 
   (8)  คลองทับมอญ มีความสามารถระบายน้ำสูงสุดได้ 10 ลบ.ม./วินาที ตลอดช่วง
คลองยาวประมาณ 2.94 กม. 
   (9)  คลองแม่รำพึง มีความสามารถในการระบายน้ำได้ประมาณ 10-25 ลบ.ม./วินาที 
โดยสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 25 ลบ.ม./วินาที ที่ กม.0+000 ถึง กม.2+078 บริเวณปากคลองแม่รำพึง 
อย่างไรก็ดีบริเวณสะพานปากคลองแม่รำพึงสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างมาก โดยสามารถรับน้ำที ่บ่า 
ในลักษณะทางน้ำท่วมสองฝั่งคลองมาออกทะเลได้ 
 

 
รูปที่ 2.5.3-5 โครงข่ายลำน้ำและความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำคลองบางสะพานในปัจจุบัน 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-56 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.5.3-6 รูปตัดตามยาวแม่น้ำบางสะพาน 

 

ผลการวิเคราะห์พื ้นที ่น ้ำท่วมอำเภอบางสะพาน กรณีสภาพปัจจุบ ัน แสดง
รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที ่ 3 หัวข้อ 3.2.2.2 ของรายงานภาคผนวก  จากการวิเคราะห์
แบบจำลองชลศาสตร์สรุปได้ว่า ปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำคลองบางสะพานเกือบทั้งหมดจะ
ระบายออกสู ่ทะเลผ่านคลองบางสะพาน คลองแม่รำพึง และคลองปากปิด ซึ ่งปัจจุบันสภาพลำน้ำมี
ความสามารถในการระบายน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้นการแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ จะต้อง
หาทางเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองสายหลักและ
คลองสาขาในพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอยู่ในบริเวณริมฝั่งลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาด้านตะวันออก
ของพื้นที่ เช่น คลองบางสะพานสายหลักและลำน้ำสาขา สำหรับพื้นที่ที ่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยจะอยู่
ตอนบนบริเวณด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ สรุปพื้นท่ีน้ำท่วมในเขตพ้ืนที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่รอบการเกิดซ้ำ 2 – 100 ปี ที่อัตราการไหลสูงสุด 400 – 1,470 ลบ.ม.ต่อวินาที ตามลำดับ ได้ดังตารางที่ 
2.5.3-3 และ รูปที่ 2.5.3-7 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2.5.3-3 สรุปพื้นที่น้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน 

อำเภอ ตำบล พื้นที่น้ำท่วมท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ (ตร.กม.) 

    2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

อ.บางสะพาน ต.ร่อนทอง 0.293 0.361 0.415 0.444 0.471 0.918 3.425 

อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ 3.746 4.019 4.233 4.414 4.657 6.873 9.427 

อ.บางสะพาน ต.แม่รำพึง 10.426 11.277 11.876 12.080 12.288 14.530 17.269 

อ.บางสะพาน ต.ทองมงคล 3.746 0.239 0.251 0.259 0.269 0.381 0.843 

อ.บางสะพาน ต.พงศ์ประศาสน์ 2.370 3.333 3.982 4.340 4.905 9.859 12.928 

รวมพื้นที่ 20.581 19.230 20.757 21.537 22.590 32.560 43.892 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-57 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  

  

  

 
รูปที่ 2.5.3-7 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน 

รอบการเกิดซ้ำ 2 ปี รอบการเกิดซ้ำ 5 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี รอบการเกิดซ้ำ 20 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 25 ปี รอบการเกิดซ้ำ 50 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-58 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.5.4 การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพอนาคต  
 

  การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพอนาคต เป็นการศึกษาสภาพ
การไหลทางชลศาสตร์ในกรณีที่มีแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา  หรือมีส่วนช่วยใน
การบรรเทาอุทกภัย จากการพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที ่ลุ ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในรอบปีการเกิดที่คาบอุบัติ 25 ปี สรุปได้ดังนี้ 
 

  2.5.4.1 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
 

   จากการทบทวนผลการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ดังรายละเอียดแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3.1 ของรายงานภาคผนวก พบว่า มีการศึกษาวาง
แผนการจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเอาไว้อย่างครอบคลุมโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งมีหลายแผนงานที่มี
ลักษณะเป็นโครงการเดียวกัน หรือเป็นการอ้างอิงผลการศึกษามาจากโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้า รวมถึงมีบาง
แผนงานได้ดำเนินการแล้วบางส่วน ในการวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมด้วยแบบจำลองทางชลศาสตร์สภาพอนาคต จึง
พิจารณาสถานะการดำเนินงานล่าสุด ของแผนงานด้านการจัดการน้ำท่วมของหน่วยงานต่างๆ ในระบบของ
แบบจำลอง สามารถสรุปแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดังนี ้
   (1) งานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน ประกอบด้วย  
    - การเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยการติดตั้งบาน
ระบายแบบพับได้บนสันฝาย OGEE ของอาคารระบายน้ำล้นเดิม คิดเป็นความจุอ่างฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 
53.063 ล้านลูกบาศก์เมตร  
    - การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ โดยขุดลอก
พื้นที่ด้านเหนืออ่างเก็บน้ำจำนวน 5 แปลง เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ฯ ได้ประมาณ 15 
ล้านลูกบาศก์เมตร  
   (2) โครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย
สาริกา (อ่างฯขนาดกลาง) ความจุประมาณ 11.83 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   (3) โครงการบรรเทาอุทกภัยพื ้นที ่ลุ ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ เพ่ือเร่งระบายปริมาณน้ำที่มาจากพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มน้ำ ให้สามารถบรรเทาอุทกภัยจากปริมาณ
น้ำหลากที่เหนือเขื่อนเพชร 800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี) ประกอบด้วย งานปรับปรุง
คลองระบายน้ำหลาก D1 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา RMC1 พร้อมอาคารประกอบ ให้สามารถระบายน้ำ
ลงสู่อ่าวไทยรวมทั้งสิ้น 550 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่เกิน 160 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีแผนงานแสดงในตารางที่ 2.5.4-1 แผนที่โครงข่ายการระบายน้ำโครงการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างไว้ในรูปที่ 2.5.4-1 และแสดงรายละเอียดแผนงานปรับปรุงคลอง
ระบายน้ำ D1 และคลองระบายน้ำ D9 ไว้ในรูปที่ 2.5.4-2 และรูปที ่2.5.4-3 ตามลำดับ 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-59 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.5.4-1 การดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง 
สายที่ โครงการ ระยะทาง (กม.) 

1 ขุดคลองระบายน้ำเชื่อมระหว่างแม่น้ำเพชรบุรีไปลำห้วยยาง (คลองขุดใหม่) 6.15 

 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC1 7 

 ขุดคลองระบายน้ำเชื่อมระหว่าง RMC1 ไปคลองระบายน้ำ D1 0.8 

 ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1 (รองรับปริมาณน้ำสูงสุด 550 ลบ.ม./วินาที) 12.41 

 ก่อสร้างอาคารประกอบในคลองต่างๆ  

2 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC2  19.96 

 ก่อสร้างอาคารประกอบในคลองต่างๆ  

3 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ RMC3 4 

 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-RMC3 4 

 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ D9 (รองรับปริมาณน้ำสูงสุด 100 ลบ.ม./วินาที) 23.51 

 ก่อสร้างอาคารประกอบในคลองต่างๆ  

4 ขุดคลองระบายน้ำเชื่อมระหว่างแม่น้ำเพชรบุรีไปคลองระบายน้ำ D18 2 

 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ D18 (รองรับปริมาณน้ำสูงสุด 10 ลบ.ม./วินาที) 25.23 

 ก่อสร้างอาคารประกอบในคลองต่างๆ  

5 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC 36 

 ก่อสร้างอาคารประกอบในคลองต่างๆ  

 
   ผลการศึกษาพ้ืนที่น้ำหลากท่ีรอบปีการเกิดซ้ำ 2-100 ปี แสดงดังรูปที่ 2.5.4-4 พบว่า 
กรณีท่ีดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้กำหนด
แผนงานไว้ พบว่า พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่คาบอุบัติ 2 ปี ถึง 10 ปี การเกิดน้ำท่วมจะเกิดขึ้น ตามแนวริมแม่น้ำเพชรบุรี 
แต่ขอบเขตนั้นจะอยู่ในแนวเขตที่กำหนดไว้โดยมีระดับน้ำ ท่วมเฉลี่ยสูงประมาณ 0.5-1.0 เมตร ที่ระดับความ
รุนแรงที่รอบปีการเกิดซ้ำ 10 – 25 ปี จะเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบทที่อยู่นอกเขต
ชลประทาน โดยมีระดับความลึกน้ำท่วม เฉลี่ยประมาณ 0.75-1.25 เมตร ความลึกน้ำท่วมสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
0.6-1.0 เมตร และมีระยะเวลาน้ำท่วมซึ่งลดลง ประมาณ 1-2 วัน แต่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมแล้วจะมี
พื้นที่น้ำท่วมที่ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเที่ยบกับกรณีที่ไม่มีการพัฒนาโครงการบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจจะไม่เกิดน้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี และเหลือพื้นที่น้ำท่วมใน
พ้ืนที่ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยที่คาบอุบัติ 25 ปี ในขณะที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี 50 ปี และ 100 ปี 
จะยังคงมีค่าที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการออกแบบองค์ประกอบของโครงการบรรเทาอุทกภัยของหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถลดความรุนแรงของน้ำท่วมที่คาบอุบัติระหว่าง 2 ถึง 25 ปี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผลของการพัฒนา
โครงการบรรเทาอุทกภัย ส่งผลให้ความลึกของน้ำท่วมในกรณีรอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
0.70 – 1.50 เมตร ในบริเวณท่ีเกิดน้ำท่วมสูงสุด ซึ่งลดลงจากกรณีน้ำท่วมในสภาพปัจจุบันที่ระดับความลึกของ
การเกิดน้ำท่วมจะมีความลึกอยู่ระหว่าง 1.50 – 3.00 เมตร ที่รอบปีการเกิดซ้ำเดียวกัน จากผลการวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่เกิดขึ้นรอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ สรุปได้ว่าแผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัย จะช่วยลดพื้นที่



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-60 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

เสี ่ยงภัยน้ำท่วมและสามารถปกป้องพ้ืนที ่เศรษฐกิจสำคัญและชุมชนของลุ ่มน้ำเพชรบุรีจากอุทกภัยได้ 
รายละเอียดผลการว ิเคราะห์แสดงในบทที ่  3 หัวข้อ 3.2.3.1 ของรายงานภาคผนวก สร ุปพื ้นที่ 
น้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรีกรณีภายหลังมีโครงการบรรเทาอุทกภัยไว้ในตารางที่ 2.5.4-2 และแสดงความลึกของน้ำ
ท่วมกรณีสภาพมีโครงการที่รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี ไว้รูปที ่2.5.4-5 

 

 
รูปที่ 2.5.4-1 โครงข่ายการระบายน้ำโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-61 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
รูปที่ 2.5.4-2 รายละเอียดแผนงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1 

 

 
รูปที่ 2.5.4-3 รายละเอียดแผนงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ D9 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-62 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

     

     

     

 

รูปที่ 2.5.4-4 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี กรณีสภาพอนาคต 

รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี รอบการเกิดซ้ำ 20 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 2 ปี รอบการเกิดซ้ำ 5 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 25 ปี รอบการเกิดซ้ำ 50 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-63 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 
 

รูปที่ 2.5.4-5 ความลึกน้ำกรณีน้ำหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี  
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี กรณีสภาพอนาคต 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-64 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.5.4-2  สรุปพื้นที่น้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
       กรณีมีโครงการบรรเทาอุทกภัย  

อำเภอ พื้นที่น้ำท่วมท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ (ตร.กม.)  

  2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

เขาย้อย   16.532 24.567 28.873 30.162 31.550 44.963 52.890 

เมืองเพชรบุรี   28.948 51.099 57.388 59.734 61.936 103.090 124.047 

แก่งกระจาน   1.358 1.651 1.773 1.882 1.930 2.127 2.150 

ชะอำ   1.912 3.243 3.614 3.805 3.892 6.881 8.492 

ท่ายาง   5.755 10.997 11.767 12.276 12.469 16.669 21.050 

บ้านแหลม   32.193 57.475 60.917 63.453 65.267 82.056 99.190 

บ้านลาด   4.130 8.855 9.815 10.407 10.751 16.074 20.355 

หนองหญ้าปล้อง 0.794 1.324 1.283 1.290 1.333 1.376 1.370 

รวมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  91.623 159.211 175.430 183.010 189.128 273.237 329.545 
 

  2.5.4.2 พื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

  จากการทบทวนผลการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที ่อำเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังรายละเอียดแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3.2 ของรายงานภาคผนวก 
กรมชลประทาน ได้เสนอโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์ประกอบ
โครงการดังรูปที่ 2.5.4-6 ประกอบด้วย 

1.  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง ที ่ตำบลร่อนทอง อำเภอ 
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความจุ 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร พื ้นที ่ชลประทาน 8,600 ไร่  
และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ตำบลทองมงคล อำเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความจุ 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน 6,850 ไร่ อ่างเก็บน้ำ
ทั้ง 2 หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยในการลดปริมาณน้ำหลากในฤดูฝนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่  
     2. ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง และฝาย 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ 
อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย อ่างเก็บน้ำบ้านวังน้ำเขียว และ ฝายห้วยลึก 
     3. ขุดขยายคลองระบายน้ำ 4 สาย ได้แก่ คลองแม่รำพึง คลองบางสะพาน 
คลองปัตตามัง คลองเขาม้าร้อง  
     4. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง โดย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ปตร.
ปลายคลองบางสะพาน แผนในอนาคต 8 แห่ง ได้แก่ ปตร.ปลายช่องลัดเขาม้าร้อง ปตร.กลางคลองเขาม้าร้อง 
ปตร.คลองปัตตามัง ปตร.กลางคลองบางสะพาน ปตร.ทุ่งมะพร้าว ปตร.คลองวังกระจอง ปตร.กลางคลองแม่
รำพึง และ ปตร.ปลายคลองแม่รำพึง 
     5. ขุดคลองผันน้ำ 3 สาย ได้แก่ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน (อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ) คลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง (2 สาย แผนในอนาคต) 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-65 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

การวิเคราะห์สภาวะน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพาน สภาพอนาคต ทำการกำหนด
โครงข่ายของแบบจำลองดังรูปที่ 2.5.4-7 ผลการศึกษาพื้นที่น้ำหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำ 2-100 ปี ดังรูปที่ 
2.5.4-8 พบว่า กรณีท่ีดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำตามที่หน่วยงาน
ต่างๆ ได้กำหนดแผนงานไว้ พบว่า พื้นที่เสี่ยงภัยที่คาบอุบัติ 2 ปี ถึง 25 ปี จะมีพื้นที่น้ำท่วมที่ลดลงเป็นอย่าง
มากเมื่อเที่ยบกับกรณีที่ไม่มีการพัฒนาโครงการบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจจะไม่เกิดน้ำท่วมที่คาบอุบัติ 10 ปี และเหลือพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวเพียงเล็กน้อยที่คาบ
อุบัติ 25 ปี ในขณะที่พื ้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่คาบอุบัติ 25 ปี 50 ปี และ 100 ปี จะยังคงมีค่าที่ใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากการออกแบบองค์ประกอบของโครงการบรรเทาอุทกภัยของหน่วยงานต่างๆ สามารถลดความรุนแรง
ของน้ำท่วมที่คาบอุบัติระหว่าง 2 ถึง 25 ปี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผลของการพัฒนาโครงการบรรเทาอุทกภัย 
ส่งผลให้ความลึกของน้ำท่วมในกรณีรอบปีการเกิดซ้ำ 100 ปี จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่า ง 1.50 – 2.70 เมตร ใน
บริเวณที่เกิดน้ำท่วมสูงสุด ซึ่งถือว่ายังคงเป็นความลึกน้ำท่วมที่สูงเนื่องจากมีการผันน้ำเลี่ยงออกจากแม่น้ำบาง
สะพานไปทางคลองแม่รำพึงเพื่อช่วยตัดยอดน้ำของตัวเมืองบางสะพาน ทำให้ในบริเวณตัวเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจมีระดับน้ำท่วมลดลงเป็นอย่างมากจากกรณีน้ำท่วมในสภาพปัจจุบัน สรุปพื้นที่น้ำท่วมในเขตอำเภอ
บางสะพานกรณีภายหลังมีโครงการบรรเทาอุทกภัยไว้ในตารางที่ 2.5.4-3 และแสดงความลึกของน้ำท่วมกรณี
สภาพมีโครงการที่รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี ไว้รูปที ่2.5.4-9 
 

 
 

รูปที่ 2.5.4-6 องค์ประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-67 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

ตารางท่ี 2.5.4-3  สรุปพื้นที่น้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ เป็นรายตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน 
       กรณีมีโครงการบรรเทาอุทกภัย 

อำเภอ ตำบล พื้นท่ีน้ำท่วมท่ีรอบปีการเกิดซ้ำต่างๆ (ตร.กม.) 

    2 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 

อ.บางสะพาน ต.ร่อนทอง 0.160 0.239 0.542 0.596 0.606 0.616 0.623 

อ.บางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ 0.932 1.754 1.789 1.812 1.832 1.848 1.872 

อ.บางสะพาน ต.แม่รำพึง 3.047 7.781 8.326 8.454 8.592 8.630 8.697 

อ.บางสะพาน ต.ทองมงคล 0.047 0.058 0.103 0.107 0.116 0.109 0.112 

อ.บางสะพาน ต.พงศ์ประศาสน์ 1.856 2.729 2.890 2.944 3.102 3.165 3.248 

รวมพื้นที่  6.042 12.561 13.651 13.913 14.248 14.368 14.552 

 

  
 

  

รูปที่ 2.5.4-8 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางสะพาน กรณีสภาพอนาคต 
 

รอบการเกิดซ้ำ 10 ปี รอบการเกิดซ้ำ 20 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 2 ปี รอบการเกิดซ้ำ 5 ปี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-68 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
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รูปที่ 2.5.4-8 พื้นที่น้ำท่วมที่รอบการเกิดซ้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำบางสะพาน กรณีมีสภาพอนาคต (ต่อ) 
 

รอบการเกิดซ้ำ 25 ปี รอบการเกิดซ้ำ 50 ปี 

รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี 
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2.6 การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ 
 

 2.6.1  คำนำ  

 

  การศึกษาด้านคุณภาพน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนหลักด้านการจัดการ
คุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงในบทที่ 1 หัวข้อ 1.1.9 ของรายงาน
ภาคผนวก มีรายละเอียดในการศึกษาดังนี ้
 

 2.6.2  ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ 
 

  2.6.2.1 คุณภาพน้ำผิวดินตามดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทั่วไป (WQI) 
 

   จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 
17 สถานี ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 (ราชบุรี) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทั่วไป   หรือ 
WQI ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี (ตารางที่ 1.1.9-3 ของ
รายงานภาคผนวก) โดยสรุปผลคุณภาพน้ำผิวที่สำคัญ ดังนี้   
   1.   แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง คุณภาพน้ำผิวดินของแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมถึงดี โดยดัชนีชี้วัดที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย  (DO) ปริมาณความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (BOD) จากการปนเปื้อนจากอินทรีย์วัตถุท่ีย่อยสลายจากน้ำทิ้งของบ้านเรือน หรือชุมชน และส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ปริมาณแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) จากการระบายน้ำทิ้งของ
ชุมชนเมือง ฟาร์มปศุสัตว์ และพ้ืนที่เกษตร เป็นต้น ปริมาณแบคทีเรียในรูปฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) เกิดจากการ
ปนเปื้อนจากอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่น เช่น มนุษย์ สุกร เป็นต้น รวมทั้งปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) 
โดยอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี (PC01)  สะพานข้ามก่อนเข้า
ตลาดบ้านแหลม (PC02) และสะพานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (PC03) สาเหตุส่วนใหญ่คาดว่าเกิดจากน้ำเสีย 
จากชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เรือประมง เป็นต้น โดยแนวทางแก้ไข คือ ขอความร่วมมือประชาชน โรงแรม  
รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ในการไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆ ลงในแม่น้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวบรวมน้ำเสีย 
จากเรือประมงนำเข้าระบบบำบัดรวม ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง  
   2. แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน  คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีเพียงบริเวณ
ท้ายเขื ่อนแก่งกระจาน (PC06) ปี 2559 คุณภาพน้ำอยู ่ในเกณฑ์เสื ่อมโทรม ดัชนีที ่มีปัญหาคือ ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (DO)  ทั้งนี้สาเหตุที่คาดว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม อาจเกิดจากน้ำเสียจากชุมชน 
แนวทางแก้ไข คือ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง ขอความร่วมมือประชาชนริมน้ำในการไม่ทิ้งขยะหรือ
สิ่งของต่างๆ ลงในแม่น้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละครัวเรือน 
   3. แม่น้ำปราณบุรี คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี ดัชนีชี้วัดที่เป็น
ปัญหาสำคัญได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณและ
แบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) โดยเฉพาะบริเวณสะพานถนนเพชรเกษม หมู่ 6 กม.256 อำเภอปราณบุรี 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-71 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (PB03) มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากน้ำเสียจากชุมชน แนวทางแก้ไข คือ 
ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง ขอความร่วมมือประชาชนริมน้ำในการไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆ ลงใน
แม่น้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละครัวเรือน 
   4. แม่น้ำกุยบุรี คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงพอใช้ ดัชนีชี้วัดที่เป็น
ปัญหาสำคัญ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) และแบคทีเรียในรูปโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB)  ซึ่งน่าจะมีสาเหตุ
จากน้ำเสียจากชุมชน แนวทางแก้ไข คือ ไม่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำโดยตรง ขอความร่วมมือประชาชนริมน้ำใน
การไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆ ลงในแม่น้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละครัวเรือน 
 

  2.6.2.2 คุณภาพน้ำผิวดินพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ 
 

   จากการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที ่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์  
จำนวน 17 สถานี ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัด 
ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ ่น (Turbidity) ค่าการนำไฟฟ้า 
(Conductivity) ค่าความเค็ม (Salinity) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ไนโตรเจนในรูปไนไตรท์ (NO2-N) 
ไนโตรเจนในรูปไนเตรท (NO3-N) สารแขวนลอย (SS) ของแข็งทั้งหมด (TS) สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) 
และความกระด้าง (Hardness) โดยเมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำบางประการที่
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานของสหรัฐอเมริกา 
(US.Salinity Laboratory Staff,1954) โดยจำแนกคุณภาพน้ำตามค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเค็ม 
รายละเอียดค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2561 แสดงดังตารางท่ี 1.1.9-7 ของรายงานภาคผนวก สรุปผลได้ดังนี้ 
   1.  บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำ
บางประการที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ยกเว้น สถานี PC01 และ PC02 มีค่าสารแขวนลอยเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็ม ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์น้ำจืด (ค่าความเค็ม 0-
0.5 ppt) ยกเว้นสถานี PC01 (ปากแม่น้ำเพชรบุรี) มีค่าการนำไฟฟ้า 28,660-46,225 โมโครซีเมนส์ ต่อ
เซนติเมตร (µs/cm) และสถานี PC02 (สะพานข้ามก่อนเข้าบ้านแหลม) ระยะห่างจากปากแม่น้ำเพชรบุรี 2.5 
กิโลเมตร มีค่าการนำไฟฟ้า 4,038-34,000 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานของสหรัฐอเมริกา (US. Salinity Laboratory Staff,1954) จัดอยู่ในชั้น 4 ซึ่ง
ค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 2,250 ไมโครซีเมนซ์ต่อเซนติเมตร คุณภาพน้ำมีผลต่อพืช ไม่เหมาะสมต่อการ
นำไปใช้เพื่อการชลประทาน ส่วนค่าความเค็ม พบว่า สถานี PC01 มีค่า 15.0-30.3 ppt สถานี PC02 มีค่า 2.1-
21.9 ppt  
   2. บริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบาง
ประการที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ รวมทั้งค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็ม ทุกสถานีมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์น้ำจืดเหมาะสมต่อการชลประทาน 
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   3. บริเวณแม่น้ำปราณบุรี พบว่า คุณภาพน้ำสถานี PB04 และ PB05 อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพน้ำบางประการที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ยกเว้น สถานี PB03 มีค่าสารแขวนลอยเกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็ม พบว่า สถานี PB04 และสถานี PB05 คุณภาพน้ำ
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการชลประทาน ยกเว้น สถานี PB01 (ปากแม่น้ำปราณบุรี) มีค่าการนำไฟฟ้า 35,328-
49,500 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) ค่าความเค็ม 23.1-32.5 ppt (อยู่ในระดับน้ำเค็มน้อยถึงน้ำเค็ม
ปานกลาง) สถานี PB02 (สะพานบ้านนาห้วย อ.ปราณบุรี) ระยะห่างจากปากแม่น้ำปราณบุรี  11.4 กิโลเมตร  
มีค่าการนำไฟฟ้า 2,248-11,038 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าความเค็ม 1.2-6.5 ppt (อยู่ในระดับน้ำกร่อย
น้อย) และสถานี PB03 (สะพานถนนเพชรเกษม กม.256 อ.ปราณบุรี) ระยะห่างจากปากแม่น้ำปราณบุรี  19.7 
กิโลเมตร มีค่าการนำไฟฟ้า 544-1,086 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าความเค็ม 0.2-0.5 อยู่ในระดับน้ำจืด)  
   เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานของสหรัฐอเมริกา 
(US. Salinity Laboratory Staff,1954)  สถานี PB01 และ PB02  จัดอยู่ในชั้น 4 คุณภาพน้ำมีผลต่อพืช ไม่
เหมาะสมนำไปใช้เพื่อการชลประทาน ส่วนสถานี PB03 จัดอยู่ในชั้น 3 มีผลกระทบต่อพืชที่ไม่ทนเค็มและทน
เค็มปานกลาง  
   4. แม่น้ำกุยบุรี พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำบางประการที่
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ยกเว้นสถานี KB01 (ปากแม่น้ำกุยบุรี) มีค่าสารแขวนลอย (SS)          
เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็ม พบว่า 
สถานี KB01 (ปากแม่น้ำกุยบุรี)  ระยะห่างจากปากแม่น้ำกุยบุรี 200 เมตร  มีค่าการนำไฟฟ้า 1,291-41,450  
โมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร (µs/cm)  ค่าความเค็ม 0.6-27.0 ppt (อยู่ในระดับน้ำกร่อยน้อยถึงน้ำเค็มน้อย) 
สถานี KB02 (สะพานถนนเพชรเกษม ต.กุยบุรี) ระยะห่างจากปากแม่น้ำกุยบุรี 9.6 กิโลเมตร มีค่าการนำไฟฟ้า 
389-866 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ค่าความเค็ม 0.1-0.4 ppt (อยู่ในระดับน้ำจืด) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานของสหรัฐอเมริกา (US. Salinity Laboratory Staff,1954) สถานี 
KB01 จัดอยู่ในชั้น 3-4 คุณภาพน้ำมีผลต่อพืช ไม่เหมาะสมนำไปใช้เพื่อการชลประทาน และมีผลต่อพืชไม่ทน
เค็ม ส่วนสถานี KB02 จัดอยู่ในชั้น 2 มีผลกระทบต่อพืชที่ทนเค็มปานกลาง  

  2.6.2.3 คุณภาพน้ำผิวดินพิจารณาจากดัชนีกลุ่มโลหะหนัก 

                  จากข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินโดยพิจารณาจากดัชนีกลุ ่มโลหะหนัก ของสำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 8 โดยการเก็บตัวอย่างปริมาณโลหะหนักในน้ำผิวดิน ปีละ 4 ครั้ง  (3 เดือนต่อครั้ง) ระหว่างปี 
พ.ศ.2559-2561 โดยแม่น้ำเพชรบุรี เก็บตัวอย่างที่สถานี PC01 (ปากแม่น้ำเพชรบุรี) และ PC04 (สะพานถนน
เพชรเกษม ก่อนเข้าตัวเมือง) แม่น้ำปราณบุรี เก็บตัวอย่างสถานี  PB01 (ปากแม่น้ำปราณบุรี) และ PB04 (โรง
สูบน้ำแรงดันต่ำการประปาปราณบุรี)  และแม่น้ำกุยบุรี เก็บตัวอย่างที่สถานี  KB01 (ปากแม่น้ำกุยบุรี) และ 
KB02 (สะพานถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี) โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัด ได้แก่ แคดเมียม (Cr) โครเมียมท้ังหมด (Total 
Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกั ่ว (Pb) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) และสารหนู (As) 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1.1.9-8 ของรายงานภาคผนวก 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
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            จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในน้ำผิวดิน บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี 
แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำกุยบุรี พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ยกเว้น แม่น้ำ
เพชรบุรี บริเวณสถานี PC01 (เก็บตัวอย่างเดือนกรกฎาคม 2560) มีปริมาณแมงกานีส (Mn) มีค่าสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ค ือ 1.04 mg/l (มาตรฐานกำหนดไม ่ เก ิน 1.0 mg/l) แสดงว ่าแหล ่งน ้ำม ีการแบ ่งช ั ้นน้ำ 
(Stratification) และมีสภาวะไร้ออกซิเจนเกิดขึ้นในชั้นตะกอน จึงมีการปล่อย Mn2+ ให้กับน้ำ หากนำไปใช้เป็น
น้ำดิบผลิตน้ำประปาจะส่งผลให้น้ำประปามีกลิ่นเหม็นและมีสีแดง  
   แม่น้ำปราณบุรี บริเวณสถานี PB01 (เก็บตัวอย่างเดือนธันวาคม 2560) และ สถานี 
PB04 (เก็บตัวอย่างเดือนพฤศจิกายน 2559) มีปริมาณปรอท (Hg)  มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.005 และ 
0.0113 mg/l ตามลำดับ (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.002 mg/l)  ปริมาณสารหนู (As) สถานี PB01 (เก็บ
ตัวอย่างเดือนมีนาคม 2559) และ PB04 (เก็บตัวอย่างเดือนมีนาคม  2559) มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
0.011 และ 0.014 mg/l ตามลำดับ (มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 0.01 mg/l) ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย 
แต่ทั้งนี้ แสดงว่าแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนและสามารถเข้าสู่มนุษย์ได้โดยผ่านห่วงโซ่อาหารหากนำสัตว์ในแหล่งน้ำ
นั้นมาบริโภค ซึ่งปรอทและสารหนูสามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ และสามารถลดลงได้โดยพืชน้ำซึ่งจะดูด
ซึมปรอทและสารหนูเอาไว้  
 

 2.6.3  สรุปผลการศึกษาด้านคุณภาพน้ำ 
 

  จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พิจารณาตามดัชนีคุณภาพน้ำในด้านต่างๆ
ได้แก่ ดัชนีคุณภาพน้ำโดยทั่วไป (WQI) ดัชนีคุณภาพน้ำด้านกายภาพ และปริมาณโลหะหนัก สามารถสรุปผล
คุณภาพน้ำผิวดินในลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในภาพรวมได้ว่า ดัชนีคุณภาพน้ำโดยทั่วไป (WQI) โดย
พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 ค่า WQI อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี คุณภาพน้ำผิวดินส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่
ดีขึ้น ยกเว้นบริเวณปลายน้ำ ได้แก่ ปากแม่น้ำเพชรบุรี และปากแม่น้ำปราณบุรี คุณภาพน้ำผิวดินมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง ดัชนีคุณภาพน้ำด้านกายภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและเพื่อการชลประทาน พบว่า ค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็มมีแนวโน้มดีขึ้น การรุก
ของน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น บริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี ปากแม่น้ำปราณบุรี และปากแม่น้ำกุยบุรี 
อย่างไรก็ตามค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเค็มจะลดลงเมื่อระยะห่างจากปากแม่น้ำเพิ่มขึ้น กรณีปริมาณโลหะ
หนัก เมื่อพิจารณาคุณภาพน้ำผิวดินระหว่าง ปี พ.ศ.2559-2561 พบว่าคุณภาพน้ำผิวดินส่วนใหญ่ มีปริมาณ
โลหะหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน  
 

  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-74 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

2.7 การกำหนดเป้าหมายของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 

 2.7.1  พื้นที่เป าหมาย  

 

  1)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
   -  ขยายเขต/ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน 656 หมู่บ้าน 
    -  พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 10 ชุมชนหลัก 
  2)  การพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต  
   -  ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมการเก็บกัก 174.39 ล้าน ลบ.ม. 
   -  ในเขตพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน จัดหาน้ำเพ่ิม 563.13 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 97 ตำบล 
  3)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  
   -  ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี  ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ
เพชรบุรีในเขตตำบลท่าแร้ง ตำบลบางครก ตำบลท่าแร้งออก ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลบ้านแหลม (อำเภอบ้าน
แหลม) ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลธงชัย ตำบลนาพันสาม ตำบลหาดเจ้าสำราญ (อำเภอเมืองเพชรบุรี) จำนวน 
253,462.50 ไร่ 
   -  ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี ในบริเวณพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ 
ตำบลแม่รำพึง ตำบลพงศ์ประศาสน์ (อำเภอบางสะพาน) จำนวน 14,118.75 ไร่ 
  4)  การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
   -  ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเมือง จำนวน 4 แห่ง 
   -  ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน 40 แห่ง 
  5)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ  นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป องกันการพังทลาย
ของดิน  
   -  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ 1.5 ล้านไร่  
  6)  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   -  จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มองค์ความรู้
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
 

  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 2-75 บทที่ 2 การศึกษาจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 2.7.2  เป าหมายของกิจกรรมและตัวชี้วัด 
 

  1) ขยายเขต/ เพิ ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน 656 หมู่บ้าน และพัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 10 ชุมชนหลัก 
  2) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ชลประทาน จำนวน 174.39 ล้าน ลบ.ม. และจัดหาน้ำใน
พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน (นอกเขตชลประทาน) เพ่ิม 563.13 ล้าน ลบ.ม. 
  3) ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพ้ืนทีชุ่มชนเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี ใน
จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 253,462.50 ไร่ และในพื้นทีอ่ำเภอบางสะพาน จำนวน 14,118.75 ไร่  
  4) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน 40 แห่ง และปรับปรุงระบบบำบดัน้ำ
เสียชุมชนเมืองเดิม จำนวน 4 แห่ง 
  5) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ 1.5 ล้านไร่ 
 
 
  
 

 

 

     
 

 

 

 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-1 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

บทที่ 3 
การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี 

 

3.1 แนวทางการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี 

 

 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ ทีไ่ด้จากผลการประเมินและ
คัดเลือกทางเลือกโดยกระบวนการ SEA ประกอบด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ใน  
9 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 2) การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำ
ภาคการผลิต 3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน 6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 7) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8) การพัฒนา
ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 9) การพัฒนาด้านการเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนใน
พ้ืนที่ ในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 5 ปี จะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ แผนการ
พัฒนาด้านที่ 1-6 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาดังนี้ 
 1) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 2) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการผลิต 
 3) บรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำ 
 4) พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตามนโยบายรัฐ และความต้องการของประชาชน 
 สำหรับแผนงานการพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  จากแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ ที่ได้จากกระบวนการ SEA ได้เสนอแนะให้
พิจารณาแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล/ป่าชายเลน การป้องกันปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนด้านการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นแผนที่ต้องจัดทำ SEA ตาม (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนหลักด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
จึงพิจารณาเฉพาะในส่วนของคุณภาพน้ำและทรัพยากรน้ำในลำน้ำ-แหล่งน้ำบนฝั่ง  
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-2 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

3.2 แผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

 ในการแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  ได้พิจารณาแบ่งแผนงาน/โครงการ เป็น 2 
ระดับ ได้แก่ 1) แผนงาน/โครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ระดับ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผน/แผนงาน/โครงการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และโครงการที่มีความสำคัญสูง 
(Backbone Project) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์  และ 2) แผน/
แผนงาน/โครงการขนาดเล็กของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 3.2.1 แผนงาน/โครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับ
ยุทธศาสตร์  

 

  จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ ใน
บทที่  4 แผนงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (แผนการพัฒนาด้านที่  1 -6) 
ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการรวม 15 แผนงาน ดังนี้ 
  1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค : (น้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการ
ท่องเที่ยว) ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 2 แผนงาน ได้แก่  
   (1) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน/ สำรองเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของชุมชน รวม 198 
หมู่บ้าน มีโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียน ราษฎรบ้านปาเกอะญอ ตำบล
ป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
   (2) ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ได้มาตรฐาน ขยาย/ เพ่ิมเขตการจ่าย
น้ำรวม 458 หมู่บ้าน มีโครงการที่สำคัญได้แก่ ปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงครามอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
  2) การพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต : (น้ำภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม) ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 5 แผนงาน ได้แก่ 
   (1) การจัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนรองรับภัยแล้ง 
563.13 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 97 ตำบล 
   (2) การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน มีโครงการที่สำคัญได้แก่  
    1. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 53.063 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    3. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี 20 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    4. อ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่างประมาณ 7.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    5. พัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-3 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

    6. พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง 17.46 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    7. พัฒนาอา่งเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    8. อ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ 1.54 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    9. อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  10.46 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
    10. อ่างเก็บน้ำสาริกา 11.83 ล้านลูกบาศก์เมตร 
    11. อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ 9.419 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   (3) เพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยฝนหลวง 
   (4) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
   (5) ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน   
    (5.1) เชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน 
3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
    (5.2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า+สายใหม่) พร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะทาง 41.160 กม.    
  3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย : ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 1 
แผนงาน ได้แก่ การบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ำแบบบูรณาการ มีโครงการที่สำคัญได้แก่ 
   3.1) โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย 
    3.1.1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 (แม่น้ำเพชรบุรี-ลำห้วยยาง-อ่าวไทย) 
550 ลบ.ม./วินาที 
    3.1.2) คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา RMC1 พร้อมอาคารประกอบ (RMC1-คลอง
ระบายน้ำหลาก D1ขุดใหม่) 150 ลบ.ม./วินาที 
   3.2) โครงการเพิ่มศักยภาพระบายน้ำเแมน้ำเพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อนเพชร 
   3.3) โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.14+329 (ปตร.มาบปลาเค้า) 
   3.4) โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่ องมาจากพระราชดำริ  
ประกอบด้วย 
    3.4.1) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย 
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านวังน้ำเขียว ปรับปรุงฝายห้วยลึก 
    3.4.2) ขุดขยายคลองระบายน้ำ 4 สาย 
    3.4.3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง โดย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ 
ปตร.ปลายคลองบางสะพาน แผนในอนาคต 8 แห่ง ได้แก่ ปตร.ปลายช่องลัดเขาม้าร้อง ปตร.กลางคลองเขาม้า



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-4 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ร้อง ปตร.คลองปัตตามัง ปตร.กลางคลองบางสะพาน ปตร.ทุ่งมะพร้าว ปตร.คลองวังกระจอง ปตร.กลางคลอง
แม่รำพึง และ ปตร.ปลายคลองแม่รำพึง 
    3.4.4) ขุดคลองผันน้ำ 3 สาย ได้แก่ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) คลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง (2 สาย แผนในอนาคต) 
  4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  : ประกอบด้วย
แผนงานพัฒนาหลัก 2 แผนงาน ได้แก่ 
   (1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
   (2) การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ มีโครงการที่สำคัญได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่บึงบัว ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  
  5) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน : ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 1 แผนงาน ได้แก่ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่า
ต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาท่ีต้นน้ำ 
  6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : ประกอบด้วยแผนงานพัฒนาหลัก 4 แผนงาน ได้แก่ 
   (1) พัฒนาปรับปรุงระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ  
   (2) มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งสำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
   (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน  
   (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และการปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 3.2.2 แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากรน้ำ ของหน่วยงานต่างๆ ที่พิจารณาในแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  

   

  ในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  ได้รวบรวมข้อมูลแผนงาน
โครงการต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากความต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มาพิจารณาร่วมกับแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ (แผนการพัฒนา
ด้านที่ 1-6) เพ่ือนำมาจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว และใช้ในการจัดทำแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 2,427 
โครงการ สรุปดังตารางท่ี 3.2.2-1 
 
 

 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-5 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.2.2-1 สรุปจำนวนแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำ (โครงการ) 

  1 2 3 4 5 6 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 18 229 52 1 10 16 

ห้วยแม่ประจัน 19 185 12 0 6 2 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 34 340 172 65 18 14 

แม่น้ำปราณบุรี 18 266 18 17 44 16 

คลองเขาแดง 11 56 7 3 0 0 

คลองกุย 7 86 13 0 6 3 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 1 56 273 17 6 25 4 

คลองบางสะพานใหญ่ 27 91 29 0 13 5 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนท่ี 2 26 77 9 1 4 0 

รวม 216 1,603 329 93 126 60 

รวมทั้งหมด 2,427 
 หมายเหตุ :  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย 
 1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
 3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
 5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 6. การบริหารจัดการ 
 

 3.2.3 โครงการที่สำคัญ (BackBone Projects)  
   

  การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ร่วมกับข้อมูลแผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำของหน่วยงานต่างๆ ที่รวบรวมได้ในหัวข้อที่ผ่านมา โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือกลุ่มของแผนงานโครงการประเภทเดียวกัน ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง 
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบล และมีค่าลงทุนค่อนข้างสูง ได้พิจารณาจัดเป็นกลุ่มโครงการที่มีความสำคัญสูง 
(Backbone Project) โดยพบว่า โครงการ/แผนงาน ที่มีความสำคัญสูงในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
มีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ สรุปดังตารางที่ 3.2.3-1 และรูปที่ 3.2.3-1 รายละเอียดแสดงในรายงาน
ภาคผนวกบทที่ 5 หัวข้อ 5.2.3 
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-7 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 3.2.3-1 โครงการ/แผนงาน ที่มีความสำคัญสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-8 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

3.3 การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
 

 3.3.1 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ 
  การจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณารายละเอียดของ
หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ แยกเป็นสองกรณหีลัก ได้แก่ 
 

  1 แผน/แผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญสูง (Backbone Project) ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ : โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นแผน/แผนงานโครงการ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง หรือกลุ่มของโครงการแบบเดียวกันที่มีปริมาณงานรวมมาก มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ในวงกว้าง 
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบล การจัดลำดับความสำคัญพิจารณาความต้องการการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -
ประจวบคีรีขันธ์ เรียงตามลำดับความสำคัญของสภาพปัญหาหลักในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาย่อย ประกอบกับ
ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงระดับ
นัยสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ ทั้งทางด้านบวกและด้านลบหากทำการพัฒนา  
  2 แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้ำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากความต้องการของประชาชน :  การจัดลำดับความสำคัญพิจารณาเป็น 3 ส่วน 
   2.1 แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กที่สำคัญของหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้ำ : 
การจัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ พิจารณาจากปัจจัยหลัก 5 ด้านประกอบด้วย พ้ืนที่อนุรักษ์ตาม
กฎหมาย ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญของสภาพ
ปัญหา สถานภาพความพร้อมโครงการ และงบประมาณของโครงการ 
   2.2 แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญจากปัจจัยหลัก 4 
ด้านประกอบด้วย ความพร้อมของแบบรูปรายการ การได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่  เอกสารประมาณการ และ
งบประมาณของโครงการ 
   2.3 แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กจากความต้องการของประชาชน พิจารณา
จัดลำดับความสำคัญจากปัจจัยหลัก 5 ด้านประกอบด้วย ความจุเก็บกักท่ีเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่รับประโยชน์ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน งบประมาณของโครงการ และการแก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญของสภาพปัญหา 
 

  รายละเอียดของการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ แสดงในรายงานภาคผนวก 
บทที่ 5 หัวข้อ 5.3 ผลการจัดลำดับความสำคัญโครงการได้นำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในขั้นตอนถัดไป โดยการพิจารณาปีเริ่มดำเนินการของแต่ละแผน/แผนงาน/
โครงการ ในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พิจารณาจาก 1) ลําดับความสําคัญของโครงการ 2) 
ความจําเปนในการแกไขปญหาในพ้ืนที่ Area-based  3) ความจำเป็นในการแก้ปัญหาในพ้ืนที่เสี่ยงการขาด



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-9 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

แคลนน้ำตามผลการศึกษาในหัวข้อ 2.4  4) งบประมาณของแผน/แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรวมใน
แต่ละปีของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 5) ขั้นตอนในการพัฒนา เชน ตองดําเนินการ
โครงการอื่นๆ กอนหรือไม ่
 

 3.3.2 ระยะเวลาในการดำเนินการของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

  แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณา
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 4 
ระยะ ได้แก่ ระยะการดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงปีงบประมาณ 2561-2564 ระยะเร่งด่วนดำเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2565 ระยะสั้นดำเนินการภายในช่วงปีงบประมาณ 2566-2570 และระยะยาวดำเนินการภายใน
ช่วงปีงบประมาณ 2571-2580  
 

 3.3.3 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
 

   หลักการ น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นความจำเป็นขั้นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต และความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงมีความสำคัญที่จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่าง
ทั่วถึง การจัดการด้านน้ำอุปโภคบริโภค จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพ้ืนที่ พัฒนาน้ำดื่ม
ให้ได้มาตรฐาน ขยาย/ เพ่ิมเขตการจ่ายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่โดยเน้นในเขตที่ขาดแคลนน้ำต้นทุน จัดการ
เหมาะสมกับกิจกรรมของพ้ืนที่นั้นๆ ภาพรวมความต้องการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
โดยปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ในพ้ืนที่ตอนบนของแต่ละลุ่มน้ำ
สาขาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มีสาเหตุมาจากสภาพภูมิประเทศและการเข้าถึงบริการน้ำสะอาด 
เนื่องมาจากที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่สูงและห่างไกลจากแหล่งน้ำผิวดิน รวมทั้งแหล่งน้ำใต้ดินมี
ปริมาณต่ำและพัฒนาได้ล่าช้า ในขณะที่พ้ืนที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
จำนวนหมู่บ้าน โรงแรม ที่พัก ปริมาณความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจการอุตสาหกรรมที่
เพ่ิมสูงขึ้น ทำให้ ระบบประปาไม่ครอบคลุมทั่วถึง อีกหนึ่งสาเหตุหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายระบบประปา
หมู่บ้านก็ คือ ขาดแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมีปริมาณการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การท่องเที่ยวรวม 82.195 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เป็นน้ำผิวดิน 54.528 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี น้ำใต้ดิน 27.667 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี จากการคาดการณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้าปริมาณการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการ
ท่องเที่ยวจะเพ่ิมเป็น 105.964 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี จำแนกเป็นรายลุ่มน้ำสาขาดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-1 
และตารางที่ 3.3.3-2 ปัจจุบันยังคงมีบางชุมชนที่ระบบประปาไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน หลายพ้ืนที่ต้องการ
การปรับปรุงคุณภาพและระบบกระจายน้ำประปา ตลอดจนมีความจำเป็นจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
เพ่ิมเติม จึงต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ำประปาให้เพียงพอกับการใช้น้ำตลอดปี 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-10 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำสอดรับและสนับสนุนการเป้าหมายการพัฒนาของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนที่ด้านสาธารณูปโภคโดยการขยายเขต 
การให้บริการประปาในพ้ืนที่เมืองหลัก แหล่งเศรษฐกิจและแหล่งอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดหา แหล่งน้ำ
สำรองเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  
 

ตารางที่ 3.3.3-1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ปริมาณการใช้น า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในปัจจุบัน ปริมาณการใช้น า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในอนาคต 5 ปีข้างหนา้

 (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)  (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
ในเขต กปภ. นอกเขต กปภ. บ่อน า้บาดาล รวมทั งหมด

ผิวดิน ผิวดิน บาดาล เอกชน ผิวดิน บาดาล
1801 แม่น า้เพชรบุรีตอนบน 1,106,342         5,577,175         3,875,902         896,670        6,683,517      4,772,572       
1802 ห้วยแม่ประจัน -                      1,366,909         847,129            95,479          1,366,909      942,608         
1803 แม่น า้เพชรบุรีตอนล่าง 18,601,572       6,908,554         9,157,556         482,883        25,510,126    9,640,439       
1804 แม่น า้ปราณบุรี 5,046,032         2,248,560         2,686,726         1,965,114      7,294,592      4,651,840       
1805 คลองเขาแดง 2,436,385         866,978            195,824            2,900            3,303,363      198,724         
1806 คลองกุย 932,803            356,934            478,071            5,110            1,289,737      483,181         
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 4,355,469         1,761,710         3,862,504         537,850        6,117,178      4,400,354       
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 662,119            712,934            671,141            10,275          1,375,054      681,416         
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 595,259            992,372            1,659,589         236,624        1,587,631      1,896,213       

รวมลุ่มน า้เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 33,735,981       20,792,126       23,434,441       4,232,905      54,528,107    27,667,346     

ลุ่มน า้รหัสลุ่มน า้

 
ท่ีมา : การประเมินของบริษัทที่ปรึกษา 

 

ตารางท่ี 3.3.3-2 ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยวในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ปริมาณการใช้น า้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในอนาคต 20 ปีข้างหนา้

 (ลูกบาศก์เมตรต่อปี)
ในเขต กปภ. นอกเขต กปภ. บ่อน า้บาดาล รวมทั งหมด

ผิวดิน ผิวดิน บาดาล เอกชน ผิวดิน บาดาล
1801 แม่น า้เพชรบุรีตอนบน 1,643,091         7,171,800         5,561,329         1,619,485      8,814,891      7,180,814       
1802 ห้วยแม่ประจัน -                      1,607,363         988,315            172,446        1,607,363      1,160,761       
1803 แม่น า้เพชรบุรีตอนล่าง 27,572,082       6,142,015         7,208,731         872,140        33,714,096    8,080,871       
1804 แม่น า้ปราณบุรี 7,485,836         2,553,214         4,596,665         3,549,214      10,039,050    8,145,879       
1805 คลองเขาแดง 3,592,773         719,841            129,313            5,237            4,312,613      134,550         
1806 คลองกุย 1,379,771         325,355            420,929            9,229            1,705,126      430,158         
1807 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 6,079,463         2,039,639         4,638,574         971,418        8,119,103      5,609,992       
1808 คลองบางสะพานใหญ่ 983,875            770,220            725,861            18,559          1,754,095      744,420         
1809 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 2 884,524            1,158,142         1,939,890         427,370        2,042,666      2,367,259       

รวมลุ่มน า้เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 49,621,414       22,487,589       26,209,607       7,645,097      72,109,004    33,854,704     

รหัสลุ่มน า้ ลุ่มน า้

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา 

 

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   (1) การดำเนินการพัฒนาและขยายเขตระบบส่งน้ำประปาปัจจุบันให้ครอบคลุมทั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีความต้องการใช้น้ำ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบส่งน้ำประปาของระบบ
ประปาปัจจุบัน โดยการลดการสูญเสียน้ำในระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำประปา 
   (2) การขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับประปาในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคของลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยการประปาส่วนภูมิภาค 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-11 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   (3) การจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต 
   (4) การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้สำหรับชุมชน/สถานที่
ราชการ 
   เป้าหมาย  
   1) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน/ สำรองเพื่อการอุปโภค บริโภคของชุมชน จำนวน 23.768 
ล้านลูกบาศก์เมตร ในจำนวนนี้มีโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียน ราษฎรบ้านปาเกอะญอ ตำบล
ป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เป็นโครงการสำคัญ มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานดำเนินการ 
   2) ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐาน ขยาย/ เพิ่มเขตการจ่ายน้ำให้
ครอบคลุมพื้นที่ 
    2.1 ทำการปรับปรุงขยายกำลังผลิตรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตในระยะถัดไป มี
พ้ืนที่เป้าหมายของแผนพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ำประปาให้เพียงพอกับการใช้น้ำตลอดปี  
ระดับตำบล แสดงในตารางที่ 3.3.3-3 และในรายงานภาคผนวก หัวข้อภาคผนวก ฌ. กำหนดให้เป็นภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/การประปาส่วนภูมิภาค 
    2.2 การพัฒนาประปาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยปรับปรุงกำลังผลิตน้ำประปา การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เพ่ิมข้ึนอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
     - ในระยะปี พ.ศ.2563-2564 ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
และวางท่อน้ำดิบระยะทาง 12 กิโลเมตร ไปยังสถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ดำเนินการแล้ว) 
     - ในระยะปี พ.ศ.2563-2564 ปรับปรุงการขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 
เพ่ือผลิตน้ำจ่ายน้ำเข้าพ้ืนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และจ่ายน้ำเข้าพ้ืนที่ของการประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สถานีจ่ายน้ำแพรกหนามแดง ครอบคลุมพ้ืนที่ บริเวณ อบต.คลองโคน อบต.ยี่สาร 
อบต.แพรกหนามแดงและพ้ืนที่ใกล้เคียง รองรับการใช้น้ำที่ เพ่ิมของประชาชนและภาคอุตสาหกรร ม 
(ดำเนินการแล้ว) 
     - ในระยะปี พ.ศ.2564-2565 ก่อสร้างระบบผลิตน้ำดอนทรายขนาด 300 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง และปรับปรุงคันสระเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำดิบ พร้อมวางท่อส่งน้ำ เพื่อสามารถจ่ายให้กับการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม รองรับความต้องการใช้น้ำประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
     - ระยะปี พ.ศ.2573-2574 ก่อสร้างสถานีผลิต-จ่ายน้ำประปา บริเวณโครงการแก้มลิง
ทุ่งหิน ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมท่อส่งน้ำ เพ่ือจ่ายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สมุทรสงคราม รองรับความต้องการใช้น้ำประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี และเพชรบุรี 
    หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-12 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางที่ 3.3.3-3 แผนพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค พัฒนาระบบน้ำประปาให้เพียงพอกับการใช้น้ำตลอดปี 

ลำดับ ลุ่มน้ำสาขา ขยายเขตระบบประปา 
  

(ตำบล) 

จัดหาแหล่งน้ำประปา 
ให้เพียงพอตลอดป ี

(ตำบล) 

ปรับปรงุมาตรฐานคุณภาพน้ำอปุโภค-บริโภค 
(ตำบล) 

1 แม่น้ำเพชรบุรี
ตอนบน 

แ ก่ งก ระ จ าน  ส อ งพี่ น้ อ ง  ท่ าค อ ย  
หนองจอก  กลั ด ห ลวง เขากระปุ ก  
ชะอำ บางเก่า นายาง ไร่ ใหม่พัฒนา  
สามพระยา ดอนขุนห้วย 

แก่งกระจาน ห้ วยแม่ เพรียง ท่ าคอย 
หนองจอก ท่าไม้รวก กลัดหลวง ชะอำ 
เขาใหญ่ ห้วยทรายเหนือ 

แก่งกระจาน สองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ท่ายาง ท่าคอย 
หนองจอก ท่าไม้รวก กลัดหลวง ปึกเตียน เขากระปุก บ้าน
ในดง ชะอำ บางเก่า นายาง เขาใหญ่  หนองศาลา ห้วย
ทรายเหนือ สามพระยา ดอนขุนห้วย หัวหิน หนองแก 

2 ห้วยแม่ประจัน แก่งกระจาน วังจันทร์ พุสวรรค์ ห้วยลึก 
หนองหญ้ าปล้อง ยางน้ำกลัด เห นือ  
ท่าตะคร้อ 

แก่งกระจาน แก่งกระจาน วังจันทร์ พุสวรรค์ห้วยลึก หนองหญ้าปล้อง 
ยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดใต้ ท่าตะคร้อ 

3 แม่น้ำเพชรบุรี
ตอนล่าง 

ทุ่งหลวง วังมะนาว หนองกระทุ่ม ปาก
ท่อ อ่างหิน ยางหัก บางขันแตก คลอง
โคน วัดประดู่ บ้านกุ่ม นาวุ้ง หนองขนาน 
เขาย้อย สระพั ง ทับคาง หนองปรง 
หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ ท่าคอย 
ท่าแลง มาบปลาเค้า บ้านทาน ห้วยข้อง 
ท่าช้าง ห้วยลึก บ้านแหลม บางครก บาง
ตะบูน ท่าแร้ง หัวหิน หนองแก 

ทุ่งหลวง วังมะนาว หนองกระทุ่ม ห้วย
ยางโทน แหลมใหญ่ คลองโคน ท่าราบ 
คลองกระแชง ธงชัย ไร่ส้ม บ้านหม้อ สำ
มะโรง นาวุ้ง โพพระ ดอนยาง หนอง
ขนาน หนองพลับ สระพัง ทับคาง หนอง
ปลาไหล หนองชุมพล หนองชุมพลเหนือ  
ท่าคอย มาบปลาเค้า บ้านทาน ถ้ำรงค์  
บ้านแหลม บางขุนไทร บางแก้ว แหลม
ผักเบี้ย บางครก บางตะบูน ท่าแร้งออก 

ทุ่งหลวง วังมะนาว ดอนทราย หนองกระทุ่ม ปากท่อ  
อ่างหิน ยางหัก วันดาว ห้วยยางโทน วัดประดู่ 
ปลายโพงพาง แพรกหนามแดง ยี่สาร บางขันแตก ท้ายหาด 
แหลมใหญ่ คลองโคน เขาย้อย สระพัง บางเค็ม ทับคาง 
หนองปลาไหล หนองปรง หนองชุมพล ห้วยโรง ห้วยท่าช้าง 
หนองชุมพลเหนือ ท่าราบ คลองกระแชง บางจาน นาพัน
สาม ธงชัย บ้านกุ่ม หนองโสน ไร่ส้ม เวียงคอย บางจาก 
บ้านหม้อ ต้นมะม่วง ช่องสะแก นาวุ้ง สำมะโรง โพพระ 
หาดเจ้าสำราญ หัวสะพาน ต้นมะพร้าว วังตะโก โพไร่หวาน 
ดอนยาง หนองขนาน หนองพลับ บ้านลาด บ้านหาด บ้าน
ทาน ตำหรุ สมอพลือ ไร่มะขาม ท่าเสน หนองกระเจ็ด 
หนองกะปุ ลาดโพธิ์ สะพานไกร ไร่โคก โรงเข้ ไร่สะท้อน 
ห้วยข้อง ท่าช้าง ถ้ำรงค์ ห้วยลึก บ้านแหลม บางขุนไทร 
ปากทะเล บางแก้ว แหลมผักเบ้ีย บางตะบูน บางตะบูนออก 
บางครก ท่าแร้ง ท่าแร้งออก ท่าคอย ยางหย่อง มาบปลา
เค้า วังไคร้ ปึกเตียน ท่าแลง บ้านในดง 

4 แม่น้ำปราณบุรี ป่าเด็ง ไร่ใหม่พัฒนา สามพระยา ปราณ
บุรี เขาน้อย ปากน้ำปราณ หนองตาแต้ม 
วังก์พง เขาจ้าว หินเหล็กไฟ หนองพลับ 
ทับใต้ บึงนครห้วยสัตว์ใหญ่  

ป่าเด็ง ไร่ใหม่พัฒนา เขาน้อย  ปากน้ำ
ปราณ หนองตาแต้ม วังก์พง ห้วยสัตว์
ใหญ ่บึงนคร 

ป่าเด็ง ห้วยทรายเหนือ ไร่ใหม่พัฒนา สามพระยา ปราณบุรี 
เขาน้อย ปากน้ำปราณ หนองตาแต้ม วังก์พง เขาจ้าว หิน
เหล็กไฟ หนองพลับ ทับใต้ ห้วยสัตว์ใหญ่ บึงนคร 

5 คลองเขาแดง สามร้อยยอด ไร่เก่า ไร่ใหม่ ศาลาลัย ศิลา
ลอย สามกระทาย 

สามร้อยยอด ไร่เก่า ไร่ใหม่ ศาลาลัย ศิลา
ลอย สามกระทาย 

สามร้อยยอด ไร่เก่า ไร่ใหม่ ศาลาลัย ศิลาลอย สามกระทาย 

6 คลองกุย กุยบุรี สามกระทาย หาดขาม บ่อนอก กุยบุรี หาดขาม กุยบุรี กุยเหนือ เขาแดง ดอนยายหนู สามกระทาย หาดขาม 
บ่อนอก 

7 ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์
ส่วนที่ 1 

เก า ะ ห ลั ก  ค ล อ ง ว าฬ  ห้ ว ย ท ร าย 
ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย บ่อนอก เขา
ล้ าน  ทั บสะแก  แสงอรุณ  ห้ วยยาง 
อ่างทอง กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ธงชัย 
แม่รำพึง 

เกาะหลัก คลองวาฬ อ่าวน้อย บ่อนอก 
เขาล้าน ทับสะแก ห้วยยาง อ่างทอง 
กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ธงชัย แม่รำพึง 

เกาะหลัก คลองวาฬ ห้วยทราย ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย 
บ่อนอก เขาล้าน ทับสะแก แสงอรุณ ห้วยยาง นาหูกวาง 
อ่างทอง กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ธงชัย แม่รำพึง 

8 คลองบาง
สะพานใหญ ่

กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ร่อนทอง ทอง
มงคล พงศ์ประศาสน์ ช้างแรก 

กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ร่อนทอง ทอง
มงคล พงศ์ประศาสน์ 

กำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ร่อนทอง ทองมงคล พงศ์ประศาสน์ 
ช้างแรก 

9 ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์
ส่วนที่ 2 

ไชยราช ทรายทอง บางสะพาน ปาก
แพรก ดอนยาง 

ไชยราช ทรายทอง ปากแพรก ดอนยาง พงศ์ประศาสน์ ช้างแรก ไชยราช ทรายทอง บางสะพาน 
ปากแพรก ดอนยาง ปากคลอง เขาไชยราช 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-13 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.3-4 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 
   1.  การพัฒนาขยายเขตระบบประปาภูมิภาค กำหนดให้ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปี 
พ.ศ.2565) จำนวน 5 โครงการ แผนระยะสั้น (ปี พ.ศ.2566-2570) จำนวน 6 โครงการ และแผนระยะยาว (ปี 
พ.ศ.2571-2580) จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ครอบคลุมชุมชนเมือง 10 แห่ง 
   2. พัฒนาขยายเขตระบบประปาชุมชนหมู่บ้าน/ ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
ให้ได้มาตรฐาน จำนวน 243 หมู่บ้าน (184 โครงการ) อยู่ในแผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.2565) 54 หมู่บ้าน 
ระยะสั้น (ปี พ.ศ.2566-2570) 156 หมู่บ้าน  
   3.  การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้านเดิม จำนวน 105 หมู่บ้าน (19 โครงการ) 
กำหนดให้ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.2565) จำนวน 10 หมู่บ้าน แผนระยะสั้น (ปี พ.ศ.2566-
2570) จำนวน 73  
   4.  การพัฒนาประปาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ กำหนดให้ดำเนินการในแผนงานระยะสั้น  
(ปี พ.ศ.2566-2570)  
 

ตารางท่ี 3.3.3-4 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
  

ท่ี แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ท่ีเร่ิมดำเนินการ

แล้ว 
(ปี 61-64) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 
(ปี 65) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 66-70) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 71-80) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

จำนวน
โครงการ 

  
1 จัดหาแหล่งน้ำต้นทุน/ สำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน 

23.768 ล้าน ลบ.ม. 
  

          

อปท./
ชป./

กปภ./
ทบ./ทน. 

ด้านที่ 1 

1.1 โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือ
ศูนย์การเรียน ราษฎรบ้านปา
เกอะญอ ตำบลป่าเด็ง อำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

แห่ง 1 0.0003 1 - 0.0003 - - 

1.2 พัฒนาประปาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจปรับปรุงเพิ่มกำลัง
ผลิตน้ำประปา การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม 

แห่ง 1 8.76 1 - - - 8.76 

2 ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน ขยาย/ เพิ่มเขตการจ่ายน้ำ           

2.1 พัฒนาขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน/ ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปา 

จำนวน(หมู่บ้าน) 458 243 184 33 54 156 - 

2.2 พัฒนาขยายเขตระบบประปา
ภูมิภาค 

จำนวน(ชุมชน) 10 10 12 2 5 5 - 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ประปาหมู่บ้านเดิม จัดหาน้ำ
ให้เพียงพอ 

หมู่บ้านที่ได้รับ
การปรับปรุง 

198 105 18 22 10 73 - 

  
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-14 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

 3.3.4 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
 

  หลักการ การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำเป็นอย่างมาก การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนั้นจึงมีความสำคัญ โดยทำ
การจัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ และระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพในเขตพ้ืนที่ชลประทาน พร้อม
ทั้งจัดหาน้ำให้พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน เพ่ือขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำ 
ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีจำนวน 3.31 ล้านไร่ มีโครงสร้างระบบ
ชลประทานที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรค่อนข้างจำกัดอยู่บริเวณริมลำน้ำสายหลัก โดยพ้ืนที่ชลประทาน
หลักในปัจจุบันจะครอบคลุมบริเวณที่ราบในบางตำบลของอำเภอเมืองเพชรบุรี บ้านลาด ท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดสมุทรสงคราม และในบางตำบลของอำเภอปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นพ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทานของโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 847,171 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 
155,548 ไร่ และพ้ืนที่ทำการเกษตรน้ำฝนอีกประมาณ 2.43 ล้านไร่ จากสภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ำที่เป็น
ลอนคลื่น การพัฒนาระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงทำได้ยาก มีพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติที่ต้องสงวนไว้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ทำให้การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพ่ือขยายพื้นที่ชลประทานทำได้ยาก การสร้าง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็น
โครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ คลองส่งน้ำ หนอง บึง สระน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาล และอ่ืนๆ กระจายไปตาม
สภาพภูมิประเทศ และศักยภาพของพ้ืนที่ การเพ่ิมปริมาณฝนลุ่มน้ำโดยการทำฝนเทียมในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปัจจุบัน ดังนี้  
  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน : จากยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
พ้ืนที่เกษตรน้ำฝนปัจจุบันบางส่วนจะถูกพัฒนาเป็นพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานประมาณ 70 ,000 ไร่ โดยมี
ปริมาณความต้องการใช้น้ำเพ่ือการเพาะปลูกในเขตพ้ืนที่เกษตรน้ำฝนคงเหลือประมาณ 563.13 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ขาดศักยภาพการพัฒนาเก็บกักในลำน้ำ การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือสร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิตจึงต้องพัฒนาในรูปแบบของแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจาย
ไปตามจุดที่มีความต้องการใช้น้ำ ซึ่งอาจเป็นแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็ก สระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นา หรือแหล่ง
น้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรในบริเวณที่มีศักยภาพ การพัฒนาในรูปแบบของแหล่งน้ำขนาดเล็กดังกล่าวจำเป็นที่
เกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องเสียสละที่ดินบางส่วนสำหรับเก็บกักน้ำ ซึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ได้มีการนำเสนอ
ให้เกษตรกรรับทราบแนวทางดังกล่าวแล้ว 
  2. พ้ืนที่ในเขตชลประทาน : ในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
เพชรบุรีตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ เป็นบริเวณที่ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำ
ขนาดกลาง ในขณะที่พ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราณบุรี มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ิมความ
จุแหล่งเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น จึงควรพัฒนาเพ่ิมปริมาตรการเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน ให้มีความจุมากพอ
เพ่ือช่วยในการบรรเทาภัยแล้ง อุทกภัย และอุปโภคบริโภค และจะช่วยให้พัฒนาระบบชลประทานได้เพ่ิมขึ้น
  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-15 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

  3. การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินแห่งใหม่ พร้อมทั้งทำการพัฒนาระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่ยังไม่มีระบบชลประทาน ในบริเวณที่มีศักยภาพจะพัฒนาได ้
  4. การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการส่งน้ำปัจจุบัน เพ่ือลดการสูญเสียน้ำจากระบบ
ส่งน้ำ โดยทำการพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ราชบุรีฝั่งขวา 
  5. เพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ โดยการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ
หรือในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน  
  6. ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน เพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำใน
พ้ืนที ่และเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตชุมชน  
  7. การลดปริมาณความต้องการใช้น้ำของพืช สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางในปัจจุบันที่มีระบบส่งน้ำ/ระบบชลประทานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ความต้องการใช้น้ำของโครงการแล้ว 
ควรดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบปลูกพืชให้มีความเหมาะสมตาม Agrimap เช่น การปรับเปลี่ยน
การเพาะปลูกเป็นพืชใช้น้ำน้อย โดยการลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง เป็นการปลูกพืชไร่ การจัดช่วงเวลาการ
เพาะปลูกและชนิดพืชที่ปลูกให้มีความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการน้ำ 
  เป้าหมาย 
  1) การจัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนรองรับภัยแล้ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ พิจารณาการเก็บกักปริมาณน้ำต้นทุนทั้งจากน้ำท่า น้ำใต้ดิน และน้ำฝน ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของพ้ืนที่ที่ระบบชลประทานขนาดใหญ่และกลางส่งน้ำไม่ถึง 
   แหล่งน้ำผิวดิน : พัฒนาในรูปแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 
สระเก็บน้ำฝนขนาดเล็กในไร่นา ซึ่งจะทำการพัฒนาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวต่างๆ กระจายไปตามแปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยกำหนดปริมาณน้ำที่ต้องจัดหารวม 339.84 ล้านลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็ก
รวม 269,714 แห่ง ดังนี้ 

ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่ใช้น้ำผิวดิน 
(ไร่) 

ปริมาณน้ำผิวดินที่ต้องจัดหา 
(ล้าน ลบ.ม.) 

แหล่งน้ำผิวดิน 
(แหง่) 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 62,952 16.31 12,944 

ห้วยแม่ประจัน 61,658 17.27 13,706 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 83,915 56.79 45,071 

แม่น้ำปราณบุรี 203,397 33.63 26,690 

คลองเขาแดง 96,006 39.97 31,722 

คลองกุย 27,002 3.38 2,683 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 1 556,300 85.61 67,944 

คลองบางสะพานใหญ ่ 221,337 20.24 16,063 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 2 449,311 66.64 52,889 

รวม 1,761,879 339.84 269,714 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-16 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   แหล่งน้ำใต้ดิน หรือแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร : พัฒนาในบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดย
อัตราการให้น้ำไม่ควรต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/บ่อ ทำการพัฒนาในลักษณะระบบสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์
เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และตรวจสอบยืนยันปริมาณน้ำและคุณสมบัติของน้ำใต้ดินก่อนทำการ
พัฒนา โดยปริมาณน้ำที่ต้องจัดหารวม 234.39 ล้านลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำใต้ดินรวม 5,351 แห่ง ดังนี้ 

ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่ใช้น้ำใต้ดิน 
(ไร่) 

ปริมาณน้ำใต้ดินที่ต้องจัดหา 
(ล้าน ลบ.ม.) 

แหล่งน้ำบาดาล 
(แห่ง) 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 192,859 49.97 1,141 

ห้วยแม่ประจัน 61,460 17.21 393 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 65,505 44.33 1,012 

แม่น้ำปราณบุรี 228,168 37.73 861 

คลองเขาแดง 33,064 13.77 314 

คลองกุย 31,409 3.93 90 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 1 229,428 35.31 806 

คลองบางสะพานใหญ ่ 82,644 7.56 173 

ชายฝั่งทะเลประจวบฯ ส่วนท่ี 2 165,808 24.59 561 

รวม 1,090,345 234.39 5,351 
 

   หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล    
 

  2) การเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน  
   (1)  งานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจ
ของกรมชลประทาน ประกอบด้วย 
    1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน : เขื่อนแก่งกระจาน มีระดับ
สันเขื่อน +106 เมตร (ร.ท.ก.) ปัจจุบันมีระดับน้ำเก็บกักที่ +99.00 ม.รทก. ความจุอ่างฯ 710 ล้าน  ลบ.ม. 
ระดับน้ำเก็บกักปัจจุบันต่ำกว่าระดับน้ำสูงสุดประมาณ 3.65 เมตร สามารถปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเพ่ือ
เก็บกักน้ำเพ่ิมสูงขึ้นอีก 1.00 เมตร คิดเป็นความจุอ่างฯ เพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ 53.063 ล้าน ลบ.ม.  
    1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ : ขุดลอกพ้ืนที่ด้านเหนืออ่างเก็บน้ำเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำฯ ได้ 15 ล้าน ลบ.ม. 
    1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี : ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำปราณบุรี มี
ความจุ 391 ล้าน ลบ.ม. ระดับเก็บกักอยู่ที่ +57.50 ม.รทก. ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ +60.00 ม.รทก. พิจารณา
ปรับปรุงเพ่ิมระดับเก็บกักขึ้นอีก 1.00 เมตร คิดเป็นความจุอ่างฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 20 ล้าน ลบ.ม. 
โดยศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และพิจารณาร่วมกับความปลอดภัยของตัวเขื่อน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-17 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   (2) งานพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของกรม
ชลประทานประกอบด้วย 
    2.1 อ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง : ที่ระดับน้ำเก็บกัก +188.500 ม.(ร.ท.ก.) เก็บกักน้ำได้
ประมาณ 7.33 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากมีพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็น
พ้ืนที่มรดกโลก จึงต้องทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ได้ข้อยุติก่อน จากนั้นจึง
สำรวจออกแบบ ชดเชยทรัพย์สิน และขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบว่า
โครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินการ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบหลังการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่มรดกโลก 
    2.2 พัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน : เนื้อที่แก้มลิงประมาณ 2,623 ไร่ มีความจุน้ำได้ประมาณ 15 
ล้าน ลบ.ม. 
    2.3 พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง : ตั้งอยู่ที่ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 17.46 ล้าน ลบ.ม. 
    2.4 พัฒนาอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ : ต้ังอยู่ที่ตำบลทองมงคล อำเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.29 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงาน
ก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และวางแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
    2.5 อ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ : ตั้งอยู่ที่บ้านแม่คะเมย ตำบลแก่งกระจาน 
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1.54 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากมีที่ตั้งหัวงานและพ้ืนที่
อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นพ้ืนที่มรดกโลก จึงต้องทำการศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ได้ข้อยุติก่อน จากนั้นจึงสำรวจออกแบบ ชดเชยทรัพย์สิน และขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบว่าโครงการมีความเหมาะสมในการดำเนินการ 
รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่มรดกโลก 
    2.6 อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  : ตั้งอยู่ที่บ้าน
ป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กักเก็บน้ำได้ประมาณ 10.46 ล้าน ลบ.ม. อยู่
ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
    2.7 พัฒนาอ่างเก็บน้ำสาริกา 11.83 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีที่ตั้งหัวงานและพ้ืนที่
อ่างเก็บน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้  ซึ่งเป็นพ้ืนที่มรดกโลก จึงต้อง
ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ ได้ข้อยุติก่อน จากนั้นจึงสำรวจออกแบบ ชดเชย
ทรัพย์สิน และขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบว่าโครงการมีความเหมาะสมใน
การดำเนินการ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบหลังการ
ก่อสร้างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่มรดกโลก 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-18 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

    2.8 พัฒนาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน 9.419 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากมีที่ตั้งหัว
งานและพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำในเขตป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) ประมาณ 75 ไร่  และที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าคีรี
ลอม จึงต้องการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้ได้ข้อยุติก่อน จากนั้นจึงสำรวจ
ออกแบบ ชดเชยทรัพย์สิน ก่อสร้าง 
   3) เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำโดยฝนหลวง ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ในแต่ละปีมีช่วง
ระยะเวลาการดำเนินงาน ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน เน้นปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่
เกษตรกรรมและป่าไม้ และเสริมในปีที่ฝนแล้งในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำฝนให้พ้ืนที่
เกษตรกรรม  
    หน่วยงานดำเนินการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
   4) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  เนื่องจาก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาก่อสร้างมากว่า 40 ปี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานแม่
กลองใหญ่ มีการใช้น้ำสัมพันธ์กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา และเป็นการใช้น้ำคาบเกี่ยวระหว่างลุ่ม
น้ำแม่กลอง-ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ และลักษณะการใช้พ้ืนที่ปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต จึงควร
ทำการศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทางที่ เหมาะสม สำหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงขนาดคลองและอาคาร
ชลประทานในระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำของโครงการให้สามารถส่งน้ำและระบายน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนก่อน จากนั้นจึงสำรวจออกแบบ
รายละเอียดและก่อสร้างในลำดับถัดไป 
    หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน 
   5) ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน  
    (1) เชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน ด้วย
ระบบท่อส่งน้ำระยะประมาณ 43 กิโลเมตรเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ผันต่อไปสู่แหล่งกักเก็บน้ำใน
พ้ืนที ่อ.ชะอำและพ้ืนที่ใกล้เคียง 3.0 ล้าน ลบ.ม./ปี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค    
    (2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า+สายใหม่) พร้อมอาคารประกอบ 
ใหร้องรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 8.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
     หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน 
   6) การปรับเปลี่ยนระบบเพาะปลูกพืชเพื่อลดการใช้น้ำ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาด
ใหญ่ จำนวน 1 โครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 824,411 ไร่ 
    หน่วยงานดำเนินการ กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน 
    ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.4-1 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 
    1. การจัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรองรับภัยแล้งครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ กำหนดให้ดำเนินการในแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) เป็นแหล่งน้ำผิวดิน 13 แห่ง 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-19 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

แหล่งน้ำใต้ดิน 18 แห่ง ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) เป็นแหล่งน้ำผิวดิน 59 แห่ง แหล่งน้ำใต้ดิน 29 
แห่ง แผนระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) เป็นแหล่งน้ำผิวดิน 30 แห่ง แหล่งน้ำใต้ดิน 18 แห่ง 
    2. การเพ่ิมปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน  
     2.1  งานเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน ประกอบด้วย งานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว (ปีงบประมาณ 2561-2564) งานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรี กำหนดให้ดำเนินการในแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 
     2.2  งานพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง ประกอบด้วย  
      -  อ่างเก็บน้ำป่าแดงตอนล่าง ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยล่าง และอ่างเก็บน้ำ
ลำห้วยใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจออกแบบ
รายละเอียดใน แผนงานระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) และทำการก่อสร้างในแผนงานระยะยาว 
(ปีงบประมาณ 2571-2580) 
      -  พัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน ดำเนินการในแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 
      -  อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และวางแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
      -  อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูพร้อมระบบส่งน้ำ (พรด.) เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และวางแผนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      -  อ่างเก็บน้ำสาริกา ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น สำรวจออกแบบรายละเอียดใน แผนงานระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) และทำการก่อสร้างใน
แผนงานระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 
       อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน ทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) สำรวจออกแบบรายละเอียดใน แผนงาน 
ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) และทำการก่อสร้างในแผนงานระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 
    3.  เพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับพ้ืนที่ลุ่มน้ำโดยฝนหลวง กำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-20 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.4-1 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ที่เริ่ม

ดำเนินการ
แล้ว 

(ปี 2561-
2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

   

1 จัดหาแหล่งเก็บน้ำ/ระบบกระจายน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน 563.13 ล้าน ลบ.ม.           

ชป./ยผ./
อปท./

ทบ./ทน. 
ด้านที่ 2 

1.1 สระเก็บน้ำฝนขนาดเล็กในไร่นา  จำนวน (แห่ง) 269,714 109 109 7 13 59 30 

1.2 แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน (บ่อ) 5,351 167 167 102 18 29 18 

2 เพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำในเขตชลประทาน 174.393 ล้าน ลบ.ม.             

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำเดิม ล้าน ลบ.ม.   176.85 625 16.29 20.59 96.37 43.6 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างฯ ห้วยแม่ประจันต์ ล้าน ลบ.ม. 15 15 1 - 15 - - 

2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างฯ ปราณบุรี  ล้าน ลบ.ม. 20 20 1 - 20 - - 

2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างฯ แก่งกระจาน  ล้าน ลบ.ม. 53.063 53.063 1 53.063 - - - 

  2.2+2.3+2.4 ล้าน ลบ.ม. 88.063 264.9 
     

3 พัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง  ล้าน ลบ.ม. 86.33 86.33 
     

3.1 อ่างฯ ป่าแดงตอนล่าง ล้าน ลบ.ม. 7.33 7.33 1 - 7.33 - - 

3.2 แก้มลิงทุ่งหิน ล้าน ลบ.ม. 15 15 1 - 15 - - 

3.3 อ่างฯ บ้านคลองลอยล่าง ล้าน ลบ.ม. 17.46 17.46 1 - - 17.46 - 

3.4 อ่างฯ บ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ  ล้าน ลบ.ม. 13.29 13.29 1 13.29 - - - 

3.5 อ่างฯ ลำห้วยใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ ล้าน ลบ.ม. 1.54 1.54 1 - - 1.54 - 

3.6 อ่างฯ บ้านป่าละอู พร้อมระบบส่งน้ำ  ล้าน ลบ.ม. 10.46 10.46 1 10.46 - - - 

3.7 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำสาริกา  

ล้าน ลบ.ม. 11.83 11.83 1 - - 11.83 - 

3.8 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน   

ล้าน ลบ.ม. 9.42 9.42 1 - 9.42 - - 

4 พัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก/ระบบกระจายน้ำใน
พื้นที่เกษตรน้ำฝน 

จำนวน แห่ง) 
 

377 377 93 47 122 115 

5 ปรับปรุง/ ขุดลอก/ เพิ่มความจุหน้าฝาย/ ลำนำ้/ ระบบ
เดิม 

จำนวน 
(โครงการ) 

 
310 310 60 47 117 86 

6 การพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ 
       

6.1 เชื่อมโยงระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายัง
พ้ืนที ่อ.ชะอำ อ.หัวหิน 3.0 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - 1 - - 

6.2 ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า+สาย
ใหม่) พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 41.160 กม. 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

7 เพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำโดยฝนหลวง 
       

7.1 เพ่ิมน้ำต้นทุนโดยปฏิบัติการฝนหลวงให้พ้ืนที่
เกษตรกรรมและป่าไม้ 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1    

8 ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 
      

8.1 ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

9 ลดปริมาณความต้องการใช้น้ำ 
        

9.1 ปรับเปลี่ยนระบบเพาะปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้ำ จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1    

 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-21 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   4.  ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ทำการศึกษา
ความเหมาะสมและ สำรวจออกแบบรายละเอียด ในแผนงานระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565)  และทำการ
ก่อสร้างในแผนงานระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 
   5.  ผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน ประกอบด้วย เชื่อมโยงระบบส่งน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมายังพ้ืนที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน และปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สาย
เก่า+สายใหม่) พร้อมอาคารประกอบ ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดในแผนงานระยะสั้น (ปีงบประมาณ 
2566-2570) และทำการก่อสร้างในแผนงานระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 
   6.  การปรับเปลี่ยนระบบเพาะปลูกพืชเพ่ือลดการใช้น้ำ กำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 3.3.5 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
 

   หลักการ อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จะเกิดในช่วงฤดูฝน
ระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ตอนบน
ของลุ่มน้ำ อันเนื่องมาจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน หรือพายุจร เช่น พายุดีเปรสชั่น  โซนร้อน  ไต้ฝุ่น 
จากทะเลจีนใต้เคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งเข้าพ้ืนที่ลุ่มน้ำ  
   จังหวัดเพชรบุรีปริมาณฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนแก่งกระจานและท้ายเขื่อนแม่ประจันต์ จะ
ไหลมารวมกันที่เขื่อนเพชร ก่อนจะไหลลงมายังพ้ืนที่ราบลุ่มติดชายทะเลของตัวเมืองเพชรบุรี ประกอบกับมีสิ่ง
กีดขวางทางน้ำ และน้ำทะเลหนุน ทำให้จังหวัดเพชรบุรียังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในทุก 2 - 3 โดยเกิด
น้ำท่วมรุนแรงในปี พ.ศ. 2539 ปี 2540 ปี 2546 ปี 2553 ปี 2556 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2562 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงที่สุด ได้แก่ อำเภอบางสะพาน ซึ่ง
พ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดชันจากทิศตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขต
แดนกับสหภาพเมียนมาไปทางทิศตะวันออกด้านอ่าวไทย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม การระบายน้ำของพ้ืนที่มีคลอง
บางสะพานเป็นคลองระบายน้ำสายหลัก นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ เช่น คลองขนาน คลองทอง คลอง
ยางขวาง คลองพันลำ คลองปัตตามัง คลองเขาม้าร้อง และคลองแม่รำพึง โดยปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่
ทะเลทางปากคลองบางสะพาน ปากคลองแม่รำพึง และปากคลองปากปิด ซึ่งพบว่า เมื่อมีปริมาณฝนตกหนัก
เกินกว่า 100 มม. ในช่วงเวลา 12-24 ชั่วโมง จะเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลท่วมในที่ราบลุ่มเกือบเต็มพ้ืนที่ของ
ตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึง และบางส่วนของตำบลทองมงคล ตำบลร่อนทอง ตำบลพงศ์ประศาสน์
ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้มีเหตุผลหลายประการประกอบกัน ทั้งด้านการขยายของตัวเมือง การขยาย
เส้นทางคมนาคม การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนสภาพโดยทั่วไปของคลองต่าง ๆ  
บางช่วงคลองแคบและตื้นเขิน นอกจากนี้บริเวณจุดออกของคลองระบายน้ำออกสู่ชายทะเลมีตะกอนทับถม
ปากคลอง ตลอดจนความคดเคี้ยวของคลองและน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก น้ำ
จึงเอ่อล้นทว่มพ้ืนที่ชุมชนอยู่บ่อยครั้ง โดยเกิดน้ำท่วมรุนแรงในปี พ.ศ.2559 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-22 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย พิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะอุทกภัยที่
เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

 

พื้นที ่ ประเด็นสำคัญ/สาเหตุ แนวทางหลักการแก้ไข 
ต.บ้านแหลม ต.บางแก้ว 
ต .บ างครก  ต .แห ลมผั ก เบี้ ย  
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุรี 

น้ำท่วมขัง เป็นเวลานานเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีรับน้ำ
ปลายน้ำก่อนน้ำไหลลงทะเล และระบายน้ำได้ช้า
เมื่อมีน้ำทะเลหนุน 

- เพิ่มช่องทางระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำ
เพชรบุรี ลงสู่ทะเล 

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี น้ำท่วม เนื่องจาก 
- ฝนตกหนักด้านเหนือน้ำ 
- การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน 
- มีส่ิงกีดขวางทางน้ำ 

- เพิ่มช่องทางระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำ
เพชรบุรี ลงสู่ทะเล 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
- ปรับปรุง River Outlet เขื่อนแก่งกระจาน 
- ใช้มาตรการผังเมือง 

อ.บ้านลาด อ.เมืองเพชรบุรี  
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

น้ำท่วม เน่ืองจากฝนตกหนักด้านเหนือน้ำ และการ
ระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน 

- ขุดลอกขยายคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลบริเวณ 
ต.แหลมผักเบี้ย 
- ขุดลอกขยายคลองลงสู่ทะเลบริเวณ อ.ชะอำ 
- ขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มการระบายน้ำ 
- คันกั้นน้ำ 
- ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหัวหินบริเวณท่ีราบริม
ถนนเพชรเกษม เน่ืองจากมีถนน และทางรถไฟ
ขวางทางระบายน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบาย
น้ำลงสู่ทะเลลดลง 

- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
 

พื้นที ่ ประเด็นสำคัญ/สาเหตุ แนวทางหลักการแก้ไข 
ต.ยางน้ำกลัดเหนือ  
ต.ยางน้ำกลัดใต้  
อ.หนองหญ้าปล้อง    
ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำท่วมจากน้ำป่าไหลหลาก - ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่ายาง ป่าชะอำ ป่าบ้านโรง 
- ปรบัปรุงประสิทธิภาพลำน้ำ 

อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำท่วมบริเวณท่ีลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราณบุรี และพื้นท่ี
ริมถนนเพชรเกษม เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน 

- ตัดยอดน้ำ/เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ำปราณบุรี 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำ 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

ต.พงศ์ประศาสน์  ต.ชัยเกษม  
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำท่วมจากน้ำท่ีไหลหลากมาจากเทือกเขาตะนาวศรี - ปรับปรุงประสิทธิภาพลำน้ำโดยขุดลอกคลอง
บางสะพาน คลองแม่รำพึง และห้วยเขาม้าร้อง 
ขยายทางระบายน้ำบริเวณถนนและรางรถไฟ 
- พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำบริเวณต้นน้ำ 
- ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ  
อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่วม บริเวณวัดเขา
โบสถ์ และวัดห้วยทรายขาว โดยมีจุดวิกฤติท่ีต้องเฝ้า
ระวังมากท่ีสุดคือพื้นท่ีโรงพยาบาลบางสะพาน 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-23 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   จากลักษณะของอุทกภัย และแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดการปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย
ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำเป็นต้องใช้หลายแนวทางร่วมกัน โดยต้องกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกันในพ้ืนที่ที่มีความต่อเนื่องกันของปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย  แผนหลักการ
บริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จึงพิจารณาการจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ ดังนี้ 
   1. การลดปริมาณน้ำหลาก : โดยการเพิ่มความจุและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของ
อ่างเก็บน้ำปัจจุบัน ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแม่ประจันต์ เขื่อนปราณบุรี อ่างฯโป่งสามสิบ  อ่างฯบ้าน
คลองลอย อ่างฯบ้านวังน้ำเขียว และฝายห้วยลึก การพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ได้แก่ อ่างฯคลอง
ไทรทอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อ่างฯคลองลอยตอนล่าง อ่างฯสาลิกา และอ่างฯโป่งสามสิบตอนบน 
   2. การเร่งการระบายน้ำหลาก : โดยการ 
    2.1 เพ่ิมศักยภาพระบายน้ำเแมน้ำเพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อนเพชร : สภาพปัจจุบันทองน้ำ
เแมน้ำเพชรบุรีเหนือเขื่อนเพชรมีตะกอนตกจมจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำไหลเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าท่วมพ้ืนที่ริมแม่น้ำ และหลังจากปริมาณน้ำลดลงจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ จึงจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงลำน้ำช่วงเหนือเขื่อนเพชรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ  ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม
พ้ืนที่ริมตลิ่งของแม่น้ำเพชรบุรี ป้องกันการรุกล้ำลำน้ำ และป้องกันการพังพลายของตลิ่งทั้งสองด้าน ตลอดจน
ชักน้ำเข้าสู่ลำห้วยยาง เพ่ือใช้ในการระบายน้ำลงคลอง D1 ออกสู่ทะเล ตามแนวทางการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่
ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง  
    2.2 ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.14+329 (ปตร.มาบปลาเค้า) : สภาพ
เดิมเป็นฝายทดน้ำอยู่ในคลองระบายน้ำ D9 เมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ทำให้เกิด
น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงจากฝายทดน้ำ เป็น ปตร.  
    2.3 ปรับปรุงลำน้ำและร่องน้ำชายฝั่งทะเลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ : สภาพ
พ้ืนที่โครงการประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากความจุลำน้ำในบริเวณนี้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำ
หลากได้ อีกท้ังยังได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน เกิดการตกตะกอนทับถมบริเวณปากแม่น้ำเป็นจำนวนมาก จึง
พิจารณาขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำและรักษาลำน้ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากริมสองฝั่ง
ของลำน้ำส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ หนาแน่น บางช่วงลำน้ำมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของประชาชนใน
พ้ืนที่พร้อมทั้งทำหลักผูกเรือริมตลิ่ง การขุดลอกจึงกำหนดให้เป็นการขุดลอกร่องน้ำกลางลำน้ำเพียงอย่างเดียว 
เพ่ือป้องกันการพังของตลิ่งริมน้ำ และพิจารณาการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณที่มีการกัดเซาะรุนแรง  
    2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำธรรมชาติ  ปรับปรุงขุดลอกลำน้ำ
ธรรมชาติ / ร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ตื้นเขิน 
    2.5 ปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำของพ้ืนทีลุ่่มน้ำตอนล่าง  
    2.6 การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำ/ทางระบายน้ำในพื้นที ่
    2.7 ปรับปรุงทางระบายน้ำของถนนเพชรเกษม/ทางรถไฟรางคู่  
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-24 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   3. การเพ่ิมการระบายน้ำหลาก : โดยการเพ่ิมช่องทางระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรี  
คลองบางสะพาน คลองเขาม้าร้อง  คลองแม่รำพึง ลงสู่ทะเล 
   4. การป้องกันพ้ืนที่สำคัญ : โดยระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง/พ้ืนที่
เศรษฐกิจ การก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณพ้ืนที่ชุมชนเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ แก้มลิง/คันกันน้ำล้นตลิ่ง
พ้ืนที่ลุ่มต่ำ การใช้มาตรการควบคุมทางผังเมืองโดยการกำหนดพ้ืนที่พัฒนาเมืองและรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน/การปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่างๆ 
   เป้าหมาย : แผนบรหิารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ 
   1. การลดปริมาณน้ำหลาก โดยการเพ่ิมความจุและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของ
อ่างเก็บน้ำปัจจุบัน ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนแม่ประจันต์ เขื่อนปราณบุรี การพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำตอนบน ได้แก่ อ่างฯคลองไทรทอง (อยู่ระหว่างดำเนินการ) อ่างฯคลองลอยตอนล่าง อ่างฯสาลิกา และอ่างฯ
โป่งสามสิบตอนบน ได้พิจารณาไว้ในแผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  คงเหลือ
พิจารณาในแผนบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการประกอบด้วยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง และฝาย 1 
แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย อ่างเก็บน้ำบ้านวังน้ำเขียว และ ฝายห้วยลึก 
   2. การเร่งการระบายน้ำหลาก :  
    2.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบายน้ำเแมน้ำเพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อนเพชร กำหนดให้เป็น
ภารกิจของกรมชลประทาน 
    2.2 โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.14+329 (ปตร.มาบปลาเค้า) 
กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน 
    2.3 ปรับปรุงลำน้ำและร่องน้ำชายฝั่งทะเลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ : 
แผนงานปรับปรุงลำน้ำและร่องน้ำชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดเพชรบุรี  กำหนดให้เป็นภารกิจของของกรมเจ้าท่า 
ดังนี้ 
      งานปรับปรุงร่องน้ำชายฝั่งทะเล 
      - ร่องน้ำบางทะลุ อ.หาดเจ้าสำราญ  
      - ร่องน้ำบางกุฬา อ.ท่ายาง  
      - ร่องน้ำบางแก้ว อ.บ้านแหลม  
      - ร่องน้ำบ้านท่า อ.ชะอำ 
      - ร่องน้ำบางเก่า อ.ชะอำ 
      - ร่องน้ำอีแอด อ.บ้านแหลม 
      - ร่องน้ำบางขุนไทร อ.บ้านแหลม 
      - ร่องน้ำบางอินทร์ อ.บ้านแหลม 
      - ร่องน้ำโตนดน้อย อ.ชะอำ 
      - ร่องน้ำบ้านแหลม ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-25 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

      งานปรับปรุงลำน้ำ 
      - แม่น้ำเพชรบุรี กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับกรมการทหารช่าง กรมเจ้าท่า จังหวัด
เพชรบุรี สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดได้ทำการขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี แล้วเสร็จบางส่วน โดยเริ่มขุด
ลอกแม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณพ้ืนที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ไปสิ้นสุดที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอ
เมืองเพชรบุรี รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร งานปรับปรุงลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีจึงพิจารณาดำเนินการในช่วงปาก
แม่น้ำเพชรบุรี กม.1+600 ถึง กม.9+500 ต.บ้านแหลม ถึง ต.บางครก 
      - ลำห้วยแม่ประจันต์ จากท้ายเขื่อนห้วยแม่ประจันต์ ถึงสะพานหลังโรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
    2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ปรั บปรุงขุดลอกลำน้ำ
ธรรมชาติ ที่ตื้นเขิน ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
    2.5 ปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำของพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนล่าง จำนวน 58 แห่ง 
    2.6 การปรับปรุงสิ่งกีดขวางลำน้ำ/ทางระบายน้ำในพื้นที ่จำนวน 6 แห่ง 
    2.7 ปรับปรุงทางระบายน้ำของถนนเพชรเกษม/ทางรถไฟรางคู่ จำนวน 5 แห่ง 
   3. การเพ่ิมการระบายน้ำหลาก : กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน 
    3.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเพชรบุรี : ประกอบด้วย งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC1 พร้อมอาคารประกอบ
ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร  งานปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 พร้อมอาคารประกอบ ระยะทางรวม 24 
กิโลเมตร  
    3.2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  : 
ประกอบด้วย  
      1. ขุดขยายคลองระบายน้ำ 4 สาย ได้แก่ คลองแม่รำพึง คลองบางสะพาน 
คลองปัตตามัง คลองเขาม้าร้อง 
      2. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง โดย 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ ปตร.
ปลายคลองบางสะพาน แผนในอนาคต 8 แห่ง ได้แก่ ปตร.ปลายช่องลัดเขาม้าร้อง ปตร.กลางคลองเขาม้าร้อง 
ปตร.คลองปัตตามัง ปตร.กลางคลองบางสะพาน ปตร.ทุ่งมะพร้าว ปตร.คลองวังกระจอง ปตร.กลางคลองแม่
รำพึง และ ปตร.ปลายคลองแม่รำพึง 
      3. ขุดคลองผันน้ำ 3 สาย ได้แก่ คลองผันน้ำคลองบางสะพาน (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) คลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง (2 สาย แผนในอนาคต) 
   4. การป้องกันพื้นที่สำคัญ :  
    4.1 ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพชรบุรีและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พ้ืนที่ชุมชน
อำเภอท่ายางและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พ้ืนที่ชุมชนอำเภอบ้านลาดและพ้ืนที่ต่อเนื่อง พื้นที่ชุมชนอำเภอบ้านแหลมและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง ทต.ชัยเกษม ทต.แม่รำพึง ทต.กำเนิดนพคุณ ทต.ร่อนทอง ทต.ทองมงคล ทต.พงษ์ประศาสน์ ทต.
บางสะพานน้อย ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-26 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

    4.2 แก้มลิง/คันกันน้ำล้นตลิ่งพ้ืนที่ลุ่มต่ำ จำนวน 12 แห่ง 
    4.3 ใช้มาตรการควบคุมทางผังเมือง โดยการจัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะริมแม่น้ำเพชรบุรี และ
การประกาศใช้ ให้แล้วเสร็จในแผนงานระยะสั้น (ปี พ.ศ.2566-2570) 
 

   ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.5-1 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3.5-1 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ที่เริ่ม

ดำเนินการ
แล้ว 

(ปี 2561-
2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 
(ปี 

2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บท

น้ำ 

ผลการ
ดำเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

  

1 ลดปริมาณน้ำหลาก                   

ด้านที่ 3 

1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของ
อ่างเก็บน้ำ 

จำนวน 
(โครงการ) 

4 4 
     

ชป./ทน./
ยผ./

อปท./ปภ. 

1.1.2 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

1.1.3 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

1.1.4 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านวังน้ำเขียว จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

1.1.5 ปรับปรุงฝายห้วยลึก จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

2 เร่งการระบายน้ำหลาก   
       

2.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบายน้ำเแมน้ำ
เพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อนเพชร 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - 1 - - 

2.2 โครงการประตูระบายน้ำกลางคลอง
ระบายน้ำ D9 กม.14+329 (ปตร.มาบ
ปลาเค้า) 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

2.3 ปรับปรุงลำน้ำและร่องน้ำชายฝั่งทะเล จำนวน 
(โครงการ) 

15 15 15 12 3 1 - 

2.4 ปรับปรุงขุดลอกลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน จำนวน 
(โครงการ) 

- - - - - - - 

2.5 ปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ จำนวน 
(โครงการ) 

58 58 58 31 7 12 8 

2.6 ปรับปรุงส่ิงกีดขวางลำน้ำ/ทางระบายน้ำ จำนวน 
(โครงการ) 

6 6 6 6 - - - 

2.7 ปรับปรุงทางระบายน้ำของถนนเพชร
เกษม/ทางรถไฟรางคู่ 

จำนวน 
(โครงการ) 

5 5 5 - - 3 2 

2.8 ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 (แม่น้ำ
เพชรบุรี-ลำห้วยยาง-อ่าวไทย) 550 ลบ.
ม./วินาที 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

2.9 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา RMC1 พร้อม
อาคารประกอบ (RMC1-คลองระบายน้ำ
หลาก D1ขุดใหม่) 150 ลบ.ม./วินาที 

จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-27 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.5-1 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย (ต่อ) 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ที่เริ่ม

ดำเนินการ
แล้ว 

(ปี 2561-
2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้องกับ
แผนแม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

    

3 เพิ่มการระบายน้ำหลาก                 

ชป./ทน./
ยผ./อปท./

ปภ. 
ด้านที่ 3 

3.1 ขุดขยายคลองระบายน้ำ จำนวน 
(โครงการ) 

49 49 49 19 27 1 2 

3.2 พัฒนาคลองผันนำ้/ อาคารบังคับน้ำ จำนวน 
(โครงการ) 

9 9 9 1 1 - 7 

3.3 คลองผันน้ำคลองบางสะพาน จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

3.4 คลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.5 คลองผันน้ำคลองแม่รำพึง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.6 ปตร.ปลายคลองบางสะพาน จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 1 - - - 

3.7 ปตร.ปลายช่องลัดเขาม้าร้อง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.8 ปตร.กลางคลองเขาม้าร้อง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.9 ปตร.คลองปัตตามัง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.1 ปตร.กลางคลองบางสะพาน จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.11 ปตร.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - 1 - - 

3.12 ปตร.คลองวังกระจอง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.13 ปตร.กลางคลองแม่รำพึง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.14 ปตร.ปลายคลองแม่รำพึง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.15 ขุดขยายคลองแม่รำพึง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.16 ขุดขยายคลองบางสะพาน จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - - - 

3.17 ขุดขยายคลองปัตตานัง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

3.18 ขุดขยายคลองเขาม้าร้อง จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

4 ป้องกันพ้ืนที่สำคัญ   
       

4.1 ระบบป้องกันน้ำท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง/
เขื่อนป้องกันตลิ่ง/ท่อลอด/ขุดลอก 

จำนวน 
(โครงการ) 

154 154 154 48 50 34 22 

4.2 แก้มลิง/คันกันน้ำล้นตลิ่งพ้ืนที่ลุ่มต่ำ จำนวน 
(โครงการ) 

12 12 12 - 5 5 2 

4.3 จัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะริมแม่น้ำเพชรบุรี จำนวน 
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-28 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   1. การลดปริมาณน้ำหลาก โดยการเพ่ิมความจุและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของ 
อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย อ่างเก็บน้ำบ้านวังน้ำเขียว และฝายห้วยลึก โครงการที่เริ่ม
ดำเนินการแล้ว (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
   2. การเร่งการระบายน้ำหลาก :  
    2.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบายน้ำเแมน้ำเพชรบุรีช่วงเหนือเขื่อนเพชร ดำเนินการใน
แผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565)  
    2.2 โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.14+329 (ปตร.มาบปลาเค้า) 
กำหนดให้เป็นภารกิจของกรมชลประทาน โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
    2.3 ปรับปรุงลำน้ำและร่องน้ำชายฝั่งทะเลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ  
ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 3 โครงการ ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570)  
1 โครงการ  
    2.4 ปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำของพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนล่าง ดำเนินการในแผนระยะ
เร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 7 โครงการ ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 12 โครงการ และระยะยาว 
(ปีงบประมาณ 2571-2580) 8 โครงการ 
    2.5 ปรับปรุงทางระบายน้ำของถนนเพชรเกษม/ทางรถไฟรางคู่ ดำเนินการในแผนระยะสั้น 
(ปีงบประมาณ 2566-2570) 3 โครงการ และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 2 โครงการ 
   3. การเพ่ิมการระบายน้ำหลาก  
    3.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดเพชรบุรี : อยู่ในโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว ถึง ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2564-2570)  
    3.2 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  : 
ประกอบด้วย ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน ถึง ระยะยาว (ปีงบประมาณ 2565-2580) 
   4. การป้องกันพื้นที่สำคัญ :  
    4.1  ระบบป้องกันน้ำท่วม พ้ืนที่ชุมชนเมือง/เขื่อนป้องกันตลิ่ง/ท่อลอด/ขุดลอก 
ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 50 โครงการ ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 34 
โครงการ และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 22 โครงการ  
    4.2  แก้มลิง/คันกันน้ำล้นตลิ่งพ้ืนที่ลุ่มต่ำ ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 
2565) 5 โครงการ ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 5 โครงการ และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-
2580) 2 โครงการ 
    4.3  ใช้มาตรการควบคุมทางผังเมือง โดยการจัดทำผังพ้ืนที่เฉพาะริมแม่น้ำเพชรบุรี และ
การประกาศใช้ ให้แล้วเสร็จในแผนงานระยะสั้น (ปี พ.ศ.2566-2570) 

 
 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-29 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

 3.3.6 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
 

   หลักการ การจัดการด้านคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาปัญหาหลัก 2 ประเด็นได้แก่ 1) การควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และ 
2) การอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
  1)  การควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย : คุณภาพน้ำผิวดินปัจจุบัน ส่วนใหญ่มี
คุณภาพน้ำจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 และประเภทที่ 5 โดยเฉพาะบริเวณช่วงกลางน้ำและท้ายน้ำ
แม่น้ำเพชรบุรี โดยแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี (มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ
ประเภทที่ 2-4) พ้ืนที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจะอยู่บริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
และตลาดบ้านแหลม แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี (มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ
ประเภทที่ 2-3) ในขณะที่แม่น้ำปราณบุรีมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี (มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำ
ประเภทที่ 2-4) โดยบริเวณที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเป็นพื้นที่ชุมชน แม่น้ำกุยบุรีมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี 
(มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำประเภทที่ 2-3) เมื่อพิจารณาตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) พบว่า คุณภาพน้ำผิวดิน
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยกเว้นบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี และปากแม่น้ำปราณบุรี คุณภาพน้ำมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันดัชนีคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพ่ือ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพ่ือการชลประทาน หากแต่ในสภาพอนาคตอาจมีคุณภาพน้ำผิวดินที่แย่ลงเนื่องจาก
การพัฒนาการเกษตร การขยายตัวของเขตชุมชนเมืองรวมทั้งไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงแม่น้ำ 
ประกอบกับขาดแหล่งเก็บกักน้ำในพ้ืนที่ตอนบนเพื่อระบายน้ำมาเจือจางและผลักดันน้ำเสีย จึงควรมีการจัดการ
ควบคุมของเสียเหล่านี้เพ่ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรน้ำ  
   2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ มีพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์ 
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ชุ่มน้ำ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในส่วนของพ้ืนที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอดมีขนาดพ้ืนที่ 130 ตร.กม. (พ้ืนที่เขตอุทยาน 67.41 ตร.กม.) มีความหลากหลายของระบบ
นิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดินและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งที่อยู่ของนกมากกว่า 300 ชนิด และ
เป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนและน้ำท่าขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยรักษาสมดุลน้ำใต้ดินและผลักดันน้ำทะเล มีความสำคัญทาง
นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ธรรมชาติ การศึกษาธรรมชาติวิทยา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น พ้ืนที่นอกเขต
อุทยานในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่บึงบัว มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างน้อย 8 ตำบล 21 หมู่บ้าน อาชีพหลักคือทำ
การเกษตรและประมงพ้ืนบ้าน ในฤดูฝนมีปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากน้ำจากพ้ืนที่เกษตรท่วมขังในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำ ทางระบายน้ำออกสู่ทะเลแคบ มีปัญหาน้ำทะเลหนุน เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ทำให้
พ้ืนที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาทางด้านกายภาพที่อาจคุกคามระบบ
นิเวศของพื้นที่ในอนาคต จึงควรพิจารณาแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในอนาคต 
โดยคำนึงถึงระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-30 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1)  การควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย  : การจัดการคุณภาพน้ำ พิจารณา
แนวทางการลดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดลงสู่แหล่งน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำ
เหมาะต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนโดย
เน้นที่ชุมชนเมืองใกล้แหล่งน้ำเป็นหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำผิวดินจากน้ำเสียอุตสาหกรรม เช่น 
โรงงานน้ำตาล และจากน้ำเสียเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
   2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ การกำหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนา
ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำให้สอดรับกับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ ป้องกันการรกุล้ำแนวเขตทางระบาย
น้ำ เร่งการระบายน้ำในฤดูฝน และพิจารณาแนวทางการเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง 
   เป้าหมาย 
   1)  การควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย : หน่วยงานดำเนินการ  กรมควบคุม
มลพิษ กรมสง่เสริมการเกษตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
    - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง 
    - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment) ในพ้ืนที่
ชุมชนเมือง จำนวน 40 แห่ง 
    - ส่งเสริมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับบ้านเรือนและชุมชนที่อยู่ริมน้ำ 
    - ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการเพ่ือลดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  
    - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีนโยบายในการลดการใช้น้ำและลดการเกิดน้ำ
เสีย รวมทั้งนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดปรับสภาพแล้ว จนมีคุณภาพน้ำเหมาะสมนำไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการผลิต 
   2) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ : ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาพื้นที่บึงบัว ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพ่ือการกำหนดมาตรการแนวทางการ
ใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำให้สอดรับกับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ จากนั้นจึงทำ
การสำรวจ ออกแบบรายละเอียดเพ่ือการพัฒนาในขั้นต่อไป  การดำเนินงานให้เป็นภาระกิจของ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.6-2 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-31 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.6-2 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ที่เริ่ม

ดำเนินการแล้ว 
(ปี 2561-
2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

1 ควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย               

ชป./ทน./
ยผ./ปภ./
อท./อจน. 

ด้านที่ 4 

1.1 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใน
พ้ืนที่เทศบาลเมือง 

จำนวน  
(แห่ง) 

4 4 7 - - 5 2 

1.2 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบกลุ่มอาคาร 

จำนวน  
(แห่ง) 

40 40 40 - -  28 12 

1.3 การควบคุม ลดปริมาณและ
ความสกปรกของน้ำเสียจาก
ชุมชนริมน้ำ 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้
มาตรฐานสำหรับครัวเรือน
(ครัวเรือนเกิดใหม่) 

1 100 2 10 30 60 100 

1.4 การควบคุม ลดปริมาณและ
ความสกปรกของน้ำเสียจากพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

ร้อยละของครัวเรือนที่ลด
การใช้สารเคมีเกษตร 

1 100 1 10 30 60 100 

1.5 ส่งเสริมนโยบายในการลดการใช้
น้ำและลดการเกิดน้ำเสียแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

จำนวน  
(โครงการ) 

1 1 1 

   

2 การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ                

2.1 การศึกษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาบึงบัว 

จำนวน  
(โครงการ) 

1 1 1 - - 1 - 

 
   1) การควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย :  
    - ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง (7 โครงการ) 
ดำเนินการในแผนระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 5 โครงการ และแผนระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-
2580) 2 โครงการ 
    - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Waster Treatment) ใน
พ้ืนทีชุ่มชนเมือง จำนวน 40 แห่ง ดำเนินการในแผนระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) 28 โครงการ และ
ระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580) 12 โครงการ 
    - ส่งเสริมการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับบ้านเรือนและชุมชนที่อยู่ริมน้ำ 
ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) ได้ร้อยละ 30 ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) ได้
ร้อยละ 60 และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580)  ได้ร้อยละ 100 
    - ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักวิชาการเพ่ือลดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) 
ลดลงได้ร้อยละ 30 ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2566-2570) ลดลงได้ร้อยละ 60 ระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-
2580) ลดลงได้ร้อยละ 100  



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-32 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

    - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีนโยบายในการลดการใช้น้ำและลดการเกิด
น้ำเสีย ดำเนินการในแผนระยะเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2565) ลดลงได้ร้อยละ 30 ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 
2566-2570) ลดลงได้ร้อยละ 60 และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2571-2580)  ลดลงได้ร้อยละ 100 
   2)  การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ : การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาพ้ืนที่บึ งบัว ในเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด ดำเนินการในแผนระยะสั้น 
(ปีงบประมาณ 2566-2570) 
 

 3.3.7 แผนหลักการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน 
   หลักการ ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ได้รับการประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 คิดเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,278,953.75 ไร่ 
(6,846.32 ตารางกิโลเมตร) ส่วนใหญ่อยู่บริเวณแนวเทือกเขาตะนาวศรี กั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับ
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ สภาพป่าในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ยังคงความอุดมสมบู รณ์ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ
เพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี ทั้งนี้การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือครอบครองพ้ืนที่ทำเกษตรกรรม (สับปะรด 
ยางพารา) มักเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ป่าตามกฎหมายในอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอสามร้อยยอด 
อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีแนวทางโครงการพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าไม้ อาทิ โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบน-เขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ
พัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของทรัพยากรดิน มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำรวมทั้งปัญหาการชะล้างพังทลายสูงในเขตภูเขาสูงและพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ในขณะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมีดินที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไม้ผล ไม้ยืนต้น และที่ราบลุ่มสำหรับการเพาะปลูกข้าว ทั้งนี้พบปัญหาสภาพดิน
เสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน ซึ่งต้องได้รับการฟ้ืนฟูดินอย่างเหมาะสม 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   อนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาที่ต้นน้ำ : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ำ
ให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ที่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ได้แก่พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ (โซน C) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่โดยตรง รูปแบบการ
ดำเนินการยึดตามแนวทางของสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยให้
มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ เพ่ือให้ราษฎรเห็นความสำคัญ วิธีการอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จาก
ป่าไม้โดยไม่บุกรุกทำลาย 
 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-33 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

 

ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) 
(ตารางกิโลเมตร) 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 2,257.85 

ห้วยแม่ประจัน 284.14 

แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 31.27 

แม่น้ำปราณบุรี 1,130.42 

คลองเขาแดง 32.57 

คลองกุย 367.55 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 1 483.77 

คลองบางสะพานใหญ ่ 170.25 

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์ส่วนท่ี 2 61.57 

รวม 4,819.39 

    
    เป้าหมาย 

    อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาที่     
ต้นน้ำ จำนวน 1,500,000 ไร่ หน่วยงานดำเนินการโดย กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ 
 

    ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.7-1 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 
    อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาที่ต้นน้ำ 
จำนวน 1,500,000 ไร่ หน่วยงานดำเนินการโดย กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะ
การดำเนินงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตารางท่ี 3.3.7-1 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการดา้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี โครงการ 

ที่เริ่มดำเนินการ
แล้ว 

(ปี 2561-2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

จำนวน
โครงการ 

1 อนุรักษ์ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
และป่าต้นน้ำ 

                
อท./ชป./

อปท. 
ด้านท่ี 5 

1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และส่งเสริมการ
ปลูกป่าในพืน้ท่ีเสื่อมโทรม 

ไร ่ 1,500,000 6,904 124 13 51 25 35 

 

 3.3.8 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 

   หลักการ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พิจารณากิจกรรมที่สนับสนุนแนวทางการ
แก้ปัญหา และการจัดการทรัพยากรน้ำตามประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้
ปัญหาหลักด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เป็นปัญหาการขาด
แคลนน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค น้ำเพ่ือการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และปัญหาน้ำท่วม ซึ่ง



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-34 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ต้องการองค์กรที่กำกับดูแลในภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ  การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน  
   แนวทางการแก้ไขปัญหา 
   1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาองค์ความรู้ให้
เกษตรกรปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการลุ่มน้ำให้
ครอบคลุมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ตลอดจนองค์กรการบริหาร
จัดการในระดับโครงการจนถึงผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกรปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยกลไกขององค์กรการบริหารจัดการน้ำที่จัดตั้งขึ้น 
   2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในภาวะ
ปกติ และในภาวะวิกฤต เช่น ระบบเตือนภัยน้ำท่วม ผังน้ำ เป็นต้น  
   3) จัดเตรียมมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งประจำปีสำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
   4) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนหลักและ
แผนปฏิบัตกิารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
   เป้าหมาย   
   1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัวกันและจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ
ชลประทานขึ้น เป็นองค์กรของในรูปแบบของคณะกรรมการที่คัดเลือก มาจากสมาชิกผู้ใช้น้ำที่อยู่ในระบบ
แหล่งน้ำเดียวกัน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและร่วมมือกันจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
รังสรรค์ประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย มีการส่งน้ำอย่างทั่วถึงพอเพียงต่อความต้องการ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ให้เกษตรกรปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยกลไกขององค์กรการบริหาร
จัดการน้ำที่จัดตั้งขึ้น หน่วยงานดำเนินการ  คณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ
   2) ระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ : ปัจจุบันระบบโทรมาตรเตือนภัย
ภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีสถานีโทรมาตรของกรมชลประทาน จำนวน 18 สถานี 
กระจายตัวตามลำน้ำสำคัญในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ดังตารางที่ 3.3.8-1 ทำการสำรวจ ปรับปรุง 
สถานีโทรมาตรที่ใช้เตือนภัยภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในช่วงต้นฤดูน้ำหลาก ดำเนินการโดยกรมชลประทาน 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-35 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.8-1 สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
ลำดบัท่ี สถานี หน่วยงาน ตรวจวัด/เตือนภัย 

1 TPR.2 : สถานีโทรมาตร อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

2 TPR.8 : สถานีโทรมาตร บ้านเขาน้อย กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

3 TPR.12 : สถานีโทรมาตร อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

4 TPB03 : s03-บ้านแม่คะเมย กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

5 TPB04 : s04-พุมะคำ กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

6 TPB05 : s05-บ้านท่าตะคร้อ กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภยั 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

7 TPB06 : s06-บ้านห้วยกวางจริง กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-36 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.8-1 สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
ลำดับที่ สถานี หน่วยงาน ตรวจวัด/เตือนภัย 

8 TPB07 : s07-เขื่อนแก่งกระจาน(เหนือน้ำ) กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

9 TPB08 : s08-เขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ) กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

10 TPB09 : s09-บ้านยางคู่ กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

11 TPB10 : s10-หนองโรง กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

12 TPB11 : s11-บ้านเขาลูกช้าง กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

13 TPB12 : s12-ท่ายาง กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

14 TPB13 : s13-บ้านลาด กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-37 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.8-1 สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
ลำดับที่ สถานี หน่วยงาน ตรวจวัด/เตือนภัย 

15 TPB14 : s14-สถานีเมืองเพชร กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

16 TPB15 : s15-บ้านแหลม กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

17 TPB16 : s16-เขื่อนเพชร (เหนือน้ำ) กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

18 TPB17 : s17-เขื่อนเพชร (ท้ายน้ำ) กรมชลประทาน 1.ปริมาณน้ำฝน 
2.ระดับน้ำ 
3.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 
4.ระดับน้ำเตือนภัย 
5.ระดับน้ำวิกฤต 

ที่มา : www.ridtele.com กรมชลประทาน 

 
   3) มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ :  หน่วยงาน
ดำเนินการ  คณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
    1. จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ขึ้นไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้จัดทำแผนเพ่ือ
เตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติ ซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใด ระยะเวลาหนึ่ง
เป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 
มาตรา 64 
    2. จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง โดยกำหนดแนวทางการกำหนดเขตภาวะน้ำ
แล้ง และกำหนดให้กิจการใดสามารถใช้น้ำได้ในปริมาณที่เห็นสมควร ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
2561 มาตรา 61, 62 และ 63 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-38 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

   4) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนหลัก 
ประจำปี  
    ระยะเวลาดำเนินการ แสดงในตารางท่ี 3.3.8-2 สรุปเป้าหมายในภาพรวมได้ดังนี้ 
    1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำจากแหล่งน้ำชลประทานกำหนดให้แล้วเสร็จ
ในแผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.2565) จากนั้นดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยตลอดระยะเวลาของแผน
หลักฯ 
    2. การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรเพ่ือการเตือนอุทกภัยในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    3. มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งสำหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ำ ดำเนินการ
ต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนหลัก
ประจำปี ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ตารางท่ี 3.3.8-2 สรุปแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 

ที่ แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ของแผน

หลัก 

ผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน 20 ปี 

โครงการ 
ที่เริ่ม

ดำเนินการแล้ว 
(ปี 2561-
2564) 

แผนระยะ 
เร่งด่วน 

(ปี 2565) 

แผนระยะ 
สั้น 

(ปี 2566-
2570) 

แผนระยะ 
ยาว 

(ปี 2571-
2580) 

หน่วยงาน
อำนวย

ขับเคลื่อน 

ความ
สอดคล้อง
กับแผน
แม่บทน้ำ 

ผลการ
ดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด  

จำนวน
โครงการ  

1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริห า รจั ด ก ารน้ ำ  แล ะ ปรับ ตั ว เข้ ากั บ ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การจัดต้ังกลุ่ม
บริห ารการใช้ น้ ำจ ากแหล่ งน้ ำชลประทาน
กำหนดให้แล้วเสร็จในแผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ.
2564-2565) 

1ครั้ง/ปี 16 1   - 1 1 1 

ชป./ทน./
ทบ./อปท./
ปภ./อท. 

ด้านท่ี 6 

2 การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรเพื่อการ
เตือนอุทกภัยในพื้นท่ีต้นน้ำ ดำเนินการต่อเนื่อง
ตลอดระยะการดำเนินงานแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 

1ครั้ง/ปี 16 1   - 1 1 1 

3 มาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขน้ำท่วม-น้ำ
แล้งสำหรับพื้นท่ีลุ่มน้ำ ดำเนินการต่อเนื่องตลอด
ระยะการดำเนินงานแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

1ครั้ง/ปี 16 1   - 1 1 1 

4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ำตามแผนหลักประจำปี  
ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะการดำเนินงานแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1ครั้ง/ปี 16 1   - 1 1 1 

5 งานบำรุงรักษาสถาน ท่ี  อาคารท่ีทำการของ
หน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ 

จำนวน
(โครงการ) 

- 60 60 30 20 6 4 

 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-39 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

 3.3.9 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
    

   แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ มี
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,427 โครงการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3.3.9-1) 
  - แผนงาน/โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว ใน ปีพ.ศ.2561-2564 ประกอบด้วยโครงการ
จำนวน 685 โครงการ งบประมาณ 21,521 ล้านบาท 
  - แผนงานระยะเร่งด่วน ในปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วยโครงการจำนวน 613 โครงการ 
งบประมาณ 8,179 ล้านบาท  
  - แผนงานระยะสั้น ในช่วง ปี พ.ศ.2566 -2570 ประกอบด้วยโครงการจำนวน 708 
โครงการ งบประมาณ 33,215 ล้านบาท  
  - แผนงานระยะยาว ในช่วงปี พ.ศ.2571-2580 ประกอบด้วยโครงการจำนวน 421 
โครงการ งบประมาณ 12,834 ล้านบาท 
 

     ตารางที่ 3.3.9-1 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
พ.ศ.2561-2580 

แผนงานบริหารจดัการน้ำ 
แผนงาน/โครงการ 

ที่เริ่มดำเนินการแล้ว 
(ปี 61-64)  

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการระยะถดัไป 
รวมทั้งหมด ระยะเร่งดว่น 

(เริ่มก่อสร้างปี 65)  
แผนระยะสั้น 
(ปี 66-70) 

แผนระยะยาว 
(ปี 71-80) 

ด้านที่ 1 การจดัการน้ำอุปโภค-บริโภค          
จำนวน (โครงการ) 34 50 131 1 216 

งบประมาณ (ล้านบาท) 151.58 734.23 451.08 400.00 1,736.89 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - 0.24 7.13 8.76 16.13 

จำนวน (ครัวเรือน) 1,265 1,310 6,737 - 9,462 

พื้นที่รับประโยชน ์(ไร่) 270 2,386 2,970 - 5,626 

ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต      
จำนวน (โครงการ) 479 371 439 314 1,603 

งบประมาณ (ล้านบาท) 11,383.98 4,728.14 11,201.26 6,035.90 33,349.28 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 142.03 124.88 208.31 121.61 596.82 

พื้นที่รับประโยชน ์(ไร)่ 61,275 60,201 24,9857 52,997 424,330 

ด้านที่ 3 การจดัการน้ำท่วมและอุทกภยั         
จำนวน (โครงการ) 124 95 67 43 329 

งบประมาณ (ล้านบาท) 9,364.21 2,061.72 17,406.60 3,248.40 32,080.93 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - - - - 

พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน (ไร่) 7,700 16,030 145,787.50 1,200 170,717.50 

ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ      
จำนวน (โครงการ) 4 25 40 24 93 

งบประมาณ (ล้านบาท) 3.05 322.13 3,419.62 2,871.50 6,616.30 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - - - - 

จำนวน (แห่ง) - - - - - 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 3-40 บทที่ 3 การจัดทำแผนหลกัการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และแผนปฏบิัติการการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ 5 ป ี

ตารางท่ี 3.3.9-1 สรุปแผนงาน/โครงการ ที่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
พ.ศ.2561-2580 (ต่อ) 

แผนงานบริหารจดัการน้ำ 
แผนงาน/โครงการ 

ที่เริ่มดำเนินการแล้ว 
(ปี 61-64)  

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการระยะถดัไป 
รวมทั้งหมด ระยะเร่งดว่น 

(เริ่มก่อสร้างปี 65)  
แผนระยะสั้น 
(ปี 66-70) 

แผนระยะยาว 
(ปี 71-80) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน      
จำนวน (โครงการ) 14 52 25 35 126 

งบประมาณ (ล้านบาท) 77.56 258.83 250.95 123.54 710.88 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - 0.91 0.05 2.47 3.43 

พื้นที่รับประโยชน ์(ไร่) 1,200 5,704 - 1,850 8,754 

ด้านที่ 6  การบริหารจัดการน้ำ       
จำนวน (โครงการ) 30 20 6 4 60 

งบประมาณ (ล้านบาท) 540.40 73.92 487.80 155.00 1,257.12 

ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) - - - - - 

พื้นที่รับประโยชน ์(ไร่) - - - - - 

 

3.4 แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุ่มน้ำ (Backbone Project)  
 

 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณา 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือกลุ่มของแผนงานโครงการประเภทเดียวกัน ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่
ในวงกว้าง ครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบล และมีค่าลงทุนค่อนข้างสูง จัดเป็นกลุ่มโครงการที่มีความสำคัญสูง 
(Backbone Project) โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 21 โครงการ ทั้งนี้แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญสูงส่วนใหญ่
จะอยู่ในแผนงานระยะสั้น ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-1  
 

3.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี  
 

 ในส่วนของการจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะเป็นการถ่ายทอดแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ไปสู่แผนปฏิบัติการฯใน ปี พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการฯในช่วง ปี พ.ศ. 
2566-2570  ของการดำเนินการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดย แผนปฏิบัติการฯใน 
ปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วยโครงการจำนวน 613 โครงการ และแผนปฏิบัติการฯในช่วง ปี พ.ศ.2566-2570 
ประกอบด้วยโครงการจำนวน 708 โครงการ รวมทั้งหมด 1,321 โครงการ รายละเอียดนำเสนอไว้ใน รายงาน
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี 
 



ล ำดับ ช่ือแผนงำน / โครงกำร / รำยกำร

ควำมสอดคล้อง
กลยุทธ์ หน่วยงำนหลัก ประเภทโครงกำร

LAT LONG ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ลุ่มน  ำสำขำ ปีท่ีเร่ิม ปีท่ีจบกำร

กับแผนแม่บทกำร

บริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน  ำ

อัตรำผันน  ำ

 / ระบำยน  ำ

(ลบ.ม./

วินำที)

 ป้องกันน  ำ

ท่วม (ไร่)

ระยะทำง

ขุดลอก

(กม.)
 ครัวเรือนรับ

ประโยชน์

(ครัวเรือน)

 พื นท่ี

ชลประทำน

เพ่ิมขึ น

(ไร่)

 พื นท่ี

รับประโยชน์ 

(ไร่)

 ควำมจุ

ท่ีเพ่ิมขึ น

(ล้ำน ลบ.ม.)

ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ระยะ

เร่งด่วน

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

1 โครงการจัดหาน ้าช่วยเหลือศูนย์การเรียน ราษฎรบ้านปาเกอะญอ ต้าบลป่าเด็ง อ้าเภอแก่งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี

ด้านท่ี 1 1.1.0 ชป. 01 จัดหาน ้าอุปโภคบริโภค/

ระบบประปา
12.63650 99.51106 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี แม่น ้าปราณบุรี - - - - - 500.0 0.0003          50.00 2565 2568

2 ปรับปรุงก้าลังผลิตน ้าประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ด้านท่ี 1 1.2.1 กปภ. 01 จัดหาน ้าอุปโภคบริโภค/

ระบบประปา
แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง - - - - - - 8.8        572.70 2566 2574

3 พัฒนาอ่างเก็บน ้าบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน ้า ด้านท่ี 2 2.4.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 11.23963 99.36279 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - 481 6850 13.29        840.00 2560 2566

4 พัฒนาอ่างเก็บน ้าล้าห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน ้า ด้านท่ี 2 2.4.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 13.03650 99.57890 แก่งกระจาน เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน - - - - 5,300 1.54        800.00 2562 2568
5 อ่างเก็บน ้าบ้านป่าละอู พร้อมระบบส่งน ้า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ด้านท่ี 2 2.4.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 12.51990 99.51270 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แม่น ้าปราณบุรี - - - 1095 - 6,490 10.46      1,132.00 2560 2565
6 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน ด้านท่ี 2 2.2.2 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 12.90850 99.62930 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน - - - - - - 53.063        157.00 2564 2568

7 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ด้านท่ี 2 2.2.2 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 13.19330 99.67010 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ห้วยแม่ประจัน - - - - - - 15        520.00 2565 2569

8 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าปราณบุรี ด้านท่ี 2 2.2.2 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 12.46360 99.79300 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แม่น ้าปราณบุรี - - - - - - 20          60.00 2565 2569

9 ปรับปรุงระบบคลองส่งน ้าโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝ่ังขวา  1/ ด้านท่ี 2 2.2.1 ชป.
12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
12.51990 99.51270 เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง - - - - - 113,646 -        200.00 2565 2570

10 ปรับปรุงคลองส่งน ้า 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายเก่า+สายใหม่) พร้อมอาคารประกอบ ด้านท่ี 2 2.2.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน 8.5 - 41.16 - - - -        150.00 2566 2570
11 เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าอ่างเก็บน ้าป่าแดงตอนล่าง ด้านท่ี 2 2.2.2 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 12.59740 99.51040 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี แม่น ้าปราณบุรี - - - - 1800 7.33          90.00 2565 2572

12 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื องต้น อ่างเก็บน ้าโป่งสามสิบตอนบน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้านท่ี 2
2.4.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า

11.1920 99.3358 ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่
- - - - - 8,000 9.42          30.00

2565 2572

13 ระบบส่งน ้าจากอ่างเก็บน ้าแก่งกระจานมายังพื นท่ี อ.ชะอ้า อ.หัวหิน (ระบบท่อส่งน ้าพร้อมอาคาร

ประกอบอ่างเก็บน ้าแก่งกระจาน-อ่างเก็บน ้าห้วยตะแปด)

ด้านท่ี 2 2.4.1 ชป. 09 ระบบส่งน ้า  อ.ชะอ้า อ.หัวหิน เพชรบุรี

,ประจวบคีรีขันธ์
แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน - - - - 4800 - 3          80.00 2565 2572

14 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอ่างเก็บน ้าสาริกา จังหวัดเพชรบุรี ด้านท่ี 2
2.4.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า

13.1295 99.6458 ยางน ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี ห้วยแม่ประจัน
- - - - -

10,000 11.83          30.00 2566 2574

15 พัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน ด้านท่ี 2 * 2.2.2 ชป. 07 แก้มลิง 13.25330 99.86070 ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง - - - - 3,000 15      2,193.40 2565 2576

16 โครงการเพ่ิมศักยภาพระบายน ้าเแมน ้าเพชรบุรีช่วงเหนือเข่ือนเพชร ด้านท่ี 3 3.1.2 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
12.89870 99.85010 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนบน - - 4 - - - -          70.00 2565 2566

17 โครงการประตูระบายน ้ากลางคลองระบายน ้า D9 กม.14+329 (ปตร.มาบปลาเค้า) 2/ ด้านท่ี 3 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า 12.95770 99.94390 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง - - 150 2000 -          50.00 2564 2566

18 โครงการบรรเทาอุทกภัยพื นท่ีลุ่มน ้าเพชรบุรีตอนล่าง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรี  2/ ด้านท่ี 3 135,256.25

ปรับปรุงคลองระบายน ้าหลาก D1 (แม่น ้าเพชรบุรี -ล้าห้วยยาง-อ่าวไทย) 550 ลบ.ม./วินาที 3.1.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 550 - 24 - - - -    13,723.00 2564 2567

คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝ่ังขวา RMC1 พร้อมอาคารประกอบ (RMC1-คลองระบายน ้าหลาก D1 ขุดใหม่) 3.3.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
เพชรบุรี แม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง 150 - 3.6 - - - -        200.00 2564 2569

19 โครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน 3/ ด้านท่ี 3 5,231.25

19.1 ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าโป่งสามสิบ 3.3.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -          45.00 2562 2565
19.2 ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าบ้านคลองลอย 3.3.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -          45.00 2562 2565
19.3 ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าบ้านวังน ้าเขียว 3.3.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -          45.00 2562 2565
19.4 ปรับปรุงฝายห้วยลึก 3.3.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -          20.00 2562 2565
19.5 ปตร.ปลายคลองบางสะพาน (ก้าลังด้าเนินการ) 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - - 250.00        2563 2565

19.6 ขุดขยายคลองบางสะพาน 3.1.2 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -        550.00 2563 2565

19.7 คลองผันน ้าคลองบางสะพาน 3.3.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ระบายน ้า
บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 520

- - - - - -
       165.00 2563 2565

19.8 ปตร.ทุ่งมะพร้าว 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 470 - - - - - -        285.00 2565 2566

19.9 ปตร.กลางคลองบางสะพาน 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 470 - - - - - -        133.97 2566 2569
19.10 ปตร.คลองวังกระจอง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 170 - - - - - -          23.95 2566 2570

19.11 ปตร.กลางคลองแม่ร้าพึง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 170 - - - - - -          84.00 2566 2570

19.12 ปตร.ปลายคลองแม่ร้าพึง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 162 - - - - - -          83.40 2566 2570

19.13 ขุดขายคลองแม่ร้าพึง 3.1.2 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -        670.00 2566 2570
19.14 คลองผันน ้าแม่ร้าพึง 3.3.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 170 - - - - 736        170.00 2566 2570

19.15 ปตร.คลองปัตตามัง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 250 - - - - - -          31.09 2567 2572
19.16 ขุดขยายคลองปัตตานัง 3.1.2 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 250 - - - - - -        455.00 2567 2572
19.17 ขุดขยายคลองเขาม้าร้อง 3.1.2 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 250 - - - - - -        176.00 2568 2573
19.18 ปตร.ปลายช่องลัดเขาม้าร้อง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 230 - - - - - -          89.00 2568 2573

19.19 ปตร.กลางคลองเขาม้าร้อง 3.3.2 ชป. 04 อาคารบังคับน ้า บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - - - - -          58.97 2568 2573
19.20 คลองผันน ้าเขาม้าร้อง 3.3.1 ชป. 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการ 11.20668 99.50792 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ 230 - 17000 - - -        430.00 2566 2573

20 พัฒนาอ่างเก็บน ้าบ้านคลองลอยล่าง ด้านท่ี 3 3.3.1 ชป. 03 อ่างเก็บน ้า 11.28660 99.40316 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ คลองบางสะพานใหญ่ - - - 423 8600 - 17.46        950.00 2566 2574

21 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม การพัฒนาพื นท่ีบึงบัว ในเขตพื นท่ีชุ่มน ้า

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ด้านท่ี 4 4.4.0

ชป. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ คลองเขาแดง
- - - - - 100,000 -          50.00

2566 2572

หมายเหตุ : โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหินนอกจากมีผลประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งน ้าอุปโภคบริโภคให้กับโครง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามในอนาคต

ตำรำงท่ี 3.4-1 แผนกำรพัฒนำโครงกำรท่ีมีควำมส ำคัญสูง (Backbone Project) 
วงเงิน

โครงกำร 

(ล้ำนบำท)

แผนงำนโครงกำร (Road Map) ปี 2565-2580

ระยะสั น ระยะยาว

ผลสัมฤทธ์ิ

ศึกษาความเหมาะสม

ศึกษา/พิจารณา ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ส ารวจ-ออกแบบ

กระบวนการมีส่วนร่วม

จัดหาที่ดิน

ก่อสร้าง

60

62

64

64

64

64
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 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-1 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

บทที่ 4 
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ  

 

4.1 คำนำ 
 

 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจโครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ค่าตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ (Multiplier) ได้แก่ ตัวคูณทวีการผลิตและตัว
คูณทวีด้านรายได้ ซึ่งค่าตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 
แบบ 26X26 สาขาการผลิต ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    

4.2 โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ระจวบคีรีขันธ์ 
 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ทั้ง 6 ด้าน มีจำนวนโครงการรวม 
2,427 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 75,751 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว 
(ปี 2561-2564) 685 โครงการ งบประมาณ 21,521 ล้านบาท โครงการตามแผนระยะเร่งด่วน (ปี 2565) 
613 โครงการ งบประมาณ 8,179 ล้านบาท โครงการตามแผนระยะสั้น (ปี 2566-2570) 708 โครงการ 
งบประมาณ 33,217 ล้านบาท โครงการตามแผนระยะยาว (ปี 2571-2580) 421 โครงการ งบประมาณ 
12,834 ล้านบาท รายละเอียดโครงการและงบประมาณตามแผนหลักฯ แสดงในตารางท่ี 4.2-1   

 

ตารางท่ี 4.2-1 โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  

โครงการ/งบประมาณ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

  ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 รวม 

โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว (ป ี2561-2564)        

   จำนวน (โครงการ)  34 479 124 4 14 30 685 

   งบประมาณ (ล้านบาท)  152 11,384 9,364 3 78 540 21,521 

แผนระยะเร่งดว่น (ป ี2565)        

   จำนวน (โครงการ)  50 371 95 25 52 20 613 

   งบประมาณ (ล้านบาท)  734 4,728 2,062 322 259 74 8,179 

แผนระยะสั้น (ปี 2566-2570)        

   จำนวน (โครงการ)  131 439 67 40 25 6 708 

   งบประมาณ (ล้านบาท)  451.1 11,201 17,407 3,420 250.95 487.8 33,217 

แผนระยะยาว (ปี2571-2580)        

   จำนวน (โครงการ)  1 314 43 24 35 4 421 

   งบประมาณ (ล้านบาท)  400 6,036 3,248 2871.5 123.538 155 12,834 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-2 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ตารางท่ี 4.2-1 โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ต่อ) 

โครงการ/งบประมาณ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

  ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 ด้านที่ 6 รวม 

รวมทั้งลุ่มน้ำฯ        

   จำนวน (โครงการ)  216 1,603 329 93 126 60 2,427 

   งบประมาณ (ล้านบาท)  1,737 33,349 32,081 6,616 711 1,257 75,751 
หมายเหต ุ:  ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  
 ด้านที่ 3 การจัดการ น้ำท่วมและอุทกภัย  ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
 ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน  
 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 
 

4.3 ตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ 
 

ตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ ทำให้ทราบขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขั้นสุดท้าย สาขาเศรษฐกิจใดที่มีค่าตัวคูณทวีสูงจะเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มี
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าสาขาเศรษฐกิจที่มีค่าตัวคูณทวีต่ำ ดังนั้น การกระตุ้นให้ระบบ
เศรษฐกิจมีการขยายตัวจึงต้องเลือกสาขาเศรษฐกิจที่มีค่าตัวคูณทวีสูงเพราะจะก่อให้เกิดการเพ่ิมผลผลิต 
การขยายตัวของการจ้างงานและการเพิ่มขึ้นของรายได้ (ตารางท่ี 4.3-1) 

 

 4.3.1 ตัวคูณทวีผลผลิต (Output Multiplier) 
 

 ตัวคูณทวีผลผลิต ใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาเศรษฐกิจใด
สาขาเศรษฐกิจหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของผลผลิตในทุกสาขา
อย่างไร ตัวคูณทวีผลผลิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ตัวคูณทวีผลผลิตเชื่อมโยงไปข้างหลังและตัวคูณทวี
ผลผลิตเชื่อมโยงไปข้างหน้า  

 (1) ตัวคูณทวีผลผลิตเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage Output Multiplier) 
 

  ตัวคูณทวีผลผลิตเชื่อมโยงไปข้างหลัง พิจารณาการขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์ข้ันสุดท้าย ว่าต้องการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจต่างๆ อย่างไร 
เช่น อุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้น ทำให้การผลิตของสาขาการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นและ
ต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มข้ึน เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต เหล็กเส้น และสี เป็นต้น    

 (2) ตัวคูณทวีผลผลิตเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage Output Multiplier) 
  เป็นการวิเคราะห์การขยายตัวของความต้องการของสาขาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรม

ต่อเนื่องที่ ใช้ผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจนั้นๆ เป็นปัจจัยการผลิต เช่น อุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขา
อสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื่องในการผลิตที่ใช้ผลผลิตของสาขาอสังหาริมทรัพย์เป็น
วัตถุดิบเพ่ิมข้ึน เช่น สาขาการประกันภัย และการโฆษณา เป็นต้น  



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-3 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

 4.3.2 ตัวคูณทวีรายได้ (Income Multiplier)  
 

 ตัวคูณทวีรายได้ใช้วัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขั้นสุดท้าย ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตในแต่ละสาขาเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานและรายได้ ตัวอย่างเช่น 
การลงทุนในสาขาการก่อสร้างทำให้เกิดการจ้างงานโดยตรงในสาขาการก่อสร้าง ทำให้ผู้ที่ทำงานในสาขานี้ 
(Wd) มีรายได้ และยังเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนที่เชื่อมโยงกับสาขาก่อสร้าง (Wid)  

 

ตารางท่ี 4.3-1 ตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ 
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

สาขาการผลิต

ไปข้างหนา้ () ไปข้างหลัง (α) Wd wid

1. การเกษตร 2.5454 1.4882 0.2148 0.2728

2. การปศุสัตว์ 1.4895 2.1050 0.1009 0.2190

3. การป่าไม้ 1.1287 1.3911 0.3555 0.4074

4. การประมง 1.2985 1.7707 0.1053 0.1666

5. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 2.6003 1.5621 0.1695 0.2621

6. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 2.4308 2.2071 0.0718 0.2306

7. อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและยาสูบ 1.2911 1.6700 0.0597 0.1361

8. การผลิตผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 1.7118 2.0269 0.1019 0.2090

9. การผลิตกระดาษและการพิมพ์ 1.6820 1.6700 0.0875 0.1539

10. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 3.7700 1.7405 0.0998 0.1751

11. การผลิตผลิตภัณฑ์จากน  ามัน 2.9197 1.3010 0.0157 0.0601

12. การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 1.4403 1.9975 0.0695 0.1897

13. การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ 1.6794 2.0083 0.0916 0.2224

14. การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ 2.1462 1.8633 0.0762 0.1656

15. การผลิตและการแปรรูปโลหะ 1.2086 1.5942 0.0818 0.1368

16. การผลิตเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 2.7267 1.6513 0.0543 0.0972

17. การผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าอ่ืน ๆ 1.7328 1.7898 0.0989 0.1813

18. การไฟฟ้าและการประปา 2.7514 1.8241 0.1193 0.2393

19. การก่อสร้าง 1.0421 2.0763 0.0791 0.2027

20. การค้าส่งและการค้าปลีก 1.4570 1.3313 0.1830 0.2333

21. ภัตตาคารและโรงแรม 1.1098 2.0897 0.1100 0.2386

22. การขนส่งและการส่ือสาร 1.9665 1.9237 0.1407 0.2414

23. การธนาคารและการประกันภัย 1.9653 1.4804 0.2584 0.3458

24. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 1.1011 1.3472 0.0939 0.1617

25. การบริการ 2.1685 1.5604 0.4198 0.4975

26. กิจกรรมที่ไม่สามารถระบุได้ 1.1815 2.1609 0.0622 0.1986

ที่มา : ที่ปรึกษา

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิตารางข้างต้น ห้ามคัดลอกหรือน าไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต

ตัวคูณทวีผลผลิต ตัวคูณทวีรายได้
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-4 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

 

4.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจประเมินจากโครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2,427 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 75,751 ล้านบาท ใน
มุมมองด้านเศรษฐกิจ การใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซ่ึงเป็นแหล่งงานทำให้เกิดรายได้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

ในตารางตัวคูณทวีทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 4.3-1) การพัฒนาโครงการตามแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์จัดอยู่ในสาขาการก่อสร้าง1 ลำดับที่ 19 ผลการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนหลักฯ โดยใช้ค่าตัวคูณทวี 2 ประเภท คือ ตัวคูณทวี
ด้านผลผลิตและตัวคูณทวีด้านรายได้นำเสนอตามลำดับดังนี้      

 

 4.4.1 ตัวคูณทวีด้านผลผลิต (Output Multiplier) 
  

  ตัวคูณทวีด้านผลผลิตสาขาการก่อสร้างเชื่อมโยงไปข้างหลัง2 เท่ากับ 2.0763 เชื่อมโยงไป
ข้างหน้า3 เท่ากับ 1.0421 อธิบายได้ว่าการลงทุนสาขาการก่อสร้าง 1 บาทส่งผลให้การผลิตในทุกสาขาการ
ผลิตที่ถูกใช้เป็นปัจจัยการผลิตของสาขาการก่อสร้างขยายตัว 2.0763 เท่าของเงินลงทุน 1 บาท และทุก
สาขาการผลิตที่ใช้ผลผลิตจากสาขาการก่อสร้างเป็นปัจจัยการผลิตจะขยายตัว 1.0421 เท่าของเงินลงทุน 1 
บาท 
  การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยตัวคูณทวีด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมของแผน
หลักหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2,427 โครงการ 
งบประมาณ 75,751 ล้านบาท จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างโครงการเป็นเงิน
รวม 236,223 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 78,941 ล้านบาท และผลกระทบ
ด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 157,283 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.4.1-1) 

 
1  ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตรูปแบบ 180x180 โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -

ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในสาขาการผลิตที่ 140 คือ การก่อสร้างงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้ สาขานี้ประกอบด้วยการ
ก่อสร้างและต่อเติมงานบริการสาธารณะทางด้านเกษตรและป่าไม้ เช่น การก่อสร้างเขื่อนและโครงการชลประทาน เป็นต้น  

2  สาขาเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยการผลิตในการก่อสร้าง ได้แก่ สาขาการก่อสร้าง สาขาการค้า สาขาการขนส่ง สาขาเศรษฐกิจที่ผลิตวัสดุก่อสร้าง 
เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต ยิปซัม กระเบื้อง อิฐ และสาขาการเกษตร  

3   สาขาเศรษฐกิจที่ใช้สาขาการก่อสร้างเป็นปัจจัยการผลิต ได้แก่ สาขาด้านบริการ เช่น ตัวแทน นายหน้าการเช่า ซ้ือ ขาย หรือประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ สาขาบริการอื่นๆ เช่น กลุ่มสถาปนิก วิศวกรและมัณฑนากรที่ออกแบบและตกแต่ง สาขาการพิมพ์ เช่น การผลิตสื่อ
โฆษณาต่างๆ และสาขาการประกันภัย 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-5 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ตารางท่ี 4.4.1-1 การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลผลิต 
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุร-ีประจวบคีรีขันธ์ 

 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ ์

ผลกระทบตัวคูณทวีด้านผลผลิต 

แผนงาน จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ไปข้างหน้า  (b) ไปขา้งหลัง  (α) รวม 

โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว  (ปี 2561-2564)    

ด้านท่ี 1 34 152 158 315 473 

ด้านท่ี 2 479 11,384 11,863 23,637 35,500 

ด้านท่ี 3 124 9,364 9,758 19,443 29,201 

ด้านท่ี 4 4 3 3 6 10 

ด้านท่ี 5 14 78 81 161 242 

ด้านท่ี 6 30 540 563 1,122 1,685 

รวม (1) 685 21,521 22,427 44,684 67,110 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี 2565)     

ด้านท่ี 1 50 734 765 1,524 2,290 

ด้านท่ี 2 371 4,728 4,927 9,817 14,744 

ด้านท่ี 3 95 2,062 2,149 4,281 6,429 

ด้านท่ี 4 25 322 336 669 1,005 

ด้านท่ี 5 52 259 270 537 807 

ด้านท่ี 6 20 74 77 153 231 

รวม (2) 613 8,179 8,523 16,982 25,505 

แผนระยะสั้น (ปี 2566-2570)  - - - 
ด้านท่ี 1 131 451.08485 470 937 1,407 

ด้านท่ี 2 439 11,201 11,673 23,257 34,930 

ด้านท่ี 3 67 17,407 18,139 36,141 54,281 

ด้านท่ี 4 40 3,420 3,564 7,100 10,664 

ด้านท่ี 5 25 250.95 262 521 783 

ด้านท่ี 6 6 487.8 508 1,013 1,521 

รวม  (3) 708 33,217 34,616 68,969 103,585 

แผนระยะยาว (ปี2571-2580)  - - - 
ด้านท่ี 1 1 400 417 831 1,247 

ด้านท่ี 2 314 6,036 6,290 12,532 18,822 

ด้านท่ี 3 43 3,248 3,385 6,745 10,130 

ด้านท่ี 4 24 2871.5 2,992 5,962 8,954 

ด้านท่ี 5 35 123.5 129 257 385 

ด้านท่ี 6 4 155 162 322 483 

รวม  (4) 421 12,834 13,375 26,648 40,023 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-6 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ตารางท่ี 4.4.1-1 การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลผลิต 
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นทีลุ่่มน้ำเพชรบุร-ีประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ ์

ผลกระทบตัวคูณทวีด้านผลผลิต 

แผนงาน จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ไปข้างหน้า  (b) ไปข้างหลัง  (α) รวม 

รวมพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ์ - - - 
ด้านท่ี 1 216 1,737 1,810 3,606 5,416 

ด้านท่ี 2 1603 33,349 34,753 69,243 103,996 

ด้านท่ี 3 329 32,081 33,432 66,610 100,041 

ด้านท่ี 4 93 6,616 6,895 13,737 20,632 

ด้านท่ี 5 126 711 741 1,476 2,217 

ด้านท่ี 6 60 1,257 1,310 2,610 3,920 

รวม  (1+2+3+4) 2,427 75,751 78,941 157,283 236,223 
ที่มา : ที่ปรึกษา 
 

  โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วปี 2561-2564 จำนวน 685 โครงการ งบประมาณ 21,521  
ล้านบาท มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่างก่อสร้างรวม 67,110 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้าน
ผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 22,427 ล้านบาท และผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 44,684 
ล้านบาท  
  แผนระยะเร่งด่วน ปี 2565 จำนวน 613 โครงการ งบประมาณ 8,179 ล้านบาท มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างรวม 25,505 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยง
ไปข้างหน้า 8,523 ล้านบาทและผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 16,982 ล้านบาท  
  แผนระยะสั้นปี 2566-2570 จำนวน 708 โครงการ งบประมาณ 33,217 ล้านบาท จะทำ
ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างรวม 103,585 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต
ที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 34,616 ล้านบาทและผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 68,969 ล้านบาท  
  แผนระยะยาวปี 2571-2580 จำนวน 421 โครงการ งบประมาณ 12,834 ล้านบาท จะทำ
ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงการก่อสร้างรวม 40,023 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต
ที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า 13,375 ล้านบาท และผลกระทบด้านผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง 26,648 ล้านบาท  
 

 4.4.2 ตัวคูณทวีด้านรายได้ (Income Multiplier)  
 

  การประเมินผลกระทบด้านรายได้ (ตารางที่  4.4.2-1) พบว่า ในภาพรวมของแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2,427 โครงการ 
งบประมาณ 75,751 ล้านบาท จะเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาการก่อสร้าง 5,992 ล้านบาท และใน



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-7 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ทุกสาขาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสาขาการก่อสร้างทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 15,355 ล้านบาท รวมมูลค่า
ผลกระทบที่เกิดจากตัวคูณทวีด้านรายได้ 21,347 ล้านบาท  
  โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วในปี 2561 -2564 จำนวน 685 โครงการ งบประมาณ 
21,521 ล้านบาท จะเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานในสายการก่อสร้าง 1,702 ล้านบาท และในทุกสาขาที่
เชื่อมโยงทั้งทางตรงและโดยอ้อม 4,362 ล้านบาท รวมมูลค่าผลกระทบด้านรายได้ 6,065 ล้านบาท 
  แผนระยะเร่งด่วน ปี  2565 จำนวน 613 โครงการ งบประมาณ 8 ,179 ล้านบาท  
เพ่ิมรายได้ให้ผู้ที่ทำงานสาขาการก่อสร้าง 647 ล้านบาท และในทุกสาขาที่เชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
1,658 ล้านบาท รวมผลกระทบด้านรายได้ 2,305 ล้านบาท 
  แผนระยะสั้นปี 2566-2570 จำนวน 708 โครงการ งบประมาณ 33,217 ล้านบาท จะเพ่ิม
รายได้ให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาการก่อสร้าง 2,627 ล้านบาท และในทุกสาขาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสาขา
การก่อสร้างทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 6,733 ล้านบาท รวมมูลค่าผลกระทบด้านรายได้ 9,361 ล้านบาท 
  แผนระยะยาวปี  2571-2580 จำนวน 421 โครงการ งบประมาณ 12,834 ล้านบาท  
จะเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาการก่อสร้าง 1,015 ล้านบาท และในทุกสาขาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ
สาขาการก่อสร้างทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 2,602 ล้านบาท รวมมูลค่าผลกระทบด้านรายได้ 3,617 ล้านบาท 

 

ตารางท่ี 4.4.2-1 การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านรายได ้
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบตัวคูณทวีด้านรายได้ 

แผนงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) Wd Wid รวมผลกระทบด้านรายได้ 

โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว  (ปี 2561-2564)    

ด้านท่ี 1 34 152 11.99 31 43 

ด้านท่ี 2 479 11,384 900.47 2,308 3,208 

ด้านท่ี 3 124 9,364 740.71 1,898 2,639 

ด้านท่ี 4 4 3 0.24 1 1 

ด้านท่ี 5 14 78 6.13 16 22 

ด้านท่ี 6 30 540 42.75 110 152 

รวม (1) 685 21,521 1,702 4,362 6,065 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี 2565)     

ด้านท่ี 1 50 734 58.08 149 207 

ด้านท่ี 2 371 4,728 374.00 958 1,332 

ด้านท่ี 3 95 2,062 163.08 418 581 

ด้านท่ี 4 25 322 25.48 65 91 

ด้านท่ี 5 52 259 20.47 52 73 

ด้านท่ี 6 20 74 5.85 15 21 

รวม (2) 613 8,179 647 1,658 2,305 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-8 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ตารางท่ี 4.4.2-1 การประเมินผลกระทบของตัวคูณทวีด้านรายได ้
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบตัวคูณทวีด้านรายได้ 

แผนงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) Wd Wid รวมผลกระทบด้านรายได้ 

แผนระยะสั้น (ปี 2566-2570)     

ด้านท่ี 1 131 451.08485 35.68 91 127 

ด้านท่ี 2 439 11,201 886.02 2,270 3,157 

ด้านท่ี 3 67 17,407 1,376.86 3,528 4,905 

ด้านท่ี 4 40 3,420 270.49 693 964 

ด้านท่ี 5 25 250.95 19.85 51 71 

ด้านท่ี 6 6 487.8 38.58 99 137 

รวม  (3) 708 33,217 2,627 6,733 9,361 

แผนระยะยาว (ปี2571-2580)     

ด้านท่ี 1 1 400 31.64 81 113 

ด้านท่ี 2 314 6,036 477.44 1,223 1,701 

ด้านท่ี 3 43 3,248 256.95 658 915 

ด้านท่ี 4 24 2871.5 227.14 582 809 

ด้านท่ี 5 35 123.5 9.77 25 35 

ด้านท่ี 6 4 155 12.26 31 44 

รวม  (4) 421 12,834 1,015 2,602 3,617 

รวมพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ์     

ด้านท่ี 1 216 1,737 137 352 489 

ด้านท่ี 2 1603 33,349 2,638 6,760 9,398 

ด้านท่ี 3 329 32,081 2,538 6,503 9,040 

ด้านท่ี 4 93 6,616 523 1,341 1,864 

ด้านท่ี 5 126 711 56 144 200 

ด้านท่ี 6 60 1,257 99 255 354 

รวม  (1+2+3+4) 2,427 75,751 5,992 15,355 21,347 
ที่มา : ที่ปรึกษา 
หมายเหตุ : Wd หมายถึง สาขาการก่อสร้าง 
  Wid หมายถึง ทุกสาขาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสาขาการก่อสร้างทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-9 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

 4.4.3 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
 

  ในภาพรวมโครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -
ประจวบคีรีขันธ์ 2,427 โครงการ ใช้เงินลงทุน 75,751 ล้านบาท มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 257,570 
ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต 236,223 ล้านบาทและผลกระทบด้านรายได้ 21,347 ล้านบาท 
  ระดับแผนงาน พบว่า โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว (ปี 2561 -2564) จำนวน 685 
โครงการ ใช้เงินลงทุน รวม 21,521 ล้านบาท มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวม 73 ,175 ล้านบาท  
เป็นผลกระทบด้านผลผลิต 67,110 ล้านบาท และเป็นผลกระทบด้านรายได้ 6,065 ล้านบาท (ตารางที่ 
4.4.3-1) 
  แผนงานระยะเร่งด่วน (ปี 2565) จำนวน 613 โครงการ ใช้เงินลงทุนรวม 8,179 ล้านบาท 
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 27,810 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต 25,505 ล้านบาทและ
ผลกระทบด้านรายได้ 2,305 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.4.3-1) 
  แผนระยะสั้น (ปี 2566-2570) จำนวน 708 โครงการ ใช้เงินลงทุนรวม 33,217 ล้านบาท  
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 112,946 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต 103,585 ล้านบาท และ
ผลกระทบด้านรายได้ 9,361 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.4.3-1) 
  แผนระยะยาว (ปี2571-2580) จำนวน 421 โครงการ ใช้เงินลงทุนรวม 12,834 ล้านบาท  
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 43,639 ล้านบาท เป็นผลกระทบด้านผลผลิต 40,023 ล้านบาท และ
ผลกระทบด้านรายได้ 3,617 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.4.3-1) 
 

ตารางที่ 4.4.3-1 ผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลิตและด้านรายได้ 
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ ์

ผลกระทบตัวคูณทวี  
(ล้านบาท) 

แผนงาน จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

ด้านผลผลิต ด้านรายได้ รวม 

โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว  (ปี 2561-2564)       
ด้านท่ี 1 34 152 473 43 515 

ด้านท่ี 2 479 11,384 35,500 3,208 38,708 

ด้านท่ี 3 124 9,364 29,201 2,639 31,840 

ด้านท่ี 4 4 3 10 1 10 

ด้านท่ี 5 14 78 242 22 264 

ด้านท่ี 6 30 540 1,685 152 1,837 

รวม (1) 685 21,521 67,110 6,065 73,175 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-10 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

ตารางที่ 4.4.3-1 ผลกระทบของตัวคูณทวีด้านผลิตและด้านรายได้ 
โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-

ประจวบคีรีขันธ ์
ผลกระทบตัวคูณทวี  

(ล้านบาท) 

แผนงาน จำนวนโครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท)  

ด้านผลผลิต ด้านรายได้ รวม 

แผนระยะเร่งด่วน (ปี 2565)         
ด้านท่ี 1 50 734 2,290 207 2,497 
ด้านท่ี 2 371 4,728 14,744 1,332 16,077 
ด้านท่ี 3 95 2,062 6,429 581 7,010 
ด้านท่ี 4 25 322 1,005 91 1,095 
ด้านท่ี 5 52 259 807 73 880 
ด้านท่ี 6 20 74 231 21 251 
รวม (2) 613 8,179 25,505 2,305 27,810 

แผนระยะสั้น (ปี 2566-2570)        
ด้านท่ี 1 131 451.08485 1,407 127 1,534 
ด้านท่ี 2 439 11,201 34,930 3,157 38,087 
ด้านท่ี 3 67 17,407 54,281 4,905 59,186 
ด้านท่ี 4 40 3,420 10,664 964 11,627 
ด้านท่ี 5 25 250.95 783 71 853 
ด้านท่ี 6 6 487.8 1,521 137 1,659 
รวม  (3) 708 33,217 103,585 9,361 112,946 

แผนระยะยาว (ปี2571-2580)        
ด้านท่ี 1 1 400 1,247 113 1,360 
ด้านท่ี 2 314 6,036 18,822 1,701 20,523 
ด้านท่ี 3 43 3,248 10,130 915 11,045 
ด้านท่ี 4 24 2871.5 8,954 809 9,764 
ด้านท่ี 5 35 123.5 385 35 420 
ด้านท่ี 6 4 155 483 44 527 
รวม  (4) 421 12,834 40,023 3,617 43,639 

รวมพื้นที่ลุม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ์        
ด้านท่ี 1 216 1,737 5,416.35 489.46 5,905.81 
ด้านท่ี 2 1603 33,349 103,996 9,398 113,394 
ด้านท่ี 3 329 32,081 100,041 9,040 109,082 
ด้านท่ี 4 93 6,616 20,632 1,864 22,497 
ด้านท่ี 5 126 711 2,217 200 2,417 
ด้านท่ี 6 60 1,257 3,920 354 4,274 

รวม  (1+2+3+4) 2,427 75,751 236,223 21,347 257,570 
ที่มา : ท่ีปรึกษา 



   
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ี

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4-11 บทที่ 4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  ความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ 

 4.4.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของโครงการตามแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

  

   การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการตามแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2,427 โครงการ ใช้เงิน
ลงทุน 75,751 ล้านบาท มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 257,570 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน4 (ROI) 3.4 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาทของโครงการ สามารถสร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 3.4 บาท สรุปได้ว่า แผนงาน/โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพ้ืนที่ลุ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและมีความคุ้มค่าในการลงทุน 

 
4  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI)  คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเปรียบเทียบเปน็อัตราส่วนระหว่าง

เงินลงทนุกับผลตอบแทนที่เกิดจากเงินลงทุน 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-1 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

บทที่ 5 
การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

5.1 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) 
 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) เมื่อวันที่ 6-7 
สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ 
แนวทางและวิธีการศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ในพ้ืนที่ และผู้ที่สนใจโครงการ การประชุมแบ่งออกเป็น 2 เวท ี(รูปที่ 5.1-1) ได้แก่  
 -  เวทีที่ 1 ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 
คน 
 -  เวทีที่ 2 ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 
116 คน 
 หลังจากท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 : เสนอให้พิจารณาปัญหาด้านการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากสภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่ที่มีลักษณะลาดเทจากด้านทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ทำให้น้ำในพื้นที่มุ่งลงสู่ทะเล
ทั้งหมด ถนนเพชรเกษมที่ใช้สัญจรจึงกลายเป็นตัวกั้นการระบายของน้ำ ทั้งนี้จากการสำรวจช่องทางน้ำ 
(สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม) ในปัจจุบัน พบว่าทิศทางการไหลของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
 ประเด็นที่ 2 : มีข้อกังวลเกี่ยวกับเส้นทางการระบายน้ำของถนนเพชรเกษมในบางพื้นที่ถูกบุกรุก 
เช่น ในพ้ืนที่ชะอำ และหัวหิน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่รับน้ำในอดีตมาเป็นพ้ืนที่ชุมชน รวมไปถึงการ
ก่อสร้างรถไฟรางคู่ ทำให้เกิดปัญหาต่อทิศทางการไหลของน้ำ 
 ประเด็นที ่ 3 : เสนอให้พิจารณาปัญหาด้านคุณภาพน้ำ โดยปัจจุบันในพื ้นที ่เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบให้มีการระบายน้ำที่ผ่าน
การบำบัดแล้วลงหน้าหาด ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี นอกจากนี้ระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เป็นแบบ
ระบบท่อน้ำเสียรวมกับท่อน้ำฝน ทำให้เมื่อมีฝนตกลงมาจำเป็นต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำฝนหลากไม่ให้
เกิดการท่วมขัง ซึ่งน้ำที่ระบายออกจะมีน้ำเสียปนออกไปด้วย ดังนั้นจึงควรมีการเพ่ิมสถานีสูบน้ำฝน เพ่ือใช้
ผันน้ำและระบายน้ำออก 
 ประเด็นที่ 4 : มีข้อกังวลเกี่ยวกับการระบายน้ำหลาก เนื่องจากในปี 2560 พื้นที่ตำบลชัยเกษม 
อำเภอบางสะพาน เกิดอุทกภัยทำให้สะพานในพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย ปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมและขยาย
สะพานจาก 60 เมตร เป็น 100 เมตร แต่บริเวณถนนเพชรเกษมยังไม่มีการขยายสะพานเพ่ิมเติม ในอนาคต
หากเกิดน้ำหลากอาจจะทำให้บริเวณดังกล่าวไม่สามารถระบายน้ำได้ทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลต่อตำบลธงชัย ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได ้

  



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-2 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 

   

   

ก)  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) เวทีท่ี 1 
 

   

   

ข)  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) เวทีท่ี 2 
 

รูปที่ 5.1-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) 
ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 

 

 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-3 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 ประเด็นที่ 5 : เสนอให้พิจารณาก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กในพื้นที่บางสะพาน  แทนการ
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสม และเพื่อลดแรงต่อต้านจากประชาชน
ในพ้ืนที่ ทั้งนี้อยากให้มีการก่อสร้างฝาย ทำนบน้ำ แหล่งเก็บกักขนาดเล็ก เพ่ือช่วยชะลอน้ำ และช่วยเก็บกัก
น้ำไว้ในพื้นท่ีให้มากขึ้น 
 ประเด็นที่ 6 : มีข้อกังวลเกี่ยวกับการบุกรุกคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน จึงอยากให้มีการ
สำรวจคลองทุกคลองในพื้นที่เพื่อสำรวจดูแนว แก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ และมีข้อกังวลเกี่ยวกับแผนการ
ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ (นครปฐม-ชะอำ) จะทำให้พ้ืนที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย ถูกขนาบด้วย
มอเตอร์เวย์ (นครปฐม-ชะอำ) และรถไฟรางคู่ ส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมเนื่องจากไม่มีช่องทางการระบายน้ำ 
 ประเด็นที่ 7 : เสนอให้มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ เนื่องจากปัจจุบันการขออนุญาตใช้
พ้ืนที่มีความยุ่งยาก ล่าช้า และซ้ำซ้อน   
 ประเด็นที่ 8 : เสนอให้พิจารณาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อย เนื่องจากประตูระบายน้ำ
บ้านน้อยที่ใช้ในการระบายน้ำออกสู่ทะเล มีบานประตูขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำได้น้อย  นอกจากนี้การเกิด
อุทกภัยในพื้นท่ียังมีสาเหตุมาจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ซึ่งมีการถมท่ีทับคลองระบายน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเล 

 นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการศึกษา SEA ต่อไป ที่ปรึกษามีการสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
 1) ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค  ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าปัจจุบันในพื้นที่ยังมีน้ำ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี ดังนี้ 
 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 
1. เพชรบุรี เมืองเพชรบุร ี ไรส่้ม  เวียงคอย 
 เขาย้อย เขาย้อย  ทับคาง  หนองชุมพล  หนองชุมพลเหนือ  ห้วยท่าช้าง 
 บ้านลาด ไร่มะขาม  ห้วยลึก 

 บ้านแหลม บางขุนไทร  บางครก  ท่าแร้งออก  ปากทะเล 
 แก่งกระจาน ป่าเด็ง 

 ท่ายาง ท่าคอย 
 ชะอำ สามพระยา  บางเก่า  ไร่ใหม่พัฒนา 
2. ประจวบคีรีขันธ ์ เมืองประจวบครีีขันธ ์ คลองวาฬ  เกาะหลัก  อ่าวน้อย  ห้วยทราย 
 ทับสะแก ทับสะแก  นาหูกวาง  ห้วยยาง  แสงอรุณ 

 บางสะพาน พงศ์ประศาศน์  ร่อนทอง  ธงชัย  ทองมงคล  แม่รำพึง 
 บางสะพานน้อย ทรายทอง 
 กุยบุร ี หาดขาม 

 สามร้อยยอด สามร้อยยอด  ศิลาลอย 
3. ราชบุรี ปากท่อ ทุ่งหลวง  ดอนทราย 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-4 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 2) ด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่ามีความ
ต้องการให้ขุดลอก/ เพ่ิมความจุแหล่งน้ำเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ให้ทำการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ำ/ ระบบชลประทานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก/ น้ำบาดาล เพื่อกระจายน้ำไปสู่
พื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงควรมีการพัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยง เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเสริมความม่ันคงของน้ำดิบให้แก่พ้ืนที่ได้ในอนาคต  
  สำหรับพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำภาคการผลิต ได้แก่ 

รายละเอียด พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนนำ้ 

1. พ้ืนท่ีทีข่าดแคลนน้ำภาคการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.บางจาน ต.บ้านกุ่ม ต.นาพันสาม ต.เวียงคอย ต.หนองพลับ  
ต.ไร่ส้ม (อ.เมืองฯ) 

- ต.ทับคาง ต.หนองชุมพล ต.ห้วยท่าช้าง ต.สระพัง (อ.เขาย้อย) 

- ต.บ้านทาน ต.ไร่มะขาม ต.สมอพลือ ต.ห้วยลึก ต.หนองกระปุ 
(อ.บ้านลาด) 

- ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร ต.ท่าแร้งออก (อ.บ้านแหลม) 

- ต.ท่าไม้รวก (อ.ท่ายาง) 

- ต.บางเก่า ต.ไร ่ใหม่พัฒนา ต.สามพระยา ต.หนองศาลา  
ต.ห้วยทรายเหนือ (อ.ชะอำ) 

- ต.ป่าเด็ง (อ.แก่งกระจาน) 

- ต.หนองหญ้าปล้อง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ ต.ยางน้ำกลัดใต้        
(อ.หนองหญ้าปล้อง) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ ต.อ่าวน้อย  
ต.ห้วยทราย (อ.เมืองฯ) 

- ต.หาดขาม (อ.กุยบุรี) 

- ต.ทับสะแก ต.นาหูกวาง ต.ห้วยยาง ต.แสงอรุณ (อ.ทับสะแก) 

- ต.ทองมงคล ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม (อ.บางสะพาน) 

- ต.ทรายทอง (อ.บางสะพานน้อย) 

- ต.สามร้อยยอด ต.ศิลาลอย (อ.สามร้อยยอด) 

- ต.เขาจ้าว (อ.ปราณบุรี) 

- ต.หัวหิน ต.บึงนคร (อ.หัวหิน) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.ทุ่งหลวง ต.ดอนทราย (อ.ปากท่อ) 

จังหวัดชุมพร 

- ต.เขาไชยราช (อ.ปะทิว) 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-5 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

รายละเอียด พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนนำ้ 

2. พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ำภาคการท่องเที่ยว 

 

จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม) 

- ต.ชะอำ ต.เขาใหญ่ (อ.ชะอำ) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ ์ต.เกาะหลัก ต.คลองวาฬ (อ.เมืองฯ) 

- ต.ทับสะแก ต.ห้วยยาง ต.แสงอรุณ (อ.ทับสะแก) 

- ต.ชัยเกษม ต.ธงชัย ต.ร่อนทอง ต.แม่รำพึง (อ.บางสะพาน) 

- ต.เขาแดง ต.หาดขาม (อ.กุยบุรี) 

- ต.สามร้อยยอด (อ.สามร้อยยอด) 

- ต.หินเหล็กไฟ (อ.หัวหิน) 

3. พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ำภาคอุตสาหกรรม  จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.เขาย้อย (อ.เขาย้อย) 

- ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ทับสะแก (อ.ทับสะแก) 

- ต.หนองตาแต้ม (อ.ปราณบุรี) 

- ต.หัวหิน ต.หนองพลับ (อ.หัวหิน) 
 

 3) ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  สาเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำ และมีสาเหตุมาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ถนน รางรถไฟ เมื่อสอบถาม
ถึงความต้องการในการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าต้องการให้ขุดลอก/ 
ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ และให้ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบายน้ำในหน้าฝน นอกจากนี้เห็นควรให้มีระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง และมีความ
ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงในการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 

  

(ก) ความคิดเห็นต่อสาเหตุของปัญหาน้ำท่วม (ข) ความคิดเห็นต่อความต้องการในการจัดการ 
น้ำท่วมและอุทกภัย 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-6 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  สำหรับพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย ได้แก่ 

สาเหตุของปัญหาน้ำท่วม พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย 

1. เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.คลองกระแชง ต.บ้านกุ่ม ต.ท่าราบ ต.ไร่ส้ม ต.ธงชัย ต.เวียงคอย 
ต.ต้นมะม่วง (อ.เมืองฯ) 

- ต.หนองปลาไหล ต.ห้วยท่าช้าง (อ.เขาย้อย) 

- ต.โรงเข้ ต.ตำหรุ (อ.บ้านลาด) 

- ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร ต.ท่าแร้งออก ต.บางครก (อ.บ้านแหลม) 

- ต.ท่าไม้รวก ต.มาบปลาเค้า ต.หนองจอก (อ.ท่ายาง) 

- ต.เขาใหญ่ (อ.ชะอำ) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ ต.อ่าวน้อย ต.เกาะหลัก (อ.เมืองฯ) 

- ต.ทับสะแก ต.อ่างทอง (อ.ทับสะแก) 

- ต.กำเนิดนพคุณ ต.ชัยเกษม ต.แม่รำพึง ต.ร่อนทอง ต.ทองมงคล    
ต.พงษป์ระศาสน์ (อ.บางสะพาน) 

- ต.ไร่ใหม่ (อ.สามร้อยยอด) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.ปากท่อ ต.วันดาว (อ.ปากท่อ) 

2. มสีิ่งกีดขวางทางน้ำ 

 

จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.บ้านกุ่ม ต.ธงชัย (อ.เมืองฯ) 

- ต.เขาย้อย (อ.เขาย้อย) 

- ต.บ้านลาด (อ.บ้านลาด) 

- ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ ต.เกาะหลัก (อ.เมืองฯ) 

- ต.ทับสะแก ต.ห้วยยาง (อ.ทับสะแก) 

- ต.ร่อนทอง ต.ทองมงคล (อ.บางสะพาน) 

- ต.กุยบุรี ต.ดอนยายหนู (อ.กุยบุรี) 

- ต.ศิลาลอย (อ.สามร้อยยอด) 

- ต.หัวหิน (อ.หัวหิน) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.ทุ่งหลวง (อ.ปากท่อ) 
 
 
 
 
 
 
 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-7 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 

สาเหตุของปัญหาน้ำท่วม พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย 

3. แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.คลองกระแชง ต.ท่าราบ ต.ไร่ส้ม ต.เวียงคอย ต.ธงชัย (อ.เมืองฯ) 

- ต.หนองปรง (อ.เขาย้อย) 

- ต.ตำหรุ ต.สมอพลือ (อ.บ้านลาด) 

- ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม) 

- ต.หนองศาลา (อ.ชะอำ) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ ต.อ่าวน้อย ต.เกาะหลัก ต.คลองบาง
นางรม (อ.เมืองฯ) 

- ต.ทับสะแก ต.นาหูกวาง ต.เขาล้าน (อ.ทับสะแก) 

- ต.กำเนิดนพคุณ ต.ชัยเกษม ต.ร่อนทอง ต.ทองมงคล (อ.บางสะพาน) 

- ต.ทรายทอง (อ.บางสะพานน้อย) 

- ต.ดอนยายหนู (อ.กุยบุรี) 

- ต.ไร่ใหม่ (อ.สามร้อยยอด) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.ทุ่งหลวง ต.วังมะนาว (อ.ปากท่อ) 

4. อื่นๆ  

    - การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ 

     

    - น้ำหลาก/ น้ำล้นตลิ่ง 

     

 

     

  

 

 

    - น้ำทะเลหนุน 

 

- ต.แก่งกระจาน (อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี) 

- ต.เขาน้อย (อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

- ต.บ้านกุ่ม (อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี) 

- ต.สระพัง (อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี) 

- ต.บ้านลาด ต.ท่าเสน (อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี) 

- ต.ป่าเด็ง (อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี) 

- ต.กำเนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ (อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

- ต.บางสะพาน ต.ไชยราช ต.ปากแพรก ต.ทรายทอง ต.ช้างแรก  
(อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์) 

- ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี) 

 
 
 
 
 
 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-8 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 4) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  ผู้ เข ้าร ่วมประช ุมให ้ความเห ็นว่า 
ในพื้นที่ชุมชนมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งมีสาเหตุจากน้ำเสียจากชุมชน น้ำเสียจากการเกษตร น้ำเสียจาก
สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความต้องการให้มีการจัดการคุณภาพน้ำ โดยการพัฒนา
และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
และพัฒนา/ ขยายพื้นที่รวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนให้มากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ 
 

  
(ก) ความคิดเห็นต่อปัญหาคุณภาพน้ำในชุมชน (ข) ความคิดเห็นต่อความต้องการจัดการคุณภาพน้ำ 

 
  พ้ืนที่ทีป่ระสบปัญหาคุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้ 

ปัญหาคุณภาพน้ำ พ้ืนที่ทีป่ระสบปัญหาคุณภาพน้ำ 

1. น้ำเสียจากชุมชน จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.ท่าราบ ต.คลองกระแชง ต.ต ้นมะม่วง ต.ไร ่ส ้ม ต.ธงชัย  
ต.เวียงคอย ต.บ้านกุ่ม (อ.เมืองฯ) 

- ต.หนองชุมพล ต.ห้วยท่าช้าง (อ.เขาย้อย) 

- ต.บ้านลาด ต.โรงเข้ (อ.บ้านลาด) 

- ต.บางขุนไทร ต.ท่าแร้งออก ต.บางครก (อ.บ้านแหลม) 

- ต.ท่าคอย (อ.ท่ายาง) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ ต.อ่าวน้อย ต.เกาะหลัก (อ.เมืองฯ) 

- ต.แสงอรุณ (อ.ทับสะแก) 

- ต.ดอนยายหนู ต.หาดขาม (อ.กุยบุรี) 

- ต.ทองมงคล (อ.บางสะพาน) 

- ต.ทรายทอง (อ.บางสะพานน้อย) 

- ต.ไร่ใหม่ (อ.สามร้อยยอด) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.วังมะนาว (อ.ปากท่อ) 
 
 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-9 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 ปัญหาคุณภาพน้ำ พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำ 

2. น้ำเสียจากการเกษตร 

 

จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.หัวสะพาน ต.ธงชัย (อ.เมืองฯ) 

- ต.หนองปลาไหล (อ.เขาย้อย) 

- ต.บางขุนไทร ต.บางตะบูน ต.บางครก (อ.บ้านแหลม) 

- ต.บางเก่า (อ.ชะอำ) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.อ่าวน้อย (อ.เมืองฯ) 

- ต.ดอนยายหนู (อ.กุยบุรี) 

3. น้ำเสียจากสถานท่ีท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.เจ้าสำราญ (อ.เมืองฯ) 

- ต.เขาย้อย (อ.เขาย้อย) 

- ต.แก่งกระจาน (อ.แก่งกระจาน) 

- ต.บางขุนไทร (อ.บ้านแหลม) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.ประจวบคีรีขันธ์ ต.คลองวาฬ (อ.เมืองฯ) 

4. อื่นๆ  

    - น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

    

     

 

     

 

 

   

    - ปัญหาคุณภาพน้ำจากการรุกตัวของน้ำเค็ม 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ต.อ่าวน้อย (อ.เมืองฯ) 

- ต.เขาน้อย (อ.ปราณบุรี) 

- ต.ทับสะแก ต.แสงอรุณ (อ.ทับสะแก) 

- ต.ทองมงคล (อ.บางสะพาน) 

- ต.ไร่ใหม่ ต.ศาลาลัย (อ.สามร้อยยอด) 

จังหวัดราชบุรี 

- ต.ปากท่อ (อ.ปากท่อ)  

จังหวัดเพชรบุรี 

- ต.บางเก่า (อ.ชะอำ) 
 

 
 
 
 
 
 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-10 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 5) ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน  ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมให้ความเห็นว่าในพ้ืนทีลุ่่มน้ำมีพ้ืนทีท่ี่จำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู/ ได้รับการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
  (1) พ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  ได้แก่ 
   -  บริเวณหุบเขาทุ่งแฟก (บ.พุหวาย ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) 
       -  บร ิเวณพื ้นที่ตำบลไร ่ใหม่ ตำบลไร ่เก ่า ตำบลศาลาลัย และตำบลศิลาลอย       
(อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์) 
       -  บริเวณพ้ืนที่เขาไชยราช-คลองกรูด (ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร) 
  (2) พ้ืนที่ป่าไม ้ซ่ึงถูกบุกรุกจากการขยายพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ได้แก่  
       -  บริเวณพ้ืนที่ดอน และภูเขาด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี  
       -  บริเวณพื้นที่ตำบลหนองชุมพล ตำบลทับคาง ตำบลเขาย้อย และตำบลสระพัง  
(อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี) 
       -  บริเวณพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกตลอดเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       -  บริเวณพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ (อ.หัวหิน) และตำบลช้างแรก (อ.บางสะพานน้อย) 
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  (3) พ้ืนที่แม่น้ำลำคลอง/ ปากแม่น้ำ ได้แก่ 
   -  บริเวณคลองบางจาก (ต.ธงชัย อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี) ซึ่งประชาชนมีการรุกล้ำแนว
เขตคลอง 
   -  บริเวณปากคลองบางนางรม (ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์)  มีทรายทับ
ถมทำให้ทางเดินน้ำไม่คล่องตัว น้ำไม่สามารถไหลลงทะเลได้เท่าท่ีควร 

  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ/ ชายฝั่งทะเล ดังนี้ 
  (1) พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ  ได้แก่ 
   -  บริเวณคลองแม่กลอง (อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม) มีการกัดเซาะตลิ่งริมน้ำจาก
การเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสน้ำตามธรรมชาติ และการเกิดคลื่นจากขนส่งทางน้ำและภาคบริการ 
(การท่องเที่ยวทางน้ำ) 
   -  บริเวณลำน้ำปราณบุรี (ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี)  และบริเวณคลอง
ร่อนทอง (ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์)  การเกิดน้ำหลากในพื้นที่ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยน
ทิศทางจนเกิดการกัดเซาะริมตลิ่ง 
   -  บริเวณพ้ืนที่หมู่ 2, 3, 4 (ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี) ลำน้ำมีความคดเคี้ยว ทำให้
เกิดการกัดเซาะตลิ่ง 
   -  บริเวณพื้นที่ตำบลตำหรุ (อ.บ้านลาด) ตำบลบ้านหม้อ (อ.เมืองฯ) ตำบลบางครก  
(อ.บ้านแหลม) ในจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณคลองหินลวง คลองห้วยยาง (ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก)  
ในจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปัญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำ ทำให้ลำน้ำมีความตื้นเขินและคับแคบ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-11 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  (2) พ้ืนที่ที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  โดยมีสาเหตุจากกระบวนการตามธรรมชาติ 
จากคลื่นลมธรรมชาติและพายุ และจากการบุกรุกพ้ืนที่/ การสร้างสิ่งกีดขวาง ได้แก่ 
   -  บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสำราญ 
   -  บริเวณพ้ืนที่ตำบลปากทะเล ตำบลบางขุนไทร (อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี) 
   -  บริเวณตลอดพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนัธ์ 

 6) ด้านการบริหารจัดการ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งจะมีการ
ดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้  
  (1) การจัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการน้ำ 
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพยากรณ์ 
  (3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ 
  (4) สร้างการรับรู้ของประชาชน ผ่านการประชาสัมพันธ์ 
  (5) บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ 
  (6) จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ 
  (7) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ 
  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้ำยังมีระบบเตือนภัยอุทกภัย
ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้ทันท่วงที รวมไปถึงในพ้ืนที่ยังมีแผนป้องกัน
แก้ไขน้ำท่วม-น้ำแล้งไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

 7) การให้ความคิดเห็นต่อทิศทาง แนวโน้ม การพัฒนาในพื้นที่ 
  (1) ศักยภาพ/ จุดเด่น  ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในพื้นที่มีศักยภาพ 
ด้านเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม ที่ทำให้พื้นที่มีโอกาสสามารถพัฒนาได้ รองลงมาคือ ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการค้า/การบริการ และด้านอุตสาหกรรม 
  (2) ความต้องการต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความต้องการให้มีการ
พัฒนาพื้นที่มากที่สุดในด้านเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม รองลงมาคือด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า/การ
บริการ ด้านอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ คือการพัฒนาในลักษณะการอนุรักษ์พ้ืนที่ ธรรมชาติดั้งเดิม  
  (3) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในพื้นที่ มีดังต่อไปนี้ 
   -  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของประชาชน (การเข้าถึงกระบวนการจัดการ
ของภาครัฐ และเอกชน) 
   -  มีการออกกฎหมายควบคุม การทำลายพ้ืนที่ที่ชัดเจน และเข้มงวด 
   -  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพ่ือกระตุ้นการตระหนักของประชาชน เช่น การโฆษณา
รูปแบบ สสส. การทำสื่อโซเชียลต่างๆ เป็นต้น 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-12 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

5.2 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย คร้ังที่ 1) 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ดำเนินเมื่อวันที่ 14-18 ธันวาคม 
พ.ศ.2563 จำนวน 6 เวที (รูปที่ 5.2-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ 
ขั ้นตอนการศึกษาโครงการ พร้อมนำเสนอศักยภาพ สภาพปัญหาในแต่ละพื ้นที ่ วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งนำเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย 

   

   

   
 

 

รูปที่ 5.2-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-13 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลักคือ ภาคประชาชน 
(70%) และภาครัฐ (30%) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย (คน) 

ภาคประชาชน ภาครัฐ รวม 
เวทีท่ี 1 ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่  

          และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 2 
27 10 37 

เวทีท่ี 2 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 1 41 7 48 
เวทีท่ี 3 ลุ่มน้ำคลองเขาแดง และลุ่มน้ำคลองกุย 37 6 43 
เวทีท่ี 4 ลุ่มน้ำแม่น้ำปราณบุรี 60 6 66 
เวทีท่ี 5 ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน และลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน 63 11 74 
เวทีท่ี 6 ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 55 14 69 

รวมทั้งหมด 283 54 337 
 

 หลังจากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) สภาพปัญหาในพื้นที่ 
  (1) ปัญหาภัยแล้ง  พบว่าปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีสาเหตุมา
จากปริมาณฝนตกน้อยเกินไป เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ 
สภาพพื้นที่เป็นที่สูง และขาดแหล่งเก็บกักน้ำ โดยพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย และลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพาน
ใหญ่ แสดงดังรูปที่ 5.2-2  
  (2) ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และระบบกระจายน้ำประปาชำรุด/ไม่
ครอบคลุม ขณะที่การปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาด้านน้ำอุปโภค-บริโภคแสดงดังรูปที่ 5.2-3 
  (3) ปัญหาน้ำท่วม  พบว่าปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากปริมาณฝนตก
มาก สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ ่มต่ำ/น้ำทะเลหนุน ขาดแหล่งเก็บกักน้ำ มีสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ำ โดยพื้นที่
บริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และ
ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในระดับความรุนแรง
ที่สูงกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาอ่ืนๆ แสดงดังรูปที่ 5.2-4 
  (4) ปัญหาคุณภาพน้ำ  พบว่าปัญหาด้านคุณภาพน้ำในพื้นที่มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยว สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และการรุกล้ำของน้ำเค็ม โดยส่วนใหญ่
ปัญหาคุณภาพน้ำเกิดบริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี และลุ่มน้ำสาขา
คลองกุย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น และแหล่งท่องเที่ยว แสดงดังรูปที่ 5.2-5 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-14 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 
รูปที่ 5.2-2 พื้นที่ทีป่ระสบปัญหาภัยแล้ง จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-15 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 
รูปที่ 5.2-3 พื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-16 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 
รูปที่ 5.2-4 พื้นที่ท่ีประสบปัญหาน้ำท่วม จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-17 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 
รูปที่ 5.2-5 พื้นทีท่ีป่ระสบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-18 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  (5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน   พบว่าในพื้นที่  
ลุ่มน้ำจะประสบกับปัญหาด้านการบุกรุกป่า/พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปัญหาสภาพดินพังทลายง่าย และปัญหา
การกัดเซาะตลิ่ง/ชายฝั่ง โดยปัญหาการบุกรุกป่าจะกระจายตัวอยู่ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ำ ขณะที่
ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งทำให้ลำน้ำมีความตื้นเขิน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจะเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งแนว
ชายฝั่ง แสดงดังรูปที่ 5.2-6 
  (6) การบริหารจัดการ  พบว่าปัญหาด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ขาดการรวมกลุ่ม/องค์กรในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  กลุ่ม/องค์กรบริหารจัดการน้ำในและพื้นที่ไม่
เข้มแข็ง/ ขาดความร่วมมือ และขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ สามารถสรุปพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการได้ดังรูปที่ 5.2-7 

 2) การให้ความคิดเห็นต่อทิศทาง แนวโน้ม การพัฒนาในพื้นที่ 
  (1) ศักยภาพ/ จุดเด่น ในพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้  พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมในลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรีเห็นว่าพื้นที่ของตนเองมีศักยภาพ/ จุดเด่นด้านการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ชุมชนกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอ
ปราณบุรี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมในลุ่มน้ำสาขาอื่นๆ ให้ความเห็นว่าพื้นที่
ของตนมีศักยภาพด้านการเกษตรมากท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1  

ตารางท่ี 5.2-1 ความคิดเห็นต่อศักยภาพ/ จุดเด่น ในพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ 

ลุ่มน้ำสาขา ศักยภาพ/ จุดเด่น (ร้อยละ) 

 การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า/สินค้า 
และผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

1. แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 36.36 42.86 18.18 2.60 

2. ห้วยแม่ประจัน 25.00 75.00 - - 

3. แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 41.67 41.67 11.66 5.00 

4. แม่น้ำปราณบุรี 46.15 30.77 14.29 8.79 

5. คลองเขาแดง 20.00 75.00 5.00 - 

6. คลองกุย 23.68 34.22 23.68 18.42 

7. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 1 42.00 46.00 10.00 2.00 

8. คลองบางสะพานใหญ ่ 30.00 60.00 5.00 5.00 

9. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 2 36.84 52.64 5.26 5.26 

 
 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-19 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

รูปที่ 5.2-6 พื้นที่ท่ีประสบปัญหาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ และป้องกันการพังทลาย 
ของดิน จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-20 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

รปูที่ 5.2-7 พื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-21 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

   พืชที่สำคัญในแต่ละลุ่มน้ำสาขา สรุปได้ดังนี้ 
   ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน :  พืชที่สำคัญ ได้แก ่ชมพู่ มะนาว ข้าว 
   ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน :  พืชที่สำคัญ ได้แก ่มะนาว 
   ลุ่มน้ำแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง :  พืชที่สำคัญ ได้แก ่ชมพู่เพชรสายรุ้ง ข้าว แตงโม 
   ลุ่มน้ำแม่น้ำปราณบุรี :  พืชที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ว่านหางจระเข้ ทุเรียน 
   ลุ่มน้ำคลองเขาแดง :  พืชที่สำคัญ ได้แก ่สับปะรด มะม่วง ขนุน 
   ลุ่มน้ำคลองกุย :  พืชที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว 
   ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 :  พืชที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด 
ว่านหางจระเข้ 
   ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ :  พืชที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 
สับปะรด 
   ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 :  พืชที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว ทุเรียน 

  (2) ข้อด้อย/ ข้อจำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  พบว่าในแต่ละพื้นที่จะมี
ข้อจำกัดแตกต่างกันไปตามลักษณะของพ้ืนที่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
   ด้านการเกษตร : พ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง และลุ่มน้ำสาขาคลองกุยต้องการปลูก
พืชชนิดใหม่ แต่น้ำในฤดูแล้งไม่เพียงพอ และขาดการวางแผนการเพาะปลูก ขณะที่ต้นทุนการผลิตที่สูง 
ราคาผลผลิตตกต่ำ และคุณภาพผลผลิตไม่แน่นอนเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในทุกลุ่มน้ำสาขา 
   ด้านแหล่งน้ำ/ การจัดการน้ำ/ สิ่งกีดขวางทางน้ำ : พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง 
และลุ่มน้ำสาขาคลองกุยขาดการสร้างการรับรู้ในการจัดสรรน้ำ และการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐ
กำหนด ขณะที่ปัญหาน้ำไม่เพียงพอ และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในทุกลุ่มน้ำสาขา 
   ด้านการท่องเที่ยว : ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างขาดการดูแลจัดระบบภูมิทัศน์ 
ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ ขณะที่ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 ขาด
สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพด้านบริการ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย/ขยะ/ป่าไม้) : ทุกลุ่มน้ำสาขามีข้อด้อยในด้านการจัดการขยะ 
   ด้านสังคม/ เศรษฐกิจ : ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 ขาดการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ขณะทีป่ัญหายาเสพติดเป็นข้อจำกัดที่เกิดข้ึนในทุกลุ่มน้ำสาขา 
   ด้านการใช้ที่ดิน (ป่าไม้/สปก. /เขตทหาร) : พ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนมี
การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการเกษตรเป็นบ้านจัดสรร ลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
ส่วนที่ 2 มีข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินและขาดที่ดินทำกิน ขณะที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ่มน้ำ
สาขาคลองเขาแดง ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย และลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีข้อจำกัดในเรื่องพ้ืนที่ป่าไม้
และการขออนุญาตการก่อสร้าง 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-22 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  (3) ความต้องการต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่  พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ
ปราณบุรี และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 มีความต้องการพัฒนาพื้นที่ในด้านการ
ท่องเที่ยวมากที่สุด ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมในลุ่มน้ำสาขาอื่นๆ มีความต้องการให้พื้นที่ของตนมีการพัฒนา
ด้านการเกษตรมากที่สุด โดยต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมการปลูกพืช
ชนิดใหม่ที่ผลตอบแทนสูง หรือดำเนินการรวมกลุ่มเป็นการเกษตรแปลงใหญ่ และต้องการให้ราคาผลผลิต
สูงขึ้น ดังตารางท่ี 5.2-2 

    ตารางท่ี 5.2-2 ความคิดเห็นต่อความต้องการการพัฒนาในพื้นที่ 

ลุ่มน้ำสาขา ความต้องการการพัฒนาพื้นที่ (ร้อยละ) 

 การท่องเที่ยว การเกษตร การค้า/สินค้า 
และผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 

1. แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 36.84 40.79 19.74 2.63 

2. ห้วยแม่ประจัน 40.00 60.00 - - 

3. แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง 36.67 50.00 11.67 1.66 

4. แม่น้ำปราณบุรี 45.16 32.26 15.05 7.53 

5. คลองเขาแดง 21.74 65.22 13.04 - 

6. คลองกุย 25.64 33.33 23.08 17.95 

7. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 1 42.31 38.46 17.31 1.92 

8. คลองบางสะพานใหญ ่ 30.00 60.00 5.00 5.00 

9. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 2 43.75 56.25 - - 

 
 3) การให้ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการ
ดำเนินการจัดประชุมครั ้งนี ้ วิทยากรได้มีการนำเสนอตัวชี ้ว ัดสำหรับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นประกอบการให้รายละเอียดและเหตุผล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความ
คิดเห็นและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยากต่อการทำความเข้าใจของ
ประชาชน ดังนั้นวิทยากรจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญว่าตัวชี้วัดมิติทาง
เศรษฐกิจ ตัวชี้วัดมิติทางสังคม หรือตัวชี้วัดมิติทางสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากกว่ากัน  
  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดสำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ทั้งตัวชี้วัดมิติทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดมิติทางสังคม และตัวชี้วัดมิติทางสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเท่าๆ กัน
ทั้งหมด 

 

 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-23 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 4) การให้ความคิดเห็นต่อทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ  วิทยากรได้มีการนำเสนอ
ทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
  ทางเลือกท่ี 1 : ทางเลือกไม่ดำเนินงาน   
  ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่นร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตาม
นโยบายรัฐ 
  ทางเลือกท่ี 3 : การพัฒนาพื้นที่เพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  ทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร
ดินและน้ำ ร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
  ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนา
พื้นที่ลุ ่มน้ำ พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรี
ตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำสาขา
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ในลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 2 
ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี และลุ่มน้ำ
สาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาพ้ืนที่ในลุ่มน้ำตามทางเลือกที่ 4 
ดังตารางท่ี 5.2-3 

ตารางท่ี 5.2-3 ความคิดเห็นต่อทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 

ลุ่มน้ำสาขา ทางเลือกเบื้องต้นในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ (ร้อยละ) 

 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

1. แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน - 45.00 - 55.00 

2. ห้วยแม่ประจัน 4.54 63.64 13.64 18.18 

3. แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง - 40.74 25.93 33.33 

4. แม่น้ำปราณบุรี - 25.86 13.80 60.34 

5. คลองเขาแดง 5.00 45.00 15.00 35.00 

6. คลองกุย 5.26 47.37 10.53 36.84 

7. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 1 - 11.11 - 88.89 

8. คลองบางสะพานใหญ ่ - 59.45 5.41 35.14 

9. ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนท่ี 2 - 62.86 - 37.14 

 

 

 

 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-24 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

5.3 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) 

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 
5 เมษายน พ.ศ.2564 จำนวน 12 เวที เพื่อนำเสนอผลการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ และหลักการการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำแผนหลัก และการจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงาน/โครงการ  
 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละเวทีจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลักคือ ภาคประชาชน 
(70%) และภาครัฐ (30%) สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้ 

พื้นที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย (คน) 

ภาคประชาชน ภาครัฐ รวม 

เวทีท่ี 1 :  ณ อำเภอบางสะพานน้อย 43 8 51 

เวทีท่ี 2 :  ณ อำเภอบางสะพาน 39 6 45 

เวทีท่ี 3 :  ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 46 6 52 

เวทีท่ี 4 :  ณ อำเภอทับสะแก 45 5 50 

เวทีท่ี 5 :  ณ อำเภอปราณบุรี 51 7 58 

เวทีท่ี 6 :  ณ อำเภอหัวหิน 45 7 52 

เวทีท่ี 7 :  ณ อำเภอกุยบุรี   42 5 47 

เวทีท่ี 8 :  ณ อำเภอสามร้อยยอด   30 5 35 

เวทีท่ี 9 :  ณ อำเภอชะอำ   53 11 64 

เวทีท่ี 10 :  ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง   42 9 51 

เวทีท่ี 11 :  ณ อำเภอบ้านแหลม   48 8 56 

เวทีท่ี 12 :  ณ อำเภอบ้านแหลม   40 6 46 

รวมทั้งหมด 524 83 607 

 

 

 

 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-25 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  

  

  

  

  

 

รูปที่ 5.3-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-26 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ทั้งหมดจำนวน 12 เวที ที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอผลการ
ประเมินทางเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที ่ลุ ่มน้ำ เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ ่งจากการประเมิน
ทางเลือก/จัดลำดับทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ำ พบว่า ทางเลือกท่ี 2 : การพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่น
ร่วมกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐ เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดในลุ่มน้ำสาขา
แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขาคลองกุย 
ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 2 ขณะทีท่างเลือกที่ 4 : 
การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรดินและน้ำ ร่วมกับการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี 
ลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 12 
เวที ได้แสดงความเห็นด้วยและยอมรับว่าแนวทางสำหรับพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์นั้น 
ควรเน้นในด้านการเกษตรร่วมกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
 ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังตารางที่ 5.3-1 สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วม
ประชุมส่วนใหญ่ในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ ่มน้ำปราณบุรี ลุ ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่ 1 ลุ่มน้ำสาขาคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  
ส่วนที่ 2 ให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคเป็นลำดับแรก เนื่องจากในพื้นที่ยัง
ประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ระบบกระจายน้ำประปาชำรุด/ไม่ครอบคลุม และน้ำอุปโภค
บริโภคมีคุณภาพน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจัน และลุ่มน้ำสาขาคลองเขาแดง
ให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตเป็นลำดับแรก สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ
สาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาคลองกุย ให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการบริหารจัดการน้ำ
เป็นลำดับแรก ซึ่งในภาพรวมนั้นผู้เข้าร่วมประชุมในทุกเวทีมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าหากในพื้นที่มีการ
บริหารจัดการน้ำที่ดีมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดปัญหาจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค
บริโภค รวมทั้งปัญหาจากการเกิดอุทกภัยได้อย่างแน่นอน   
 นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้มีการดำเนินการประชุม โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการจัดลำดับความสำคัญ ซ่ึงเน้นให้มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ที่ปรึกษา และกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละเวทีได้มีการเสนอแผน/แผนงาน/โครงการดัง
แสดงในรายงานภาคผนวกบทท่ี 8 ตารางท่ี 8.3.5-2 ถึงตารางท่ี 8.3.5-13 รวมแผน/แผนงาน/โครงการที่
ได้รับการเสนอจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด 436 โครงการ 
 

 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-27 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ตารางท่ี 5.3-1 ลำดับความสำคัญของแผนงานด้านทรัพยากรน้ำ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พื้นที่ ลำดับความสำคัญของแผนงาน 

เป้าหมาย แผนงานด้าน 
การจัดการน้ำ
อุปโภค-บริโภค 

แผนงานด้านการ
สร้างความมั่นคง
ของน้ำภาคการ

ผลิต 

แผนงานด้าน 
การจัดการน้ำท่วม

และอุทกภัย 

แผนงานด้าน 
การจัดการ
คุณภาพน้ำ  
และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ 

แผนงานด้าน 
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สภาพป่าต้นน้ำท่ี
เสื่อมโทรม และ

ป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

แผนงานด้าน 
การบริหารจัดการ

น้ำ 

เวทีท่ี 1 1 2 6 4 3 5 

เวทีท่ี 2 1 2 6 4 5 3 

เวทีท่ี 3 1 3 6 5 4 2 

เวทีท่ี 4 1 4 6 5 3 2 

เวทีท่ี 5 3 6 5 1 2 4 

เวทีท่ี 6 1 6 4 3 2 5 

เวทีท่ี 7 3 2 4 5 6 1 

เวทีท่ี 8 2 1 3 6 5 4 

เวทีท่ี 9 1 2 6 5 4 3 

เวทีท่ี 10 2 1 6 5 3 4 

เวทีท่ี 11 4 5 2 3 6 1 

เวทีท่ี 12 1 3 5 4 6 2 

หมายเหตุ :  เวทีที่ 1 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
  เวทีที่ 2 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 3 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 4 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 5 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 6 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 7 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  เวทีที่ 8 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  เวทีที่ 9 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอชะอำ และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
  เวทีที่ 10 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
  เวทีที่ 11 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, อำเภอปากท่อ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  
              อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  เวทีที่ 12 - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

  



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-28 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

5.4 ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) 
 

 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยรวมของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (SEA) ผลการศึกษาแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นท่ี และผู้ที่สนใจโครงการ  
 ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รุนแรง 
บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ดำเนินการจัดประชุมตามรูปแบบปกติ ร่วมกับดำเนินการถ่ายทอดด้วยระบบการ
ประชุมออนไลน์ เพ่ือลดการรวมกลุ่มของบุคคล (รูปที่ 5.4-1) โดยสามารถสรุปผู้เข้าร่วมประชุม ได้ดังนี้  
 -  การจัดประชุมตามรูปแบบปกติ ณ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 95 คน 
 -  การจัดประชุมด้วยระบบการประชุมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 112 คน 

 หลังจากท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 : เสนอให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการผลิตในพื้นที่อำเภอบางสะพาน 
เนื่องจากฤดูแล้ง 2 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่อำเภอบางสะพานมีปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา โดย
ปัญหามาจากในพื้นที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ และจากเดิมที่มีการวางแผนเก็บกักน้ำที่อ่างเก็บน้ำมรสวบแต่ไม่
สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพบปัญหาอ่างเก็บน้ำรั่ว 
 ประเด็นที่ 2 : เสนอให้ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน สร้างความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการผลิตร่วมกัน 
 ประเด็นที่ 3 : พื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการโดย
องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เป็นแบบระบบท่อน้ำเสียรวมกับท่อน้ำฝน ทำให้เมื่อมี
ฝนตกลงมาเป็นจำนวนมาก น้ำที่ระบายออกมาจะมีน้ำเสียปนออกไปด้วย  
 ประเด็นที่ 4 : เสนอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางตะบูนซึ่งเป็น
พ้ืนที่ท้ายน้ำ โดยในพื้นท่ีได้รับน้ำเสียมาจากอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (น้ำเสียจากฟาร์มหมู และน้ำเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม) ส่งผลให้ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่ได้รับความเสียหาย 
 ประเด็นที่ 5 : พิจารณาการจัดทำแผนงาน/โครงการขุดลอก และปรับปรุงลำน้ำแม่ประจันต์ รวมถึง
การแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่ และยังเป็นการระบายน้ำจาก  
อ่างแม่ประจันต์ไปถึงเขื่อนเพชร และแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นที่ 6 : เสนอให้พิจารณาแก้ไขปรับลดพ้ืนที่ที่ประกาศเป็นที่ดินประเภทเสี่ยงอุทกภัยบริเวณ
คลองระบายน้ำ D18 ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามถมหรือปรับพื้นที่ เนื่องจากทำให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบต่อชาวบ้าน นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีปัญหาด้านการกัดเซาะชายฝั่งเป็นระยะทางกว่า 1 
กิโลเมตร  



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-29 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  

  

  

  

  

 

รูปที่ 5.4-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) 
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

 



    
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 5-30 บทที่ 5 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ ์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์  และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

 นอกจากนี้ที่ปรึกษาได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมต่อผลการศึกษาโครงการฯ 
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 
 1)  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นด้วยกับผลการศึกษา "แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-
ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์"  

แนวทางการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ 

ความคิดเห็นต่อผลการศึกษา (ร้อยละ) 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

ไม่แน่ใจ 

1)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 77.78 22.22 - - 

2)  การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 73.15 26.85 - - 

3)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 72.22 26.85 0.93 - 

4)  การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 67.59 30.56 1.85 - 

5)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำท่ีเสื่อมโทรม และ 
    ป้องกันการพังทลายของดิน 

71.30 27.78 0.92 - 

6)  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 70.37 28.70 0.93 - 

7)  การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 60.18 37.04 2.78 - 

8)  การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 58.33 40.74 0.93 - 

9)  การพัฒนาด้านการเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนในพื้นท่ี 50.00 46.30 3.70 - 

 
 2)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 62.04 ให้ความเห็นว่าได้รับประโยชน์อย่างมากจากผล
การศึกษาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เนื่องจากทำให้ทราบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ 
คุณภาพน้ำ น้ำท่วม การฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำ และแนวทางป้องกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้มีการวิเคราะห์วางแผนระยะยาวมีภาพรวมที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ ทำให้สามารถพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาด้านน้ำ
ได้ตรงจุด แต่ทั้งนี้อาจต้องมีการปรับเป็นระยะสั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่
ตลอด 
 



      
 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ  รายงานฉบบัสุดทา้ย แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-1 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

บทที่ 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป  
 

 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ผลสรุปของการดำเนินโครงการมีดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 164 ตำบล 21 อำเภอ ใน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดราชบุรี 
สมุทรสงคราม และชุมพร มีพื้นที่ครอบคลุม 13,371 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ 13,365.70 
ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เกาะรวม 5.30 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 9 ลุ่มน้ำสาขา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 
1,096.04 มิลลิเมตร ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย (1,400 มิลลิเมตร/ปี) โดยมีปริมาณฝนในฤดูแล้งเพยีง 
278 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ำ 3,697.69 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 2) การใช้ประโยชน์ที ่ดิน ในลุ ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีเขตพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 
4,278,953.75 ไร่ (6,846.32 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 51.2 ของพื้นที่ลุ ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
พ.ศ.2561 มีพ้ืนทีท่ี่มีสภาพเป็นป่าร้อยละ 47 พ้ืนที่เกษตรกรรมร้อยละ 40 และพ้ืนที่ชุมชนร้อยละ 5 พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ใช้เพื่อการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมประมาณ 3.1 
ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานประมาณร้อยละ 28 ที่เหลือเป็นเกษตรน้ำฝน โดยมีการใช้พื้นที่
สำหรับเพาะปลูกข้าว 0.50 ล้านไร่ พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 2.48 ล้านไร่ ในขณะที่ความเหมาะสมดินด้าน
การเกษตรมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว 0.61 ล้านไร่ พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูก พืชไร่ ไม้ผล ไม้
ยืนต้น 1.92 ล้านไร่  
 3) สภาพทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมของลุ่มน้ำ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) ประจำปี 
2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ ้น 468,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 19,927 ล้านบาท (ร้อยละ 4.44) 
รายได้ต่อหัวของประชากรเท่ากับ 189,035 บาทต่อคนต่อปี เศรษฐกิจหลักเป็นภาคบริการ (46%) รองลงมา
เป็นภาคอุตสาหกรรม (32%) และภาคการเกษตร (22%) สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชากรส่วน
ใหญ่ที่อยู่นอกภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 68.5) แนวโน้มในอนาคตภาคการบริการและการท่องเที่ยวจะมียังคงมี
บทบาทสูงสุด จากศักยภาพของจังหวัดและการส่งเสริมของภาครัฐ ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการเกษตรมีแนวโน้มขยายการลงทุนและการตลาดจากพืชเศรษฐกิจหลัก ตลอดจนการค้าชายแดนที่ 
ด่านสิงขร ผู้ประกอบการจะพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการตลาดให้สูงขึ้น เพื่อสามารถแข่งขัน
ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน สอดรับกับทิศทางเชิงนโยบายในระดับประเทศและจังหวัด แนวโน้มความ
ต้องการจ้างงานจากภาคเกษตรจะเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมากขึ้น 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-2 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 4) ประชากรและลักษณะทางสังคม พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ในปี พ.ศ.2562 รวม 1,217,278 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 549,855 ครัวเรือน โดยอัตรา
การเปลี่ยนแปลงประชากรเมืองสูงกว่าชนบท และในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อำเภอชะอำ อำเภอหัวหิน 
อำเภอปราณบุรี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ เมื่อพิจารณาประชากรแฝงในพ้ืนที่พบว่ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ลักษณะชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากชุมชนการเกษตร ชุมชนประมง
ชายฝั่งทะเล และอื่นๆ อาทิ ชุมชนชาวไทยทรงดำ และชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของสังคม
วัฒนธรรม ในรูปของการแต่งกาย ภาษา อาหาร งานช่างฝีมือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีต่างๆ 
 5) ระบบเมือง การจัดระบบเมืองและบทบาทหน้าที่ของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง จำแนกเมืองศูนย์กลางในการให้บริการของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเมือง
ชะอำ-หัวหิน และเขตพื้นที่อิทธิพล มีบทบาทเป็นกลุ่มเมืองลำดับศักย์สูงเป็นศูนย์กลางหลักของอนุภาค (Core 
Cluster) มีบทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางการค้า
การบริการ และจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางถนนทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัว
ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและพักอาศัยมากข้ึน 
 6) การท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว สร้างแรง
ดึงดูดให้ผู้เยี่ยมเยือนทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่ตอนในที่เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม สร้างการเชื่อมโยงกลุ่มการท่องเที่ยวชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี ได้ ปัจจุบัน (พ.ศ.2563) พื้นที่ 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเฉลี่ยรวม 49,058 คนต่อวัน (ประมาณ 
17.9 ล้านคนต่อปี) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบนมากท่ีสุด รองลงไปเป็น
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรี ตามลำดับ จากการประเมินแนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 4% ต่อปี เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพในการ
รองรับของที่พักในพื้นที่ลุ่มน้ำในภาพรวมพบว่า ยังคงสามารถรองรับจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในอนาคตอีก 20 ปี
ข้างหน้าได้อย่างเพียงพอ  
 7) การเกษตร พืชหลักทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ คือ สับปะรด 
และมะพร้าว โดยพื้นที่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญที ่สุดในประเทศไทย  การ
เปลี่ยนแปลงด้านราคาของผลผลิตและการส่งออกจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในลุ ่มน้ำเป็นจำนวนมาก 
นอกจากพืชหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้ว ในพื้นที่ยังมีพันธุ์พืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีอาหารที่โดด
เด่นมีชื ่อเสียงสามารถพัฒนาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ได้คือ ชมพู่เพชร  
มะนาวเพชรบุรี น้ำตาลโตนดเมืองเพชร ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ทุเรียนป่าละอู มะพร้าวทับสะแก ลิ้นจี่ค่อม
สมุทรสงคราม ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม พริกบางช้าง และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ขณะที่การทำปศุสัตว์ที่
เป็นรายได้สำคัญคือ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร แพะ และสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ -
เป็ดเทศ) โดยเป็นการเลี้ยงทั้งในรูปแบบรายย่อยและในรูปแบบฟาร์ม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-3 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 8) อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวน 1,071 
แห่ง จำนวนเงินลงทุน 104,042 ล้านบาท จำนวนคนงานรวม 41,253 คน และมีจำนวนแรงงานเครื่องจักร 
8,301,520 แรงม้า โดยโรงงานส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับ หิน 
กรวด ทราย หรือดิน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น สำหรับการกระจายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่า
จะเป็นด้านวัตถุดิบ แรงงาน และทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
 9) การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย 
แม่น้ำบางตะบูน แม่น้ำปราณบุรี แม่น้ำกุยบุรี แม่น้ำบางสะพาน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ 2 
แห่ง คือ (1) เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทาน
ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 336,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการผลิตประปา รวมทั้งกิจการท่องเที่ยวการ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมด้วย (2) เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความจุ 391 ล้านลูกบาศก์
เมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่ 235 ,750 ไร่ นอกจากนี้ยังส่งน้ำเพื่อการผลิตประปาของ
เทศบาลเมืองหัวหิน และกิจกรรมทางทหาร รวมถึงการเกษตรนอกเขตชลประทานด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 22 แห่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 176 แห่ง โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 12 
แห่ง ความจุเก็บกักน้ำรวม 1,359.24  ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชน์รวม 1,002,719 ไร่ 
และแหล่งน้ำขนาดเล็ก 2,752 แห่ง ความจุเก็บกักน้ำรวม 75.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 10) ความต้องการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยปีละ 3 ,698 ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบันปริมาณความต้องการน้ำหลักในพื้นที่ ประกอบด้วย ความต้องการน้ำด้านอุปโภคบริโภคและการ
ท่องเที่ยว 82.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ความต้องการน้ำด้านชลประทาน 797.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ความ
ต้องการน้ำด้านอุตสาหกรรม 89.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ความต้องการน้ำเพ่ือการปศุสัตว์ 12.96 ล้านลูกบาศก์
เมตร ความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ 85.59 ล้านลูกบาศก์เมตร และความต้องการน้ำเพื่อการ
เพาะปลูกในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 1,602.43 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งหมด 2,670.36 ล้านลูกบาศก์เมตร  ใน
อนาคตความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริ ญเติบโต
ของภาคเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ ่งจะทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำรวมของทั้งลุ ่มน้ำเข้าใกล้ขีดจำกัดของ
ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ตามสภาพธรรมชาติของลุ่มน้ำมากยิ่งขึ ้น ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน้ำเพชรบุรี -
ประจวบคีรีขันธ์จึงต้องคำนึงถึงความสำคัญและความสมดุลของกิจกรรมการใช้น้ำภาคต่างๆ ในอนาคต 
 11) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  ที ่เกี ่ยวข้องกับพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำเพชรบุรี -
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีการมุ่งส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ เป็น (1) แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค (2) ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (3) 
พัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-4 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 12) ศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มี
ศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูกประมาณ 2.53 ล้านไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีการใช้ที ่ด ินทำ
การเกษตรประมาณ 3.31 ล้านไร่ ดังนั้น 1 ใน 3 ของพื้นที่เพาะปลูกปัจจุบันเป็นการทำการเกษตรบนพื้นที่ที่
ขาดความเหมาะสม หลายพื้นที่มีสภาพดินเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนแหล่งน้ำ ทำให้ได้ผล
ผลิตต่ำและต้องใช้ปัจจัยทางการเกษตรเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่
ตลาดโลก จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินและพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้ปริ มาณและ
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 
 13) อุปสงค์ อุปทานด้านปริมาณน้ำ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความต้องการใช้น้ำรวมในสภาพปัจจุบัน
กับปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติของพ้ืนที่ลุ่มน้ำสาขา พบว่าลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง คลองเขาแดง คลอง
กุย และชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1 มีแนวโน้มของการใช้น้ำไม่สมดุลกับปริมาณน้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
แหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำบาดาลจะมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีแนวโน้มขาด
แคลนน้ำ ได้แก่ พื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และครอบคลุมทั้ งจังหวัดของพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 14)  สภาพปัญหาด้านภัยแล้งและน้ำอุปโภค-บริโภค : ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือน
มกราคม-พฤษภาคมของทุกปี มีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประมาณ 85 ล้านบาท/ปี 
จำนวนประชากรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ำแล้ง 45,541 ราย ในภาพรวมประชากรในพื้นที่ลุ ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีน้ำใช้กว่าร้อยละ 92 แต่ยังคงมีปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยมีพื้นที่ที่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค/ระบบกระจายน้ำประปาชำรุด/ไม่ครอบคลุม/ต้องปรับปรุงคุณภาพ
น้ำอุปโภคบริโภค รวม  97 ตำบล  
 15)  สภาพปัญหาด้านน้ำท่วม : สภาวะอุทกภัยจะเกิดขึ้นบางปีในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556-2560) พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย
สูงสุดในปี พ.ศ.2554 รวม 48.57 ล้านบาท ในขณะที่พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจ่ายค่าชดเชยความ
เสียหายจากอุทกภัยสูงสุดในปี พ.ศ.2556 รวม 13.23 ล้านบาท จำนวนประชากรได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัิ
ด้านน้ำท่วม 84,690 ราย ลักษณะการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่มี 2 ลักษณะ คือ 
  (1) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่
ตอนบนของลุ่มน้ำ ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ อ.เขาย้อย และ
บริเวณอำเภอบางสะพาน สภาพน้ำท่วมประมาณ 2-3 วัน  
  (2) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวันไม่สามารถระบายน้ำออกได้
ทัน ส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำ ได้แก่  อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านแหลม และ บางส่วนของ  
อ.เขาย้อย รวมถึงบริเวณพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายหลักขนาดเล็ก คดเคี้ยว และตื้นเขิน ทำให้ความสามารถ
ระบายน้ำไม่เพียงพอ ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปากน้ำยังได้รับอิทธิพลจาก
ระดับน้ำทะเลทำให้การระบายน้ำออกสู่ทะเลลำบากมากขึ้น หากมีน้ำทะเลหนุนสูง การระบายน้ำมีเวลาจำกัด
เนื่องจากเกิดน้ำขึ้น-ลง 2 ครั้งใน 1 วัน  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-5 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 16) คุณภาพน้ำในแหลงน้ำ :  จากข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลุ ่มน้ำเพชรบุรี -
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17 สถานี ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562 พิจารณาโดย
ใช้เกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทั่วไป หรือ WQI พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี โดยเทียบได้กับ
มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ถึงประเภทที่ 2 โดยลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำ
ปราณบุรี และคลองกุย แนวโน้มคุณภาพน้ำบริเวณชุมชนและปากแม่น้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่ลุ่ม
น้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน และห้วยแม่ประจัน คุณภาพน้ำบริเวณชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้น ในส่วนของน้ำใต้
ดินมีปัญหาคุณภาพไม่เหมาะการบริโภค และมีปัญหาการจัดการคุณภาพน้ำประปาชุมชนในช่วงฤดูแล้ง  
 17) ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย :  พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายประกอบด้วย เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่
อนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 4,222.33 ตารางกิโลเมตร (2,638,956.25 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 31.59 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้ำ มีพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 รวมทั้งสิ้น 3,405.36 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ 
เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) และเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อ
การเกษตร (โซน A) รวมทั้งสิ้น 6,799.40 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 
มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากในอดีต และไม่พบพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ตามนิยามการ
กำหนดสภาพป่าเสื ่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 2 มิถุนายน 2530  แก้ไขเพิ ่มเติมโดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532  
 18) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ต้องทำ
การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ใน 9 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำ
อุปโภค-บริโภค 2) การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3) การพัฒนาด้านการจัดการน้ำ
ท่วมและอุทกภัย 4) การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 5) การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 6) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
7) การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8) การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
9) การพัฒนาด้านการเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนในพ้ืนที่  
 19) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี : ในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี จะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่ แผนการพัฒนาด้านที่ 1-6 โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาดังนี้ 
  (1)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
   -  ขยายเขต/ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน 656 หมู่บ้าน 
    -  พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ 10 ชุมชนหลัก 
  (2)  การพัฒนาด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต  
   -   ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ิมการเก็บกัก 174.39 ล้าน ลบ.ม. 
   -   ในเขตพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน จัดหาน้ำเพ่ิม 563.13 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพ้ืนที่ 97 ตำบล 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-6 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

  (3)  การพัฒนาด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  
   -   ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี ส่วนใหญ่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ
เพชรบุรีในเขตตำบลท่าแร้ง ตำบลบางครก ตำบลท่าแร้งออก ตำบลแหลมผักเบี ้ย ตำบลบ้านแหลม (อำเภอ  
บ้านแหลม) ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลธงชัย ตำบลนาพันสาม ตำบลหาดเจ้าสำราญ (อ.เมืองเพชรบุรี) จำนวน 
253,462.50 ไร่ 
   -   ป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจที่รอบปีการเกิดซ้ำ 25 ปี ในบริเวณพื้นที่ตำบลกำเนิดนพคุณ 
ตำบลแม่รำพึง ตำบลพงศ์ประศาสน์ (อำเภอบางสะพาน) จำนวน 14,118.75 ไร่  
  (4)  การพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
   -   ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเมือง  จำนวน  4 แห่ง 
   -   ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร  จำนวน  40 แห่ง 
  (5)  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน   
   -   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ 1.5 ล้านไร่ 
  (6)  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
   -   จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มองค์ความรู้
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ 
 20) แผนงาน/โครงการ ที ่พิจารณาในแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  : แผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้พิจารณาแบ่งแผนงาน/โครงการ เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) แผนงาน/
โครงการตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แผน/
แผนงาน/โครงการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และโครงการที ่มีความสำคัญสูง (Backbone Project) ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ และ 2) แผน/แผนงาน/โครงการขนาดเล็กของ
หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรน้ำ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรขีันธ์  
รวมทั้งสิ ้น 2,427 โครงการ เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วระหว่างปี พ.ศ.2561-2564 รวม 685 
โครงการ คงเหลือที่จะต้องดำเนินการในระยะถัดไประหว่างปี พ.ศ.2565-2580 อีก 1,742 โครงการ งบประมาณ 
54,231 ล้านบาท  
 21) การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการตามแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2561-2580 จำนวน 2,427 โครงการ 
ใช้เงินลงทุน 75,751 ล้านบาท มีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 257 ,750 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) 3.4 เท่า หมายความว่า การลงทุนทุก 1 บาทของโครงการ สามารถสร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 3.4 บาท สรุปได้ว่า แผนงาน/โครงการตามแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ ่มน้ำ
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและมีความคุ้มค่าในการลงทุน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-7 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

 1) การจัดการด้านน้ำอุปโภค บริโภค 
  -  การพัฒนาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้พิจารณาจากแหล่งน้ำผิวดินเป็นหลัก เนื่องจากการ
นำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค อาจประสบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำบาดาล ได้แก่ ความเค็มและความ
กระด้าง ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค จำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค สำหรับวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่ประสบ
ปัญหาเรื่องความเค็มและความกระด้าง เช่น การเติมสารเคมี การกรองแบบกรองช้า (ระบบน้ำหยด) และ
ออสโมซิสแบบย้อนกลับ (RO) เป็นต้น 
 2) การจัดการด้านการสร้างความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต 
  - พื ้นที ่ล ุ ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพของน้ำท่าในลำน้ำธรรมชาติ 3,698  
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีความต้องการใช้น้ำของลุ่มน้ำในปัจจุบันรวมประมาณ 2,671 ล้าน ลบ.ม./ปี โดยเป็น
ความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรสูงถึงปีละ 2,413 ล้านลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำที่ต้องจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคง
ของน้ำภาคการผลิตจำเป็นต้องดำเนินการในหลายรูปแบบควบคู่กัน การพัฒนาแหล่งเก็บน้ำท่าในลำน้ำสาย
หลักจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้ง รวมถึงช่วยในการบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ตลอดจนผลกระทบต่อที่ดินทรัพย์สินของราษฎร จึงควรมีการศึกษามาตรการ
ในการป้องกันและลดผลกระทบ ก่อนทำการก่อสร้างเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
  -  บริเวณพื้นที่ห่างจากลำน้ำสายหลัก และพื้นที่ดอน จำเป็นต้องใช้การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ
ขนาดเล็กกระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร เกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องเสียสละที่ดินบางส่วนสำหรับเก็บ
กักน้ำจึงควรมีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หรือเลือกปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อยลง  
  -  โดยคุณสมบัติดินในลุ่มน้ำ การขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กควรขุดให้ลึกและแคบ และป้องกัน
การรั่วซึมเพ่ือลดการสูญเสียน้ำ 
  -  แผนบริหารจัดการด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตตามยุทธศาสตร์นี้ พิจารณา
บนพื้นฐานของการเกษตรตามแนวทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 4 ในอนาคตหากรูปแบบการเพาะปลูกของ
เกษตรกรเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน จะมีผลให้ปริมาณน้ำที่จัดหา เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
  -  การสร้างความมั ่นคงของน้ำภาคการผลิตพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรให้เพียงพอในเขตพื้นที่ชลประทาน ร่วมกับปรับปรุงเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาค
การเกษตร  สำหรับในเขตเกษตรน้ำฝนเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน โดย
พิจารณาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-8 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 3) การจัดการด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
  - ลักษณะการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่มี 2 ลักษณะ คือ 1) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำป่าไหล
หลาก หรือน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนัก ส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ ในเขต อ.หนองหญ้าปล้อง 
อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ อ.เขาย้อย และบริเวณอ.บางสะพาน สภาพน้ำท่วมประมาณ 2-3 
วัน ปริมาณน้ำหลากที่เกิดในลักษณะ เช่นนี้ เมื่อไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่
ตอนล่างต่อไป หากไม่มีการตัดยอดปริมาณน้ำหลาก ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ จะเป็นการยากที่จะ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในลักษณะนี้ 2) การเกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นเวลาหลายวันไม่
สามารถระบายน้ำออกได้ทัน ส่วนใหญ่เกิดบริเวณพื้นที่ราบลุ่มตอนล่างของลุ่มน้ำ มีลำน้ำสายหลักขนาดเล็ก  
คดเคี้ยว มีความลาดชันน้อย และตื้นเขิน การระบายน้ำจึงเป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้ความสามารถระบายน้ำไม่
เพียงพอ มักเกิดในเขต อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านแหลม และ บางส่วนของ อ.เขาย้อย อันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบกับลำน้ำถูกบุกรุกหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น ถนนเพชรเกษม และทาง
รถไฟสายใต้ นอกจากนี้ ปากน้ำยังได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลทำให้การระบายน้ำออกสู่ทะเลลำบากมาก
ขึ้น หากมีน้ำทะเลหนุนสูง การระบายน้ำมีเวลาจำกัดเนื่องจากเกิดน้ำขึ้น -ลง 2 ครั้งใน 1 วัน การกำหนด
มาตรการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ำตอนล่างจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับมาตรการทางผังเมือง และต้อง
อาศัยโครงสร้างในการจัดการน้ำหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมชุมชนสำคัญ  
อาคารป้องกันตลิ่งลำน้ำหลัก แก้มลิง/คันกันน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงทาง
ระบายน้ำของถนนเพชรเกษม/ทางรถไฟรางคู่ ในพื้นที่ชะอำ หัวหิน บางสะพาน การสร้างทางผันน้ำเพื่อช่วย
ระบายน้ำจากลำน้ำสายหลักเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ การเพิ่มช่องทางระบายน้ำลงทะเล ต้องศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลองผันน้ำเลี่ยงเมืองและอาคารบังคับน้ำก่อนตัดสินใจดำเนินการ 
 4) การจัดการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
  1.  คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน : พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดัชนีชี ้วัดคุณภาพน้ำทั่วไป หรือ WQI 
พบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงดี โดยเทียบได้กับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
ถึงประเภทที่ 2 โดยลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำปราณบุรี และคลองกุย แนวโน้มคุณภาพน้ำ
บริเวณชุมชนและปากแม่น้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน และห้วยแม่
ประจันต์ คุณภาพน้ำบริเวณชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาน้ำเสียเกิดจาก (1) การใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่การเกษตร 
(2) การขยายตัวของเขตชุมชนเมือง รวมทั้งไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนระบายลงแม่น้ำจากชุมชน แหล่งท่องเที่ยว 
(3) จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จึงควรควบคุมการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ร่วมกับส่งเสริม-
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใช้สารเคมีด้านการเกษตรอย่างถูกวิธี ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่และนักท่องเที่ยวร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำผิวดิน 
  2.  การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับแผนงานการพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพ
น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จากแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ระดับยุทธศาสตร์ ที่ได้
จากกระบวนการ SEA ได้เสนอแนะให้พิจารณาแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเล/ป่าชายเลน การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-9 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งเป็นแผนที่ต้องจัดทำ SEA ตาม (ร่าง) ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผนหลักด้านการจัดการ
คุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จึงพิจารณาเฉพาะในส่วนของคุณภาพน้ำและทรัพยากรน้ำในลำน้ำ-แหล่ง
น้ำบนฝั่ง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นควรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่บริเวณริม
ชายฝั่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่บริเวณริมชายหาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับ
พัฒนาชุมชนเมืองและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอำ มีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก
บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาชุมชน
เมืองและการท่องเที่ยว มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาด้านอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวมะนาว หาดทับสะแก  
บ้านทางสาย และบางสะพาน พื้นที่บริเวณหาดสวนสน-เขาเต่า หาดปราณบุรี กุยบุรี คลองวาฬ-วังด้วน และ
บางสะพานมีความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งสูงมาก การพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ดังนี้  
   -  การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) 
โดยการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อกำหนดไม่ให้มีกิจกรรมที่จะรบกวนเสถียรภาพของชายฝั่ง การ
กำหนดพ้ืนที่ถอยร่น เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง 
   -  การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) ดำเนินการใน
รูปแบบสอดคล้องหรือเลียนแบบธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขัดต่อทัศนียภาพ เช่น การฟื้นฟูชายหาด การปักเสาดัก
ตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน หรือใช้รูปแบบที่เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการกัดเซาะ
รุนแรง เช่น เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และกำแพงป้องกันคลื่นริม
ชายหาด เป็นต้น 
   -  การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) ใช้รูปแบบที่สอดคล้อง
ธรรมชาติและเลียนแบบธรรมชาติ ตลอดจนการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น การรื้อถอน
หรือปรับปรุงรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่ขวางการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่ง การปลูกป่า และการถ่ายเททราย  
เป็นต้น 
   -  การฟื ้นฟูเสถ ียรภาพชายฝั ่ง (Coastal rehabilitation) โดยการฟื ้นฟูป ่าชายเลน  
ป่าชายหาด เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับชายฝั่ง การเติมทรายชายหาดเพื่อให้สามารถกระจายแรงคลื่นและลด
ความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 
   -  ส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ชายฝั่ง  
   -  เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่เกิดผลกระทบให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไปยังพ้ืนที่ข้างเคียง 
  3.  การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ : การกำหนดมาตรการแนวทางการใช้ประโยชน์และพัฒนาที่ดิน
ในพื้นที่ชุ่มน้ำให้สอดรับกับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ ป้องกันการรุกล้ำแนวเขตทางระบายน้ำ 
เร่งการระบายน้ำในฤดูฝน และพิจารณาแนวทางการเก็บกักน้ำใช้ในฤดูแล้ง 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 6-10 บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบครีีขันธ์   

 5) การจัดการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
  -   อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาท่ีต้นน้ำ : 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์และป่าต้นน้ำให้ความสำคัญกับพ้ืนที่ที่ยังมีสภาพเป็นป่าไม้ในเขตพ้ืนที่
อนุรักษ์ได้แก่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง รูปแบบการดำเนินการยึดตามแนวทางของสำนักอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นควรส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้ราษฎร
เห็นความสำคัญ วิธีการอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยไม่บุกรุกทำลาย 
  -  พื้นที่ภายในลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 
2.53 ล้านไร่ ในขณะที่เกษตรกรมีการใช้ที่ดินทำการเกษตรประมาณ 3.09 ล้านไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินผิด
ประเภทไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของดิน เป็นเหตุให้คุณภาพและสมรรถนะของดินเสื่อมโทรมลง ผลผลิตต่อไร่
ต่ำ การทำการเกษตรจึงจำเป็นต้องเพิ่มปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณริมน้ำส่วนใหญ่เป็นชุด
ดินที่มีการกัดเซาะสูง ลำน้ำจึงเกิดการตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนในลำน้ำ ทำให้ความสามารถในการ
ระบายน้ำต่ำ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่ที ่ไม่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยแม่ประจันต์ และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน 
 6) การบริหารจัดการน้ำ 
  -  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ ต้องการองค์กรที่
กำกับดูแลในภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำเพ่ือ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ  การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
 


