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บทที่ 1   
ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
1.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน  า 

1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ มีพื นที่ลุ่มน ้ารวมทั งหมด 7,097.32 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,435,825 ไร่ อยู่บริเวณที่แคบที่สุดทางเหนือแหลมมลายูระหว่างเส้นรุ้งที่  10๐ 50 เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 
12๐ 45 เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99๐ 00 ตะวันออก ถึง เส้นแวงที่ 100๐ 00 ตะวันออก มีลักษณะ 
ลุ่มน ้าเป็นพื นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาว ตั งอยู่ในส่วนใต้สุดของภาคตะวันตกของประเทศไทย และอยู่ในส่วนที่แคบ
ที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณต้าบลคลองวาฬ  อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กว้างเพียง 12 กิโลเมตรเท่านั น 
ครอบคลุมพื นที่เกือบทั งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดกับลุ่มน ้าเพชรบุรี ทิศ
ใต้ติดกบัลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย และ ทิศตะวันตกติดกับเขตชายแดนพม่า 
 ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ตั งอยู่ระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตกและอ่าวไทย 
ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันตกสุดจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นน ้าของล้าน ้าต่างๆ ถัดเข้ามาทางตะวันออกจะ
เป็นพื นที่แบบเชิงเขาถึงลูกคลื่นลอนชัน ยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ต่อมาจะมีลักษณะพื นที่แบบลูกคลื่นลอนชันถึง
ลอนลาด ซึ่งเป็นพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน ้า ประกอบไปด้วยพื นที่แบบที่ราบเชิงเขา  หรือพื นที่แบบเนินตะกอนรูป
พัดติดต่อกัน ยาวไปตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้สุดของลุ่มน ้ามีภูเขาโดดกระจายเป็นหย่อมๆ ด้านตะวันออกสุดจะ
เป็นพื นที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นแถบยาวแคบๆ จากอ้าเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
และอีกช่วงหนึ่งที่บริเวณอ้าเภอ บางสะพาน ชายฝั่งทะเลของลุ่มน ้าส่วนใหญ่เป็นหาดโคลนหรือทรายปนโคลน  
มีบางแห่งเป็นหาดทราย เช่น หาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และหาดอ่าวมะนาว เป็นต้น บริเวณที่เป็นหาด
โคลนนี แต่เดิมมีสภาพป่าชายเลนอยู่อย่างหนาแน่น แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งและฟาร์ม
เลี ยงหอยแครงเป็นจ้านวนมาก  
 ส้าหรับรายละเอียดพื นที่ครอบคลุมของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ในเขตจังหวัดต่างๆแสดง
ดังตารางที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและรูปตัดตามแนวแม่น ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (Long 

Profile) ดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 และรูปที่ 1.1-2 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1.1-1 รายละเอียดของจังหวัด ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์

 

 

จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด ร้อยละของ ร้อยละของพ้ืนที่ใน

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) พ้ืนที่จังหวัด ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี    6,168.41       736.58       460,364       11.94                10.38

ประจวบคีรีขันธ์    6,421.75    6,049.70    3,781,060       94.21                85.24
ชุมพร    5,989.84       311.04       194,402         5.19                  4.38

รวม 7,097.32  4,435,825 100.00

พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำ
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รูปที่ 1.1-1 สภาพภูมิประเทศและล าน  าสาขาในลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ์
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT214 3   

 
 

รูปที่ 1.1-2 รูปตัดตามแนวแม่น  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (Long Profile)  

 

ล ำน ้ำ ระดบัสงูสดุ ระดบัต ำ่สดุ ควำมลำดเทของ ควำมลำดเทของ ควำมยำวล ำน ้ำ

(ม.) (ม.) ล ำน ้ำทัง้หมด ล ำน ้ำเฉล่ีย (ก.ม.)

ปราณบุรี 820 0 1 : 230 1 : 590 189

คลองกุย 590 0 1 : 100 1 : 210 62
คลองบงึ 565 0 1 : 90 1 : 170 50

คลองบางสะพานใหญ่ 626 0 1 : 70 1 : 135 41
คลองบางสะพานน้อย 100 0 1 : 350 1 : 420 35

คลองทบัสะแก 660 0 1 : 40 1 : 70 25
คลองหวา้โทน 435 0 1 : 50 1 : 100 22

คลองกรดู 340 0 1 : 50 1 : 80 18
หว้ยทราย 226 0 1 : 50 1 : 65 12
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1.1.2 ระบบลุ่มน  า 

 แม่น ้าส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์จะเป็นแม่น ้าสายสั นๆ ไหลจากทิศตะวันตกและ
ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก ได้แก่ แม่น ้าปราณบุรี ซึ่งมีต้นก้าเนิดอยู่ที่ตอนใต้ของภูเขาพะเนินทุ่งใน
เขตอ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไหลขนานกับทิวเขาตะนาวศรีลงมาทางใต้แล้วเบนออกมาลงอ่าวไทยที่ อ้าเภอ
ปราณบุรี  แม่น ้าบางสะพานซึ่งมีต้นก้าเนิดอยู่ที่เทือกเขาตะนาวศรีในอ้าเภอบางสะพาน และคลองกุยในเขต
อ้าเภอกุยบุร ี
 การแบ่งลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้ก้าหนดตามผลการศึกษาของโครงการ
ศึกษาส้ารวจออกแบบสถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน ้าหลักของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรน ้า โดยพิจารณา
หลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าสาขา การเรียกชื่อลุ่มน ้า ล้าน ้า และการก้าหนดรหัสลุ่มน ้า โดยยึดถือ 
“มาตรฐานลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขา” ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอุทกวิทยา (น ้าผิวดิน) ภายใต้
คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ (ปัจจุบันได้รวมอยู่ในกรมทรัพยากรน ้า) ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง ทะเบียนประวัติ และแผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาในประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2539) 
เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน และได้ท้าการปรับเพิ่มเติมหลักเกณฑ์บางประการให้ชัดเจนและสมบูรณ์ขึ น โดยมี
การน้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาพิจารณาร่วม  ได้แก่  แผนที่การแบ่งขอบเขตลุ่มน ้าของหน่วยงานต่างๆในระบบ 
GIS รายงานการศึกษา  แผนที่แสดงขอบเขตพื นที่ชลประทาน  แนวคันกั นน ้าท่วม  และการส้ารวจสนามในบาง
พื นที่ รวมทั งได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ชุดปัจจุบันจากกรมแผนที่ทหารมาใช้ในการก้าหนด
ขอบเขตลุ่มน ้า ซึ่งแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ออกเป็น5 ลุ่มน ้าสาขาที่เป็นอิสระจากกัน สรุปได้
ดังนี  
 1) ลุ่มน  าสาขาแม่น  าปราณบุรี มีล้าน ้าสายส้าคัญ คือ แม่น ้าปราณบุรี ซึ่งไหลผ่านพื นที่ตอนเหนือ
สุดของลุ่มน ้า ติดกับเขตลุ่มน ้าหลักแม่น ้าเพชรบุรี  ไหลจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ต้นน ้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงและเป็น
พรมแดนไทย-พม่า และเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตติดต่อลุ่มน ้า
หลักแม่น ้าเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่ปากน ้าปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี ความยาวของล้าน ้า
ประมาณ 189 กิโลเมตร ล้าน ้ามีความลาดชันมากในตอนบนและค่อนข้างราบในตอนล่าง ความลาดชันเฉลี่ยของ
ล้าน ้า (Average Slope) ประมาณ 1 : 590 
 2) ลุ่มน  าสาขาคลองเขาแดง ประกอบด้วย ลุ่มน ้าย่อยคลองเขาแดง-ทุ่งสามร้อยยอด ต้นน ้ามา
จากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก เป็นล้าน ้าสายสั นๆ ความยาวของ
ล้าน ้าคลองเขาแดงประมาณ 16 กิโลเมตร และมีความลาดชันเฉลี่ยของล้าน ้าประมาณ 1 : 160 
 3) ลุ่มน  าสาขาคลองกุย มีล้าน ้าสายส้าคัญ ได้แก่ คลองกุย เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี และไหล
จากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก ความยาวของล้าน ้าคลองกุยประมาณ 62 กิโลเมตร ความจุล้า
น ้าประมาณ  280-300 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี KY.3) และมีความลาดชันเฉลี่ยของล้าน ้าประมาณ 1 : 210 
 4) ลุ่มน  าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีล้าน ้าสายส้าคัญ ได้แก่ คลองบางสะพานใหญ่เกิดจาก
เทือกเขาทางตะวันตก มีล้าน ้าสาขาย่อยๆ หลายสายไหลจากทางตะวันตกมารวมกันแล้วไหลทางทิศตะวันออกลง
สู่อ่าวไทยท้ายอ้าเภอบางสะพาน ความยาวของล้าน ้าประมาณ 41 กิโลเมตร และมีความลาดชันเฉลี่ยของล้าน ้า
ประมาณ 1 : 135 
 5) ลุ่มน  าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลุ่มลุ่มน ้าตอนบนและกลุ่มลุ่มน ้า
ตอนล่าง กลุ่มลุ่มน ้าตอนบนอยู่ทางทิศเหนือของลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีล้าน ้าที่ส้าคัญ คือ คลองทับ
สะแก ซึ่งมีความจุล้าน ้าประมาณ 40-50 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี GT.9)  คลองจะกระ ซึ่งมีความจุล้าน ้าประมาณ 
15-25 ลบ.ม./วินาที (ที่สถานี GT.18) และคลองบึง ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกไปทางทิศ
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ตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่อ่าวไทยบริเวณตอนเหนือของ อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาวของล้าน ้า
ประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชัดเฉลี่ยประมาณ 1 : 170    
  ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าตอนล่างอยู่ทางทิศใต้ของลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีลุ่มน ้าส้าคัญคือ 
คลองบางสะพานน้อย และคลองบางด้วน ลุ่มน ้าย่อยคลองบางสะพานน้อยอยู่บริเวณตอนใต้สุดติดกับลุ่มน ้าหลัก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลองบางสะพานน้อยเกิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกและไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออกลงอ่าวไทย มีความยาวของล้าน ้า 35 กิโลเมตร ความลาดชันล้าน ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 1 : 420 
 โดยทั่วไปสภาพและลักษณะล้าน ้าจะคล้ายกัน คือ ล้าน ้าเป็นสายสั นๆ บริเวณด้านตะวันออกของลุ่ม
น ้าเป็นที่ราบแคบๆ ริมฝั่งทะเลเป็นแหล่งชุมชน มีลักษณะของร่องน ้าสายสั นๆ เล็กๆ รับน ้าจากพื นที่ระบายลงสู่
ทะเลกระจายอยู่ทั่วไป ร่องน ้าเหล่านี มีขอบเขตสันปันน ้าไม่ชัดเจนและมักมีน ้าไหลไม่ตลอดปี ปัจจุบันรูปแบบการ
ระบายน ้าของล้าน ้าในพื นที่ตอนล่างเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน  พื นที่ลุ่มป่าเลนน ้า
กร่อยบริเวณปากน ้า เช่น บริเวณเขาสามร้อยยอด และคลองบางด้วน ปัจจุบันสูญเสียสภาพไปเป็นส่วนมาก  
 รายละเอียดของลุ่มน ้าสาขา แสดงดังตารางที่ 1.1-2 ส้าหรับขอบเขตลุ่มน ้าสาขาและระบบลุ่มน ้า

ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.1-3 และรูปที่ 1.1-4 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 1.1-2 รายละเอียดของลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

ร้อยละของพ้ืนที่ใน

(ตร.กม.) (ไร่) ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

จังหวดั อ้ำเภอ

1 2001 แม่น ำ้ปรำณบรีุ (ลุ่มน ำ้สำขำ) 2,991.10    1,869,435     42.14                - เพชรบรีุ  - แก่งกระจำน ท่ำยำง และชะอ้ำ

 - ประจวบคีรีขนัธ์  - หวัหนิ ปรำณบรีุ กิ่ง อ.สำมร้อยยอด 
และกุยบรีุ

2 2002 คลองเขำแดง 493.92      308,700        6.96                  - ประจวบคีรีขนัธ์  - ปรำณบรีุ กิ่ง อ.สำมร้อยยอด และกุยบรีุ

3 2003 คลองกุย 735.02      459,384        10.36                - ประจวบคีรีขนัธ์  - กิ่ง อ.สำมร้อยยอด กุยบรีุ และเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์

4 2004 ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขนัธ์ 2,388.92    1,493,074     33.66                - ประจวบคีรีขนัธ์  - กุยบรีุ เมืองประจวบคีรีขนัธ์ บำงสะพำน
 บำงสะพำนนอ้ย และทับสะแก

 - ชมุพร  - ปะทิว

5 2005 คลองบำงสะพำนใหญ่ 488.37      305,232        6.88                  - ประจวบคีรีขนัธ์  - บำงสะพำน และบำงสะพำนนอ้ย

รวม 7,097.32    4,435,825     100.00              

ล้ำดับ รหัส ลุ่มน้้ำสำขำ พ้ืนที่ ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน
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รูปที่ 1.1-3 ขอบเขตลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 1.1-4 ระบบลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (Schematic Diagram) 
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1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

1.2.1 สภาพภูมิอากาศ 

 จากการรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่สถานีต่างๆ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
บันทึกไว้โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงปี พ.ศ.2514-2543 จ้านวน 2 สถานี ได้แก ่สถานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
สถานี สกษ.หนองพลับ รายละเอียดแต่ละสถานีดังแสดงในภาคผนวก ก สรุปค่าเฉลี่ยช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย
เดือน ค่าสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่้าสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแต่ละสถานีตรวจอากาศ ดัง
แสดงในตารางที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล

ประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-1 และสรุปค่าเฉลี่ยได้ดังนี  
- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  26.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 34.8  

องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดในเดือนมกราคมวัดได้ 19.4 องศาเซลเซียส  ช่วงพิสัย
ของค่าเฉลี่ยรายเดือน 24.8-28.7 องศาเซลเซียส 

- ความชื นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ระหว่าง 77.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าความชื นสัมพัทธ์สูงสุดวัด
ได้ 94.5 เปอร์เซ็นต์ และค่าความชื นสัมพัทธ์ต่้าสุดวัดได้ 50.0 เปอร์เซ็นต์ ช่วงพิสัยของ
ค่าเฉลี่ยรายเดือน 70.5-84.0 เปอร์เซ็นต์ 

- ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดทั งปี 1,597.5 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
106.0-176.0 มิลลิเมตร 

- ความครึ มของเมฆโดยเฉลี่ย 6.3 อ๊อกต้า (0-10 อ๊อกต้า) ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 
4.0-8.5 อ๊อกต้า 

- ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีค่าประมาณ 2.5 น๊อต ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยราย 1.6-3.4น๊อต 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,082.9 มิลลิเมตร ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน 12.9-233.0 มิลลิเมตร 

 

ตารางที่ 1.2-1 สรุปค่าเฉลี่ยตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจอากาศในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 
 

สถำนีตรวจวดั ตัวแปรภูมิอำกำศ ค่ำเฉลี่ยรำยปี ช่วงพิสัยของค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ยสูงสุด ค่ำเฉลี่ยต้่ำสุด
สภำพภูมิอำกำศ รำยเดือน รำยเดือน รำยเดือน

จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อณุหภูมิ (องศำเซลเซียส) 27.4          25.4 (ม.ค.) - 29.2 (เม.ย.) 33.9 (เม.ย.) 20.4 (ม.ค.)
ควำมชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 76.4          70.0 (ธ.ค.) - 82.0 (ต.ค.) 92.0 (ต.ค.) 55.0 (ธ.ค.)
ปริมำณกำรระเหยจำกถำด (มม.) 1,690.0     117.0 (ต.ค.) - 171.0 (เม.ย.) - -
ควำมครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้ำ) 6.2           4.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -

ควำมเร็วลม (น๊อต) 3.5           2.4 (ต.ค.) - 4.4 (ธ.ค.) 44.0 (พ.ค.) -
ปริมำณฝน (มม.) 1,099.5     19.3 (ธ.ค.) - 228.3 (ต.ค.) - -

สกษ.หนองพลับ อณุหภูมิ (องศำเซลเซียส) 26.5          24.2 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.7 (มี.ค.) 18.4 (ม.ค.)
ควำมชื นสัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 78.3          71.0 (ม.ค.) - 86.0 (ต.ค.) 97.0 (ต.ค.) 45.0 (ม.ค.)
ปริมำณกำรระเหยจำกถำด (มม.) 1,505.0     95.0 (ต.ค.) - 181.0 (มี.ค.) - -
ควำมครึ มของเมฆ (0-10 ออ๊กต้ำ) 6.5           4.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -
ควำมเร็วลม (น๊อต) 1.6           0.8 (พ.ค.) - 2.4 (ม.ค.) 50.0 (พ.ค.) -
ปริมำณฝน (มม.) 1,066.2     6.5 (ธ.ค.) - 237.7 (ต.ค.) - -
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รูปที่ 1.2-1 การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศ 

ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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1.2.2 ปริมาณฝน 

 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดน ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ้านวน 44 สถานี พบว่า มีเพียง 8 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย
ของแต่ละสถานีครบตลอดทั งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 นอกจากนี  ยังน้า
ค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มน ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นชั นน ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ยในลุ่มน ้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,117 มิลลิเมตร การกระจายตัวของ
ปริมาณฝนจะเกิดตั งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม แสดงดังรูปที่ 1.2-2 ส้าหรับต้าแหน่งสถานีวัดน ้าฝน  

ต้าแหน่งสถานีที่น้ามาวิเคราะห์ เส้นชั นน ้าฝนรายปีเฉลี่ย และเส้นชั นน ้าฝนรายเดือนเฉลี่ย  แสดงดังรูปที่ 1.2-3 

และรูปที่ 1.2-4 ตามล้าดับ 
 

 
 

รูปที่ 1.2-2 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ฝนเฉลี่ยรายเดือน 26 30 47 48 128 96 104 108 133 234 142 22 
ฝนเฉลี่ยสะสม 26 56 103 151 279 374 479 587 720 953 1,095 1,117 

0

250

500

750

1,000

1,250

0

50

100

150

200

250

ปร
ิมา

ณ
ฝน

เฉ
ลี่ย

สะ
สม

(ม
ม.

)

ปร
ิมา

ณ
ฝน

เฉ
ลี่ย

รา
ยเ

ดือ
น 

(ม
ม.

)

ปริมาณฝนเฉลี่ยลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

ฝนเฉล่ียรายเดือน ฝนเฉล่ียสะสม
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รูปที่ 1.2-3 ต าแหน่งสถานีวัดน  าฝน สถานีที่น ามาวิเคราะห์ และเส้นชั นน  าฝนรายปีเฉลี่ย 
ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 1.2-4 เส้นชั นน  าฝนรายเดือนเฉลี่ยในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  
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1.2.3 ปริมาณน  าท่า 

 การประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าใดๆ ท้าได้โดยการวิเคราะห์จากปริมาณฝนที่ตกในพื นที่ เนื่องจาก
ฝนที่ตกลงมาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน ้าท่าได้ทั งหมด เพราะมีการสูญเสียเกิดขึ นในขณะที่ฝนตก ได้แก่ การเก็บกัก
บนต้นไม้ การซึมลงดิน และการระเหย เป็นต้น โดยปริมาณน ้าที่เหลือจะไหลผ่านผิวดินลงสู่แม่น ้า และไหลลงสู่
ทะเลต่อไป กระบวนการเกิดน ้าท่า แสดงดังรูปที่ 1.2-5 ส้าหรับค่าการสูญเสียต่างๆ เรียกว่า สัมประสิทธิ์น ้าท่า 
(C) ซึ่งน้ามาใช้ในการประเมินปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า มีขั นตอนดังนี  
 

 
 

รูปที่ 1.2-5 กระบวนการเกิดน  าท่า 
 

 1. คัดเลือกสถานีวัดน ้าท่าลุ่มน ้าย่อยที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และไม่อยู่ท้ายอ่างเก็บน ้า เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบจากการบริหารจัดการน ้าของอ่างเก็บน ้า 
 2. ค้านวณปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อย โดยวิธี ธีเอสเสน  
 3. ค้านวณค่าสัมประสิทธิ์น ้าท่า (C) ของลุ่มน ้าย่อย จากสมการ 

            สัมประสิทธิ์น ้าท่า (C)= ปริมาณน ้าท่า / (ปริมาณฝนเฉลี่ย x พื นที่ลุ่มน ้าย่อย ) 

 4. ค้านวณปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า จากสมการ 

  “ปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้า = P1C1A1 + P2C2A2 + ………+ PnCnAn” 

  โดย  P1 = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
         C1 = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        A1 = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ 1 
        Pn = ปริมาณฝนเฉลี่ยของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
         Cn = สัมประสิทธิ์น ้าท่าของลุ่มน ้าย่อยที่ n 
        An = พื นที่ลุ่มน ้าย่อยที่ n 
 

 จากขั นตอนการประเมินปริมาณน ้าท่าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ลุ่มน ้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,727 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แสดงดังรูปที่ 1.2-6  
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รูปที่ 1.2-6 ปริมาณน  าท่ารายเดือนและรายปีเฉลี่ยในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
 

 นอกจากนี  ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าท่าจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ้านวน 29 สถานี มีเพียง 17 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าท่าครบตลอด
ทั งปี ต้าแหน่งและรายละเอียดสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-7 และตารางที่ 

1.2-2 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
แสดงดังรูปที่ 1.2-8 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QF  = aAb 
 โดย  QF  = ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสิทธิ์ถดถอย 

   QF  = 0.7888A0.7942       (R2 = 0.807) 

 

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

รายเดือนเฉล่ีย 48 50 86 78 200 149 150 166 180 332 243 45
รายเดือนสะสม 48 97 183 261 461 611 760 926 1,107 1,439 1,682 1,727
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ปริมาณน  าท่าเฉลี่ยลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนัธ์

รายเดือนเฉลี่ย รายเดือนสะสม
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รูปที่ 1.2-7 ต าแหน่งสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.2-2 ปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ สถำนี ล้ำน้้ำ ที่ต้ัง พิกัด พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติข้อมลู ปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย (ล้ำน ลบ.ม.)
วัดน้้ำ สถำนที่ต้ัง อ้ำเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด (ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) รำยปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง

(พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)
1 Pr.3A ปรำณบุรี เขื่อนปรำณบุรี ปรำณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12-28-59 99-48-37 2,067 2511-2531 313.8 254.9 59.0
2 Ky.2 คลองกุย บ้ำนโป่งกะสัง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12-06-55 99-44-20 92 2522-2544 11.3 10.0 1.4
3 Ky.3 คลองกุย บ้ำนทุ่งแฝก กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12-05-41 99-47-22 537 2540-2546 134.5 108.0 26.4
4 Gt.5 คลองบึง บ้ำนวังไทรด่ิง เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-55-46 99-42-56 141 2518-2526 13.1 11.7 1.4
5 Gt.6 ห้วยยำงขวำง บ้ำนไร่ใน บำงสะพำน

ใหญ่
ประจวบคีรีขันธ์ 11-10-31 99-21-27 37 2524-2535 17.6 15.5 2.2

6 Gt.7 คลองบำงสะพำน บ้ำนวังยำว บำงสะพำน
ใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์ 11-14-02 99-26-35 346 2523-2545 175.7 138.7 36.9

7 Gt.8 คลองวังทอง บ้ำนไร่คลอง เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-43-29 99-43-55 44 2524-2525, 
2540-2546

12.3 9.6 2.7

8 Gt.9 คลองทับสะแก บ้ำนแคลง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 11-29-39 99-36-21 120 2523-2546 29.4 24.3 5.1
9 Gt.10 คลอง บ้ำนหนอง

หญำ้ปล้อง
บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-24-08 99-31-20 112 2523-2546 48.8 40.5 8.3

10 Gt.11 ห้วยยำง บ้ำนช้ำงแลก บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-03-44 99-21-31 58 2523-2546 33.7 27.1 6.6
11 Gt.12 คลองบำง บ้ำนห้วยสัก บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-01-43 99-25-32 117 2526-2534 47.6 39.8 7.8
12 Gt.14 คลองต้ำหรุ 

(คลองธรรมรัตน)์
บ้ำนธรรมรัตน์ บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-08-57 99-23-05 11 2527-2531 6.9 5.9 1.0

13 Gt.15 ห้วยไทร บ้ำนสวนสน
ห้วยไทร

เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-40-33 99-41-44 26 2530-2531, 
2540-2546

10.0 5.9 4.2

14 Gt.16 คลองหินจวง บ้ำนคลอง
หินจวง

เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-39-57 99-41-48 47 2530-2531, 
2540-2546

17.1 11.6 5.5

15 Gt.17 ห้วยยำง บ้ำนห้วยยำง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 11-36-49 99-40-10 50 2530-2531, 
2540-2546

16.8 12.5 4.4

16 Gt.18 คลองจะกระ คลองจะกระ
บน

ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 11-26-46 99-34-10 93 2530-2531, 
2540-2546

35.7 29.0 6.7

17 Gt.19 คลองอ่ำงทอง บ้ำนอ่ำงทอง เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-26-08 99-33-52 56 2530-2531, 
2540-2546

15.8 12.2 3.7
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รูปที่ 1.2-8 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวดัน  า 
ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

1.2.4 ปริมาณน  าหลาก 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณน ้าหลากจากสถานีวัดน ้าใน ลุ่มน ้ าชายฝั่ งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ้านวน 29 สถานี มีเพียง 4 สถานี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-3 ที่มีช่วงเวลา
ของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณน ้าหลากครบตลอดทั งปี  ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน ้าหลาก
สูดสุดรายปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้า  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงได้ดังรูปที่ 1.2-9 และมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
ในรูปสมการถดถอยดังนี  

   QP  = aAb 
 ในเมื่อ QP  = ปริมาณน า้หลากสงูสุดรายปีเฉลีย่ (ลบ.ม./วินาท)ี 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QP  = 0.5438A1.0528
         (R2

 = 0.7846) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยกับพื นที่รบัน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

QF= .7888 A .7942

(R2 =0.8 7)
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ตารางที่ 1.2-3 ปริมาณน  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า 
ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 

1.2.5 ปริมาณตะกอน 

 ท้าการทบทวนการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดน ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ้านวน 29 สถานี มีเพียง 4 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณตะกอนแขวนลอย
ครบตลอดทั งปี รายละเอียดของแต่ละสถานี แสดงดังตารางที่ 1.2-4 ท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-10 และมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในรูปสมการถดถอยดังนี  

ล้ำดับ สถำนี ล้ำน้้ำ ที่ต้ัง พิกัด พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติข้อมลู จ้ำนวน ปริมำณน้้ำหลำก
วัดน้้ำ สถำนที่ต้ัง อ้ำเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด (ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) ปีของ สูงสุดรำยปีเฉลี่ย

ข้อมลู (ลบ.ม./วินำที)
1 Gt.7 คลองบำงสะพำน บ้ำนวังยำว บำงสะพำน

ใหญ่
ประจวบคีรีขันธ์ 11-14-02 99-26-35 346 2523-2545 23 321.9

2 Gt.9 คลองทับสะแก บ้ำนแคลง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 11-29-39 99-36-21 120 2523-2546 23 47.0
3 Gt.10 คลอง บ้ำนหนอง

หญำ้ปล้อง
บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-24-08 99-31-20 112 2523-2546 23 79.8

4 Gt.11 ห้วยยำง บ้ำนช้ำงแลก บำงสะพำน
นอ้ย

ประจวบคีรีขันธ์ 11-03-44 99-21-31 58 2523-2546 23 54.4
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าหลากสูงสุดรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

QP= .5438A1.0528

(R2 =0.7846) 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT214 19 

   QS  = aAb 
 

 ในเมื่อ QS  = ปริมาณตะกอนเขวนลอยรายปีเฉลี่ย (ตันต่อปี) 
   A  = พื นที่รับน ้าฝน (ตร.กม.) 
   a และ b = สัมประสทิธิ์ถดถอย 

   QS  = 2.0011A1.7059
      (R2

 = 0.5540) 

 

ตารางที่ 1.2-4 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ ์
 

 
 

 
 

รูปที่ 1.2-10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  า
ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 

ล้ำดับ สถำนี ล้ำน้้ำ ที่ต้ัง พิกัด พ้ืนที่รับน้้ำ ช่วงปีสถิติข้อมลู จ้ำนวน ปริมำณตะกอน
วัดน้้ำ สถำนที่ต้ัง อ้ำเภอ จังหวัด ละติจูด ลองจิจูด (ตร.กม.) (พ.ศ. - พ.ศ.) ปีของ แขวนลอยรำยปี

ข้อมลู เฉลี่ย (ตัน)
1 Gt.9 คลองทับสะแก บ้ำนแคลง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 11-29-39 99-36-21 120 2551 1 2,059.0
2 Gt.10 คลอง บ้ำนหนอง

หญำ้ปล้อง
บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 11-24-08 99-31-20 112 2542-2551 10 12,208.0

3 Gt.11 ห้วยยำง บ้ำนช้ำงแลก บำงสะพำน
นอ้ย

ประจวบคีรีขันธ์ 11-03-44 99-21-31 58 2542-2551 10 6,322.0

4 Gt.15 ห้วยไทร บ้ำนสวนสน
ห้วยไทร

เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 11-40-33 99-41-44 26 2548-2551 4 294.0
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ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเีฉลี่ยกับพื นที่รับน  าของแต่ละสถานีวัดน  าในลุ่มน  าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์
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1.2.6 อุทกธรณีวิทยาและน  าใต้ดิน 

 จากการรวบรวมแผนที่อุทกธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:1,000,000  จัดท้าโดยกรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.
2544 พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์เป็นชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน 
และชั นหินอุ้มน ้าในหินแข็งรวม 9 ชนิด โดยพื นที่ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้าตะกอนทรายชายหาด 1,755,669 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 39.58 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับชั นหินอุ้มน ้าอื่นๆ ที่พบนอกจากนี จะกระจายอยู่ทั่วไปตามพื นที่ลุ่ม
น ้าซึ่งมีสัดส่วนพื นที่ค่อนข้างน้อย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.2-5 ส้าหรับค้าอธิบายสัญลักษณ์ของชั นหินอุ้ม
น ้าแต่ละชนิด แสดงในภาคผนวก ข และสภาพอุทกธรณีวิทยาและปริมาณการให้น ้าของชั นหินในลุ่มน ้าชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.2-11 และรูปที่ 1.2-12 
 

ตารางที่ 1.2-5 รายละเอียดชั นหินอุ้มน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
 

 

ล้ำดับ สัญลักษณ์ รำยละเอียด ควำมลึกของ
ช้ันน้้ำบำดำล

ควำมสำมำรถ
ในกำรให้น้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่ใน
ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล

(เมตร) (ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) (ไร่) ประจวบคีรีขันธ์
1 Gr ชั นหนิอุ้มน ำ้หนิแกรนติ 10-30 1-10 213.36      133,350     3.01                  
2 Olc ชั นหนิใหน้ ำ้ชดุหนิปนูอำยอุอร์โดวิชยีน - - 2.57         1,607        0.04                  
3 Pc ชั นหนิอุ้มน ำ้หนิคำร์บอเนตอำยเุพอร์เมียน 20-40 1-40 564.25      352,655     7.95                  
4 PCms ชั นหนิอุ้มน ำ้หนิชั นกึ่งแปร 10-60 1-20 841.98      526,237     11.86                
5 Qbs ชั นหนิอุ้มน ำ้ตะกอนทรำยชำยหำด - - 2,809.07    1,755,669  39.58                
6 Qfd ชั นหนิอุ้มน ำ้ตะกอนน ำ้พำ 15-50 5-30 1,445.68    903,547     20.37                
7 TRJlk ชั นหนิอุ้มน ำ้หนิชดุโครำชตอนล่ำง 30-60 2-10 1,125.38    703,362     15.86                
8 Tsc ชั นหนิอุ้มน ำ้ตะกอนหนิร่วนกึ่งแขง็ตัว 30-50/200 1-20 20.09        12,555      0.28                  
9 Vc ชั นหนิอุ้มน ำ้หนิภูเขำไฟ 10-30 1-10 61.40        38,373      0.87                  
10 W แหล่งน ำ้ - - 3.05         1,906        0.04                  
11 No data ไม่มีขอ้มูล - - 10.50        6,564        0.15                  

รวมพ้ืนที่ทั้งลุ่มน้้ำ 7,097.32    4,435,825  100.00               

พ้ืนที่



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-11 สภาพอุทกธรณีวิทยาในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.2-12 ปริมาณการให้น  าของชั นหินในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT214 23 

1.2.7 คุณภาพน  า 

 จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรี
และชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 พบว่า มีการรวบรวมข้อมูลการ
เก็บคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าปราณบุรีและแม่น ้ากุยบุรี สรุป
ได้ดังนี  
 1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแม่น ้าปราณบุรี มีการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั ง โดยมีสถานี
ตรวจวัดจ้านวน 5 จุด คือ บริเวณปากแม่น ้าปราณบุรี สะพานบ้านนาห้วย สะพานถนนเพชรเกษม โรงสูบน ้าของ
การประปาปราณบุรี และที่ท้ายเขื่อนปราณบุรี ดังรูปที่ 1.2-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพ แม่น ้าปราณบุรี ในช่วง 
พ.ศ.2543-2548 สรุปได้ดังนี  
  - บริเวณท้ายเขื่อนปราณบุรี ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้า มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 4.7-8.5 มก./ล. 
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย < 2 - 800 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01 - 1.35 มก./ล. 
ฟอสเฟต 0.05-0.18 มก./ล.  
  - บริเวณโรงสูบน ้าของการประปาปราณบุรี พบว่า มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 4.7-8.0 
มก./ล.  ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย < 2 - 7,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 
0.01 - 1.75 มก./ล. ฟอสเฟต 0.02-0.23 มก./ล. 
  - ช่วงกลางน ้าของแม่น ้าปราณบุรี  บริเวณถนนเพชรเกษมตัดผ่าน มีชุมชนอาศัยอยู่
หนาแน่น มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 2.2-6.5 มก./ล. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 160-17,000 เอ็มพีเอ็น/100 
มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01 - 1.86 มก./ล. ฟอสเฟต 0.04-0.45 มก./ล. 
  - บริเวณช่วงท้ายน ้าของแม่น ้าปราณบุรี บริเวณสะพานบ้านห้วยนา มีปริมาณออกซิเจน
ละลายน ้า < 0.6 - 2.7 มก./ล. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 200-50,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหาร
ไนเตรทไนโตรเจน < 0.01 - 1.71 มก./ล. ฟอสเฟต 0.02-0.48 มก./ล. 
  - บริเวณปากแม่น ้าปราณบุรี ช่วงนี เป็นน ้าทะเล มีความเค็ม 0.3-324 มก./ล. ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้า 3.4-7.0 มก./ล. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย < 2 - 11,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุ
อาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01-0.32 มก./ล. ฟอสเฟต 0.01-0.38 มก./ล. 
 

 

 

 
 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ             
พ.ศ.2548 

 

รูปที่ 1.2-13 ที่ตั งจุดตรวจวัดคุณภาพน  าในแม่น  าปราณบุรีของกรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น ้ากุยบุรี มีการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั ง โดยมีสถานีตรวจวัด
จ้านวน 2 จุด คือ บริเวณปากแม่น ้ากุยบุรีและบริเวณสะพานข้ามแม่น ้ากุยบุรีที่ถนนเพชรเกษม  ดังรูปที่ 1.2-14 
ผลการตรวจวัดคุณภาพแม่น ้ากุยบุรี ในช่วง พ.ศ.2543-2548 สรุปได้ว่า 
  - บริเวณสะพานถนนเพชรเกษม ต้าบลกุยบุรี มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า/2.0-7.4 มก./ล. 
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย < 2-400 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน< 0.01 - 1.43 มก./ล. 
ฟอสเฟต 0.01-0.08 มก./ล. 
  - บริเวณปากแม่น ้ากุยบุรี ช่วงนี เป็นน ้าทะเล มีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า 3.6-7.1 มก./ล.   
ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 300-22,000 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ปริมาณธาตุอาหารไนเตรทไนโตรเจน < 0.01 - 0.92 มก./ล. 
ฟอสเฟต < 0.01 - 0.11 มก./ล. 
 

 

 
 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2548 

 

รูปที่ 1.2-14 ที่ตั งจุดตรวจวัดคุณภาพน  าในแม่น  ากุยบุรีของกรมควบคุมมลพิษ 
 
 ส้าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าในแม่น ้ากุยบุรี เดือนเมษายน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง 
แสดงดังรูปที่ 1.2-15 พบว่า บริเวณปากแม่น ้ากุยบุรี มีคุณภาพน ้าจัดอยู่ในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 (สามารถ
ใช้ส้าหรับอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
และสามารถใช้ส้าหรับการเกษตร)  ส่วนบริเวณถนนเพชรเกษม อ้าเภอกุยบุรี คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม จัดอยู่ใน
ประเภทที่ 4  (สามารถใช้ส้าหรับอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าเป็นพิเศษก่อน และสามารถใช้ส้าหรับอุตสาหกรรม ) เนื่องจากมีค่าออกซิเจนละลายน ้าต่้า 
เท่ากับ 2 มก./ล. 
 ส้าหรับการตรวจวัดคุณภาพน ้าในแม่น ้าปราณบุรี เดือนเมษายน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง แสดง
ดังรูปที่ 1.2-15 พบว่า บริเวณปากแม่น ้าปราณบุรี มีคุณภาพน ้าจัดอยู่ในแหล่งน ้า ผิวดินประเภทที่ 3 ส่วนบริเวณ
สะพาน บ้านนาห้วย อ้าเภอปราณบุรี จนถึงบริเวณสะพานถนนเพชรเกษม อ้าเภอปราณบุรี คุณภาพน ้าเสื่อม
โทรม จัดอยู่ในประเภทที่ 4 มีค่าออกซิเจนละลายน ้าต่้า เนื่องจากผ่านชุมชนเมือง ส้าหรับบริเวณโรงสูบน ้าแรงต่้า 
การประปาปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จนถึงท้ายเข่ือนปราณบุรี คุณภาพน ้าจัดอยู่ในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ.2548 
 

รูปที่ 1.2-15 แสดงประเภทของแหล่งน  าผิวดินในแม่น  าเพชรบุรี แม่น  าปราณบุรี และแม่น  ากุยบุรี 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.3.1 ทรัพยากรดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2544 พบว่า ทรัพยากรดินในพื นที่ลุ่มน ้า
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน 42 กลุ่มชุดดิน แต่ละกลุ่มชุดดินมีลักษณะคุณสมบัติดัง
แสดงในภาคผนวก ข รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 และรูปที่ 1.3-1 โดยกลุ่มชุดดินที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
กลุ่มชุดดินที่ 62 มีพื นที่ประมาณ 1,876,381 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.30 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับกลุ่มชุดดินอื่นๆ ที่
พบนอกจากนี จะกระจายอยู่ทั่วไปตามพื นที่ลุ่มน ้าซึ่งมีสัดส่วนพื นที่ค่อนข้างน้อย 
 

ตารางที่ 1.3-1 รายละเอียดกลุ่มชุดดินในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 

ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่ ล้ำดับ กลุม่ชุดดิน ร้อยละของพ้ืนที่
(ตร.กม.) (ไร่) ลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเล

ประจวบคีรีขันธ์
(ตร.กม.) (ไร่) ลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเล

ประจวบคีรีขันธ์
1 กลุ่มดินชุดท่ี 2 23.30       14,560      0.33                     27 กลุ่มดินชุดท่ี 40 75.13        46,956        1.06                     
2 กลุ่มดินชุดท่ี 3 31.51       19,694      0.44                     28 กลุ่มดินชุดท่ี 41 2.07          1,292          0.03                     
3 กลุ่มดินชุดท่ี 4 0.12         74            0.00                     29 กลุ่มดินชุดท่ี 42 7.82          4,889          0.11                     
4 กลุ่มดินชุดท่ี 5 6.02         3,764        0.08                     30 กลุ่มดินชุดท่ี 43 513.75      321,095       7.24                     
5 กลุ่มดินชุดท่ี 6 6.83         4,268        0.10                     31 กลุ่มดินชุดท่ี 44 5.78          3,614          0.08                     
6 กลุ่มดินชุดท่ี 7 7.26         4,534        0.10                     32 กลุ่มดินชุดท่ี 45 22.61        14,132        0.32                     
7 กลุ่มดินชุดท่ี 10 14.57       9,104        0.21                     33 กลุ่มดินชุดท่ี 47 25.26        15,790        0.36                     
8 กลุ่มดินชุดท่ี 11 57.92       36,202      0.82                     34 กลุ่มดินชุดท่ี 48 339.84      212,399       4.79                     
9 กลุ่มดินชุดท่ี 12 22.04       13,774      0.31                     35 กลุ่มดินชุดท่ี 50 193.85      121,153       2.73                     
10 กลุ่มดินชุดท่ี 14 0.41         255          0.01                     36 กลุ่มดินชุดท่ี 51 67.47        42,169        0.95                     
11 กลุ่มดินชุดท่ี 16 9.56         5,976        0.13                     37 กลุ่มดินชุดท่ี 52 5.89          3,684          0.08                     
12 กลุ่มดินชุดท่ี 17 2.87         1,796        0.04                     38 กลุ่มดินชุดท่ี 53 9.79          6,122          0.14                     
13 กลุ่มดินชุดท่ี 18 15.72       9,823        0.22                     39 กลุ่มดินชุดท่ี 56 37.17        23,230        0.52                     
14 กลุ่มดินชุดท่ี 20 163.80     102,378    2.31                     40 กลุ่มดินชุดท่ี 59 29.04        18,153        0.41                     
15 กลุ่มดินชุดท่ี 23 26.26       16,414      0.37                     41 กลุ่มดินชุดท่ี 60 81.44        50,899        1.15                     
16 กลุ่มดินชุดท่ี 25 2.46         1,535        0.03                     42 กลุ่มดินชุดท่ี 62 3,002.21    1,876,381    42.30                    
17 กลุ่มดินชุดท่ี 26 35.53       22,206      0.50                     43 เขตทหำร 4.25          2,655          0.06                     
18 กลุ่มดินชุดท่ี 29 1.70         1,061        0.02                     44 ท่ีดินถูกชะล้ำง 1.72          1,076          0.02                     
19 กลุ่มดินชุดท่ี 31 13.13       8,208        0.19                     45 ท่ีดินหนิโผล่ 5.00          3,124          0.07                     
20 กลุ่มดินชุดท่ี 32 3.63         2,271        0.05                     46 ท่ีลุ่มชื นแฉะหรือท่ีลุ่มสนุน่ 88.57        55,356        1.25                     
21 กลุ่มดินชุดท่ี 33 98.94       61,839      1.39                     47 เมืองเก่ำ,อุทยำนประวติัศำสตร์ 0.11          72              0.00                     
22 กลุ่มดินชุดท่ี 34 387.78     242,363    5.46                     48 สถำนทีร่ำชกำร 0.42          260            0.01                     
23 กลุ่มดินชุดท่ี 35 831.26     519,538    11.71                    49 แหล่งน ้ำ 35.26        22,037        0.50                     
24 กลุ่มดินชุดท่ี 36 364.13     227,583    5.13                     50 อื่นๆ 41.64        26,024        0.59                     
25 กลุ่มดินชุดท่ี 38 35.12       21,951      0.49                     51 ไม่มีข้อมูล 10.63        6,641          0.15                     
26 กลุ่มดินชุดท่ี 39 328.73     205,454    4.63                     

รวมทั้งลุม่น้้ำ 7,097.32 4,435,825 100.00                

พ้ืนที่ พ้ืนที่



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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รูปที่ 1.3-1 กลุ่มชุดดินของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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1.3.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากการศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 ของ
ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในตารางที่ 1.3-2 และรูปที่ 1.3-2 พบว่า พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ป่าไม้ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย ดังรูปที่ 1.3-3 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  
 

ตารางที่ 1.3-2 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดิน
ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%) พ้ืนที่ (ไร่) สัดส่วน (%)
นำข้ำว 72,450 1.63 89,812 2.02 เพิ่มขึ น
พืชผัก 0 0.00 5,080 0.11 เพิ่มขึ น
พืชไร่ 845,962 19.07 670,800 15.12 ลดลง
ไม้ผล - ไม้ยืนต้น 985,536 22.22 1,061,323 23.93 เพิ่มขึ น
เกษตรกรรมอื่นๆ* 57,669 1.30 92,076 2.08 เพิ่มขึ น
ป่ำไม้ 1,952,142 44.01 1,961,755 44.23 เพิ่มขึ น
พื นที่อื่นๆ** 522,066 11.77 554,979 12.51 -

รวมพ้ืนที่ 4,435,825 100.00 4,435,825 100.00
หมำยเหตุ : *   เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน ำ้ (Aquatic plan), สถำนท่ีเพำะเลี ยงสัตว์น ำ้ 

                  (Aqua cultural land)  และเกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

             **  พื นท่ีอื่นๆ ได้แก่ พื นท่ีชมุชนและส่ิงปลูกสร้ำง (Urban and Built-up land), พื นท่ีน ำ้ (Water Body) และพื นท่ีเบด็เตล็ด

                  (Miscellaneous land) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2552 กำรเปลี่ยนแปลง



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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รูปที่ 1.3-2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
 
 
 
 

0.07, 1.63% 0.00, 0.00%

0.85, 19.07%

0.99, 22.22%

0.06, 1.30%

1.95, 44.01%

0.52, 11.77%

การใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ปี 2545

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 4.44 ล้านไร่ 

0.09, 2.02% 0.01, 0.11%

0.67, 15.12%

1.06, 23.93%

0.09, 2.08%

1.96, 44.23%

0.55, 12.51%

การใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  ปี 2552

นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น เกษตรกรรมอื่น ป าไม้ พื นท่ีอื่น 

พื นท่ี (ล้านไร่)   สัดส่วน ( )
พื นท่ีรวม 4.44 ล้านไร่ 
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รูปที่ 1.3-3 การใช้ประโยชน์ทีด่ินในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2552 
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1.4 พื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  

 จากการศึกษาด้านการเกษตรจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี  พ.ศ.2552  
พบว่า ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ มีพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมด 1,919,092 ไร่ หรือ 3,070.55 ตร.กม. คิด
เป็นร้อยละ 43.26 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า โดยพื นที่ทั งหมดนี เป็นพื นที่ที่ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทั งหมดจากแผนที่การใช้ที่ดิน ซึ่งอาจมีพื นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เช่น มีปัญหา
ดินเปรี ยว ดินเค็ม หรืออยู่ในพื นที่ที่มีความลาดชันสูง เป็นต้น นอกจากนี ยังมีพื นที่บางส่วนราษฎรรุกล ้าเข้าไปใน
เขตป่าอนุรักษ์ที่ประกาศตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั นในการศึกษาถึงพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาจึง
ต้องพิจารณาพื นที่การเกษตรในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลชนิดดิน ความลาดชันของพื นที่ และขอบเขตป่าอนุรักษ์ 
ประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณาพื นที่การเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาได้พิจารณาใน 2 ระดับ ดังนี   
 (1)  พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  
 (2)  พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน  
  พื นที่ศักยภาพชลประทาน (ตามรายงานการศ กษาโครงการศ กษาเพื่อจัดท าแผนหลักรองรับ
การพัฒนาแหล่งน  าและปรับปรุงโครงการชลประทานส าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน 2548) หมายถึง พื นที่
เกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานโดยแรงโน้มถ่วงโลก (ความลาดชันน้อยกว่า 20%) และเป็นดินที่
เหมาะสมกับส้าหรับการปลูกข้าว และไม่อยู่ในเขตพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
1.4.1 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

 พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หมายถึง พื นที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการ
ปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ และจะต้องเป็นพื นที่
ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ตามประกาศของกรมป่าไม้ รวมถึงไม่ใช่พื นที่ที่มีความลาดชันจนเกินไป โดยในการศึกษา
จะพิจารณาจากพื นที่ที่ท้าการเกษตรในปัจจุบันจากแผนที่การใช้ที่ดิน จากนั นจึงน้ามาพิจารณาร่วมกันกับปัจจัย
ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ชนิดดิน ขอบเขตพื นที่ป่าไม้ และความลาดชันของพื นดินมาวิเคราะห์ซ้อนทับแบบเวคเตอร์
(Vector Overlay analysis) ด้วยฟังก์ชันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) 
แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-1 โดยเงื่อนไขในการซ้อนทับประกอบด้วย  
 -  ชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ได้แก่ ดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช

แต่สามารถปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูก
พืชใดๆ)  

 - พื นที่เฉพาะซึ่งเป็นพื นที่ลุ่มและชื นแฉะประเภท Wet Land ซึ่งได้แก่ แหล่งน ้า พื นที่ชุ่มน ้า 
พื นที่พรุริมชายทะเล เป็นต้น  

 -   พื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย รวมถึงพื นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
 - พื นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  
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รูปที่ 1.4-1 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลในด้านต่างๆ ดังกล่าว จะค้านวณพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและ
พื นที่การเกษตรทั งหมดในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์แยกเป็นรายพืช ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1 และ

แสดงขอบเขตพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  ดังรูปที่ 1.4-2 
 

ตารางที่ 1.4-1 พื นทีท่ี่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ ์

 

 
 
 จากรูปที่ 1.4-2 พบว่า พื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านตะวันตกของพื นที่ลุ่มน ้า โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งของล้าน ้าสายย่อย
ต่างๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ซึ่งพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกทั งหมดในลุ่มน ้า ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ มีจ้านวน 168,337 ไร่ หรือ 269.34 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด 
หรือร้อยละ 3.79 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า (มีพื นที่ลุ่มน ้า 4,435,825 ไร่)  ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย 
 

Erase Overlay

Land use 2552
พื นท่ีเกษตรกรรม

Soil suitability
ไม่เหมาะสมเพาะปลูก

Slope>20%

Forest

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการ

เพาะปลูก
(ลบ) (เท่ากับ)

พ้ืนทีก่ำรเกษตร / พ้ืนทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสม (ไร)่ รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ไม้ผล/ ทัง้หมด
ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ำรเกษตรทั งหมด    89,812      5,080   670,800  1,061,323       92,076  1,919,092
พื นทีท่ีเ่หมำะสมกบักำรเพำะปลูก    42,532          92    33,999      54,250       37,463    168,337
ร้อยละของพื นทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสมกบักำร
เพำะปลูกต่อพื นทีก่ำรเกษตรทั งหมด

     47.36        1.81        5.07         5.11        40.69         8.77

ร้อยละของพื นทีก่ำรเกษตรทีเ่หมำะสมกบักำร
เพำะปลูกต่อพื นทีลุ่่มน ้ำทั งหมด

       0.96        0.00        0.77         1.22          0.84         3.79

หมำยเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุง่หญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน ำ้ (Aquatic plan), สถำนทีเ่พำะเลี ยงสัตว์น ำ้ (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสำน /ไร่นำสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ
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รูปที่ 1.4-2 พื นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกจากการวิเคราะห์ด้วย GIS ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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1.4.2 พื นที่ศักยภาพส าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน 

 พื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งในที่นี จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด้าน
ศักยภาพของพื นที่เพียงอย่างเดียว โดยยังไม่พิจารณาถึงความเพียงพอของปริมาณน ้า โดยจะพิจารณาจากพื นที่
การเกษตรที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (อาจเหมาะสมต่อการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล 
ด้วยก็ได้) มีสภาพพื นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสามารถพัฒนาระบบชลประทานโดยเฉพาะแบบแรงโน้มถ่วงได้ และ
จะต้องเป็นพื นที่ที่ไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งจากการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นว่าพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับ
การพัฒนาระบบชลประทานจะเป็น พื นที่ส่วนหนึ่งของพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ดังนั นใน
การศึกษาจึงน้าพื นที่การเกษตร ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมาซ้อนทับกับข้อมูลชนิดดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  จากนั นจึงท้าการตัดดินชนิดดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวออกเพิ่มเติม (เนื่องจากการพัฒนาระบบ
ชลประทานส่วนใหญ่จะเน้นการปลูกข้าวเป็นหลัก และพื นที่ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวส่วนใหญ่
อยู่ในที่ราบ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบส่งน ้าชลประทานได้) ได้แก่ ดินประเภทที่ 2 (ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
ชนิดอื่น แต่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว) ส่วนดินประเภทที่ 3 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่สามารถ
ปรับปรุงให้ปลูกพืชบางชนิดได้) และดินประเภทที่ 4 (ดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชใดๆ) ได้ท้าการตัดออกแล้ว
ในขั นตอนการศึกษาพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก แสดงแผนผังในการวิเคราะห์ในรูปที่ 1.4-3 
 

 
 

รูปที่ 1.4-3 แผนผังในการวิเคราะห์พื นที่เกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน 
 
 จากการพิจารณาตัดข้อมูลดินประเภทที่ 2 เพิ่มเติมดังกล่าว จะค้านวณพื นที่ที่มีศักยภาพส้าหรับการ
พัฒนาระบบชลประทานทั งหมดในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ได้ สรุปพื นที่การเกษตรที่เหมาะสมกับการ
เพาะปลูก และพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์เป็น
รายพืช ดังตารางที่ 1.4-2 และแสดงพื นที่ศักยภาพส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานดังรูปที่ 1.4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intersect Overlay

พื นท่ีเกษตรท่ีมีศักยภาพ
ในการเพาะปลูก

Soil suitability
เหมาะสมปลูกข้าว

พื นท่ีชลประทานท่ี
พัฒนาแล้ว

พื นท่ีเกษตรท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบชลประทาน
(ลบ) (เท่ากับ)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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ตารางที่ 1.4-2 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย GIS  ในลุม่น  าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ ์

  

 
 
 จากรูปที่ 1.4-4 พบว่า พื นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื นที่ลุ่มชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ จะมีพื นที่ไม่มากนักโดยจะกระจัดกระจายอยู่ตามพื นที่ใกล้ล้าน ้า โดยลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์มีพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาระบบชลประทานทั งหมด 125,222 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.82  
ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบชลประทานไปแล้ว 48,436 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
และยังมีพื นที่ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้อีก 76,785 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของพื นที่
ลุ่มน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พ้ืนทีข่องพืชแต่ละชนิด (ไร่) รวมพ้ืนที่

ลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ไม้ผล/ ทัง้หมด

ไม้ยนืต้น (ไร่)

พื นทีก่ำรเกษตรทั งหมด    89,812      5,080   670,800  1,061,323       92,076  1,919,092

พื นทีท่ีเ่หมำะสมกบักำรเพำะปลูก    42,532          92    33,999      54,250       37,463    168,337

พื นทีศั่กยภำพกำรพฒันำระบบชลประทำน    17,384          66    13,590      29,072       16,673      76,785
ร้อยละของพื นทีศั่กยภำพกำรพฒันำระบบ
ชลประทำนต่อ     

- พื นทีท่ีเ่หมำะสมกบักำรเพำะปลูก      40.87      71.98      39.97       53.59        44.50       45.61

- พื นทีก่ำรเกษตรทั งหมด      19.36        1.30        2.03         2.74        18.11         4.00

 - พื นทีลุ่่มน ้ำทั งหมด        0.39        0.00        0.31         0.66          0.38         1.73
หมำยเหตุ : *    เกษตรกรรมอื่นๆ ได้แก่ ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์, พืชน ำ้ (Aquatic plan), สถำนท่ีเพำะเลี ยงสัตว์น ำ้ (Aqua cultural land)  

                        และเกษตรผสมผสำน /ไร่นำสวนผสม (Integrated farm/Diversified farm)

ข้ำว พืชไร่พืชผัก
เกษตรกรรม

อ่ืน ๆ



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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รูปที่ 1.4-4 พื นที่ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานจากการวิเคราะห์ด้วย GIS 
ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 1 ข้อมูลพื นฐานของลุ่มน  า 
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1.5 ทรัพยากรป าไม้ และชั นคุณภาพลุ่มน  า 

1.5.1 ทรัพยากรป าไม้ 

 ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายที่มีความส้าคัญในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย พื นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื นที่ชุ่มน ้า 
จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2543  พบว่า  เขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ มีเนื อที่รวม 1,995,411 ไร่ (3,192.66 ตารางกิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 44.98 ของพื นที่ลุ่ม
น ้า แบ่งออกเป็นประเภทการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-1และตารางที่ 

1.5-2 ส้าหรับขอบเขตของพื นที่ป่าไม้ในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.5-1 
 

ตารางที่  1.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป าสงวนแห่งชาติที่อยู่ ในลุ่มน  า ชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
 
ตารางที่ 1.5-2 รายละเอียดของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 

ประเภทกำรใช้ที่ดินในเขต ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ป่ำสงวนแห่งชำติ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

1 A เขตเกษตรกรรม (Agriculture) 38.16       23,848        0.54

2 C เขตอนรัุกษ์ (Conservation) 2,243.27   1,402,043   31.61

3 E เขตพื นท่ีป่ำเศรษฐกิจ (Economic) 910.96      569,352      12.84

4 NF ไม่มีข้อมูล 0.27         168            0.004

รวม 3,192.66 1,995,411 44.98

ล้ำดับ รหัส พ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ

ร้อยละของพ้ืนที่ใน

ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่ ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

1 อุทยำนแห่งชำติ 5 แห่ง 2,108.44 1,317,774 29.71              
1.1 กุยบุรี 969.00      605,625    971.54      607,214                         13.69
1.2 แก่งกระจำน 2,915.01   1,821,880 826.02      516,264                         11.64
1.3 เขำสำมร้อยยอด 98.08       61,300     136.56      85,350                             1.92
1.4 น ำ้ตกห้วยยำง 161.00      100,625    156.30      97,687                             2.20
1.5 หำดวนกร 38.00       23,750     18.01       11,259                             0.25

2 เขตรักษำพันธส์ัตว์ป่ำ 1 แห่ง 79.19     49,492     1.12                
2.1 อุทยำนเสด็จในกรม-กรมหลวง

ชุมพร ด้ำนทิศเหนอื
664.99      415,620    79.19       49,492                             1.12

3 พ้ืนที่ชุ่มน้้ำ 1 แห่ง 70.65     44,156     1.00                
3.1 อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 130.00           81,250 70.65       44,156                             1.00

ล้ำดับ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ตำมประกำศ พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำ
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รูปที่ 1.5-1 พื นที่ทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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 จากการรวบรวมข้อมูลสภาพทรัพยากรป่าไม้ของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ.2543 
พบว่า ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์แยกประเภทป่าไม้ออกตามสภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1.5-3 

และรูปที่ 1.5-2 ส้าหรับความหมายของป่าไม้แต่ละประเภท แสดงในภาคผนวก ข 
 

ตารางที่ 1.5-3 สภาพของทรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

รหัส ร้อยละของพ้ืนที่ในลุ่มน้้ำ
ประเภทป่ำ ตร.กม. ไร่ ชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

1 ป่ำชำยเลน MG 6.48             4,049           0.091                              
2 ป่ำชำยหำด BE 0.58             365             0.01                                
3 ป่ำดิบชื น ME 4.38             2,734           0.06                                
4 ป่ำดิบแล้ง DE 669.04         418,151       9.43                                
5 ป่ำที่พื นฟูตำมธรรมชำติ SG 83.35           52,091         1.17                                
6 ป่ำเบญจพรรณ MD 1,916.46       1,197,788     27.00                              
7 ป่ำไผ่ BB 5.66             3,536           0.08                                
8 ป่ำพรุ SW 1.40             875             0.02                                
9 ไม่มีข้อมูล NF 50.97           31,854         0.72                                

รวม 2,738.31    1,711,444  38.58                       

ล้ำดับ ประเภทป่ำไม้
พ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้ำ
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รูปที่ 1.5-2 ประเภททรัพยากรป าไม้ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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1.5.2 ชั นคุณภาพลุ่มน  า 

 ชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 5 
มีพื นที่ประมาณ 1,526,988 ไร่ ร้อยละ 34.42 ของพื นที่ลุ่มน ้า รองลงมาคือ พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1 และ 4 มี
พื นที่ประมาณ 990,352 ไร่ และ 928,596 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.33 และ 20.93 ของพื นที่ลุ่มน ้า ตามล้าดับ 
ส้าหรับพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าอื่นๆ ที่พบนอกจากนี จะกระจายอยู่ทั่วไปตามพื นที่ลุ่มน ้ามีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 
รายละเอียดของพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังตารางที่ 1.5-4  และ

ขอบเขตชั นคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.5-3 
 

ตารางที่  1.5-4 รายละเอียดและมาตรการการใช้ที่ดินส าหรับชั นคุณภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 

ร้อยละของพ้ืนที่ใน

(ตร.กม.) (ไร่)
ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

1A ป่ำต้นน ำ้ล้ำธำร ห้ำมมีกำรใช้ประโยชนอ์ย่ำงอื่น   1,584.56       990,352                22.33
1B ป่ำต้นน ำ้ล้ำธำร และควบคุมกำรใช้ประโยชนเ์ป็นพิเศษ        50.88         31,802                  0.72
2 ท้ำเหมืองแร่ สวนยำงพำรำ หรือพืชที่มีควำมมั่นคงต่อเศรษฐกิจ      822.83       514,267                11.59
3 ท้ำไม้ เหมืองแร่ ถ้ำดินตื นปลูกป่ำและทุ่งหญำ้ ถ้ำดินลึกปลูกไม้ผล      699.48       437,173                  9.86
4 ท้ำไม้ เหมืองแร่ ถ้ำดินลึกลำดชันมำกปลูกไม้ผล ลำดชันนอ้ยปลูกพืช   1,485.75       928,596                20.93
5 ท้ำไม้ เหมืองแร่ ไม้ผล ทุ่งหญำ้ พืชไร่ ข้ำว   2,443.18     1,526,988                34.42
N ไม่มีข้อมูล        10.59           6,617                  0.15
W แหล่งน ำ้         0.05               32              0.0007

รวม 7,097.32  4,435,825          100.00

ช้ันคุณภำพ
ลุ่มน้้ำ

มำตรกำรกำรใช้ที่ดิน พ้ืนที่
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รูปที่ 1.5-3 ชั นคุณภาพลุ่มน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ 
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1.6 ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 

1.6.1 ประชากร 

 ข้อมูล กชช. 2ค. ปี พ.ศ.2552 ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์มีทั งสิ น 
525,242 คน แยกเป็นประชากรชาย 269,910 คน และประชากรหญิง 255,332 คน จ้านวนครัวเรือน 143,424 
ครัวเรือน เฉลี่ย 4 คน/ครัวเรือน และมีวัยแรงงานทั งหมด 283,005 คน เฉลี่ย 2 คน/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
55.10 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
95.49 ของประชากรทั งลุ่มน ้า 
 
1.6.2 เศรษฐกิจและสังคม 

 ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยพื นที่ 3 จังหวัด 12 อ้าเภอ และ 52 ต้าบล/
เทศบาล และ 447 หมู่บ้าน ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จากข้อมูล กชช.2ค. ปี 
พ.ศ.2552 สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังตารางที่ 1.6-1 
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวมลุม่น้้ำชำยฝ่ัง
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ทะเลประจวบคีรีขันธ์

1.  เขตกำรปกครอง
หมูบ่ำ้น 31                  400                 16                  447                      
ต้ำบล 4                    45                  3                    52                        
อ้ำเภอ 1                    8                    3                    12                        
จังหวดั 1                    1                    1                    3                          

2.  โครงสร้ำงด้ำนประชำกร
2.1  ประชำกร

จ้ำนวนประชำกรชำยในลุ่มน ้ำ คน 8,863              246,464           14,582             269,910               
จ้ำนวนประชำกรหญิงในลุ่มน ้ำ คน 8,808              243,956           2,568              255,332               
จ้ำนวนประชำกรในลุ่มน ้ำ คน 17,671             490,421           17,150             525,242               
ร้อยละของประชำกรในลุ่มน ้ำ ร้อยละ 3.36                93.37              3.27                
จ้ำนวนครัวเรือนในจังหวดั ครัวเรือน 154                 139                 125                 
จ้ำนวนครัวเรือน ครัวเรือน 5,618              136,310           4,669              146,598               
ร้อยละของจ้ำนวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้ำ ร้อยละ 3.83                92.98              3.18                
ประชำกรเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 3                    4                    4                    4                           
วยัแรงงำน คน 11,127             268,277           9,606              289,429               
ร้อยละของวยัแรงงำนในลุ่มน ้ำ ร้อยละ 62.97              54.70              56.01              55.10                   
ประชำกรในจังหวดั คน 484,722           500,378           458,975           
ร้อยละของประชำกรในจังหวดั ร้อยละ 3.65                98.01              3.74                
วยัแรงงำนเฉล่ียต่อครัวเรือน คน 2                    2                    2                    2                           

2.2  ระดับกำรศึกษำของประชำกร
ป.1-ม.3 (กำรศึกษำภำคบงัคับ)               6,307              95,761               2,536 104,604               
ม.4-ม.6 (หรือเทียบเท่ำ)                  317              14,304 250                 14,871                 
อนปุริญญำหรือเทียบเท่ำ                  164               6,105                  123 6,392                   
ปริญญำตรีหรือสูงกวำ่                  173               6,001                   57 6,231                   
ก้ำลังศึกษำ               2,456              61,790               2,472 66,718                 
ไม่รู้หนงัสือ               1,156               6,842                   59 8,057                   

3.  โครงสร้ำงทำงกำรเกษตร
3.1  พ้ืนที่และกำรถือครองทำงกำรเกษตร

พื นท่ีกำรเกษตร ไร่ 254,224           3,318,197         241,515           3,813,936            
ครัวเรือนท่ีประกอบอำชีพเกษตร ครัวเรือน 944                 37,926             696                 39,566                 
พื นท่ีกำรเกษตรต่อครัวเรือน ไร่ 103                 74                  164                 340                      
เปน็ของตนเอง ครัวเรือน 2,476              42,224             1,461              46,161                 
ของตนเองและเช่ำ ครัวเรือน -                     -                     -                     -                           
เช่ำ ครัวเรือน 4                    2,475              14                  2,493                   

จังหวัดในลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

คน
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ตารางที่ 1.6-1 ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของ กชช.2ค ปี 2552 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

รำยละเอียด หน่วย รวมลุม่น้้ำชำยฝ่ัง
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ทะเลประจวบคีรีขันธ์

3.2  กิจกรรมทำงกำรเกษตร
ท้ำนำ ไร่ -                     55,012             800                 55,812                 
ท้ำไร่ ไร่ 421                 641,399           14,164             655,984               
ท้ำสวน ไร่ 44,164             639,322           4,687              688,173               
เกษตรฤดูแล้ง ไร่ 2                    6,713              300                 7,015                   
เลี ยงสัตวเ์พื่อขำย ครัวเรือน 182                 10,255             608                 11,045                 
ประมง ครัวเรือน 293                 2,492              -                     2,785                   
เพำะเลี ยงสัตวน์ ้ำ ครัวเรือน 33                  1,819              10                  1,862                   

3.3  รำยได้เฉลีย่ครัวเรือนเกษตร บำท/ครัวเรือน/ปี 4,268,587         2,918,898         575,950           7,763,434            
3.4  อำชีพรับจ้ำง ครัวเรือน 500                 22,448             444                 23,392                 

4.  กำรอุตสำหกรรม
4.1  จ้ำนวนโรงงำนและอุตสำหกรรม

จ้ำนวนโรงงำน แหง่ 2                    112                 1                    115                      
อุตสำหกรรมในครัวเรือน แหง่ 2                    535                 3                    540                      
โรงสีข้ำว แหง่ 6                    109                 2                    117                      

5.  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริกำร
5.1  ปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค

หมูบ่ำ้นท่ีมีไฟฟ้ำใช้ หมูบ่ำ้น 31                  370                 14                  415                      
ครัวเรือนท่ีมีประปำใช้ ครัวเรือน 2,000              46,707             1,177              49,884                 
มีโทรศัพท์สำธำรณะใช้ เคร่ือง 12                  706                 15                  733                      
หมูบ่ำ้นท่ีมีถนนไปอ้ำเภอ หมูบ่ำ้น 31                  398                 15                  444                      

6.  ด้ำนแหล่งน้้ำและทรัพยำกรธรรมชำติ
6.1  ควำมพอเพียงของน้้ำใช้

ควำมพอเพียงของน ้ำด่ืมและบริโภค ครัวเรือน 2,531              57,415             1,621              61,567                 
ควำมพอเพียงของน ้ำใช้ ครัวเรือน 2,517              57,771             1,631              61,919                 
ควำมไม่เพียงพอของน ้ำเพื่อกำรเกษตร ไร่ 20,011             87,675             3,000              110,686               
ควำมไม่เพียงพอของน ้ำเพื่อกำรเกษตร ครัวเรือน 49                  3,039              196                 3,284                   

6.2  คุณภำพ
แหล่งน ้ำผิวดิน แหง่ 66                  956                 24                  1,046                   
 -   คุณภำพเหมำะสมดี แหง่ 41                  482                 12                  535                      
 -   คุณภำพเหมำะสมพอใช้ แหง่ 17                  429                 11                  457                      
 -   คุณภำพไม่เหมำะสม แหง่ 8                    45                  1                    54                        

จังหวัดในลุม่น้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์
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บทที่ 2  
โครงสร้างพื นฐานของลุ่มน  า 

 
 
2.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริและโครงการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า เป็นต้น ซึ่งจ้าแนกได้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจ้านวนโครงการรวม 177 โครงการ ความจุเก็บกักรวม
ประมาณ 587.17 ล้าน ลบ.ม. และพื นที่ชลประทานรวมประมาณ 521,415 ไร่ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 
2.1-1 และแสดงต้าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในลุ่มน ้าดังรูปที่ 2.1-1 
  

ตารางที่ 2.1-1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีอยู่ในปัจจุบันในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ โครงกำร จ้ำนวน ควำมจุอ่ำงเก็บน้้ำ พ้ืนที่รับประโยชน์
โครงกำร  (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่)

1 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ำ้ขนำดใหญ่
 - อ่ำงเก็บน ำ้เขื่อนปรำณบุรี 1           445.00                    235,750                

2 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ำ้ขนำดกลำง 8           102.50                    43,260                  
3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ำ้ขนำดเล็ก 168        39.67                      242,405                
4 โครงกำรสูบน ำ้ด้วยไฟฟ้ำ -        -                         -                       

รวม 177     587.17               521,415            
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รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล ก 
 ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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2.1.1 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ ่

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ในปัจจุบันมี  1 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าเขื่อนปราณบุรี อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองตาแต้ม กิโลเมตรที่ 253 ห่างจาก
จุดปากทางเข้าถนนเพชรเกษม ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอ้าเภอปราณบุรี ประมาณ  
20 กิโลเมตร ลักษณะส้าคัญของอ่างเก็บน ้าเขื่อนปราณบุรี เป็นเขื่อนดินชนิดมีแกนดินเหนียว (Zoned-earth type) 
ก่อสร้างปิดกั นแม่น ้าปราณบุรี สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 42 เมตร ภูมิประเทศเป็นหุบเขา 
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ล้าน ้าทอดยาวไปในพื นที่เพาะปลูกของอ้าเภอปราณบุรี อ้าเภอกุยบุรี และอ้าเภอเมือง  
เป็นระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตรโดยมีรายละเอียดโครงการดังนี  

  ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน ้าเข่ือนปราณบุร ี
  ประเภทโครงการ : อ่างเก็บน ้า 
  ล าน  า  : แม่น ้าปราณบุร ี
  ลุ่มน  าสาขา : แม่น ้าปราณบุร ี
  ที่ตั ง   : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์
      พิกัด 47 PNP 865780 ล้าดบัชดุ L7017 ระวางแผนที่ 4933 IV  
  ลักษณะโครงการ 

  อุทกวิทยา 
 พื นที่รับน ้า 2,029 ตร.กม. 
 ปริมาณน า้ไหลเข้ารายปีเฉลี่ย 431.54 ล้าน ลบ.ม. 
 ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 800-1,200 มม. 

  อ่างเก็บน ้า 
 ระดับเก็บกักปกติ +55.0 ม.รทก. 
 พื นที่ผิวน ้าที่ระดับเก็บกักปกต ิ 29 ตร.กม. 
 ความจุอ่างที่ระดบัเก็บกักปกต ิ 445 ล้าน ลบ.ม. 
 ระดับเก็บกักสูงสุด +60.0 ม.รทก. 
 ระดับเก็บกักต่้าสุด +37.0 ม.รทก. 

  เข่ือนและอาคารประกอบ 
 ชนิดเข่ือน เข่ือนดิน 
 ระดับสนัเข่ือน +62.0 ม.รทก. 
 ความสูง 42 ม. 
 ความยาวสันเข่ือน 1,500 ม. 
 ระดับสนัอาคารระบายน ้าลน้ +52.0 ม.รทก. 
 ความยาวสันอาคารระบายน า้ลน้ 280 ม. 
 ความสามารถระบายน า้ 945 ลบ.ม./วินาท ี

  พื นที่ชลประทาน 235,750 ไร ่
   

  หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน 
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2.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

 ส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลางในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ เป็น โครงการ
ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทั งหมด มี 8 โครงการ มีความจุรวม 102.5 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน
รวม 43,260 ไร่  
 
2.1.3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล ก 

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แบ่งออกเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 27 โครงการ ความจุรวม 5.50 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน 22,740 ไร่ และโครงการ
ชลประทานของหน่วยงานต่างๆ มี  141 โครงการ ความจุรวม 34.17 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทาน 219,665 ไร่ 
รวมมีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กทั งหมด 168 โครงการ มีความจุรวมทั งหมด 39.67 ล้าน ลบ.ม.  และพื นที่
ชลประทานรวม 242,405 ไร ่รายละเอียดแต่ละโครงการแสดงในภาคผนวก ค 
 
2.1.4 โครงการสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

 จากผลการทบทวนข้อมูลโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบว่ามี
การด้าเนินงานก่อสร้างโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าในพื นที่ลุ่มน ้า 
 
2.1.5 แหล่งน  าตามธรรมชาติ แก้มลงิ บ่อน  าชุมชน 

 จากการน้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน ้ามาตราส่วน 1:20,000 ปี พ.ศ.2548 มาตรวจสอบ
พื นที่ขอบเขตแหล่งน ้า (Water Body Shape) แบ่งเป็น 
 

 พื นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  1,125 5.40 
-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 16,269 78.09 

รวม 17,394 83.49 
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2.2 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร  การอุปโภค-บริโภค และการ
อุตสาหกรรม จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรากฐานส้าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งจากผลการทบทวนการศึกษารวบรวมแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพของรายงาน
แผนลงทุนพัฒนาและการบริหารจัดการน ้าและการชลประทาน ปี พ.ศ.2552-2554 ของคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการชลประทาน, กรกฎาคม 2551 พบว่า มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพ การ
กระจายแผนโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 และ

รูปที่ 2.2-1 
 
ตารางที่ 2.2-1 ประเภทและจ านวนแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  า ปี พ.ศ.2552-2554  ของหน่วยงานต่าง  
 

 

ล้ำดับ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำที่มศัีกยภำพ กรม กรม กรมพัฒนำ กรมอุทยำน สัตว์ป่ำ
ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชลประทำน ทรัพยำกรน้้ำ ที่ดิน และพันธพื์ช

1 ฟื้นฟูศักยภำพแหล่งน ำ้ธรรมชำติ 3
2 บ้ำรุงรักษำและปรับปรุงโครงสร้ำงระบบ 39

3 พัฒนำแหล่งเก็บกักน ำ้ใหม่ 23 10
4 ระบบส่งน ำ้ ระบบระบำยน ำ้ และระบบ

แพร่กระจำยน ำ้
15 4

5 อนรัุกษ์ฟื้นฟูแหล่งน ำ้และฝำยชะลอน ำ้ 1 3
6 งำนป้องกันบรรเทำภัยน ำ้ท่วม 1

รวม 38 57 1 3
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รูปที่ 2.2-1 ต าแหน่งแผนโครงการพัฒนาแหล่งน  าที่มีศักยภาพของหน่วยงานต่าง  



บทท่ี  3

ความต้องการใช้น ้า
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บทที่ 3  
ความต้องการใช้น  า 

 
 
3.1 การศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  า 

 การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่างๆ พิจารณาจากสภาพปัจจุบัน
ของกิจกรรมการใช้น ้า และจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับการประเมินความ
ต้องการใช้น ้าในอนาคต ได้จากการคาดการณ์ความต้องการใช้น ้าเพิ่มขึ นในแผนระยะยาวอนาคต 20 ปีข้างหน้า 
กรอบแนวคิดการศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้าของลุ่มน ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 
 

ตารางที่ 3.1-1 กรอบแนวคิดการศ กษาและประเมินความต้องการใช้น  าส าหรับกจิกรรมต่าง  ของลุ่มน  า 
  

กิจกรรมการใช้น  า การศ กษา ประเมินความต้องการใช้น  า 
 ข้อมูล การประเมิน ค านวณ 

การอุปโภค-บริโภค - ประปา/แหล่งน ้าดิบ/ก้าลังผลิต 
- ประชากร 

ประเมินจ้านวนประชากรอนาคต/ความ
ต้องการใช้น ้า และแผนงานขยายก้าลัง
ผลิตประปา 

การเกษตร รวบรวมข้อมลูกิจกรรมการปลูกพืชใน
พื นที่ลุ่มน ้า ได้แก ่
- ชนิดพืช 
- ช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 
- การใช้น ้า/ปริมาณน ้าท่ีส่งให้แกพ่ื นที่
ชลประทาน 

- การขาดแคลนน ้า 
- ความเสียหายการเกษตร 
- ฯลฯ 

ศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการ
ใช้น ้าโดยใช้แบบจ้าลองคณติศาสตร์ 
ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ 
SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจาก
สถานีตรวจวดัเป็นรายลุ่มน ้าย่อย 

การอุตสาหกรรม - ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม  
- การใช้น ้า/อัตราการใช้น ้า 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และประเมินอตัราการใช้น ้า 

การปศุสตัว ์ กชช.2ค./ปศุสัตว์ระดับต้าบล 
(สภาพปัจจุบันและอนาคต) 

แนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด 

รักษาระบบนเิวศน์ท้ายน ้า ปริมาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด (ลบ.ม./วัน/ตร.
กม.) 

ไม่น้อยกว่าปรมิาณน ้าต่้าสุดที่เคยเกิด
และค่าเฉลี่ยต่อพื นที่รับน ้า 
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3.2 น  าใชเ้พ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 

 ความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากร
ทั งหมด ทั งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง ซึ่งจะมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกัน โดยได้จ้าแนกอัตรา
การใช้น ้าของประชากรตามลักษณะชุมชน คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล นอกเขตเทศบาล และ
การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ดังนี  

- เทศบาลนคร    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    250 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลเมือง    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    200 ลิตร/คน/วัน 
- เทศบาลต้าบล    ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ    120 ลิตร/คน/วัน 
- นอกเขตเทศบาล     ก้าหนดอัตราการใช้น ้าเท่ากับ      50 ลิตร/คน/วัน 
- การปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  ก้าหนดอัตราการใช้น า้เท่ากับ    400 ลิตร/คน/วนั 

(กรุงเทพมหานครและพัทยา) 
 นอกจากประเมินความต้องการใช้น ้าของประชากรทั งหมด จะพิจารณาข้อมูลของการประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ ก้าลังผลิตและแผนมา ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูล
ประปาปี พ.ศ.2551 จากเวปไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (http://www.pwa.co.th) พบว่า ในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์มีส้านักงานประปารวม 4 แห่ง แบ่งออกเป็น 7 หน่วยบริการ-แม่ข่าย มีจ้านวนผู้ใช้น ้ารวม 37,575 ราย 
ปริมาณการผลิตรวม 12.11 ล้าน ลบ.ม./ปี และความต้องการน ้าดิบรวม 14.53 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียดของ
แต่ละหน่วยบริการ-แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 3.2-1 
 

ตารางที่ 3.2-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคปี พ.ศ.2551 ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบครีีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ เขต ส้ำนักงำน หน่วยบริกำร-แมข่่ำย ผู้ใช้น้้ำ ปริมำณกำรผลิต ควำมต้องกำรน้้ำดิบ แหล่งน้้ำดิบปัจจุบัน

ประปำ (รำย) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)
1 3 ประจวบคีรีขันธ์ แม่ข่ำยประจวบคีรีขันธ ์ 10,834 3,522,164 4,226,597 อ่ำงเก็บน ำ้คลองบึง 
2 3 ปรำณบุรี แม่ข่ำยปรำณบุรี  11,042 3,892,511 4,671,013 แม่น ำ้ปรำณบุรี 
3 3 กุยบุรี แม่ข่ำยกุยบุรี  8,971 2,855,701 3,426,841 แม่น ำ้กุยบุรี 
4 3 บำงสะพำน แม่ข่ำยบำงสะพำน  2,386 2,551 3,061 รับน ำ้จำกหนว่ยบริกำรช้ำงแรก และ

เสริมจำกหนว่ยบริกำรร่อนทอง 
5 3 บำงสะพำน หนว่ยบริกำรร่อนทอง  972 230,781 276,937 คลองร่อนทอง 
6 3 บำงสะพำน หนว่ยบริกำรช้ำงแรก  1,676 1,179,464 1,415,357 อ่ำงเก็บน ำ้ช้ำงแรก 
7 3 บำงสะพำน หนว่ยบริกำรทับสะแก  1,694 424,712 509,654 อ่ำงเก็บน ำ้ช่องลม 

รวมทัง้หมด 37,575 12,107,884 14,529,460
ทีม่ำ: เวปไซต์กำรประปำส่วนภูมิภำค, 2552 (http://www.pwa.co.th)
หมำยเหตุ: จ้ำนวนผู้ใชน้ ้ำ เปน็ขอ้มูลเดือน มิ.ย.52 ส่วนปริมำณกำรผลิตและควำมต้องกำรน ้ำดิบเปน็ขอ้มูลป ี2551
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3.3 น  าใชเ้พ่ือการเกษตร 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร จะศึกษาและจ้าลองปริมาณความต้องการใช้น ้า
โดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ได้แก่ WUSMO (พื นที่ชลประทาน) และ SWAT (พื นที่เกษตรน ้าฝน) จาก 
Cropping Pattern และฝนใช้การจากสถานีตรวจวัดเป็นรายลุ่มน ้าย่อย มีรายละเอียดดังนี  
 1) การค านวณความต้องการใช้น  าชลประทานด้วยแบบจ าลอง WUSMO 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าชลประทานได้ใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ WUSMO 
(Water Uses Study Model) มีข้อมูลพื นฐานในการค้านวณสรุปได้ดังนี  

- พื นที่เพาะปลูก 
- อัตราการคายระเหย และปริมาณฝนของแต่ละพื นที่เพาะปลูก 
- สัมประสิทธิ์การคายระเหยของพืชชนิดต่างๆ  
- ชนิดของพืชที่ปลูก 
- ปฏิทินการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในแต่ละพื นที่ 

  แบบจ้าลอง WUSMO มีขั นตอนการค้านวณและข้อก้าหนดพื นฐานที่ใช้ ได้แก่ 
  (1)  การประเมินความต้องการใช้น  าของพืชใด  (ETo) การประเมินความต้องการใช้น ้าของ
พืช โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) และ Potential Evapotranspiration (ETp) ดังนี   
    ETo = Kc x Etp 
   เมื่อ  ETo = ความต้องการใช้น ้าของพืช (มม./วัน) 
    Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช 
    ETp = Potential Evapotranspiration (มม./วัน)  
   ส้าหรับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้าของพืช (Kc) ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดและอายุการเจริญเติบโต
ของพืช และค่า ETp (Potential Evapotranspiration) ค้านวณโดยวิธี “Modified Penman” แสดงดังตารางที่ 3.3-1 
และตารางที่ 3.3-2 รวบรวมจากเวปไซต์กลุ่มงานวิจัยการใช้น ้าชลประทาน ส่วนการใช้น ้าชลประทาน ส้านักอุทก
วิทยาและบริหารน ้า (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm) 
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ตารางที่ 3.3-1 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น  าของพืช (Kc) โดยวิธ ีModified Penman 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ข้ำว กข. ข้ำวขำวดอก

มะลิ 105
ข้ำวบำ
สมำติ

ข้ำวสำลี ข้ำวโพด
เลี้ยงสัตว์

ข้ำวโพด
หวำน

ข้ำวฟ่ำง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว งำ ทำนตะวัน แตงโม กะหล่้ำดอก คะน้ำ มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ หอมแดง มะระ บำนช่ืน ข้ำวนำหว่ำนน้้ำตม 
(สุพรรณบุรี 1)

1 0.9 0.6 1.11 0.41 0.5 0.55 0.49 0.57 0.49 0.49 0.56 0.67 0.89 0.46 0.59 0.59 0.59 0.68 0.25 0.82
2 0.94 0.7 1.18 0.43 0.57 0.58 0.52 0.62 0.74 0.58 0.6 0.86 0.95 0.54 0.66 0.6 0.67 0.84 0.42 0.84
3 0.98 0.86 1.23 0.5 0.68 0.71 0.59 0.73 1 0.73 0.62 1.21 1 0.61 0.74 0.64 0.77 0.98 0.56 1.09
4 1.13 1.05 1.27 0.63 0.89 0.84 0.73 0.91 1.24 0.96 0.64 1.44 1.03 0.64 0.82 0.71 0.85 1.08 0.68 1.05
5 1.21 1.2 1.29 0.95 1.12 0.96 0.91 1.13 1.13 1.06 0.66 1.59 1.04 0.7 0.91 0.81 0.93 1.14 0.79 0.95
6 1.27 1.3 1.3 1.08 1.26 1.01 1.05 1.22 1.05 1.1 0.69 1.48 1.02 0.74 0.98 0.9 0.97 1.18 0.88 1.42
7 1.32 1.39 1.3 1.14 1.33 1 1.12 1.25 0.58 1.11 0.73 1.35 1 0.65 1.05 0.96 0.97 1.19 0.95 1.36
8 1.3 1.42 1.3 1.16 1.35 0.95 1.15 1.23 0.39 1.08 0.77 1.12 0.6 1.1 1.04 0.93 1.18 1.01 1.07
9 1.26 1.4 1.28 1.14 1.34 0.78 1.14 1.16 0.3 1.01 0.83 0.8 1.12 1.07 0.84 1.14 1.05 1.04
10 1.21 1.36 1.26 1.07 1.3 0.59 1.09 1 0.88 0.9 0.6 1.12 1.08 0.72 1.1 1.11
11 1.11 1.32 1.22 0.92 1.2 0.5 0.99 0.78 0.63 0.94 0.52 1.09 1.09 0.6 1.04 1.09
12 0.85 1.24 1.17 0.67 1 0.83 0.68 0.49 0.98 0.41 1.04 1.07 0.52 1.2
13 0.75 1.1 1.06 0.48 0.77 0.69 0.64 0.8 0.96 1.04 0.86
14 1.09 0.92 0.88 0.35 0.58 0.61 0.62 0.7 0.85 1.01 0.87
15 0.3 0.57 0.63 0.72 0.95
16 0.55

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
มะนำว 
(1-3ปี)

มะนำว (3-5ปี) มะมว่ง ส้มโอ หญำ้แฝก กุหลำบ หญำ้รูซ่ี หญำ้เน
เปียร์แคระ

ถ่ัวไมยรำ กล้วยน้้ำว้ำ ปทุมมำ ธปูฤำษี ขนุน มะลิ กล้วยหอม ฝ้ำย อ้อย ละหุ่ง หนอ่ไม้ฝร่ัง เผือก

มีค. 0.91 0.97 1.04 0.91 0.62 1.21 0.43 1.42 1.02 1.76 0.72 1 1.14 1.82 0.71 0.47 0.7 0.62 0.93
เมย. 1.17 1.25 1.06 0.87 0.79 1.25 0.8 1.67 1.63 0.65 1.31 0.82 1.57 1.03 0.68 0.79 1 1.15
พค. 1.25 1.31 1.04 1 1.06 0.93 0.68 1.67 1.92 0.27 0.71 1.48 1.4 1.4 1.08 0.85 0.82 1.27 2.06
มิย. 1.3 1.38 1.84 1.73 1.07 1.04 0.96 1.49 1.77 0.48 0.85 1.38 1.11 1.46 0.98 1.03 0.84 1.31 2.16
กค. 1.12 1.17 2.06 2.04 1.24 1.6 0.76 1.03 0.53 2.48 0.52 1.07 1.07 0.7 1.61 0.75 1.2 0.81 1.07 1.62
สค. 0.94 0.99 2.33 2.17 1.09 1.37 0.72 0.93 1.15 2.58 0.49 1.23 1.26 1.34 1.68 0.55 1 0.73 0.88 1.46
กย. 1.15 1.18 2.07 1.79 1 1.66 0.6 0.85 1.23 2.75 0.92 1.3 1.46 1.69 1.8 0.86 0.6 0.71
ตค. 1.23 1.25 2.12 1.82 0.99 1.76 0.83 0.57 0.6 1.86 0.55 1.23 0.68 1.8 1.84 0.65 0.41 0.56
พย. 1.03 1.06 2.29 1.74 1.08 1.39 0.44 1.18 0.42 1.25 0.41 1.23 0.5 1.68 1.5 0.5 0.47
ธค. 0.99 1.07 1.54 1.44 0.69 1.44 0.93 1.47 0.52 0.88 0.57 1.34 0.96 1.93 1.5 0.42 0.54
มค. 0.88 0.96 1.44 1.32 0.6 0.70 0.64 1.29 0.7 1.11 1.38 0.99 1.82 1.78 0.66
กพ. 0.85 0.92 1.29 1.19 0.66 0.78 0.95 1.4 0.87 1.25 1.24 0.79 1.02 1.6 0.66

สัปดำห์

เดือน
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman 
 

 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มนีำคม เมษำยน พฤษภำคม มถุินำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

แม่ฮ่องสอน 3.13 3.94 5.22 6.26 5.37 4.24 3.98 3.77 3.95 3.88 3.45 2.97
แม่สะเรียง 3.33 4.14 5.43 7.05 5.42 4.07 3.84 3.7 4 4.03 3.65 3.17

เชยีงรำย 3.08 3.97 5.03 5.89 5.37 4.7 4.4 4.18 4.29 4.03 3.38 2.87
พะเยำ 3.22 4.19 5.51 6.04 5.44 4.93 4.47 4.3 4.29 3.97 3.36 2.88
เชยีงใหม่ 3.17 4.01 4.8 5.31 5.04 4.19 3.87 3.67 3.84 3.78 3.31 2.94
ล้ำปำง 3.43 4.31 5.48 6.23 5.47 4.8 4.51 4.21 4.12 3.97 3.54 3.13
ล้ำพูน 3.33 4.4 5.71 6.45 5.58 4.9 4.59 4.27 4.15 3.91 3.4 3.01
แพร่ 3.66 4.61 5.97 6.8 5.74 5.01 4.64 4.33 4.23 4.22 3.81 3.43
นำ่น 3.2 4.03 5.07 5.78 5.23 4.63 4.28 4 4.12 4.05 3.48 3

ท่ำวังผำ 3.06 3.68 4.89 5.52 5.03 4.28 3.98 3.81 4.05 3.84 3.27 2.78
อุตรดิตถ์ 3.8 4.54 5.52 6.18 5.41 4.54 4.33 4.06 4.25 4.4 3.98 3.62
ตำก 3.93 5.37 6.9 7.58 5.87 4.88 4.98 4.67 4.29 3.9 3.69 3.48

แม่สอด 3.92 4.87 6.24 6.98 5.56 4.21 4.02 3.82 4.12 4.35 4.21 3.76
เขือ่นภูมิพล 4.08 5.48 6.7 7.15 5.79 4.94 4.91 4.71 4.38 4.18 3.83 3.57

อุ้มผำง 3.35 3.92 4.87 5.29 4.62 3.5 3.38 3.15 3.37 3.66 3.49 3.07
พิษณุโลก 3.6 4.36 5 5.57 5.1 4.33 4.11 3.96 3.91 4.04 3.75 3.43
เพชรบรูณ์ 3.53 4.19 4.88 5.22 4.96 3.89 3.65 3.41 3.56 3.76 3.64 3.38

หล่มสัก 3.86 4.57 5.34 5.85 5.25 4.57 4.25 4.01 4.09 4.27 3.95 3.61
วิเชยีรบรีุ 4.16 5.04 5.61 6.42 5.46 4.73 4.42 4.45 4.04 4.38 4.24 3.89

ก้ำแพงเพชร 3.96 4.85 5.69 6.28 5.37 4.46 4.39 4.07 4.23 4.07 3.83 3.6

หนองคำย 3.72 4.5 5.46 5.9 5.06 4.36 4.25 3.96 4.36 4.35 3.97 3.54
เลย 3.29 4.04 4.58 5.01 4.54 4.13 3.96 3.77 3.73 3.67 3.31 3.04
อุดรธำนี 3.75 4.59 5.56 6.03 5.19 4.59 4.53 4.2 4.41 4.53 4.04 3.61
สกลนคร 3.51 4.1 4.71 5.13 4.62 4.01 4.08 3.78 3.98 4.02 3.68 3.31
นครพนม 3.35 3.84 4.4 4.78 4.43 3.66 3.65 3.47 3.71 3.9 3.55 3.19
ขอนแก่น 3.63 4.29 4.91 5.32 4.95 4.33 4.21 3.97 3.91 4.04 3.76 3.39
มุกดำหำร 4.42 5.14 6.08 6.28 5.33 4.66 4.59 4.2 4.41 4.85 4.82 4.31
มหำสำรคำม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

โกสุมพิสัย 3.69 4.46 5.4 6.03 5.28 4.71 4.51 4.14 4.26 4.31 3.9 3.53
ชยัภูมิ 4.62 5.4 6.22 6.45 5.71 5.2 5.04 4.76 4.52 4.9 4.85 4.5
ร้อยเอ็ด 3.67 4.33 4.92 5.37 5 4.43 4.38 4.06 4 4.11 3.76 3.44
อุบลรำชธำนี 3.86 4.51 5.05 5.31 4.89 4.28 4.23 3.97 3.87 4.06 3.85 3.56
นครรำชสีมำ 4.08 4.85 5.56 5.78 5.16 4.91 4.79 4.5 4.15 4.3 4.12 3.87

โชคชยั 4.03 4.81 5.58 6.01 5.23 4.92 4.88 4.5 4.25 4.31 4.14 3.81
สุรินทร์ 3.86 4.51 5.06 5.25 4.89 4.29 4.27 4.13 3.96 4.07 3.79 3.57

ท่ำตูม 3.94 4.7 5.51 6.03 5.38 4.72 4.63 4.41 4.36 4.56 4.22 3.9
บรีุรัมย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

นำงรอง 4.04 4.74 5.48 5.91 5.39 4.97 4.8 4.47 4.47 4.53 4.24 3.92

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภำคเหนอื

ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื
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ตารางที่ 3.3-2 ค่า ETp (Potential Evapotranspiration) โดยวิธี Modified Penman (ต่อ) 
  

 
 
 
 
 
 
 

มกรำคม กุมภำพันธ์ มนีำคม เมษำยน พฤษภำคม มถุินำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม

นครสวรรค์ 3.89 4.65 5.21 5.69 5.13 4.48 4.26 4.07 3.94 4.06 3.86 3.61
สุพรรณบรีุ 4.67 5.38 6.35 6.75 5.91 5.51 5.22 4.94 4.56 4.65 4.74 4.58
ลพบรีุ 5.02 5.66 6.5 6.64 5.61 5.07 4.77 4.51 4.35 4.68 4.95 5.01

บวัชมุ 4.53 5.23 6.05 6.3 5.26 4.57 4.42 4.05 3.97 4.39 4.46 4.26
กำญจนบรีุ 4.48 5.35 6.24 6.56 5.62 4.94 4.84 4.68 4.45 4.3 4.37 4.3

ทองผำภูมิ 3.66 4.25 5.18 5.63 4.92 3.68 3.56 3.23 3.57 3.88 3.76 3.32

ปรำจนีบรีุ 4.49 5.07 5.67 5.69 4.98 4.59 4.51 4.32 4.18 4.54 4.67 4.49
กบนิทร์บรีุ 4.36 5.03 5.5 5.71 4.8 4.03 4.01 3.74 3.79 4.3 4.64 4.51

สระแก้ว _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
อรัญประเทศ 4.69 5.33 5.91 5.89 5.16 4.67 4.54 4.35 4.27 4.4 4.43 4.35

ชลบรีุ 5.08 5.59 6.22 6.33 5.45 5.33 5.14 4.98 4.53 4.61 4.97 5.12
พัทยำ 3.91 4.36 4.77 4.97 4.34 3.89 3.98 3.85 3.72 3.57 3.68 3.75
สัตหบี 3.45 3.75 4.23 4.29 3.74 3.48 3.52 3.42 3.28 3.34 3.35 3.33

ระยอง 3.98 4.53 4.91 5.11 4.4 3.93 4 3.85 3.79 3.84 3.94 3.83
จนัทบรีุ 4.06 4.4 4.61 4.82 4.08 3.56 3.53 3.49 3.41 3.73 3.98 3.91
ตรำด _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

คลองใหญ่ 4.77 4.89 5.19 5.18 4.64 3.97 3.96 3.85 3.84 4.14 4.61 4.82

เพชรบรีุ 4.3 5.3 6.21 6.39 5.52 4.77 4.73 4.42 4.22 4.14 4.17 4.01
ประจวบคีรีขนัธ์ 4.82 5.12 5.76 6.14 5.51 5.07 5.08 4.96 4.89 4.57 5.14 5.27
หวัหนิ 4.04 4.57 4.92 5.15 4.61 4.04 3.97 3.92 3.9 3.85 3.85 3.85
ชมุพร 4.54 5.03 5.58 5.6 4.81 4.44 4.4 4.31 4.3 4.17 4.11 4.38
สุรำษฎ์ธำนี 3.91 4.63 4.86 4.83 4.19 3.89 3.92 3.96 3.82 3.54 3.26 3.34
เกำะสมุย 4.88 5.52 5.87 5.71 5.26 5.26 5.26 5.26 5.08 4.44 4.2 4.52
นครศรีธรรมรำช 4.28 4.95 5.43 5.34 4.78 4.96 4.86 4.93 4.57 4.19 3.75 3.88
สงขลำ 4.38 4.92 5.05 5.16 4.57 4.25 4.25 4.38 4.27 3.93 3.53 3.61
นรำธิวำส 4.7 5.32 5.58 5.66 4.94 4.66 4.63 4.67 4.7 4.44 3.96 4.1
ระนอง 4.71 5.14 5.59 5.36 4.37 3.97 3.95 3.81 3.82 3.93 4.08 4.48
พังงำ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ตะกั่วปำ่ 4.71 5.15 5.51 5.12 4.48 4.57 4.41 4.67 4.29 4.13 4.1 4.56
ภูเก็ต 5.43 5.86 6.08 5.61 4.73 4.76 4.64 4.92 4.54 4.43 4.54 5.08
สตูล 5.84 5.99 5.82 5.01 4.35 4.35 4.29 4.41 4.16 4.09 4.13 5.07
ท่ีมำ : เวปไซต์กลุ่มงำนวิจยักำรใชน้ ำ้ชลประทำน ส่วนกำรใชน้ ำ้ชลประทำน ส้ำนกัอุทกวิทยำและบริหำรน ำ้
        (http://water.rid.go.th/hwm/cropwater/index.htm)

ภำคใต้

จังหวดั
ETp - Potential Evapotranspiration (มม./วนั)

ภำคกลำง/ตะวันตก

ภำคตะวันออก
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  (2)  แบบจ าลองปริมาณฝนใช้การ (Effective Rainfall Model) ฝนใช้การ หมายถึง  ฝน
ที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณฝนใช้การของพืชแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิดของพืชและวิธีการ
ให้น ้า เช่น ฝนใช้การของข้าวเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแก่ต้นข้าว  
ส่วนฝนใช้การของพืชไร่หรือพืชอื่นเป็นส่วนของปริมาณน ้าฝนที่ซึมอยู่ในเขตรากพืชและพืชสามารถดูดไปใช้ได้ 
แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การเป็นแบบจ้าลองที่ใช้วิเคราะห์ประเมินปริมาณฝนที่สามารถน้ามาใช้แทนน ้า
ชลประทาน ซึ่งขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส้าคัญคือ ปริมาณฝนตกในแต่ละช่วงเวลา ปริมาณการใช้น ้าของพืช และความสูง
ของคันนา กล่าวคือ หากเกษตรกรนิยมเก็บน ้าชลประทานไว้ในแปลงนาที่ระดับต่้า เมื่อฝนตกลงมากจะสามารถที่
จะเก็บน ้าฝนไว้ในแปลงนาได้มาก เป็นต้น ดังนั นในสัปดาห์ที่มีปริมาณฝนตกน้อย ร้อยละของฝนใช้การจะสูงกว่า
สัปดาห์ที่มีฝนตกมากและยังขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ อีกด้วย 
   ผลการประเมินปริมาณฝนใช้การโดยแบบจ้าลองดังกล่าว มีค่าปริมาณน ้าฝนใช้การ
รายวันแล้วจึงน้ามารวมกันเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลน้าเข้าแบบจ้าลองความต้องการน ้า 
   แบบจ้าลองปริมาณฝนใช้การ แสดงดังในรูปที่ 3.3-1 โดยก้าหนดให้มีค่าระดับน ้าฝนใช้
การสามารถถึงระดับน ้าในแปลงเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
   - ระดับน ้าในแปลงที่ความจุต่้าสุด (STMIN)  =  45 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุหลังการให้น ้า (STO)  =  90 มม. 
   - ระดับน ้าในแปลงนาที่ความจุสูงสุด (STMAX)  =  120 มม. 
  (3)  ปริมาณน  าเตรียมแปลง การปลูกข้าวต้องการปริมาณน ้าจ้านวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการ
เตรียมแปลงทั งในฤดูฝนและฤดูแล้งซึ่งการปลูกพืชชนิดอื่นต้องการน้อยมาก และปริมาณน ้าส่วนนี จะแปรผันกับ
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความชื นของดิน ชนิดของดิน ความสามารถการระเหยของ
น ้า วิธีและระยะเวลาในการเตรียมแปลง ปริมาณน ้าเตรียมแปลงมีค่าประมาณ 200-300 มม. ระยะเวลาในการ
เตรียมแปลงส้าหรับนาข้าว 1 ไร่เท่ากับ 2-3 สัปดาห ์
  (4)  ปริมาณน  า  มลงไปในดิน การปลูกข้าวจ้าเป็นต้องมีน ้าขังอยู่ในแปลงนาในระดับที่
เหมาะสม ดังนั นจะมีปริมาณน ้าส่วนหนึ่งที่ซึมเลยเขตรากพืชลงไปในดิน ซึ่งพืชไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ปริมาณน ้าซึมลงในดินขึ นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ คุณสมบัติของดิน วิธีการเตรียมแปลง 
ความสูงของน ้าที่ขังในแปลงนาและระดับน ้าใต้ดิน ซึ่งพิจารณาก้าหนดให้ปริมาณน ้าที่ซึมลงในดินประมาณ  
1.0-3.0 มม./วัน 
 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แบบจ าลองแปลงนา 

STO 
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  (5)  ประสิทธิภาพการชลประทาน ประสิทธิภาพการชลประทานเป็นค่าดัชนีชี วัดปริมาณน ้า
ชลประทานที่ต้องการ ซึ่งปริมาณน ้าชลประทานดังกล่าวควรมากกว่าปริมาณความต้องการใช้น ้าของพืชที่แปลง
เพาะปลูก ทั งนี เพื่อทดแทนปริมาณน ้าที่สูญเสียระหว่างทางล้าเลียงน ้าและที่สูญเสียในกระบวนการใช้น ้า ส้าหรับ
โครงการนี ก้าหนดประสิทธิภาพการชลประทานเท่ากับร้อยละ 55  
  (6)  ความต้องการน  าชลประทาน (Irrigation Demand) แบบจ้าลองความต้องการน ้า
ชลประทาน (Irrigation Demand Model) ใช้วิเคราะห์ประเมินและจ้าลองความต้องการน ้าชลประทานราย
สัปดาห์ หรือปริมาณน ้าที่ต้องการบริเวณอาคารบังคับน ้าปากคลองส่งน ้า เพื่อให้สามารถล้าเลียงน ้าไปถึงแปลง
เพาะปลูกด้วยปริมาณน ้าที่เพียงพอ ส้าหรับการเพาะปลูกข้าว พืชไร่พืชผัก หรืออ่ืนๆ ตามค้าจ้ากัดความดังนี  
 

านพการชลประทประสิทธิภา

ฝนใชก้ารบนแปลงการร่ัวซึมชชน้ า้ของพืปริมาณการใ
 ชลประทานต้องการน า้ปริมาณความ


  

 

  (7)  รูปแบบการปลูกพืช (Crop Pattern) ส้าหรับลุ่มน ้าย่อยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บของหน่วยงานในพื นที่ กรมชลประทานและเกษตรจังหวัด อ้าเภอ เป็นต้น 
 

 2) การค านวณความต้องการใช้น  าเกษตรน  าฝนด้วยแบบจ าลอง SWAT 
  ในการค้านวณหาความต้องการน ้าพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) จากการน้าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเทคนิคการ
ซ้อนทับกันของพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ฝน ดิน เป็นต้น สรุปข้อมูลพื นฐานในการค้านวณได้ดังนี  

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2552 
- ข้อมูลแผนที่แสดงความสูงเชิงตวัเลข (Digital Elevation Model)  
- ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 
- ข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ.2514-2543 ประกอบด้วย ข้อมูลฝน

รายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
- ข้อมูลปริมาณน ้าท่า ของกรมชลประทาน 
- ข้อมูลคุณภาพน ้า ของกรมควบคุมมลพิษ 
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
- ข้อมูลภาคสนาม ส้าหรับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  แบบจ้าลอง SWAT มีขั นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
  (1) น้าเข้าข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปีล่าสุด ในการศึกษาครั งนี 
ใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2552 ในแบบจ้าลอง SWAT MODEL จ้าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละพื นที่ 
  (2) น้าเข้าข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข (Digital  Elevation Model:DEM)  ในแบบจ้าลอง 
SWAT MODEL ใช้ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลขน้ามาลากแบ่งพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับค้านวณทิศทางการไหล (Flow 
Direction) และผลรวมหน่วยการไหลสะสม (Flow Accumulation) จ้านวนหน่วยข้อมูลที่ไหลมารวมจากพื นที่ที่
อยู่สูงลงสู่พื นที่ต่้า การก้าหนดเส้นล้าน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า และขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้า 
  (3) น้าเข้าข้อมูลแผนที่ของดิน ในแบบจ้าลอง SWAT  MODEL จะน้าเข้าข้อมูลคุณลักษณะ
ของดินในประเทศไทย จากระบบฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ท้าการพัฒนาโปรแกรม DLD ข้อมูลดินเป็น 62 
กลุ่มดิน และได้น้าข้อมูลคุณลักษณะดินบางประการจากเอกสารงานวิชาที่ได้ศึกษาคุณลักษณะของดินตามการ
จ้าแนกประเภทเนื อดินมาประกอบในระบบฐานข้อมูล  
  (4) น้าเข้าข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณฝนรายวัน อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดรายวัน 
ครอบคลุมพื นที่ศึกษา 
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  (5) การหาปริมาณน ้าท่า จะใช้แบบจ้าลอง SWAT เชื่อมต่อกับโปรแกรม ArcView มาช่วย
วิเคราะห์โดยแบบจ้าลอง SWAT ก้าหนดตัวแปรที่ใช้ได้แก่ ข้อมูลความสูงเชิงตัวเลข การแบ่งพื นที่ลุ่มน ้าย่อย 
ข้อมูลโครงข่ายล้าน ้า จุดก้าหนดให้น ้าออกจากลุ่มน ้า ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลคุณลักษณะของดิน 
ข้อมูลหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ข้อมูลที่ตั งสถานีตรวจอากาศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูล
ที่ตั งสถานีวัดน ้าท่า  และข้อมูลน ้าท่า แบบจ้าลอง SWAT จะน้าข้อมูลให้อยู่ในลักษณะระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิาสตร์และน้ามาค้านวณหาปริมาณน ้าท่าในแต่ละลุ่มน ้าย่อย  
  (6) การปรับเทียบแบบจ้าลอง เป็นการลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการวัดจริงกับ
ข้อมูลที่ได้จากแบบจ้าลอง ในการศึกษาครั งนี เป็นการปรับเทียบที่ประมาณค่าจากการเฉลี่ยต่อพื นที่ของพื นที่ลุ่ม
น ้าย่อย 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, 
สิงหาคม 2549  พบว่า การประเมินความต้องการน ้าใช้สถิติข้อมูลปริมาณน ้าฝนรายวัน 31 ปีย้อนหลัง ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2516-2546 (ใช้ส้าหรับประเมินค่าปริมาณฝนใช้การ) ข้อมูลสถิติภูมิอากาศเฉลี่ย 30 ปีย้อนหลัง 
ในระหว่างปี พ.ศ.2514-2543 (ใช้ส้าหรับประเมินค่าการใช้น ้าของพืชอ้างอิง) และข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก
พืชเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง (สถิติการปลูกพืชรายอ้าเภอในช่วงกิจกรรมการเพาะปลูกปี พ.ศ.2543/2544-
2547/2548) การประเมินความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรสามารถแยกตามลักษณะของพื นที่เพาะปลูกได้ 2 
รูปแบบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 1) ปริมาณน ้าเพื่อการชลประทาน การประเมินใช้ข้อมูลพื นที่ชลประทานของโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ที่มีอยู่ในแต่ละลุ่มน ้าสาขา และข้อมูลกิจกรรม
การปลูกพืชของแต่ละโครงการ ส่วนโครงการชลประทานที่ไม่มีรายละเอียดการเพาะปลูกพืช ใช้ข้อมูลของ
โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าสาขานั นๆ 
แทน ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานเฉลี่ยรอบ 30 ปี ฤดูแล้ง 331.94 ล้าน 
ลบ.ม. ฤดูฝน 182.63 ล้าน ลบ.ม. รวม 514.57 ล้าน ลบ.ม. 
 2) ปริมาณความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน พื นที่การเกษตรนอกเขต
ชลประทาน ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เพาะปลูกที่อยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น ้าหรือที่ราบระหว่างหุบเขา ท้าการเพาะปลูก
โดยอาศัยน ้าฝนตามฤดูกาล พื นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปี ซึ่งระยะเวลาในการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวอยู่ใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม รองลงมาเป็นพืชไร่ ไม้ผล -ไม้ยืนต้น พืชผัก การเลี ยงสัตว์ และ 
การประมง การประเมินความต้องการน ้าเป็นการประเมินปริมาณน ้าที่พืชต้องการโดยตรง โดยไม่น้าไปรวมในการ
วิเคราะห์สมดุลน ้าของระบบแหล่งน ้า เนื่องจากไม่สามารถจัดหาน ้าให้แก่พื นที่ดังกล่าวได้ และใช้พื นที่เพาะปลูก
พืชชนิดต่างๆ ลบด้วยพื นที่ในเขตชลประทานเป็นพื นที่ส้าหรับการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอก
เขตชลประทาน ผลการวิเคราะห์ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานเฉลี่ยรอบ 30 ปี ฤดูแล้ง 
453.02 ล้าน ลบ.ม. ฤดูฝน 739.39 ล้าน ลบ.ม. รวม 1,192.42 ล้าน ลบ.ม. 
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3.4 น  าใชเ้พ่ือการอุตสาหกรรม 

 การศึกษาความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาถึงความต้องการน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมของโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งมีความต้องการใช้น ้าที่แตกต่างกันตามประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้จ้าแนกไว้เป็น 10 ประเภท ดังตารางที่ 3.4-1 
 

ตารางที่ 3.4-1 ความต้องการใช้น  าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
 

รหัส ประเภท รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณความต้องการน  า 
(ลบ.ม. ไร่ วัน)) 

01 Accessory อุตสาหกรรมผลิตชิ นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ 6.00 
02 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8.00 
03 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12.00 
04 Metal อุตสาหกรรมถลุง หล่อ โลหะ 5.00 
05 Other อุตสาหกรรมทั่วไป 7.00 
06 Outside อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ 4.00 
07 Paper อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเย่ือกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4.00 
08 Textile อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี 5.00 
09 Unmetal ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื องเคลือบ ปูน ฯลฯ 8.00 
10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3.00 

 
 การประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้าข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงงานผลิตได้มา
คูณกับอัตราการใช้น ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้หลังจากนั นจะ
รวมปริมาณการใช้น ้าของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าเข้าด้วยกัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการ
เติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการ
เติบโตภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในอนาคต 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, 
สิงหาคม 2549 การประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม อาศัยฐานข้อมูลทะเบียนโรงงานของกรม 
โรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2547 ที่มีข้อมูลพื นที่ประกอบการอุตสาหกรรมรายต้าบล จ้าแนกตามประเภท
โรงงานทั งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและโรงงานที่ตั งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม จ้านวนวัน
ท้างานประเมินที่ 300 วัน/ปี พบว่า ในปี พ.ศ.2547 ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์มีความต้องการน ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 22.71 ล้าน ลบ.ม./ปี  
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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3.5 น  าใชเ้พ่ือการปศุสัตว์ 

 ในการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์  ใช้ฐานข้อมูลจากข้อมูล กชช. 2ค ปี 2541 
จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รวบรวมประเภทและจ้านวนปศุสัตว์ไว้ในระดับต้าบล น้ามา
วิเคราะห์ต่อโดยน้าข้อมูลจ้านวนสัตว์แต่ละประเภทมาคูณกับอัตราการใช้น ้าต่อตัวต่อวันของสัตว์แต่ละประเภท 
ซึ่งได้จากการประเมินของกรมปศุสัตว์และบางส่วนจากรายงานการศึกษาต่างๆ ได้แก่  
 - โค และกระบือ  อัตราการใช้น ้า 80  ลิตร/ตัว/วัน  
 - หมู   อัตราการใช้น ้า 20 ลิตร/ตัว/วัน 
 - แพะ และแกะ อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 - ไก่ และเป็ด   อัตราการใช้น ้า   3 ลิตร/ตัว/วัน 
 - อื่นๆ (เฉลี่ย) อัตราการใช้น ้า 15 ลิตร/ตัว/วัน 
 ส่วนการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต เพื่อหาอัตราการเติบโต
ภาคเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วน้าอัตราส่วนนี มาค้านวณปริมาณการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต 
 จากข้อมูลการปศุสัตว์ของ กชช.2ค. ปี พ.ศ.2552 น้ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าเพื่อการปศุสัตว์
โดยแบ่งออกเป็นการเลี ยงสัตว์ประเภทต่างๆ พบว่า ในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการน ้า 
เพื่อการปศุสัตว์ 5.64 ล้าน ลบ.ม./ปี  รายละเอียดแต่ละประเภท แสดงดังตารางที่ 3.5-1 
 

ตารางที่ 3.5-1 ความต้องการใช้น  าเพ่ือการปศุสัตว์ในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 

ล้ำดับ รำยละเอียด รวมลุ่มน้้ำ
ชำยฝ่ังทะเล

ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1 วัวเนื อ 0.0220              2.0461              0.0320              2.10                  
2 วัวนม 0.0012              0.5366              0.0875              0.63                  
3 ควำย 0.0014              0.0272              -                   0.03                  
4 หมู 0.0026              0.1921              0.0047              0.20                  
5 เป็ด-ไก่ 0.0060              2.1193              0.0038              2.13                  
6 อื่นๆ 0.0002              0.5539              -                   0.55                  

รวม 0.0334          5.4752          0.1280          5.64             
หมำยเหตุ :   ขอ้มูลปศุสัตว์จำก กชช.2ค. ป ีพ.ศ.2552

โค และกระบอื 80 ลิตร/ตัว/วัน
หมู 20 ลิตร/ตัว/วัน
แพะ และแกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน
ไก่ เปด็ และหำ่น 3 ลิตร/ตัว/วัน

ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ของจังหวัดต่ำงๆ 
ในลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ ์(ล้ำน ลบ.ม./ปี)



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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3.6 น  าใชเ้พ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายน  า 

 เนื่องจากการใช้น ้าในพื นที่ต้นน ้ามีผลท้าให้น ้าในพื นที่ปลายน ้าลดลง จึงต้องมีการวางแผนและ
จัดการการใช้น ้าให้เกิดความเป็นธรรม อนึ่งในการใช้น ้าจะต้องมีการปล่อยน ้าลงท้ายน ้าในปริมาณที่เหมาะสม 
เป็นธรรมต่อผู้ที่อยู่ท้ายน ้าได้ใช้น ้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาท้ายน ้า คือ ปริมาณน ้าต่้าสุดที่ไหลในฤดูแล้งของล้าน ้า
นั นๆ ในอดีต ซึ่งประเมินจากอัตราการไหลรายวัน ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน เนื่องจาก
เป็นช่วงที่อัตราการไหลมีค่าต่้า และท้าการวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลน ้าท่าที่สถานีวัดน ้าในลุ่มน ้า ซึ่งค่าอัตราการไหล
ต่้าสุดที่ได้เป็นค่าที่ความมั่นคงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา ณ สถานีที่น้ามาวิเคราะห์ ผลที่ได้จะน้ามาก้าหนด
อัตราการไหลขั นต่้า (Minimum Flow) ในทุกล้าน ้าของลุ่มน ้าย่อย ต่อพื นที่รับน ้า 1 ตร.กม. 
 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, 
สิงหาคม 2549 พบว่า ปริมาณน ้าที่ต้องการเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้านั นขึ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับน ้าที่
ต้องการควบคุม ระยะทางและระยะเวลาที่ต้องการหยุดการรุกตัวของน ้าเค็ม ระดับความเค็มที่ต้องการควบคุม 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์จะได้รับอิทธิพลจากการขึ นลงของน ้าทะเล แต่
ปริมาณน ้าที่ต้องการเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้านั น ยังไม่มีการศึกษาเพื่อก้าหนดปริมาณที่เหมาะสมแน่นอน จึง
พิจารณาตามข้อก้าหนด ดังนี  
 1) กรณีที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทาน ใช้ข้อมูลการบริหารจัดการน ้าใน
ปัจจุบันเป็นตัวก้าหนดความต้องการน ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ตามข้อมูลของหน่วยงานดังนี  
  - โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาปราณบุรี ได้ควบคุมปริมาณน ้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศท้าย
น ้าในแม่น ้าปราณบุรีไว้ที่ 1 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 86,400 ลบ.ม./วัน หรือเฉลี่ยปีละ 31.54 ล้าน ลบ.ม./ปี 
โดยในบางช่วงที่มีปัญหาน ้าเสียหรือน ้าเค็มรุกล ้า หรือมีหนังสือร้องเรียนขอให้ระบายน ้าเพิ่ม จะระบายน ้าเพิ่มขึ น
เป็น 3 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 259,200 ลบ.ม./วัน  
 2) กรณีที่ไม่มีข้อมูลการบริหารจัดการน  า ได้เลือกลุ่มน ้าที่โครงการภายในลุ่มน ้ามีศักยภาพ
พอที่จะควบคุมปริมาณน ้าท่าด้านท้ายน ้าได้ น้ามาพิจารณาปริมาณน ้าต่้าสุดจาก Flow Duration Curve ของ
ปริมาณน ้าท่ารายเดือนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาที่ค่าปริมาณน ้าท่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายถึงค่าที่มี
ปริมาณจากน ้าท่ารายเดือนเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่ก้าหนดประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในการวิเคราะห์ระบบ
แหล่งน ้าจะต้องรักษาปริมาณน ้าท่าด้านท้ายน ้าของจุดที่พิจารณาไม่ให้ต่้ากว่าค่าที่ก้าหนดนี  
  ผลการค้านวณความต้องการน ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าประมาณ 50.46 ล้าน ลบ.ม./ปี รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.6-1 
 

ตารางที่ 3.6-1 ความต้องการน  าเพ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายน  าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
 

รหัสลุ่มน  า ลุ่มน  าสาขา ความต้องการน  า (ล้าน ลบ.ม. ปี) 
2001 แม่น ้าปราณบุรี 31.54 
2002 คลองเขาแดง - 
2003 คลองกุย 3.15 
2004 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ - 
2005 คลองบางสะพานใหญ่ 15.77 

รวม 5 .46 
 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 3 ความต้องการใช้น  า 
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3.7 ปริมาณความต้องการใช้น  ารวม 

 จากผลการรวบรวมและทบทวนข้อมูลความต้องการใช้น ้าในด้านต่างๆ สามารถสรุปปริมาณความ
ต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังตารางที่ 3.7-1 
 

ตารางที่ 3.7-1 สรุปปริมาณความต้องการใช้น  าทั งลุ่มน  า 
 

 
 

 
 
 
 

ล้ำดับ ควำมต้องกำรใช้น้้ำ ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำ

ลุ่มน้้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ (ล้ำน ลบ.ม./ ปี)

1 น ำ้ใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว                                   14.53

2 น ำ้ใช้เพื่อกำรเกษตร                               1,706.99

3 น ำ้ใช้เพื่อกำรอุตสำหกรรม                                   22.71

4 น ำ้ใช้เพื่อกำรปศุสัตว์                                     5.64

รวม                       1,749.87

5 น ำ้ใช้เพื่อกำรรักษำระบบนเิวศท้ำยน ำ้                                   50.46

รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำทั้งหมด                       1,800.33



บทท่ี  4

สภาพปัญหาด้านทรพัยากรน ้า
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บทที่ 4  
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน  า 

 
 
4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การผันแปรของปริมาณฝน ซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ นตามธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ 
จากสภาพการผันแปรของปริมาณฝนตกดังกล่าวนี ส่งผลให้เกิดภาวะภัยแล้งในช่วงที่ฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในพื นที่
ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่ในพื นที่อยู่ติดล้าน ้าสาขาหากฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานก็จะเกิดการ
ขาดแคลนน ้าได้ ส่วนในช่วงที่ฝนตกหนักในช่วงสั นๆ ก็ก่อให้เกิดปริมาณน ้าจ้านวนมากไหลหลากมาตามล้าน ้าเข้า
ท่วมพื นที่อยู่อาศัยและพื นที่เกษตรกรรม สภาพความผันแปรของปริมาณฝนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ น ในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการเพิ่มขึ นของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายตัวของปริมาณฝนรายเดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกษตร ฝนตกติดต่อกัน
หลายเดือน และการระบายน ้าฝนมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝนกรณีปกติ จากข้อมูลปริมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ปี พ.ศ.2549-2553 เทียบกับค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ช่วงปี 2514-2543) พบว่า มีการ
กระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปีเกิดขึ นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 4.1-1  
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รูปที่ 4.1-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดือน สถานี สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
4.2 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน  าและภัยแล้ง 

 การขาดแคลนน ้าดิบเพื่อการอุปโภคบริโภคของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์เป็นปัญหาที่
เกิดขึ นประจ้าในทุกฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน โดยเฉพาะพื นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า หรือแม้แต่พื นที่ในเขต
ชลประทานเองหากมีการใช้น ้ามากเกินปริมาณที่เก็บกักไว้ได้ ก็อาจเกิดภาวะการขาดแคลนน ้าได้เช่นกัน 
นอกจากนี  ในพื นที่ศึกษายังมีปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลกระทบต่อพื นที่การเกษตรนอก
เขตชลประทาน (พื นที่เกษตรน ้าฝน) ซึ่งไม่มีแหล่งน ้าที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะที่เกิดภัยแล้ง มีสภาพปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า ดังนี  
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรายเดอืน สถานี สตอ.ประจวบครีีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ช่วงค่าสูงสุด-ต่ าสุด (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ป2ี514-43) ค่าเฉลี่ย (ปี2549-53)  5 ปีย้อนหลัง

ค่าเฉลี่ย (ป2ี544-53)  1  ปีย้อนหลัง ฝนปี 2549 ฝนปี 255 

ฝนปี 2551 ฝนปี 2552 ฝนปี 2553

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย 27.0 32.3 43.9 48.0 121.4 95.6 100.2 102.4 88.4 231.3 199.9 22.2
สูงสุด 231.2 218.8 257.4 188.1 325.3 207.2 244.2 187.3 164.7 598.1 824.2 280.8
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 25.7 13.9 49.1 14.6 59.6 0.0 0.0
เฉลี่ย 19.6 13.4 119.4 61.5 164.6 84.4 139.0 114.8 116.6 201.9 85.4 26.5
สูงสุด 71.9 57.8 484.0 112.8 581.1 134.1 230.1 214.8 192.3 586.4 239.4 156.2
ต้่ำสุด 0.0 0.0 0.0 2.5 23.8 40.5 80.8 19.8 54.7 66.7 0.8 0.0
เฉลี่ย 9.6 15.9 70.3 77.3 199.3 72.8 171.3 91.2 131.0 125.1 46.1 8.0
สูงสุด 27.2 57.8 113.5 112.8 581.1 112.9 230.1 214.8 192.3 170.7 149.1 36.5
ต้่ำสุด 0.0 0.0 5.8 4.5 23.8 40.5 96.2 19.8 95.0 98.1 0.8 0.0

0.0 10.7 91.3 66.4 187.3 93.5 230.1 214.8 192.3 98.1 12.8 36.5
0.3 10.6 5.8 96.2 581.1 40.5 188.6 76.3 117.0 142.6 149.1 0.2
27.2 57.8 113.5 106.8 134.8 63.3 131.0 19.8 119.2 108.6 50.1 0.0
0.0 0.0 30.1 112.8 69.5 112.9 210.8 37.4 95.0 105.4 17.6 1.6
20.4 0.2 110.6 4.5 23.8 53.7 96.2 107.9 131.7 170.7 0.8 1.7

ฝนปี 2549
ฝนปี 2550
ฝนปี 2551
ฝนปี 2552
ฝนปี 2553

ปริมำณฝน (มม.)

ปี2514-2543

ปี2544-2553

ปี2549-2553
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 1. สภาพปัญหา 
  ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม -
พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศร้อนท้าให้เกิดความแห้งแล้งขึ นทั่วไป ประกอบกับปริมาณน ้าใน
อ่างเก็บน ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ลดน้อยลง แต่ในพื นที่มีความต้องการน ้าเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน เช่น 
ด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ท้าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนน ้าขึ นในทุกอ้าเภอของจังหวัด การขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการด้ารงชีวิตของราษฎร เนื่องจากท้าให้พื นที่การเกษตรและผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง 
นอกจากนี ยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
 2. สาเหตุ 
  ความแห้งแล้งของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ที่เกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อน 
ท้าให้ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตรในทุกพื นที่ที่เป็นเกษตรน ้าฝน และขาดแคลนน ้าดิบเพื่อผลิตน ้าประปา มีสาเหตุ
มาจาก 
  1) ปริมาณฝนที่ตกลงในพื นที่มีปริมาณน้อยเนื่องจากอยู่ในเขตอับฝน 
  2) พื นที่ป่าไม้ทรุดโทรมมากขึ น 
  3) ลักษณะพื นที่ค่อนข้างลาดชัน ความยาวล้าน ้าสั น เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่ทะเลอย่าง

รวดเร็ว 
  4) สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน ้า ล้าห้วย ล้าคลองต่างๆ จึงมักเหือดแห้งในฤดูแล้ง 
  5) หลายหมู่บ้านไม่มีแหล่งน ้าดิบที่มีคุณภาพพอที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ เช่น น ้า

บาดาลมีรสกร่อย 
  6) ศักยภาพน ้าใต้ดินมีขีดจ้ากัด ไม่สามารถพัฒนาขึ นมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 
  7) ความต้องการน ้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ 
  8) ความต้องการน ้าในด้านอุตสาหกรรมที่ก้าลังเจริญเติบโตมีมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เหล็กในเขตอ้าเภอบางสะพาน 
  9) ความต้องการน ้าในเขตชลประทานมีมากเกินกว่าปริมาณน ้าที่ เก็บกักไว้ได้  พื นที่

การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งน ้าต้นทุนที่มากพอ 
 
 
4.3 สภาพปัญหาด้านน  าท่วม 

 1. สภาพปัญหา 
  ลุ่มน ้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบภัยน ้าท่วมอยู่เป็นประจ้า โดยครั งล่าสุดที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงคือ ปี พ.ศ.2546 และ 2548 
เหตุการณ์น ้าท่วมครั งนี ท้าให้มีพื นที่เสียหายมากกว่า 114,000 และ 50,000 ไร่ ตามล้าดับ   
  เหตุการณ์น ้าท่วมในพื นที่ลุ่มน ้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ช่วงวันที่ 14-27 ตุลาคม พ.ศ.
2546 เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเหนือเขื่อนปราณบุรี ปริมาณน ้าฝนวัดได้ถึง 427.6 มิลลิเมตร ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ฝนตกเฉลี่ยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉลี่ย 217.3 มิลลิเมตร ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตก
มากที่สุด) ก่อให้เกิดน ้าป่าไหลหลากลงมายังเขื่อนปราณบุรี ท้าให้น ้าในอ่างเก็บน ้าปราณบุรีสูงถึง 550 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ปกติถึง 105 ล้านลูกบาศก์เมตร (ระดับเก็บกักสูงสุด 445 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ต้องระบายน ้าผ่านอาคารระบายน ้าฉุกเฉิน 302-540 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้น ้าในแม่น ้าปราณบุรีไหล
ล้นตลิ่งทั งสองฝั่ง และน ้าในล้าห้วยต่างๆ มีปริมาณเพิ่มขึ น ท้าให้เกิดน ้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมพื นที่ทุก



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 4 สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT214 68 

อ้าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มต่้าซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกะทะตามริมแม่น ้าปราณบุรี 
และพื นที่ริมถนนเพชรเกษม ในเขตอ้าเภอกุยบุร ีอ้าเภอปราณบุรี และอ้าเภอหัวหิน ท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน 
  ส่วนเหตุการณ์น ้าท่วมเมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2548 เกิดจากมีฝนตกหนักมากในเขต
อ้าเภอทับสะแก อ้าเภอบางสะพาน และอ้าเภอบางสะพานน้อย โดยวัดปริมาณน ้าฝนได้ถึง 457.9 มิลลิเมตร (ที่
สถานีวัดน ้าฝนบ้านดงไม้งาม ต้าบลชัยเกษม อ้าเภอบางสะพาน) เป็นเหตุให้น ้าป่าจากเทือกเขาตะนาวศรีไหล
หลากเข้าท่วมพื นที่เสี่ยงภัย ท้าให้ทั ง 3 อ้าเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องประสบปัญหาน ้าท่วมอย่างหนัก 
โดยอ้าเภอบางสะพานเป็นพื นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงมากที่สุด ถนนสายฝ่ายท่า-ถ ้าม้าร้อง ซึ่งเป็นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างอ้าเภอบางสะพานและอ้าเภอบางสะพานน้อย ช่วงเขตต้าบลพงศ์ประศาสน์ เกิดน ้าท่วมขัง  ส่วนเขต
เทศบาลต้าบลก้าเนิดนพคุณซึ่งเป็นพื นที่ชุมชนเมือง ถูกน ้าจากคลองบางสะพานไหลเข้าท่วมบริเวณวัดเขาโบสถ์
และวัดห้วยทรายขาว โดยมีจุดวิกฤติที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดคือพื นที่โรงพยาบาลบางสะพาน จากเหตุการณ์ใน
ครั งนี ท้าให้พื นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 32,452 ไร่ พื นที่ทางการประมง (บ่อปลา/บ่อกุ้ง) ได้รับความ
เสียหาย 887 ไร่ สะพานเสียหาย 15 แห่ง ถนน 50 สาย บ้านเรือนราษฎรถูกน ้าพัดสูญหาย 70 หลังคาเรือน อ่าง
เก็บน ้าได้รับความเสียหาย 1 แห่ง (อ่างเก็บน ้าคลองลอย ) คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมในเบื องต้น 
300,000,000 บาท (ไม่รวมพื นที่ทางการเกษตรและทางการประมง) 
 2. สาเหตุการเกิดน  าท่วม 
  การเกิดน ้าท่วมในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น พายุ
โซนร้อน หรือหย่อมความกดอากาศต่้าพัดผ่าน ท้าให้เกิดปริมาณฝนสะสมของพื นที่ต้นน ้าในรอบ 3-5 วันมากกว่า 
200 มิลลิเมตร ทั งนี สาเหตุการเกิดน ้าท่วมในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตามลักษณะการเกิดได้  
2 รูปแบบ คือ 
  1) การเกิดน ้าท่วมในลักษณะน ้าป่าไหลหลาก หรือน ้าท่วมฉับพลัน มักเกิดในบริเวณพื นที่ 
ลุ่มน ้าตอนบนและล้าน ้าสาขาต่างๆ ได้แก่ บริเวณอ้าเภอบางสะพาน สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักและน ้าป่าไหล
หลากจากต้นน ้าลงมามากจนล้าน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน ประกอบกับการกีดขวางทางน ้าของถนน
เพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้ และมีอาคารระบายน ้าไม่เพียงพอ 
  2) การเกิดน ้าท่วมในลักษณะน ้าท่วมขังหรือน ้าล้นตลิ่ง มักเกิดบริเวณที่เป็นพื นที่ราบลุ่ม   
มีแม่น ้าสายหลักขนาดเล็ก คดเคี ยว และตื นเขิน ท้าให้ความสามารถระบายน ้าไม่เพียงพอ ไม่สามารถระบายน ้าได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ประกอบกับล้าน ้าถูกบุกรุกหรือมีสิ่งกีดขวางทางน ้า เช่น ถนนเพชรเกษม และทางรถไฟสายใต้ 
นอกจากนี  ปากน ้ายังได้รับอิทธิพลจากระดับน ้าทะเลท้าให้การระบายน ้าออกสู่ทะเลล้าบากมากขึ น หากมีน ้า
ทะเลหนุนสูง การระบายน ้ามีเวลาจ้ากัดเนื่องจากเกิดน ้าขึ น-ลง 2 ครั งใน 1 วัน  
 แสดงขอบเขตพื นที่น ้าท่วมประจ้าในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ดังรูปที่ 4.3-1  
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รูปที่ 4.3-1 ขอบเขตพื นทีน่  าท่วมประจ าในลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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4.4 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

 1. การบุกรุกป าไม้ในพื นที่ลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
  การบุกรุกป่ามีสาเหตุจากการเพิ่มขึ นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
ท้าให้ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทเพิ่มสูงขึ น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่มีการ
ขยายตัวมากที่สุด ในขณะที่พื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการเกษตรมีจ้ากัด นอกจากนี  ยังมีสาเหตุจากการลักลอบตัด
ไม้ การล่าสัตว์ป่า พื นที่ขอบเขตป่าตามกฎหมายไม่ชัดเจน ความเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว และการขาด
บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
  นอกจากการบุกรุกพื นที่ป่าแล้วยังมีการบุกรุกพื นที่ชุ่มน ้า  โดยเฉพาะพื นที่ชุ่มน ้าอุทยาน
แห่งชาติเขาสามร้อยยอด เนื่องจากไม่สามารถก้าหนดขอบเขตของพื นที่ชุ่มน ้าได้ชัดเจน โดยพื นที่ครึ่งหนึ่งอยู่นอก
เขตอุทยานแห่งชาติและถูกถือครอง ชาวบ้านในพื นที่ส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบต่อการประกาศพื นที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมตั งแต่ชายฝั่งทะเลตะวันออกไปทางทิศตะวันตกจรดแนวรถไฟ รวมถึงทุ่งน ้าจืดทั งหมด เพราะเข้าใจว่า
เมื่อประกาศแล้วที่ดินจะถูกยึดคืนเป็นของรัฐ 
  2. ปัญหาด้านทรัพยากรดิน 
  ปัญหาด้านทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี  
  1) เนื อดินเป็นทรายจัด แร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ แร่ควอร์ตซ์ ที่มีธาตุอาหารพืชตาม
ธรรมชาติอยู่น้อย มีความสามารถในการอุ้มน ้าต่้า การระบายน ้าดีถึงดีมากเกินไป ความสามารถในการดูดยึดธาตุ
อาหารพืชต่้า ท้าให้การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เนื่องจากจะเกิดการชะล้างธาตุอาหารพืชออกจากดินได้ง่าย 
ดินทรายนี พบได้ทั งในบริเวณพื นที่ชายทะเล ที่ราบลุ่มและพื นที่ดอน พบปัญหาการขาดน ้าอย่างรุนแรง และเป็น
ข้อจ้ากัดในการเลือกชนิดพืชปลูก เพราะมีพืชทนแล้งบางชนิดเท่านั นที่เจริญเติบโตได้บนดินกลุ่มนี  ได้แก่ 
สับปะรด มันส้าปะหลัง และอ้อย ส่วนในพื นที่ราบลุ่มที่ใช้ในการปลูกข้าว ดินมีปัญหาขาดความชื นโดยเฉพาะใน
เวลาที่ฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน 
  2) ปัญหาดินเค ม พื นที่ลุ่มน ้าบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน ้าทะเล 
ที่ท่วมถึงหรือเคยท่วมถึงมาก่อน ทรัพยากรดินของพื นที่บริเวณนี ส่วนใหญ่เกิดจากตะกอนของน ้าทะเลและน ้า
กร่อย ซึ่งมีเกลือที่ละลายน ้าได้อยู่หลายชนิดและมีปริมาณมากสะสมอยู่ ส่วนใหญ่ได้แก่ คลอไรด์และซัลเฟต ของ
โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม จึงท้าให้เกิดดินเค็ม ซึ่งการแพร่กระจายและระดับความเค็มแตกต่างกันไป
ตามกระแสการขึ นลงของน ้าทะเล ในปัจจุบันพบทั งดินเค็มเลนชายทะเล ดินเค็มชายทะเลและดินเค็มบก 
  3) ปัญหาดินเปรี ยวจัด เป็นดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนของน ้าทะเลและน ้ากร่อย
บนที่ราบลุ่มที่น ้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก (pH<5.5) มีสารประกอบ
ของก้ามะถันหรือจาโรไซต์ในระดับตื น (ความลึกไม่เกิน 100 ซม.) ซึ่งหากดินแห้งจะท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรด
เพิ่มขึ น 
  4) ดินตื น ที่ดินเหล่านี อาจพบชั นของลูกรัง หรือศิลาแลง กรวด หรือเศษหินตั งแต่ผิวหน้าดิน
จนถึงระดับความลึกประมาณ 50 เซนติเมตรจากผิวดิน และลักษณะของศิลาแลง มีทั งศิลาแลงร่วนจนถึงศิลาแลง
กรวด หรือเศษหินแขง็ต่อเนื่อง ชั นศิลาแลงเหล่านี เป็นตัวจ้ากัดความสามารถในการอุ้มน ้า และธาตุอาหารพืชของดิน 
เป็นปัญหาต่อการไถพรวน  นอกจากนี  ถ้าเป็นชั นศิลาแลงแข็งและศิลาแลงแข็งต่อเนื่องก็จะจ้ากัดการเจริญเติบโต
และการกระจายของรากพืชอีกด้วย ดินศิลาแลงต่อเนื่องและศิลาแลงร่วมพบได้บนพื นที่ดอน โดยเฉพาะบริเวณที่
ราบขั นบันไดกลุ่มชุดดิน 
  5) การใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน เกษตรกรในพื นที่ลุ่มน ้าจ้านวน
มากใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการปรับพื นที่ในบริเวณที่ดินไร่มาใช้ท้านา ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้ดินขาดแคลนน ้า
ได้ง่ายในช่วงฤดูเพาะปลูก ข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตต่้า ทั งที่พื นที่เหล่านี มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่มากกว่า
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การปลูกข้าว นอกจากนี  ยังมีการใช้พื นที่ลาดชันในการเพาะปลูกพืชท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและ
ที่ดินเสื่อมสภาพตามมา สาเหตุของการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับความเหมาะสมของที่ดิน ได้แก่ การขาดที่ดินท้า
กินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอ การขาดการวางแผนหรือการก้าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจในการเลือกพื นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมกับชนิดของพืชและชนิดของการใช้ที่ดิน ไม่มีมาตรการอนุรักษ์
ดินและน ้าที่เหมาะสม ตลอดจนมาตรการการก้ากับดูแลและป้องกันการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  6) การสูญเสียธาตุอาหารพืช การปลูกพืชทั งบนที่ราบลุ่มและที่ดอนอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน โดยมีการบ้ารุงรักษาและการอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่ไม่
พอเพียงกับปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูดดึงไปใช้ประโยชน์สะสมในล้าต้น ใบ และผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวส่วนของพืช
หรือผลผลิตออกไปจึงท้าให้ธาตุอาหารพืชสูญเสียไปจากดินด้วย รวมทั งปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับการชะ
ล้างพังทลายของดิน 
  7) ปัญหาการขาดที่ดินท ากิน รวมทั งปัญหาการถือครองที่ดินที่มีเนื อที่น้อยเกินไป การเช่า
ที่ดินท้ากิน และการขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี เป็นอุปสรรคอย่างมากในการที่จะพัฒนาพื นที่เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและการสงวนทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
  8) ปัญหาและอุปสรรคด้านการเกษตร ปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร ทั งในช่วง
ต้นฤดูฝนและในคาบที่มีฝนทิ งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานและในฤดูแล้ง ซึ่งท้าให้มีการเพาะปลูกพืชได้เพียง  
ฤดูเดียวเป็นส่วนใหญ่ สลับกับปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน ในพื นที่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา 
ซึ่งปรากฏว่าเกิดปัญหาน ้าท่วมเป็นพื นที่กว้างขวาง รวมทั งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีการบุกรุกท้าลาย
ป่า มีการใช้ที่ดินผิดประเภทอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบ้ารุงรักษา ดังกล่าวแล้วล้วนเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงมี
ผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรในพื นที่ลุ่มน ้า 
  นอกจากนี  ยังขาดแรงงานส้าหรับการเกษตรในบางฤดู การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับท้องถิ่นยังมีน้อย ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตอยู่ในระดับต่้า แต่ต้นทุน
การผลิตกลับสูงขึ นท้าให้มีรายได้ต่้า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน อีกทั งยังขาด
เงินทุน ขาดทักษะในการจัดการด้านการตลาด องค์กรเกษตรส่วนใหญ่ไม่แข็งแรง การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตหรือ
การแปรรูปผลผลิตยังมีปริมาณน้อย อีกทั งขาดการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพ
และเหมาะสมทั งด้านการผลิตและการตลาดในพื นที่ลุ่มน ้า 
 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ลุ่มน ้าโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดชันเชิงซ้อน (พื นที่ภูเขา
และเทือกเขา) มีสาเหตุส้าคัญจากการบุกรุกท้าลายป่า และการท้าการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชไร่และผลไม้
โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสม การชะล้างพังทลายของดินเริ่มรุนแรงในพื นที่ที่มีความลาดชัน
ตั งแต่ 5% ขึ นไป การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าให้เกิดปัญหาหลายอย่ างต่อเนื่องตามมา 
กล่าวคือ ท้าให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช เช่น ปุ๋ยธรรมชาติ ซึ่งถูกชะล้างออกไปจากดิน ท้าให้คุณสมบัติทั ง
ทางด้านเคมีและกายภาพของดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ตะกอนดินที่ถูกน ้าพัดพามาทับถมตามแหล่งน ้าต่างๆ 
จะท้าให้แหล่งน ้าตื นเขิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขาดแคลนน ้าสลับกับการเกิดน ้าท่วม 
 4. ปัญหาคุณภาพน  า 
  ปัญหาคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าหลักชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีปัญหาคุณภาพน ้า
ดังนี  
  1) แม่น  าปราณบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ ในเดือนเมษายน 
พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นช่วงแล้ง พบว่า คุณภาพน ้าส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่มีปัญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม 
บริเวณถนนเพชรเกษมจนถึงสะพานบ้านนาห้วย อ้าเภอปราณบุรี เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต่้า 
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  2) คลองกุย จากการตรวจวัดคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2548 
ซึ่งเป็นช่วงแล้ง พบว่า คุณภาพน ้าในบริเวณถนนเพชรเกษมเสื่อมโทรม เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายน ้าต่้า 
อย่างไรก็ตาม คุณภาพน ้าบริเวณปากคลองเริ่มดีขึ น โดยมีคุณภาพน ้าจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 5. ปัญหาการรุกล  าของน  าเค ม 
  บริเวณปากแม่น ้าปราณบุรีมีปัญหาการรุกล ้าของน ้าเค็ม แต่ปัญหาในปัจจุบันไม่รุนแรงมาก
เพราะมีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ซึ่งระบายน ้าลงมาช่วยบรรเทาปัญหา และจากการรวบรวมข้อมูลสภาพการรุกล ้า
ของน ้าเค็มเข้ามาในล้าน ้าของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี  
  1) แม่น  าปราณบุรี จากการตรวจวัดคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษและการสอบถาม
ราษฎรในพื นที่ พบว่า ความเค็มสามารถรุกตัวเข้ามาประมาณ 11 กิโลเมตร จากปากแม่น ้า ซึ่งเป็นบริเวณสะพาน
บ้านนาห้วย อ้าเภอปราณบุรี 
  2) คลองกุย จากการตรวจวัดคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ และการสอบถามราษฎรใน
พื นที่ พบว่า ความเค็มสามารถรุกตัวเข้ามาประมาณ 10 กิโลเมตร จากปากคลอง ซึ่งเป็นบริเวณสะพานถนนเพชร
เกษม 
 6. ปัญหาการบุกรุกป าชายเลน 
  ป่าชายเลนมีความส้าคัญต่อระบบนิเวศเนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้าวัยอ่อน แหล่งอาหาร 
แหล่งหลบภัย และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด นอกจากนี  ยังมีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น โกงกาง แสม ล้าพูน ตะบูน 
และโปรง ซึ่งช่วยท้าหน้าที่เป็นแนวก้าบังภัยทางธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดินที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
จากลมพายุมรสุมและกระแสน ้าเชี่ยวที่ปากแม่น ้า ดังนั นการลดลงของพื นที่ป่าชายเลน นอกจากส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสัตว์น ้าและพันธุ์พืชแล้ว ยังส่งผลต่อการกัดเซาะพื นที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย ปัจจุบันมีการบุกรุกท้าลาย
ป่าชายเลนในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์มากขึ นเร่ือยๆ ทั งนี สาเหตุหลักมาจากการบุกรุกเพื่อท้านากุง้ 
 7. ปัญหาด้านการกดัเ าะชายฝัง่ทะเล 
  จากข้อมูลของส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมเจ้าท่า 
ในพื นที่ลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ความยาวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะอยู่ในขั นรุนแรงมีเพียง 1 กม. 
จากความยาวชายฝั่งของจังหวัดทั งหมด 190 กม. คิดเป็น 0.5 % ได้แก่ บริเวณชายฝั่งบ้านหนองเก่า-บ้านหนอง
เสือ ส้าหรับการกัดเซาะขั นปานกลาง รวมความยาวทั งหมด 41.5 กม. หรือคิดเป็น 21.8 % ได้แก่ บริเวณชายฝั่ง
บ้านบ่อฝ้าย-บ้านหัวหิน บ้านเสาธง-บ้านเขาตะเกียบ ชายฝั่งบ้านเขาเต่า ชายฝั่งปากน ้าปราณ-บ้านหนองเก่า 
บ้านหนองเสือ-บ้านปรือใหญ่ ชายฝั่งบ้านคุ้งโตนด ชายฝั่งหน้าเขาแดงหรือหาดดอนต้นสน ชายฝั่งเขาวาง -บ้าน
ปากคลองเกลียว ชายฝั่งบ้านทุ่งมะเม่า ชายฝั่งบ้านหาดเสด็จ-บ้านขั นบันได ชายฝั่งอ่าวประจวบฯ ตอนใต้ ชายฝั่ง
หาดมะค่า-หาดวนกร ชายฝั่งบ้านโคกตาหอมและบ้านทางสาย ชายฝั่งบ้านช่องช้างและบ้านท่ามะนาว และอ่าว
บางสะพาน ชายฝั่งบ้านฝั่งแดง ส่วนชายฝั่งที่มีการสะสมตัวรวม 7.5 กม. หรือคิดเป็น 3.9 % ได้แก่ บริเวณชายฝั่ง
หาดปราณคีรี ชายฝั่งเขากะโหลก อ่าวประจวบฯ ชายฝั่งบ้านทางสาย ส่วนที่เหลืออีก 73.8 % ของความยาว
ทั งหมด เป็นชายฝั่งคงสภาพ ส้าหรับชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ 41.5 กม. นั น ล้วนเป็นพื นที่ชายฝั่งส้าคัญ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งเศรษฐกิจด้านการประมงและที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีพื นที่ชายฝั่งที่มีการกัดเซาะเพิ่มขึ น
จากการพัฒนาพื นที่เป็นตึกสูงและแหล่งอุตสาหกรรม โครงการที่เกิดขึ นใหม่จะต้องมีการศึกษาส้ารวจผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่างจริงจังและครบวงจร 
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4.5 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน  าปัจจุบัน 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการไม่สามารถพิจารณาเฉพาะภายในพื นที่ลุ่มน ้า ใดลุ่มน ้าหนึ่งเท่านั น
เนื่องจากการบริหารจัดการภายในพื นที่ลุ่มน ้าหลายประเด็นขึ นอยู่กับการบริหารจัดการของประเทศ ซึ่งสรุปได้
ดังนี  
 1. นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรน  าของรัฐ แต่ละสมัยไม่มีความชัดเจน และไม่
ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน ขาดความต่อเนื่อง การจัดท้านโยบายและแผนด้านการจัดการทรัพยากรน ้า
จ้ากัดอยู่ในวงแคบ ไม่มีการด้าเนินการแบบองค์รวมและพิจารณาในทุกด้านที่เก่ียวข้องกัน 
 2. องค์การบริหารจัดการทรัพยากรน  ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  ขาดเอกภาพ
และการบริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการ ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบก้าหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็น
เอกสาร และมีกรอบแผนที่ชัดเจน 
 3. คณะอนุกรรมการลุ่มน  าและคณะท างานในระดับต่าง  ขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
จัดการน ้าที่เพียงพอ และขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 4. ผู้ใช้น  าในกิจกรรมต่าง  ยังขาดจิตส าน กในการใช้น  าอย่างประหยัด ขาดวินัยของผู้ใช้น ้า
อย่างถูกต้อง รวมทั งไม่รู้จักอนุรักษ์น ้าที่ถูกวิธีด้วย เป็นสาเหตุส้าคัญด้านหนึ่งซึ่งท้าให้น ้าไม่พอใช้ 
 5. ผู้ใช้น  าโดยเฉพาะเกษตรกรขาดความรู้ ทั งในเรื่องการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การลด
มลพิษ การจัดการของเสีย ฯลฯ 
 6. ปัญหาด้านงบประมาณ ในการจัดท้างบประมาณของประเทศ เป็นไปในลักษณะของการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณ โดยยึดพื นฐานจากงบประมาณเดิม
ที่มีแต่ะละหน่วยงานเคยได้รับในปีที่ผ่านมา และตามที่หน่วยงานเสนอขอโดยขาดการพิจารณาด้วยปัญหาใน
ภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมีหน่วยงานด้าเนินการจ้านวนมากในหลาย
กระทรวง  ท้าให้การประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอย่างจริงจัง  ท้าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
ไม่สมบูรณ์ในแต่ละพื นที่ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบประมาณมีการกระจายมาก 
 7. ปัญหาด้านกฎหมาย เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้ามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย จึงท้าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเป็นเหตุให้การจัดการ
ทรัพยากรน ้าไม่บรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร 
 8. การใช้กฎหมายพระราชบัญญัติและข้อก าหนดต่าง  ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย 
ข้อก้าหนด มาตรการ และนโยบายการพัฒนาพื นที่ตามที่ผังเมืองก้าหนดไว้ได้อย่างจริงจัง ประกอบกับการบังคับ
ใช้ผังเมืองไม่ทันต่อสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้ รวมทั งกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องท้าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 9. ขาดการจัดระเบียบและการก าหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่าง  (Zoning) ที่ชัดเจนเพื่อ
ก้าหนดกรอบการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั งพื นที่อยู่อาศัย พื นที่เกษตรกรรม พื นที่อุตสาหกรรม พื นที่อนุรักษ์ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1 . ขาดการวางแผนและการพัฒนาพื นที่อย่างบูรณาการ การพัฒนาที่ผ่านมาขาดการบูรณาการ
แบบองค์รวม ทั งความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนารวมทั งกลุ่มจังหวัด
ในแต่ละพื นที่ เนื่องจากในแต่ละพื นที่ค้านึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ท้าให้การพัฒนาโดยองค์รวมขาดความ
เชื่อมโยงและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 11. กระบวนการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดองค์กรหลักในการก้าหนด
และประสานงานเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรน ้าและการจัดหาน ้าเพื่อแก้ปัญหาภัย
แล้ง การแก้ปัญหาอุทกภัยและปัญหาน ้าเสีย เป็นต้น 
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 12. สิทธิการใช้น  าและแหล่งน  าต้นทุนของกิจกรรมต่าง  ในลุ่มน  ายังไม่มีการก าหนดอย่าง
ชัดเจนในภาคปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น ้ารายย่อย ได้แก่ เกษตรกรและชาวบ้านในพื นที่นอกเขตเทศบาล มักถูกเอารัด
เอาเปรียบจากกลุ่มผู้ใช้น ้าในเขตชุมชนเทศบาลต่างๆ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถเข้าถึงผู้มีอ้านาจ
ตัดสินใจในการจ่ายน ้าได้ดีกว่า ในขณะที่น ้าต้นทุนมีจ้านวนจ้ากัดและการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการประปาและ
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ นซึ่งจะมีความส้าคัญมากยิ่งขึ น  ตามนโยบายเร่งการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ โดยภาคอุตสาหกรรมจะมีน ้าหนักในการตอบสนองนโยบายดังกล่าวของภาครัฐสูง 
ซึ่งอาจท้าให้การพัฒนาแหล่งน ้าหรือการจัดสรรน ้าเพื่อการเกษตรถูกลดความส้าคัญลงจากการตัดสินใจในระดับ
ท้องถิ่น 
 13. ระบบการจัดท าฐานข้อมูลและการจัดสรรน  ายังไม่ทันสมัยเพียงพอ ท้าให้ยากต่อการบริหาร
จัดการน ้าได้อย่างเหมาะสม เช่น การวางแผนส่งน ้าให้แก่เกษตรกรจะใช้วิธีการประมาณการ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อ
สภาพการเพาะปลูกจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการเพาะปลูกที่จัดท้าไว้ล่วงหน้า มีผลให้การส่งน ้าขาด
ความเที่ยงตรง 
 14. ขาดการรวมกลุ่มของผู้ใช้น  า เนื่องจากผู้ใช้น ้าหลายพื นที่ขาดความเข้มแข็ง เกษตรกรบาง
พื นที่ไม่มีกรรมสิทธิในที่ดิน ต้องเช่าที่ดินเพื่อท้าการเกษตร 
 15. ขาดเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ เช่น ขาดเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน ้าที่จ่ายไปยังจุด
ต่างๆ ของโครงการชลประทาน ท้าให้ขาดข้อมูลส้าคัญในการตัดสินใจบริหารจัดการน ้า ระบบการจัดการและ
ควบคุมปริมาณน ้าจ่ายท้าได้ยาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้น ้าชลประทานอยู่ในเกณฑ์ต่้า 



บทท่ี  5

ยทุธศาสตรแ์ละการบริหารจดัการลุ่มน ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 
 

ASD/PBW/WE/RT5306/P1719/RT214 75 

บทที่ 5  
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการลุ่มน  า 

 
 
5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มน  า 

 จากข้อมูลพื นฐานและสภาพปัจจุบันของลุ่มน ้า เมื่อท้าวิเคราะห์สถานการณ์ของลุ่มน ้าด้วยวิธี 
SWOT Analysis ผลดังแสดงในรูปที่ 5.1-1 ถึงรูปที่ 5.1-5  
 

 
 

รูปที่ 5.1-1 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
ด้านการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสบัปะรดและมะพร้าวที่ได้มาตรฐานในการส่งออก 
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รูปที่ 5.1-2 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
ด้านการพัฒนาประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะแก่การเป็นเมืองท่องเที่ยวส าหรับครอบครัวและสุขภาพ 
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รูปที่ 5.1-3 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
ด้านการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 
 

รูปที่ 5.1-4 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง 
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รูปที่ 5.1-5 การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT) โดยรวมของลุ่มน  าชายฝั่งทะเลประจวบคีรขีันธ์ 
ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล กและระบบการขนถ่ายสินค้า 

 
 
5.2 ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน  า 

5.2.1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการรวบรวมและทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, 
สิงหาคม 2549 พบว่า จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า สรุป
ได้ดังนี  
 1. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เน้นการพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงหลากหลายรูปแบบ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
เพิ่มขึ น การพัฒนาการท่องเที่ยวควรพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ประสานงานร่วมกัน ควรส่งเสริมการปลูกพืชที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวและส่งเสริมพื นที่เกษตรกรรมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันและกระจายรายได้ให้แก่เกษตรกร   และ
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ส้าหรับด้านทรัพยากรน ้านั น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จะต้องพัฒนาน ้าประปาให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวของบริเวณนี  
ต้องแก้ไขปัญหาน ้าท่วมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว  และ
ต้องจัดการของเสียที่มีอยู่แล้วและที่จะเกิดขึ นจากการท่องเที่ยว 
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 2. เน้นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เน้นการผลิตและ
แปรรูปสับปะรดและมะพร้าวที่ได้มาตรฐานในการส่งออก การท้าให้ยุทธศาสตร์ข้อนี บรรลุผลได้นั น จะต้องพัฒนา
แหล่งน ้าให้มีปริมาณและคุณภาพดีเพียงพอ โดยยุทธศาสตร์ของจังหวัดมิได้ระบุถึงการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อ
การเกษตรและการขยายเขตระบบชลประทานอย่างชัดเจน ซึ่งโดยรวมแล้วพื นที่ ในจังหวัดมีศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งน ้าเพียงโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ดังนั นควรน้ามาตรการด้านอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน  เช่น 
การจัดการด้านความต้องการน ้า 
 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมปรากฏในยุทธศาสตร์ของจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหล็กและระบบการขนถ่ายสินค้า การจัดหาน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้ยุทธศาสตร์ข้อนี บรรลุ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กในยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งใช้น ้าปริมาณมากเกินกว่า
ศักยภาพของพื นที่ จึงจ้าเป็นต้องผันน ้าจากนอกพื นที่มาช่วยเหลือ 
 4. การป้องกันและบรรเทาน า้ท่วมไม่ปรากฏชัดเจนในยุทธศาสตรจ์ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตรง
กับความเป็นจริงที่ว่าปัญหาน ้าท่วมไม่ใชป่ัญหาสา้คัญลา้ดับแรกของจังหวัดและจะเกิดขึ นเป็นครั งคราวเท่านั น 
 5. เน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย 
 
5.2.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน  าและทรัพยากรน  า, กรมทรัพยากรน  า 

 กรมทรัพยากรน ้ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนประชาคม เครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน ้าและทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
มูล จากรายงานการศึกษาโครงการจัดท้าแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเพชรบุรีและ
ชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรมทรัพยากรน ้า, สิงหาคม 2549 โดยยึดกรอบแผนทรัพยากรน ้าที่ได้
วางไว้จากวิสัยทัศน์และนโยบายน ้าแห่งชาติ มีดังนี  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน  า 
  ควรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื นที่ป่า และก่อสร้างฝายต้นน ้า เพื่อช่วยชลอน ้าในช่วงน ้าหลาก และยัง
ช่วยเก็บกักน ้าไว้ในช่วงน ้าแล้ง ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าไปพร้อมกัน โดยควรให้ความส้าคัญกับ
ลุ่มน ้าสาขาต้นน ้าที่มีความวิกฤติด้านป่าไม้จากมากไปหาน้อย ดังนี  ลุ่มน ้าสาขาคลองเขาแดง ลุ่มน ้าสาขาชายฝั่ง
ทะเลประจวบคีรีขันธ์ ลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ลุ่มน ้าสาขาคลองกุย ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปราณบุรี  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางน  า  
  มาตรการไม่ใช้สิง่ก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  - การติดตั งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยน ้าท่วม (Telemetering) ซึ่งเป็น
การติดตั งระบบตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาระยะไกล ซึ่งเหมาะสมส้าหรับลุ่มน ้าที่มีล้าน ้าสายยาว 
อันประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปราณบุรี และลุ่มน ้าสาขาคลองกุย 
  - การพยากรณ์และเตือนภัยด้วยระบบ Early Warning ซึ่งใช้การตรวจวัดปริมาณน ้าฝน 
เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ราษฎรได้ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมส้าหรับลุ่มน ้าที่มีล้าน ้าสายสั น ซึ่งเมื่อเกิดฝน
ตกหนักจะเกิดน ้าป่าไหลหลากอย่างฉับพลัน ลุ่มน ้าเหล่านี  ประกอบด้วย ลุ่มน ้าสาขาคลองเขาแดง ลุ่มน ้าสาขา
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ 
  มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 
  - การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน ้าปราณบุรี 
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  - การเพิ่มหรือขยายทางระบายน ้าลอดถนนและทางรถไฟที่กีดขวางทางน ้าในทุกอ้าเภอ
โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่มีน ้าท่วมบ่อย เช่น อ้าเภอบางสะพาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
  - การป้องกันและบรรเทาน ้าท่วมในเขตชุมชน ประกอบด้วย 

 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก ่การขุดลอกและปรับปรุงคลองดักน ้าเลียบทางรถไฟ คลอง
ตะเกียบ และคลองเทียม 

 อ้าเภอปราณบุรี ได้แก่ การขุดลอกและปรับปรุงแม่น ้าปราณบุรี 
 อ้าเภอกุยบุรีและกิ่งอ้าเภอสามร้อยยอด ได้แก่ การขุดลอกและปรับปรุงคลองเขาแดง

และคลองกุย การก่อสร้างประตูระบายน ้าปากคลองเขาแดง 
 อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ การขุดลอกและปรับปรุงคลองวาฬและ 

คลองบางนางรม 
 อ้าเภอบางสะพาน ได้แก่ การขุดลอกและปรับปรุงคลองบางสะพาน คลองแม่ร้าพึง 

และห้วยเขาม้าร้อง 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ  
  1) การวางผังเมืองและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื นที่เสี่ยงภัยน ้า
ท่วมเพื่อมิให้มีการเข้ามาอยู่อาศัยในพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมมากขึ น 
  2) การใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมและการวางผังเมืองในการจัดการการบุกรุกแหล่ง
น ้าธรรมชาติ  
  3) การจัดตั งองค์กรรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและก้าหนด
มาตรการป้องกันและจัดการการบุกรุกแหล่งน ้าธรรมชาติ  โดยอาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ผู้อ้านวยการส้านักชลประทาน ผู้แทนกรมชลประทาน ป้องกันจังหวัด (ฝ่ายปกครอง) กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นเลขานุการ โดยให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการที่
ทุกภาคส่วนเชื่อมต่อกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) และชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การด้าเนินงาน 
 ทั งนี  การป้องกันและบรรเทาปัญหาน ้าท่วมควรเร่งด้าเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกลางน ้า
ที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมีค่าลงทุนค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และอาจมีอุปสรรคในการด้าเนินการ เช่น การขุดลอกแม่น ้าเพชรบุรีในบริเวณ
ชุมชน ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างที่ควรด้าเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน ้าลอดถนนและ
ทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิดน ้าท่วม โดยควรเน้นบริเวณที่มีน ้าท่วมบ่อย เช่น อ้าเภอ 
บางสะพาน การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและแก้มลิงเท่าที่มีศักยภาพ อันได้แก่ การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน ้า
ปราณบุรี เป็นต้น นอกจากนี  ยังควรเร่งด้าเนินการในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการต้นน ้าเพื่อชะลอการไหลของน ้า 
 
5.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน  าในลุ่มน  า  กรมชลประทาน 

 จากรายงานการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อท้าแผนหลักรองรับการพัฒนาแหล่งน ้าและปรับปรุง
โครงการชลประทานส้าหรับแผนฯ 9, กรมชลประทาน, 2546 พบว่า  การศึกษาเพื่อก้าหนดยุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทาน “รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ”  ได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทานไว้ 8 ข้อ ดังนี  
 1. เสริมสร้างบทบาทกรมชลประทาน เพื่อการปรับโครงสร้างการผลิตและสนับสนุนตลาดทาง
การเกษตร 
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 2. เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพใน
ยุคของการแข่งขัน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชลประทาน 
 4. ด้าเนินการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาภัยจากน ้า 
 5. ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ ระบบการติดตามการประเมินผล  
และบุคลากร 
 6. พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
 8. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน ้า และบริหารการจัดการน ้า และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า 
 เนื่องจากสภาพของแต่ละลุ่มน ้ามีความแตกต่างกัน ดังนั นในการก้าหนดว่ายุทธศาสตร์ของกรม
ชลประทานข้อใดจะมีความเหมาะสมกับลุ่มน ้าใดนั น  ต้องท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในแต่ละลุ่มน ้า 
(SWOT) ดังนั น กรมชลประทานได้ท้าการศึกษาถึงโอกาสและข้อจ้ากัดในลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์  จาก
ข้อมูลสภาพลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้สรุปถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในลุ่มน ้าได้ดังนี  
 จุดแข็ง  : มีปริมาณน ้าท่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่
ที่พัฒนาแล้ว 
 จุดอ่อน  : มีปริมาณฝนน้อย  มีพื นที่ศักยภาพในการพัฒนาระบบชลประทานน้อย 
 โอกาส : สร้างแหล่งเก็บกักน ้าขนาดเล็กให้พื นที่ที่ยังขาดแคลน 
 ภัยคุกคาม : การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  มีการต่อต้านการสร้างแหล่งน ้าเพิ่มเติม 
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม ทางด้านกายภาพในพื นที่ลุ่มน ้า
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และการศึกษาผลผลิตรวม (GDP) และ Productivity ของภาคการเกษตร (พืช) จาก
รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารการจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการของลุ่มน ้าทั่วประเทศ  น้ามาก้าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาส้าหรับลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังนี  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สามารถเพิ่มบทบาท
และประสิทธิภาพในยุคของการแข่งขัน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูประเบียบการบริหารจัดการ การเงิน พัสดุ งบประมาณ  ระบบการ
ติดตามการประเมินผล และบุคลากร 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานชลประทาน 
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5.3 การบริหารจัดการน  าลุ่มน  า 

 ในปัจจุบันมีการขาดแคลนน ้าค่อนข้างมากในลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน ้า
สาขาคลองบางสะพานใหญ่ โดยปริมาณน ้าที่ขาดแคลนส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน ้าเพื่อการชลประทานทั งนี   
มีการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคในลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์และน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในลุ่มน ้า
สาขาคลองบางสะพานใหญ่ โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการขาดแคลนน ้ามากขึ น เนื่องจากความต้องการน ้ามากขึ น
จากการขยายของชุมชนและการวางแผนขยายอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของพื นที่ 
 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าควรท้าการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลางที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะใน
พื นที่ลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ทั งนี  ในการเพิ่มพื นที่
ชลประทานจะต้องค้านึงถึงศักยภาพที่ลุ่มน ้าสามารถรองรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งน ้ากันกับกิจกรรมการใช้น ้าที่
มีอยู่เดิม 
 การสร้างโครงข่ายแหล่งน ้าจะสามารถเพิ่มความมั่นคงของการมีน ้าตลอดปีได้ แต่ต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ก่อนด้าเนินการ 
 เนื่องจากโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในแผนเป็นเพียงโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งไม่
สามารถช่วยเหลือพื นที่เกษตรน ้าฝนที่อยู่ห่างจากล้าน ้าได้ ดังนั นจึงควรใช้มาตรการอ่ืนๆ เข้าที่ใช้น ้าน้อย เป็นต้น 
 จากสภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ที่ประกอบด้วย  ล้าน ้าสายสั นๆ 
ไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล ท้าให้ค่อนข้างมีข้อจ้ากัดในการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง ดังนั นจึงควรเร่งพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื นที่ให้กระจายตัวทั่วทั งพื นที่ และเชื่อมโยง แหล่งกักเก็บน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคให้เป็นโครงข่ายเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี  จะต้องจัดสรรน ้าระหว่างน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน ้า
เพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม และจะต้องหามาตรการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั งนี  อาจจะต้องจ้ากัดการ
ขยายพื นที่เพาะปลูกด้วย หากจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กระจุกตัวหนาแน่นในที่
ใดที่หนึ่ง ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กระจายตัวในพื นที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะ Home Stay 
หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 ส้าหรับน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมในลุ่มน ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ ควรพิจารณาจัดหาน ้าจากนอก
พื นที่มาเพิ่มเติมในพื นที่  
 นอกจากนี ในทุกลุ่มน ้าสาขาควรเน้นการจัดการด้านความต้องการน ้า การบริหารจัดการน ้า การฟื้นฟู
และบ้ารุงรักษาป่าต้นน ้าที่มีอยู่ซึ่งจะเพิ่มการกระจายตัวของน ้าให้มีตลอดปีและช่วยบรรเทาน ้าท่วม 



บทท่ี  6

สรปุและข้อเสนอแนะ
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บทที่ 6  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 
6.1 สรุปข้อมูลพื นฐานและสถานภาพลุ่มน  า 

 จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลุ่มน ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ น้ามาสรุปข้อมูล
พื นฐานในประเด็นหลักและสาระส้าคัญที่แสดงสถานะภาพในปัจจุบันและภาวะการณ์ในอนาคตของลุ่มน ้า ดังนี  
 
6.1.1 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน  า 

- สภาพภูมิประเทศ : ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันตกสุดจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นน ้าของ
ล้าน ้าต่างๆ ถัดเข้ามาทางตะวันออกจะเป็นพื นที่แบบเชิงเขาถึงลูกคลื่นลอนชัน ยาวไปตามแนว
เหนือ-ใต้ ต่อมาจะมีลักษณะพื นที่แบบลูกคลื่นลอนชันถึงลอนลาด ซึ่งเป็นพื นที่ส่วนใหญ่ของลุ่ม
น ้า ประกอบไปด้วยพื นที่แบบที่ราบเชิงเขา หรือพื นที่แบบเนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน ยาวไป
ตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้สุดของลุ่มน ้ามีภูเขาโดดกระจายเป็นหย่อมๆ ด้านตะวันออกสุดจะ
เป็นพื นที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นแถบยาวแคบๆ จากอ้าเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอ้าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์และอีกช่วงหนึ่งที่บริเวณอ้าเภอ บางสะพาน ชายฝั่งทะเลของลุ่มน ้าส่วนใหญ่
เป็นหาดโคลนหรือทรายปนโคลน มีบางแห่งเป็นหาดทราย 

- ปริมาณฝน : ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มน ้า 1,117 มิลลิเมตรฝนแรกจะตกในราวเดือน
พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

- ปริมาณน  าท่า : ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้า 1,727 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน ้าท่า
กว่าร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนและ
ประสบกับภาวะน ้าท่วมในช่วงดังกล่าว 

- ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มีพื นที่การเกษตรรวม 1,919,092 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 43.26 ของพื นที่ลุ่มน ้า ในจ้านวนนี มีพื นที่ที่ดินมีความเหมาะส้าหรับการปลูกพืช 168,337 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 3.79 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า และ
มีพื นที่ศักยภาพส้าหรับพัฒนาระบบชลประทานได้อีก 76,785 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 4.00 
ของพื นที่การเกษตรทั งหมด หรือร้อยละ 1.73 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้า 

- ทรัพยากรป่าไม้ : มีพื นที่ป่าไม้ที่ รวม 1,995,411 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.98 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
- ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม : ประชากรรวมทั งพื นที่ลุ่มน ้า 525,242 คน แยกเป็น

ประชากรชาย 269,910 คน และประชากรหญิง 255,332 คน มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของจ้านวนครัวเรือนทั งลุ่มน ้า และมีประชากรในวัย
แรงงานคิดเป็นร้อยละ 55.10 ของจ้านวนประชากรทั งลุ่มน ้า 
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6.1.2 โครงการพัฒนาแหล่งน  า ต้นทนุน  า 

- โครงการพัฒนาแหล่งน  าในปัจจุบัน  : 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ มีจ้านวน ทั งสิ น 1 โครงการ คือ อ่างเก็บน ้า

ปราณบุรี ความจุ 445 ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 235,750 ไร ่ 
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง มีจ้านวน 8 โครงการ ความจุรวม 102.5 ล้าน 

ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 43,260 ไร ่
 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก มีจ้านวนทั งสิ น 168 โครงการ ความจุรวม 39.67 

ล้าน ลบ.ม. พื นที่ชลประทานรวม 242,405 ไร ่
 ไม่มีการพัฒนาโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ในพื นที่ลุ่มน ้า 
 รวมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 177 โครงการ ความจุรวม 587.17 ล้านลบ.ม. และ

พื นที่ชลประทานรวม 521,415 ไร ่
- แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า : 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทฟื้นฟูศักยภาพแหล่งน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า มีจ้านวนทั งสิ น 3 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทบ้ารุงรักษาและ
ปรับปรุงโครงสร้างระบบ กรมทรัพยากรน ้า 39 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ใหม่ กรมชลประทาน 23 โครงการ และกรมทรัพยากรน ้า 10 โครงการ  

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทระบบส่งน ้า ระบบ
ระบายน ้ า และระบบแพร่กระจายน ้า  กรมชลประทาน 15 โครงการ และ 
กรมทรัพยากรน ้า 4 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า
และฝายชะลอน ้า กรมทรัพยากรน ้า 1 โครงการ และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช 3 โครงการ 

 แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ปี พ.ศ.2552-2554 ประเภทงานป้องกันและ
บรรเทาภัยน ้าท่วม กรมพัฒนาที่ดิน 1 โครงการ 

 

- แหล่งน  าตามธรรมชาติ/แก้มลิง/บ่อน  าชุมชน : 
 

 พื นที่ (ไร่) ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 
คิดที่ความล ก 3 เมตร 

-  แหล่งน ้าธรรมชาติที่มชีื่อก้าหนด  1,125 5.40 
-  พื นที่แหล่งน า้อื่นๆ 16,269 78.09 

รวม 17,394 83.49 
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6.1.3 ความต้องการใช้น  า 

 สรุปปริมาณความต้องใช้น ้าทั งลุ่มน ้า ได้ดังนี  
 

ความต้องการใช้น  า ปริมาณความต้องการใช้น  า 
(ล้าน ลบ.ม.  ป)ี 

1.  น ้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 14.53 

2.  น ้าใช้เพื่อการเกษตร 1,706.99 

3.  น ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 22.71 

4.  น ้าใช้เพื่อการปศุสัตว์ 5.64 

รวม 1 749.87 

5.  น ้าใช้เพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 50.46 

รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด 1 800.33 
 
 
6.2 ข้อคิดเห นและข้อเสนอแนะ 

 1. การแก้ไขปัญหาสัดส่วนพื นที่ป าเหลือน้อยและการบุกรุกพื นที่ป า 
  บางลุ่มน ้าสาขามีสัดส่วนพื นที่ป่าต่อพื นที่ลุ่มน ้าอยู่ในขั นวิกฤต (เหลือพื นที่ป่าน้อยกว่า 33%) 
โดยเฉพาะลุ่มน ้าสาขาคลองเขาแดง และลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี  ยังมีการบุกรุกพื นที่
ป่าในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาคลองเขาแดง การแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื นที่ป่าและการ
ป้องกันการบุกรุกป่าผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชน อันได้แก่ การปลูกป่าเพื่ อฟื้นฟูสภาพป่า 
การปลูกสวนป่า ไม้ยืนต้น ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ การก่อสร้างฝายต้นน ้า (Check Dam) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื นใน
ดิน การก้าหนดขอบเขตป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกป่า รวมทั งการใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั งนี ในกิจกรรมต่างๆ 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ  
  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื นที่ป่าและการป้องกันการบุกรุกป่า นอกจากจะช่วยรักษาระบบ
นิเวศแล้ว ยังช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยเก็บกักน ้าให้มีสม่้าเสมอตลอดปีซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหา  
การขาดแคลนน ้าและน ้าท่วมไปในตัว และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วย 
 2. การแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
  พื นที่บางส่วนมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยเฉพาะบริเวณภูเขา ในลุ่มน ้าสาขาคลอง
กุย ลุ่มน ้าสาขาห้วยแม่ประจันต์ และลุ่มน ้าสาขาคลองเขาแดง สาเหตุส้าคัญเกิดจากการบุกรุกท้าลายป่า และจาก
การที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พื นที่เพื่อการเกษตรโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสม ซึ่งท้าให้เกิด
ปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช การตื นเขินของแหล่งน ้าซึ่งท้าให้เกิดปัญหาการขาด
แคลนน ้าและปัญหาน ้าท่วม การแก้ไขที่ส้าคัญ คือ การป้องกันการบุกรุกป่า ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา 
ส่วนการแก้ไขอื่นๆ ได้แก่ การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และเพิ่มพื นที่ป่า การปลูกหญ้าแฝก  และให้ความรู้ในการท้า
การเกษตรแก่เกษตรกร 
 3. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
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  การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่ท้าให้การขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคหมดไปโดยสิ นเชิง เนื่องจากแหล่งน ้าส้าหรับผลิตประปายังขาดความมั่นคงของการมีน ้าตลอดปี  ดังนั น 
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ควรเสริมความมั่นคงของแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วย 
  การบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัท
เอกชนด้าเนินการ โดยรัฐให้การสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน
การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการท้างานของระบบประปาได้ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในพื นที่
สร้างผู้ประกอบในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา 
 4. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน  าเพ่ือการเกษตร 
  พื นที่ลุ่มน ้ามีข้อจ้ากัดในการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร โดยแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ได้
พัฒนาในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าปราณบุรีไปแล้ว ส่วนแหล่งเก็บกักน ้าขนาดกลางและขนาดเล็กยังพอมีศักยภาพในการ
พัฒนาได้บ้างแต่ไม่มากและอาจมีอุปสรรคในการพัฒนาและเวนคืนที่ดิน แนวทางการแก้ไข มีดังนี  
  - ควรเน้นจัดการด้านความต้องการน ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การขุดสระเก็บกักน ้า
ในพื นที่ของเกษตรกรและที่สาธารณะ และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมทั งการ ส่งเสริมอาชีพ
อื่นๆ นอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเน้นในลุ่มน ้าสาขาชายฝั่งทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 
  - พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าตามศักยภาพของพื นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มความจุเก็บกักของอ่าง
เก็บน ้าปราณบุรี และการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยผาก ทั งนี  การเพิ่มพื นที่ชลประทานจะต้องค้านึงถึงศักยภาพที่
ลุ่มน ้าสามารถรองรับได้ เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งน ้ากันกับกิจกรรมการใช้น ้าที่มีอยู่เดิม 
  - ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน ความ
เหมาะสมของดิน และความต้องการของตลาดภายในและภายนอก โดยเฉพาะความต้องการด้านการท่องเที่ยว 
ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยเฉพาะพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั งแต่อ้าเภอหัวหินลงไปถึงอ้าเภอกุยบุรี 
 5. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  เนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ดังนั นจึงควร
ด้าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะในพื นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั งแต่อ้าเภอหัวหินลงไปถึงอ้าเภอกุยบุรี ทั งนี  ในพื นที่ที่เป็นพื นที่เกษตรกรรมก็ควรส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมให้ท้าการเกษตรที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในลุ่ม
น ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ หากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควรเป็นแบบกระจายตัว ไม่ควรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่กระจุกตัวหนาแน่นในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นลักษณะ Home Stay หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในการพัฒนาแหล่งน ้า 
 6. การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล ก 
  เนื่องจากยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กซึ่ง เป็น
กิจกรรมที่มีการใช้น ้าค่อนข้างสูง อาจจะเกินศักยภาพของลุ่มน ้าที่จะรองรับได้ จ้าเป็นต้องผันน ้าจากลุ่มน ้าอื่น 
ซึ่งอาจผันมาจากเขื่อนท่าแซะ จังหวัดชุมพร  นอกจากนี  น ้าที่ถูกปล่อยออกจากอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคตคาด
ว่าจะมีปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดังนั น จ้าเป็นต้องศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและโครงการผันน ้า ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการด้าเนินการศึกษา 
 7. การแก้ไขปัญหาด้านน  าท่วม 
  ปัญหาน ้าท่วม ส่วนใหญ่เกิดขึ นบริเวณพื นที่อ้าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นอกจากนี  ยังเกิดขึ นบริเวณริมถนนเพชรเกษมและทางรถไฟสายใต้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดน ้าท่วม การ
แก้ไขที่เสนอแนะ มีดังนี  
  - ควรเร่งด้าเนินการตามมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เนื่องจากมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างมีค่า 
ลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การคาดการณ์และเตือนภัย
น ้าท่วม การวางผังเมืองและการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับพื นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วมเพื่อมิให้มีการ
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เข้ามาอยู่อาศัยในพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดน ้าท่วมมากขึ น การใช้มาตรการทางกฎหมายและสังคมและการวางผัง
เมืองในการจัดการการบุกรุกแหล่งน ้าธรรมชาติ 
  - ส้าหรับมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างที่ควรด้าเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เร่งด้าเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน ้าลอดถนนและทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
น ้าท่วม  โดยควรเน้นบริเวณที่มีน ้าท่วมบ่อยครั ง การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าและแก้มลิงเท่าที่มีศักยภาพ อันได้แก่ 
การเพิ่มความจุเก็บกักของอ่างเก็บน ้าปราณบุรี การก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยผาก เป็นต้น 
  นอกจากนี  ยังต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื นที่ป่าต้นน ้า และก่อสร้างฝายต้นน ้า เพื่อชลอการไหล
ของน ้าด้วย 
 8. การแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางน  า 
  แหล่งน ้าหลายแห่งประสบปัญหาน ้าเน่าเสีย โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชน  ถึงแม้ว่า 
ชุมชนบางแห่งจะมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย แต่มีปัญหาในการด้าเนินการ เนื่องจากขาดบุคลากรด้านการเดินระบบและ
ควบคุมดูแลรักษา ขาดงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ประชาชน รวมทั งขาดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียที่ควรเป็นนโยบายชัดเจนจากภาครัฐ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”  มีแนวทางแก้ไขดังนี  
  - เนื่องจากการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างและการด้าเนินการค่อนข้างสูง อาจมีปัญหาในการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียในภายหลัง  ดังนั นควร
เน้นการลดมลพิษลงสู่แหล่งน ้า อันได้แก่ การรณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการลดมลพิษการเฝ้าระวัง ดูแลรักษา 
และป้องกันมลภาวะ 
  - หากจะก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย ควรพิจารณาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด
เล็กในพื นที่ที่มีปัญหาแทนการก่อสร้างระบบรวมขนาดใหญ่  และการสนับสนุนการบ้าบัดน ้าเสียที่แหล่งก้าเนิดน ้า
เสีย เช่น บ้านเรือน และร้านค้า 
  - การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นที่ เพื่อเข้ามารับงานการดูแลและ
ด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ระบบสามารถด้าเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
  - การรณรงค์สร้างจิตส้านึกแก่ผู้ใช้น ้าในการจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั งการปรับปรุง
กฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
 9. การบุกรุกป าชายเลน 
  มีการบุกรุกป่าชายเลนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่ งส่วนใหญ่เกิดจากการท้านากุ้ ง   
แนวทางการแก้ไข ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื นที่ป่าชายเลน และการป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน ผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักและรัฐสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลงานที่ได้ 
 1 . การเสนอโครงการระดับท้องถิ่นเข้าแผนปฏิบัติการ 
  ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการของโครงการระดับท้องถิ่น รัฐควรเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของคณะท้างานระดับลุ่มน ้าสาขาให้มีความเข้าใจในภาพรวมของลุ่มน ้า สามารถ
เชื่อมโยงโครงการของหน่วยงานและโครงการที่ท้องถิ่นเสนอได้อย่างเหมาะสม มิใช่เพียงแค่รวบรวมโครงการเข้า
มาในแผนเท่านั น เนื่องจากโครงการที่ท้องถ่ินเสนอมักจะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเฉพาะส่วนหรือเฉพาะพื นที่ มิได้
มองเป็นภาพรวมของลุ่มน ้า หากด้าเนินการตามที่ท้องถิ่นเสนอโดยไม่มีการเชื่อมโยงโครงการกัน อาจท้าให้ไม่ได้
ประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น หรือปัญหาในพื นที่อื่นตามมา 
  นอกจากนี  โครงการระดับท้องถิ่นที่เสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการขุดลอกแหล่งน ้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขเฉพาะในพื นที่ของตน  ดังนั น ในการวางแผนการขุดลอก คณะท้างานระดับลุ่มน ้า



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
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สาขาควรพิจารณาให้ขุดลอกเฉพาะบริเวณที่เป็นคอคอด อีกทั งจะต้องตระหนักว่า การขุดลอกมิใช่การแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน ควรด้าเนินการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดิน การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 11. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การบริหารจัดการที่ดีจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งจะช่วยให้บริหารจัดการตรง
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และช่วยลดความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ ดังนั นจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารจัดการให้แก่ประชาชน และรณรงค์
สร้างจิตส้านึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องด้าเนินการในทุกลุ่มน ้าสาขาพร้อมๆ กัน 



การด าเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ลุ่มน  าชายฝัง่ทะเลประจวบคีรีขันธ ์
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน  า และแบบจ าลองน  าท่วมน  าแล้ง บทท่ี 6 สรุปและข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ก

ขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาและอุทกวทิยา



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศจงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ ระดับสถานี 4.00      ม.

รหัสสถานี 48500 ระดับบาโรมิเตอร์ 5.00      ม.

ละติจูด 11o50' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน 1.20      ม.

ลองติจูด 99o50' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน 11.50    ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน 1.00      ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.2 1,011.5 1,010.2 1,008.8 1,007.6 1,007.3 1,007.5 1,007.7 1,008.5 1,009.8 1,010.9 1,012.4 1,009.5 
 เฉล่ียสูงสุด 1,020.7 1,019.0 1,021.2 1,016.7 1,017.8 1,013.0 1,012.6 1,013.8 1,015.9 1,016.6 1,018.8 1,020.7 1,017.2 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,010.3 1,009.9 1,006.6 1,006.9 1,004.3 1,004.9 1,004.2 1,004.7 1,005.9 1,010.0 1,010.0 1,009.8 1,007.3 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 3.9 4.0 4.1 4.1 3.8 3.4 3.3 3.5 4.0 4.2 4.0 3.9 3.9 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 25.4 26.6 27.9 29.2 28.8 28.3 28.0 27.8 27.7 27.1 26.6 25.4 27.4 

 เฉล่ียสูงสุด 30.7 31.5 32.5 33.9 33.4 32.7 32.4 32.1 32.3 31.3 30.9 30.4 32.0 

 เฉล่ียต่ําสุด 20.4 21.7 23.4 24.9 25.3 25.3 24.9 25.0 24.6 23.8 23.0 21.1 23.6 

 สูงสุด 35.5 37.8 38.8 40.0 39.1 37.8 37.9 37.3 37.3 37.0 36.2 36.0 40.0 

 ต่ําสุด 19.6 21.2 22.7 24.4 24.6 24.6 24.4 24.2 23.8 23.4 22.2 21.3 19.6 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 75 77 77 76 77 76 77 77 78 82 75 70 76 

 เฉล่ียสูงสุด 89 91 90 88 88 87 87 87 89 92 88 83 88 

 เฉล่ียต่ําสุด 59 63 63 62 63 63 63 64 64 68 62 55 62 

 ต่ําสุด 53 62 59 59 56 64 59 64 62 61 65 49 49 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 20.4 22.2 23.4 24.4 24.3 23.7 23.3 23.3 23.4 23.5 21.8 19.3 22.8 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 136.0 133.0 163.0 171.0 156.0 136.0 138.0 131.0 128.0 117.0 133.0 148.0 1,690.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 4.0 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 4.0 6.2 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 5.0 6.0 7.0 9.0 11.0 11.0 10.0 10.0 11.0 8.0 7.0 6.0 6.0 

 เฉล่ีย 7.2 7.8 8.3 9.5 11.3 10.8 10.9 10.3 11.1 9.6 8.2 7.4 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 3.0 3.1 3.5 3.5 3.3 3.6 3.9 4.0 3.1 2.4 4.0 4.4 3.5 

 ทิศทางลม N S S S W W W W W NE,W N N -

 ความเรว็ลมสูงสุด 28 28 35 36 44 38 34 32 35 35 40 28 44 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 25.5 24.3 69.4 55.9 127.5 89.4 108.4 97.5 97.2 228.3 156.8 19.3 1,099.5 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 3 3 5 5 13 16 16 17 16 17 8 2 121 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 87.2 50.1 169.6 87.0 199.8 49.5 89.9 45.5 73.1 296.9 240.1 106.1 296.9 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 20.0 12.0 10.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 16.0 24.0 93.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 4.0 7.0 4.0 3.0 2.0 4.0 9.0 4.0 1.0 40.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48500 (Station : 500201-PRACHUAP KHIRIKHAN)



 

   

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีสถานีตรวจอากาศ สกษ.หนองพลับ จงัหวัดประจวบครีขัีนธ์ (พ.ศ.2523-2552)

ช่ือสถานี สกษ.หนองพลับ ระดับสถานี 106.00  ม.

รหัสสถานี 48474 ระดับบาโรมิเตอร์ ม.

ละติจูด 12o35' N ความสูงของเทอรโ์มมิเตอรเ์หนือพื้นดิน ม.

ลองติจูด 99o44' E ความสูงของเครือ่งมือวัดความเรว็ลมเหนือพื้นดิน ม.

ความสูงของเครือ่งมือวัดนํ้าฝน ม.

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี
 ความดัน  (เฮคโตปาสคาล)

 เฉล่ีย 1,012.5 1,011.1 1,009.4 1,008.6 1,007.5 1,007.0 1,007.3 1,007.0 1,008.0 1,009.8 1,011.1 1,012.1 1,009.3 
 เฉล่ียสูงสุด 1,022.2 1,020.0 1,014.6 1,013.5 1,012.6 1,011.9 1,011.7 1,013.1 1,013.1 1,015.7 1,018.2 1,018.3 1,015.4 
 เฉล่ียต่ําสุด 1,008.1 1,006.3 1,005.0 1,004.3 1,003.3 1,002.2 1,003.7 1,002.9 1,003.4 1,005.5 1,006.6 1,007.6 1,004.9 
 การเปลี่ยนแปลงต่อวัน 4.7 4.7 4.8 4.5 4.0 3.6 3.4 3.7 4.1 4.5 4.4 4.6 4.3 

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 24.2 26.2 27.8 28.2 27.1 27.4 27.0 27.2 26.7 26.3 25.1 24.3 26.5 

 เฉล่ียสูงสุด 31.8 34.0 35.7 35.5 33.5 33.6 32.8 33.3 32.9 31.7 30.9 31.3 33.1 

 เฉล่ียต่ําสุด 18.4 20.5 22.2 23.5 23.6 23.7 23.5 23.7 23.4 23.2 21.1 19.1 22.2 

 สูงสุด 36.3 37.8 39.8 39.9 37.0 36.8 37.0 37.0 36.3 34.7 35.3 35.1 39.9 

 ต่ําสุด 16.3 18.4 21.5 22.0 22.6 23.2 22.5 23.1 23.2 22.3 18.1 17.2 16.3 

 ความชื้นสัมพทัธ์ (เปอร์เซ็นต์)

 เฉล่ีย 71 72 73 77 83 82 82 80 83 86 78 73 78 

 เฉล่ียสูงสุด 92 93 93 94 96 95 95 95 96 97 94 93 94 

 เฉล่ียต่ําสุด 45 46 46 51 61 60 62 59 62 66 57 48 55 

 ต่ําสุด 35 31 41 44 50 51 54 51 51 51 45 40 31 

 จุดน้ําคา้ง (องศาเซลเซียส)

 เฉล่ีย 18.0 20.1 21.7 23.2 23.7 23.6 23.3 23.1 23.3 23.5 20.6 18.5 21.9 

 ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.)

 เฉล่ียจากถาด 140.0 147.0 181.0 157.0 114.0 112.0 107.0 114.0 100.0 95.0 112.0 126.0 1,505.0 

 เมฆปกคลุม (0-10)

 เฉล่ีย 4.0 4.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.5 

 ชั่วโมงท่ีมีแสงแดด (ชม.)

 เฉล่ีย ไม่มีการตรวจวัด

 ทัศนวิสัย (กม.)

 07.00LST 6.0 8.0 9.0 12.0 13.0 14.0 14.0 14.0 14.0 10.0 7.0 7.0 6.0 

 เฉล่ีย 8.675

 ความเร็วลม (นอต)

 ความเรว็ลมเฉลี่ย 2.4 2.2 2.3 1.7 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 1.0 2.3 2.4 1.6 

 ทิศทางลม -

 ความเรว็ลมสูงสุด 30 26 26 40 50 36 50 26 30 30 30 22 50 

 ฝน (มม.)

 เฉล่ีย 10.9 9.7 56.3 56.8 139.7 90.4 106.4 97.0 163.5 237.7 91.3 6.5 1,066.2 

 จํานวนวันที่ฝนตก (วัน) 1 2 4 6 15 16 16 16 18 18 8 1 121 

 ฝนสูงที่สุดใน 24 ชม. 80.0 34.5 195.8 88.3 188.0 80.3 82.0 80.5 73.1 226.0 180.9 31.5 226.0 

 จํานวนวันที่เกิด (วัน)

 เมฆหมอก 24.0 16.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 19.0 26.0 102.0 

 หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 2.0 5.0 9.0 7.0 3.0 5.0 7.0 7.0 2.0 1.0 48.0 

 พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา  : สถิติภูมิอากาศของประเทศไทย  กรมอตุุนิยมวิทยา

CLIMATOLOGICAL DATA FOR PERIOD 1980 - 2009   Index : 48474 (Station : 500301-NONG PHLUB AGROMET.)



 

สถานีตรวจวดั ตวัแปรภูมิอากาศ ค่าเฉลี่ยรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉล่ียต่าํสุด

สภาพภูมิอากาศ รายเดอืน รายเดอืน รายเดอืน

จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.4          25.4 (ม.ค.) - 29.2 (เม.ย.) 33.9 (เม.ย.) 20.4 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 76.4          70.0 (ธ.ค.) - 82.0 (ต.ค.) 92.0 (ต.ค.) 55.0 (ธ.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,690.0     117.0 (ต.ค.) - 171.0 (เม.ย.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.2           4.0 (ม.ค.) - 8.0 (มิ.ย.) - -
ความเร็วลม (นอ๊ต) 3.5           2.4 (ต.ค.) - 4.4 (ธ.ค.) 44.0 (พ.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,099.5     19.3 (ธ.ค.) - 228.3 (ต.ค.) - -

สกษ.หนองพลับ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.5          24.2 (ม.ค.) - 28.2 (เม.ย.) 35.7 (มี.ค.) 18.4 (ม.ค.)

ความชืน้สัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 78.3          71.0 (ม.ค.) - 86.0 (ต.ค.) 97.0 (ต.ค.) 45.0 (ม.ค.)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,505.0     95.0 (ต.ค.) - 181.0 (มี.ค.) - -

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.5           4.0 (ม.ค.) - 9.0 (ส.ค.) - -

ความเร็วลม (นอ๊ต) 1.6           0.8 (พ.ค.) - 2.4 (ม.ค.) 50.0 (พ.ค.) -

ปริมาณฝน (มม.) 1,066.2     6.5 (ธ.ค.) - 237.7 (ต.ค.) - -

เฉลี่ยท้ังลุ่มน้ํา อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 26.9          24.8   - 28.7   34.8 19.4 

ความชืน้สัมพทัธ ์(เปอร์เซ็นต์) 77.4          70.5   - 84.0   94.5 50.0 

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) 1,597.5     106.0 - 176.0 

ความครึ้มของเมฆ (0-10 อ๊อกต้า) 6.3           4.0     - 8.5     

ความเร็วลม (นอ๊ต) 2.5           1.6     - 3.4     47.0 

ปริมาณฝน (มม.) 1,082.9     12.9   - 233.0 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

ค่าเฉล่ียรายปี ช่วงพิสัยของค่าเฉลี่ยรายเดือน ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายเดือน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลัก



ภาคผนวก ข

คําอธบิายสัญลักษณ์



ภาคผนวก ข.1

ชั้นหินอุ้มนํ้า



ช้ันหินอุ้มนํ้า 
 

1)  ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) 
  ประกอบขึ้นด้วย ตะกอนจําพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมาน
ตัวหรือยังไม่จับตัวกัน โดยทั่วไปแล้วชั้นหินอุ้มน้ําประเภทน้ี น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ด
ตะกอนต่าง ๆ ปริมาณน้ําบาดาลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความหนาของแหล่งสะสมตะกอนมาก มีการคัดขนาด
ของเม็ดตะกอนดี และเม็ดตะกอนมีความกลมมนมาก ก็จะกักเก็บน้ําบาดาลไว้ได้มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในตะกอนหินร่วนในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนนํ้าพา (Quaternary Flood Plain Deposits Aquifer ; Qfd) 
   ประกอบด้วยชั้นตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเกิดจากการพัดของ
แม่น้ําป่าสัก และตะกอนลุ่มน้ําหลากของแม่น้ําเจ้าพระยา รวมทั้งตะกอนทางนํ้าต่างๆ ที่เกิดเป็นบริเวณแคบๆ ตาม
แนวคดโค้งของลําน้ํา จัดเป็นชั้นนํ้าบาดาลระดับตื้น ความลึกของชั้นน้ําบาดาลประมาณ 15-50  เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 5-30 ลบ.ม./ชม. 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนตะพักนํ้า (Quaternary Terrace Deposits Aquifer ; Qt) 
   เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ซึ่งเป็น
ตะกอนยุคเก่าของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตะกอนยุคเก่านี้บางส่วนจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นน้ําที่ราบน้ําหลากที่มีอายุอ่อนกว่า 
ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 50-150 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 10-100 ลบ.ม./ชม. ซึ่งชั้น
น้ําประเภทนี้ได้หมายถึงชั้นน้ําบาดาลที่พัฒนาจากชั้นดินมาร์ลด้วย 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าทรายชายหาด (Beach Sand Deposits Aquifer ; Qbs) 

ชั้นนี้จะประกอบด้วยทรายละเอียด ถึงทรายหยาบสะสมตัวตามแนวชายหาดทั้งเก่าและ
ปัจจุบัน จัดเป็นชั้นหินอุ้มน้ําระดับตื้น โดยมีความลึกเฉล่ียของการให้น้ํา 2-6 เมตร และได้ปริมาณนํ้าประมาณ 5-
10 ลบ.ม./ชม.  
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนเศษหินเชงิเขา (Colluvial Aquifers ; Qcl) 

ชั้นหินอุ้มน้ําประกอบด้วย กรวด  ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว และเศษหินแตกหัก มี
ลักษณะหนา ไม่มีการคัดขนาด และความลึกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งจะมีความลึกตั้งแต่ 10-40 เมตร 
และอัตราการให้น้ําประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. แต่บางที่มีความหนามากทําให้สามารถให้น้ํา 20 ลบ.ม./ชม.  
 
 2) ชั้นหินอุ้มนํ้าตะกอนหินร่วนกึ่งหินแข็ง (Tertiary Semi-consolidated Aquifer ; Tsc) 
  ประกอบด้วย หินชนิดต่าง ๆ ในกลุ่มหินยุคเทอร์เชียรี ได้แก่ หินดินดาน หินโคลน และหินทราย
ละเอียด โดยนํ้าบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน หรือรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของช้ัน
น้ําบาดาลประมาณ 30-50 เมตร บางแห่งอาจจะลึกถึง 200 เมตร  ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.
ม./ชม. 
 3) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแข็ง (Consolidated Aquifers) 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ําบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่าง ๆ ได้แก่ 
รอยแตก รอยแยก รอยเล่ือน รอยต่อระหว่างช้ันหิน โพรงหรือถ้ําในช้ันหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ ปริมาณน้ํา
บาดาลจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับขนาด และความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้นๆ ถ้าโครงสร้างมี
ขนาดใหญ่และต่อเน่ืองถึงกันดี จะมีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่มาก 
  ชั้นหินอุ้มน้ําในหินแข็งในลุ่มน้ําป่าสัก ประกอบด้วย 
  (1) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนกลาง (Middle Khorat Aquifer ; Jmk) 



   ประกอบด้วย หินทรายสีเหลือง สีชมพูเทา สีแดงเทา หินกรวด หินดินดานสีน้ําตาลแดง สี
เทาเขียว และหินทรายแป้ง ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินพระวิหาร เสาขัง และภูพาน (Phra Wihan Saokhua and 
Phu Phan Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม.  แบง่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
  (2) ชั้นหินอุ้มนํ้าโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Aquifer ; TrJlk) 
   ประกอบด้วย หินกรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อเถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา 
หินดินดานสีเทาถึงดํา น้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลนและหินปูนปนโคลนสีเทา กรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อ
เถ้าภูเขาไฟสีเทาน้ําตาลเข้มถึงแกมเทา หินดินดานสีเทาจนถึงดําน้ําตาลแกมแดง เนื้อปนปูน หินโคลน และหินปูน
โคลนสีเทา ได้แก่ ชั้นหินของหน่วยหินห้วยหินลาด น้ําพอง และภูกระดึง (Huai Hin Lat  Nam Phong and Phu 
Kradung Formations) ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 30- 60 เมตร ปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลบ.ม/
ชม. 
  (3) ชั้นหินอุ้มนํ้าคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน (Permian Carbonate Aquifer ; Pc) 
   ประกอบด้วย หินปูนสีเทา มีหินเชิร์ตสีดํา หินดินดานสีเทา หินทรายและหินกรวดมนสีเทา
ขาว น้ําตาลแกมแดงแทรกสลับ ได้แก่ หินปูนในกลุ่มหินราชบุรี (Ratburi Group) ความลึกของชั้นน้ําบาดาล
ประมาณ 20-40 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-40 ลบ.ม./ชม. 
  (4) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินชั้นกึ่งแปร (Permian-Carboniferous Metasediments Aquifer ; 
PCms) 
   ประกอบด้วย หินทรายกึ่งหินควอร์ตไซต์ (Quartzitic sandstone) หินดินดานกึ่ง
หินชนวน (Phyllitic to Slaty shale) และหินกรวดมน ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-60 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-20 ลบ.ม./ชม. 
  (5) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer ; Vc) 
   ประกอบด้วย หินแอนดีไซต์ ไรโอไลต์ และหินทัฟฟ์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 
10-30 เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (6) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินแกรนิต (Granitic Aquifer ; Gr) 
   ประกอบด้วย หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 
เมตร ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-10 ลบ.ม./ชม. 
  (7) ชั้นหินอุ้มนํ้าหินบะซอลต์ (Basalt Aquifer ; Bs) 
   ประกอบด้วย หินบะซอลต์ ความลึกของช้ันน้ําบาดาลประมาณ 10-30 เมตร 
ความสามารถในการให้น้ําอยู่ในช่วง 1-35 ลบ.ม./ชม. 
  (8) ชั้นหินอุ้มนํ้าลําปาง (Lampang Aquifers ; TRlp) 

เป็นชั้นหินทีใ่หน้้ําที่ประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินดนิดานและหินกรวดมน  
 

 
 
HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Bs ชั้นหินอุ้มน้ําหินบะซอลต์ Basaltic Aquifer 
C ชั้นหินอุ้มน้ําอายุคาร์บอนิเฟอรร์ัส Carboniferous Aquifers 
Cms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Carboniferous Metasedments Aquifer 
D ชั้นหินอุ้มน้ําอายุดีโวเนียน Devonian Aquifers 
DEmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคดีโวเนียน-แคมเบรียน Cambrian-Devonian Metamorphic Aquifer 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
Emm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคแคมเบรยีน Cambrian Metamorphic Aquifer 
Ems ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Cambrian Metasediments Aquifer 
Gr ชั้นหินอุ้มน้ําหินแกรนิต Granitic Aquifers 
Hl ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดห้วยหินลาด Huai Hin Lat Aquifers 
Ig ชั้นหินอุ้มน้ําหินอัคนี Igneous Aquifers 
Jmk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนกลาง Middle Khorat Aquifer 
Kk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคกกรวด Khok Kruat Aquifers 
KTpt ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก Phu Thok Aquifer 
KTpt/Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูทอก/หินชดุมหาสารคาม Phu Thok/Maha Sarakham Aquifers 
Kuk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนบน Upper Khorat Aquifer 
Ms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดมหาสารคาม Maha Sarakham Aquifers 
Nd ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าดุก Nam Duk Aquifers 
Np ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดนํ้าพอง Namphong Aquifers 
Olc ชั้นหินให้น้ําชุดหินปูนอายุออรโ์ดวิชียน Ordovician Limestone Aquifers 
Ols ชั้นหินอุ้มน้ําหินปูนอายุออร์โดวเิชียน Ordovician Limestone Aquifer 
Ot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Pc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายเุพอรเ์มียน Permian Carbonate Aquifer 
Pcl ชั้นหินอุ้มน้ําหินตะกอนมวลเม็ดอายุเพอร์เมียน Clastic Sediment Aquifers 

PCms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร 
Permian Carboniferous Metasedments 
Aquifer 

Pemm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปรยุคพรีแคมเบรียน Precambrian Metamorphic Aquifer 
Pk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูกระดงึ Phu Kradung Aquifers 
Pms หินปูนปนเม็ดทราย และดินเหนียวสีเทาเข้ม 

สลับกับหินควอร์ตไซต ์
Argillaceous limestone , dark gray with 
argillite and quartzite 

Pp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดภูพาน Phuphan Aquifers 
Pw ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดพระวิหาร Phra Wihan Aquifers 
Qbs ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนทรายชายหาด Beach Sand Deposit Aquifer 
Qcl ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา Colluvial Deposits Aquifer 
Qcm ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเชียงใหม ่ Chiang Mai Aquifer 
Qfd ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนน้ําพา Floodplain Deposits Aquifer 
Qfd(m) ดินเหนียวชายทะเล Marine Clay 
Qot ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุเก่า Old Terrace Deposits Aquifer 
Qt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํา Terrace Deposits Aquifer 
Qyt ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนตะพกัน้ํายคุใหม่ Younger Terrace Deposits Aquifer 
S ชั้นหินอุ้มน้ําอายุไซลูเรียน Silurian Aquifers 
SDmm ชั้นหินอุ้มน้ําหินแปร Silurian-Devonian Metamorphic Aquifer 
SDms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร  Sirurian-Devonian Metasediments Aquifer 
Sk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดเสาขัว Sao Khua Aquifers 



HYDROUNT DESCRIPT_T DESCRIPT_E 
TRc ชั้นหินอุ้มน้ําหินคาร์บอเนตอายไุทรแอสซิก Triassic Carbonate Aquifer 
TRJlk ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดโคราชตอนล่าง Lower Khorat Aquifer 
TRlp ชั้นหินอุ้มน้ําหินชุดลําปาง Lampang Aquifer 
TRms ชั้นหินอุ้มน้ําหินชั้นกึ่งแปร Triassic Metasediments Aquifer 
Tsc ชั้นหินอุ้มน้ําตะกอนหินร่วนกึง่หินแข็ง Tertiary Semi-consolidated Aquifer 
Vc ชั้นหินอุ้มน้ําหินภูเขาไฟ Volcanic Aquifer 
W แหล่งน้ํา Water body 
No data ไม่มีข้อมูล No data 
 
 
 



ภาคผนวก ข.2

กลุ่มชดุดิน



กลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม 
 
 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 1 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหินภูเขาไฟ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
เลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด หน้าดินแตกเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง มักพบรอยไถลในดิน สีดิน
ส่วนมากเป็นสีดําหรือสีเทาแก่ มีจุดประสีแดง เหลือง อาจพบจุดประสีแดงบ้าง ช้ันดินล่างมักมีก้อนปูนปะปน pH 
ประมาณ 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
ปัญหา : ดินเหนียวจัด แตกเป็นร่องลึก ไถพรวนลําบาก และพืชท่ีปลูกอาจขาดแคลนนํ้าได้ง่ายเมื่อฝนท้ิงช่วงนาน
กว่าปกติ 
ชุดดิน: โคกกระเทียม ช่องแค บ้านหมี่ วัฒนา บ้านโภชน์ บุรีรัมย์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 2 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณชายฝั่งทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง ดินมีการระบายน้ําเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวจัด สี
ดินเป้นสีเทาหรือเทาแก่ตลอด มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงปะปน อาจพบผลึกยิปซัมบ้างเล็กน้อย และพบ
ช้ันดินเหนียวสีเทาท่ีมีจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. ทับอยู่บนช้ันดินเลนตะกอนนํ้าทะเล
สีเทาปนเขียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก pH ประมาณ 4.5-5.0 มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และมีศักยภาพก่อให้เกิดความเป็นกรดของดินเพ่ิมข้ึนในดินล่าง 
ชุดดิน : อยุธยา บางเขน มหาโพธิ ท่าขวาง บางนํ้าเปรี้ยวหรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 3  
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาใน
สภาพนํ้ากร่อย พบบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มานัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวจัด ดินบนสีดํา ส่วนดินล่างสีเทาหรือนํ้าตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและน้ําตาลตลอดช้ันดิน บาง
บริเวณอาจพบจุดประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ท่ีความลึก 100-150 ซม. พบช้ันตะกอนสีเขียวมะกอกและมี
เปลือกหอยปะปน pH ประมาณ 6.5-8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา :บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: สมุทรปราการ บางกอก ฉะเชิงเทรา บางเลน บางแพ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 4  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึกมี
การระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด สีดํา หรือสีเทาเข้ม ดินล่างสีเทา 
นํ้าตาล นํ้าตาลอ่อน หรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีนํ้าตาลปนเหลือง เหลือง หรือแดง อาจพบก้อนปูน หรือ
ก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 แต่ถ้า
มีก้อนปูนปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ทํานา 
ปัญหา : บริเวณท่ีลุ่มมากๆ จะมีปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน 
ชุดดิน: ราชบุรี สระบุรี ชุมแสง พิมาย สิงห์บุรี ท่าเรือ บางมูลนาก บางปะอิน ชัยนาท ศรีสงคราม ท่าพล หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 5  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มหรือราบเรียบ เป็นดินลึก
มีการระบายน้ําเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป้นดินเหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน มักพบก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสปะปนอยู่ และใน
ดินล่างลึกๆ อาจพบก้อนปูน ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-6.5 5 แต่ถ้ามีก้อนปูน
ปะปน pH จะอยู่ในช่วง 7.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: หางดง พาน ละงู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 6 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อนหรือเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน หรือ ก้อน
เคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีส ความอุดมสมบูรณ์ต่ําหรือค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลูกพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: บางนารา เชียงราย สุไหงโกลก คลองขุด มโนรมย์ นครพนม ปากท่อ พะวง พัทลุง สตูล แกลง ท่าศาลา 
วังตง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 7 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า ในบริเวณพ้ืนท่ีราบตะกอนนํ้าพา พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดิน
เหนียวสีนํ้าตาลอ่อน เทา หรือ นํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดงตลอดช้ันดิน ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา หรือหากมีแหล่งนํ้าอาจปลกูพืชไร่พืชผัก ยาสูบ ในฤดูแล้ง 
ปัญหา : 
ชุดดิน: นครปฐม อุตรดิตถ์ ท่าตูม เดิมบาง สุโขทัย น่าน ระโนด ผักกาด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 8 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีมีการยกร่อง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของดิน และ
อินทรียวัตถุ ท่ีได้จากการขุดลอกร่องนํ้า ดินล่างมีสีเทา บางแห่งมีเปลือกหอยปนอยู่ 
การใช้ประโยชน์ : ดัดแปลงพื้นท่ีเพื่อปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดําเนินสะดวก ธนบุรี สมุทรสงคราม  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 9 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล ท่ีอาจมีนํ้าทะเลหรือนํ้ากร่อยท่วมเป็นครั้งคราว เป็นดินลึก ระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือแดงปะปน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 
50 ซม. ดินล้างสีเทาปนเขียว มีเศษซากพืชท่ีกําลังเน่าเปื่อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินช้ันบนเป็นกรดจัด
มากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.5 หรือน้อยกว่า ส่วนดินล่างเป็นดินเลน pH ประมณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : ดินเป็นกรดรุนรงมาก และเป็นดินเค็ม 
ชุดดิน: ชะอํา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 10 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ํากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียว สี
ดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดงปะปนตลอดช้ันดิน พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของ
จาโรไซต์ในระดับตื้นกว่า 50 ซม. ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 
น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: องครักษ์ มูโนะ เชียรใหญ่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 11  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณท่ีราบลุ่ม ห่างจากทะเลไม่มากนัก โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มภาคกลาง เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด ดินบนสีดําหรือเทาแก่ ดินล่างสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง ปะปนอยุ่มากในช่วงดินล่างตอนบน พบจุดประสีเหลืองของจาโรไซต์ ท่ีความลึก 100-150 ซม. 
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-5.0 
ปัญหา : เป็นกรดจัดมาก มักขาคธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส และมักจะมีอะลุมิน่ัมและเหล็ก
เป็นปริมาณมากจนเป็นพิษต่อพืช จัดเป็นดินเปรี้ยวจัด 
ชุดดิน: รังสิต เสนา ธัญบุรี ดอนเมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 12 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล ในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึง และชะวากทะเล เป็นดินลึก การระบาย
นํ้าเลวมา เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีทีลักษณะเป็นดินเลน ดินบนสีดําปน
เทา มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือ เทาปนเขียว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง 
pH ประมาณ 7.0-8.5 
ปัญหา : เป็นดินเลนท่ีมีโครงสร้างเลว และเป็นดินเค็ม และพื้นท่ียังคงมีนํ้าทะเท่วมถึงอยู่ 
ชุดดิน: ท่าจีน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 13  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ําทะเล พบในบริเวณท่ีราบนํ้าทะเลท่วมถึงและชะวากทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําเลวมาก ลักษณะดินเป็นเลนเละ เน้ือดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีดําปนเทา 
มีจุดประสีนํ้าตาลเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเลนสีเทาแก่ หรือเทาปนเขียว มีเศษรากพืชปะปน เป็นดินท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก เมื่อดินเปียก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือด่างจัด มีค่า pH ประมาณ 7.0-8.5 แต่เมื่อมี
การระบายน้ําออกไป หรือดินแห้ง สารประกอบกํามะถันจะแปรสภาพปล่อยกรดกํามะถันออกมา ทําให้ดินเป็น
กรดจัดมาก pH ประมาณ 4.0 
การใช้ประโยชน์ : เดิมเป็นป่าชายเลน แต่มีการดัดแปลงมาทํานากุ้ง 
ปัญหา : จัดเป็นดินเค็มท่ีมีกรดแฝงอยู่ 
ชุดดิน: บางปะกง ตะกั่วทุ่ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 14  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนผสมของตะกอนลํานํ้า และตะกอนนํ้าทะเลแล้วพัฒนาในสภาพนํ้ากร่อย พบใน
บริเวณลุ่มต่ําชายฝั่งทะเล หรือบริเวณพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังนานในรอบปี เป็นดินลึก มีการระบายน้ําเลว เน้ือดิน
เป็นดินเหนียว หรือดินร่วนละเอียด ดินบนมีสีดําหรือเทาปนดํา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ดินล่างมีสีเทา มีจุด
ประสีเหลืองและน้ําตาลเล็กน้อย ระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีลักษณะของดินเลนสีเทาปนเขียวท่ีมี
สารประกอบกํามะถันมาก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ํา ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดรุนแรงมาก pH 4.0-4.5 
การใช้ประโยชน์ : เป็นป่าเสม็ด บางแห่งใช้ทํานา 



ปัญหา : ดินเป็นกรดจัดมาก และความเป็นกรดจะเพิ่มข้ึนอย่างมาก ถ้าดินแห้งเป็นเวลานานติดต่อกัน และมี
ปัญหานํ้าท่วมในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: ระแงะ ต้นไทร ปัตตานี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 15  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนสีนํ้าตาลปนเทา ดินล่างสีนํ้าตาลหรือเทา
ปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือนํ้าตาลปนเหลืองตลอดหน้าตัดดิน ในดินล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีส ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ปานกลาง pH 6.0-7.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: แม่สาย หล่มสัก แม่ทะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 16 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา พบบริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวหรือ
เลว เน้ือดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีนํ้าตาลอ่อน
หรือสีนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลเข้ม เหลืองหรือแดงในดินล่าง บางพ้ืนท่ีจะพบก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสปะปน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา–ค่อนข้างต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา ในฤดูแล้งอาจใช้ปลูกพืชไร่พวกยาสูบ หรือพืชผัก 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา หน้าดินแน่นทึบ 
ชุดดิน: หินกอง ศรีเทพ ลําปาง เกาะใหญ่ พานทอง ตากใบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 17 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกมากมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพื้นท่ีอาจมีเน้ือดินเป็นพวกดินทราย
แป้งละเอียด สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อน
สารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกพืชไร่หรอืไม้ยืนต้น 
ปัญหา : มีนํ้าแช่ขังในฤดูฝน 
ชุดดิน: บุณฑริก หล่มเก่า เขมราฐ สุไหงปาดี ปากคม ร้อยเอ็ด เรณู สายบุรี โคกเคียน สงขลา วิสัย หรือดิน
คล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 18 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว สีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล 
เหลือง หรือแดง บางแห่งพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ํา ช้ันดินบนมักมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.0-7.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา บางแห่งปลูกอ้อย หรือพืชล้มลุก 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้า 
ชุดดิน: ชลบุรี เขาย้อย โคกสําโรง ไชยา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 19 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายนํ้าค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทราย ดินล่างเป็นช้ันดินแน่นทึบ เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว เหนียว สีนํ้าตาล
อ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาลแดง หรือ เหลือง บางแห่งมีศิลาแลงอ่อน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา แต่ให้ผลผลิตต่ํา 
ปัญหา : ดินบนค่อนข้างเป็นทราย ดินล่างแน่นทึบ ฝนตกลงมามีนํ้าแช่ขัง แต่ถ้าฝนท้ิงช่วงดินจะขาดนํ้า 
ชุดดิน: วิเชียรบุรี มะขาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 20 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ท่ีมีหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายเกลือทาง
ผิวดิน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่าง
เป็นช้ันดินแน่นทึบท่ีมีการสะสมเกลือโซเดียม เน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สี
นํ้าตาลอ่อนถึงสีเทา มีจุดประสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง หรือมีก้อนเคมีสะสมของเหล็กและแมงกานีสในดินล่าง 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาของดินบนเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ส่วนดินล่างเป็นกรด
ปานกลาง-เป็นกลาง กลาง (pH 6.0-7.0) แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปน pH ประมาณ 7.0-8.5 ในฤดูแล้งพบคราบ
เกลือ 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา /เป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ 
ปัญหา : เป็นดินเค็ม มีโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เน้ือดินเป็นทราย โครงสร้างไม่ดี แน่นทึบ 
ชุดดิน: กุลาร้องไห้ หนองแก อุดร ทุ่งสัมฤทธิ์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 21 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนน้ํา บริเวณท่ีราบตะกอนนํ้าพาท่ีเป็นส่วนต่ําของสันดินริมนํ้า เป็นดินลึกท่ีมีการ
ระบายน้ําดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
สีนํ้าตาลปนเทา นํ้าตาลอ่อน มีจุประสีเทา นํ้าตาล หรือนํ้าตาลปนเหลือง มักพบแร่ไมกาปะปนอยู่ในเน้ือดิน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเฉียบพลันในฤดูนํ้าหลาก 
ชุดดิน: สรรพยา เพชรบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 22 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย
หรือดินทรายปนดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือนํ้าตาลปนเทา มีจุดประสีนํ้าตาลปน
เหลืองหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบศิลาแลงอ่อนในช้ันดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: นํ้ากระจาย สันทราย สีทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 23  
ลักษณะดิน : เกิดจาตะกอนลํานํ้าเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีลุ่มระหว่างสันทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝั่ง
ทะเล เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว เน้ือดินเป้นพวกดินทราย สีเทา มีจุประสี นํ้าตาล หรือ
เหลือง บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนในดินล่าง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอย pH 
7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา มีนํ้าท่วมขังนานในรอบป ี
ชุดดิน: ทรายขาว วัลเปรียง บางละมุง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 24  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ทรายปนดินร่วน หรือดินทราย สีนํ้าตาลปนเทาหรือเทาปนชมพู มีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือเทา ในช้ันดิน
ล่างบางแห่งอาจพบช้ันท่ีมีการสะสมอินทรียวัตถุ เป็นช้ันบางๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา/มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย มีความสามรถในการอุ้มนํ้าต่ํา 
ชุดดิน: อุบล บ้านบึง ท่าอุเทน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 25  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุ เป็นดินตื้นท่ีมีการระบายน้ําค่อนข้างเลว เน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป้นดินเหนียวหรือร่วนปนดินเหนียวท่ีมีกรวดหรือลูกรังปน
เป็นปริมาณมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดินมีสีสีนํ้าตาลอ่อนถึงสีเทามีจุดประสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ใต้ช้ัน
ลูกรังอาจพบช้ันดินเหนียวท่ีมีศิลาแลงอ่อนปะปน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ใช้ทํานา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีโอกาสขาดนํ้า 
ชุดดิน: อ้น เพ็ญ กันตัง พะยอมงาม สะท้อน ทุ่งค่าย ย่านตาขาว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 26 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพัง
สลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินต้น
กําเนิดต่างๆ ท้ังหินอัคนี ตะกอน และหินแปร พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็น
พวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา ไม้ผล 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในบริเวณพ้ืนท่ีลาดชัน มีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายสูง 
ชุดดิน: พังงา อ่าวลึก ห้วยโป่ง โคกกลอย กระบี่ ลําภูรา ภูเก็ต ปากจั่น ปะทิว ท้ายเหมือง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 27 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคตะวันออก เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ 
พวกบะซอลต์ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกมาก การระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวท่ีค่อนข้างร่วนซุย
และมีโครงสร้างดี สีนํ้าตาลปนแดงหรือสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ทําสวนผลไม้ พริกไทย และยางพารา 
ปัญหา : ดินมีการแทรกซึมนํ้าได้เร็ว ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: หนองบอน ท่าใหม่ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 28 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัตถุต้นกําเนิดท่ีมาจากหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ พบบริเวณท่ีดอน ใกล้กับภูเขาหินปูน 
หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี ปานกลาง-ดี เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้า
ดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง พบรอยไถลในดิน สีดินเป็นสีดํา เทาเข้ม หรือนํ้าตาล ดินล่างอาจพบช้ัน
ปูนมาร์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย ไม้ผล 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ต้องทําการไถพรวนขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ ฤดูฝนมีนํ้าแช่ขังได้ง่าย 
ชุดดิน: ลพบุรี ชัยบาดาล ดงลาน ลพบุรี นํ้าเลน วังชมภู หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 29 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับ
ถมของวัสดุหลายชนิดท่ีมีเน้ือละเอียด ท้ังจากหินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน เป็น
ดินลึก มีการระบายนํ้าดี เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกไม้ผล 
ปัญหา : ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา อาจขาดนํ้าได้หากฝนทิ้งช่วงนาน 
ชุดดิน: บ้านจ้อง หนองมด แม่แตง ปากช่อง โชคชัย เชียงของ สูงเนิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 30 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มดินท่ีพบในบริเวณภูเขาสูง สูงจากระดับนํ้าทะเล 500 เมตรข้ึนไป เกิดจากการสลายตัว
ผุพังของวัตถุต้นกําเนิดพวกหินเน้ือละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีแดง 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH 5.5-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ไม้ผลเมืองหนาว/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : อยู่ในท่ีสูงชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ดอยปุย เชียงแสน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 31 
ลักษณะดิน : เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ของวัสดุเน้ือละเอียด หรือเกิดจากตะกอนนํ้า พบบริเวณท่ีดอน ท่ีเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึก 
มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป้นพวกดินเหนียว สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง แดง ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง pH 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่/ไม้ผล 
ปัญหา : บริเวณท่ีลาดชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขาดแคลนนํ้าในฤดูเพาะปลูก 
ชุดดิน: เลย วังไห หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 32 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้า 
บริเวณสันดินริมนํ้า เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด หรือดินทรายแป้ง 
บางแห่งมีช้ันทรายละเอียดสลับช้ันอยู่ มักพบแร่ไมกาปนอยู่ในเน้ือดิน สีดินสีนํ้าตาลหรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจมี
จุดประสีเหลืองหรือเทาในดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-ค่อนข้างต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกยางพารา กาแฟ ไม้ผล 
ปัญหา : อาจมีปัญหานํ้าท่วมเน่ืองจากนํ้าล้นตลิ่งและแช่ขังนาน 
ชุดดิน: รือเสาะ ลําแก่น ตาขุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 33  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า บริเวณสันดินริมนํ้าเก่า เนินตะกอนรูปพัด หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดิน
ลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีนํ้าตาลหรือนํ้าาลปน
แดง ในดินล่างลึกๆ อาจพบจุดประสีเทาและนํ้าตาล อาจพบแร่ไมกาหรือก้อนปูนปนอยู่ด้วย ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง pH 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ 
ปัญหา : 
ชุดดิน: ดงยางเอน กําแพงแสน กําแพงเพชร ลําสนธิ นํ้าดุก ธาตุพนม ตะพานหิน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 34  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นตะกอน
ลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ
ของพวกหินอัคนี หินตะกอน พบบริเวณทีดอน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดิน
ร่วนละเอียด ท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปญัหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ชุดดิน: ฉลอง คลองท่อม ควนกาหลง คลองนกกระทุง ท่าแซะ ฝั่งแดง ละหาน ท่าแซะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 35  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบท่ีส่วนใหญ่มาจากหินตะกอน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบาย
นํ้าดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของ
หน้าดิน 
ชุดดิน: มาบบอน โคราช สตึก วาริน ยโสธร ดอนไร่ ด่านซ้าย หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 36 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็น
พวกดินร่วนละเอียดท่ีมีเน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือ
ดินร่วนเหนียว ดินมีสีนํ้าตาล เหลือง หรือแดง ดินล่างอาจพบจุดประสีต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ํา - 
ปานกลาง pH ดินบนประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินล่างประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : อ้อย ข้าวโพด ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย อาจขาดนํ้าได้ง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สีค้ิว เพชรบูรณ์ ปราณบุรี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 37 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ วางทับอยู่บนช้ันหินผุหรือช้ันดินเหนียว พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึก มี
การระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน ส่วนดินล่างในระดับความลึก 50-100 ซม.เป็นดิน
เหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นช้ันหินผุ ดินบนมีสีนํ้าตาล ดินล่างนํ้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดง 
และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ปอ ข้าวโพด ถ่ัวเขียว แตงโม 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไป และหน้าดินเป็นทรายหนา 
ชุดดิน: นาคู บ่อไทย ทับเสลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 38 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า มีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ของตะกอนในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดิน
ริมนํ้า หรือท่ีราบตะกอนนํ้าพา เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วน
หยาบ สีนํ้าตาลอ่อน อาจพบจุดประสีเทาและสีนํ้าตาลในช้ันดินล่าง บางบริเวณพบไมกาและก้อนปูนปะปน มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกผัก ไม้ผล และยาสูบ 
ปัญหา : อาจมีนํ้าล้นตลิ่งในฤดูฝน 
ชุดดิน: ท่าม่วง เชียงใหม่ ชุมพลบุรี ดอนเจดีย์ ไทรงาม หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 39 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบของพวกหิน
อัคนี หรือหินตะกอน เป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีนํ้าตาล 
เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล มะพร้าว ปาล์มนํ้ามัน 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: คอหงส์ นาทวี สะเดา ทุ่งหว้า หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สี
ดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 
4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด 
ปัญหา : เน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหา
การชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: สันป่าตอง ชุมพวง หุบกระพง ห้วยแถลง ยางตลาด จักราช หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 41 
ลักษณะดิน : เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือ
หยาบ หรือเกดิจากตะกอนลํานํ้าหรือวัตถุนํ้าพาจาบริเวณท่ีสูงวางทับอยู่บนบนช้ันดินร่วนหยาบ หรือร่วน
ละเอียด พบในบริเวณพ้ืนท่ีดอน ลักษณะดินเป็นดินลึก มีการระบายน้ําดี-ดีปานกลาง เน้ือดินช่วง 50-100 ซม. 
เป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ส่วนถัดลงไปเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสี
นํ้าตาลอ่อน หรือเหลืองปนนํ้าตาล อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ดินบนมี pH 
ประมาณ 5.5-6.5 ส่วนดินล่าง pH ประมาณ 6.0-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด ยาสูบ 
ปัญหา : มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํามาก เน้ือดินบนเป็นทรายจัด เสี่ยงต่อการขาดนํ้าง่าย ถ้ามีฝนตกมาก ดินบนแฉะ 
ชุดดิน: มหาสารคาม บ้านไผ่ คําบง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 42 
ลักษณะดิน : พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชยทะเล เป็นดินลึกปาน
กลางถึงช้ันดานอินทรีย์ มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินเป็นทรายจัด สีดินบนสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นช้ันทรายี
ขาว และดินล่างระหว่างความลึก 50-100 ซม. เป็นช้ันท่ีมีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็ก หรือฮิวมัส สี
นํ้าตาล สีแดง เช่ือมตัวกันแน่นแข็งเป็นช้ันดานอินทรีย์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด มะพร้าว 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ในฤดูแล้ง ช้ันดานแห้งแข้งมากรากพืชไชชอนผ่านไม่ได ้
ชุดดิน: บ้านทอน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 43  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณชายฝั่งทะเล เกิดจาก
ตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของ
วัสดุเน้ือหยาบ พบบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณท่ีลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ํา
ค่อนข้างมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 4.5-6.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เน้ือดินเป็นทรายจัด ขาดนํ้าได้ง่าย 
ชุดดิน: บาเจาะ ดงตะเคียน หัวหิน หลังสวน ไม้ขาว พัทยา ระยอง สัตหีบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 44  
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ีของวัสดุเน้ือหยาบ ลักษณะดิน
เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดีมากเกินไป เน้ือดินเป็นพวกดินทราย สีเทา นํ้าตาลอ่อน ในดินล่างท่ีลึกมากกว่า 
150 ซม. อาจพบเน้ือดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย อาจพบจุดประสีต่างๆ ในช้ันดินล่าง ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทรายจัดและหนามาก มีโอกาสขาดนํ้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา โครงสร้างไม่ดี 
ชุดดิน: นํ้าพอง จันทึก หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 45  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้น
กําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวก
หินตะกอน เป็นกลุ่มดินร่วนหรือดินเหนียวท่ีมีลูกรัง เศษหิน หรือก้อนกรวดปนมาก ภายในความลึก 50 ซม. ดิน
มีการระบายน้ําดีกรวดส่วนใหญ่เป็นพวกหินกลมมน หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สี
เหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา มะพร้าว ไม้ผล 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: ชุมพร คลองชาก หาดใหญ่ เขาขาด หนองคล้า ท่าฉาง ยะลา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 46 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้า หรือวัตถุต้นกําเนิดท่ีผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเน้ือละเอียดของพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ําด ี
เน้ือดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด ลูกรัง หรือเศษหินท่ีมีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสี
นํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : มันสําปะหลัง อ้อย ปอ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดนิได้ง่าย 
ชุดดิน: เชียงคาน กบินทร์บุรี สุรินทร์ โป่งตอง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 47 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาใน
ระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมาจากท้ังหินตะกอน หรือหินอัคนี เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือ
ดินเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนท่ีมีเศษหินปะปนมาก มักพบช้ันหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง
หรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-7.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ลี้ มวกเหล็ก ท่าลี่ นครสวรรค์ โป่งนํ้าร้อน สบปราบ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ ท่ีมาจากหิน
ตะกอน หรือหินแปร เป็นดินตื้น มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหินหรือปนกรวด กรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหิน มักพบช้ันหิน
พื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา-ปานกลาง pH ประมาณ 5.5-
6.0 
การใช้ประโยชน์ : ป่าเต็งรัง/ปลูกไม้โตเร็ว 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินมาก ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้
ง่าย 
ชุดดิน: ท่ายาง แม่ริม พะเยา นํ้าชุน หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 49 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบ วางทับอยู่
บนช้ันดินท่ีเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพ้ืนหรือจากวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีต่างชนิดต่างยุคกัน พบบริเวณท่ีดอน 
เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ันลูกรัง มีการระบายน้ําดีปานกลาง เน้ือดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบในความลึกก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองและก่อนความลึก 100 
ซม.จะเป็นช้ันดินเหนียวสีเทา มีจุประสีนํ้าตาล สีแดง และมีศิลาแลงอ่อนปนอยู่มาก อาจพบช้ันหินทรายหรือ
หินดินดานท่ีผุพังสลายตัวแล้วในช้ันถดไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-6.5 
การใช้ประโยชน์ : ทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ปลูกพืชไร่ 
ปัญหา : เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา บางแห่งก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจาย เป็นอุปสรรคต่อการเขต
กรรม ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดินได้ง่าย 
ชุดดิน: โพนพิสัย บรบือ สกล สระแก้ว หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 50 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอน หรือ
จากวัตถุต้นกําเนิดพวกตะกอนลํานํ้า เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50 ซม. เป็น
ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ในระดับความลึก 50-100 ซม. พบช้ันดินปนเศษหินหรือลูกรัง
ปริมาณมาก สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา ไม้ผล สับปะรด 
ปัญหา : เน้ือดินเป็นทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้า
ดิน 
ชุดดิน: สวี พะโต๊ะ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 51 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือค่อนข้างหยาบหรือค่อนข้างละเอียด ท่ีมา
จากหินตะกอนหรือหินแปร เป็นดินตื้นหรือตื้นมาก มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน ซ่ึงมักเป็น
พวก หินทราย ควอร์ตไซต์ หรือหินดินดาน และพบช้ันหินพ้ืนภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ป่าดิบช้ืน/ปลูกยางพารา 
ปัญหา : เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่มาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 
ชุดดิน: ห้วยยอด ระนอง ย่ีงอ คลองเต็ง หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 



 

กลุ่มชุดดินท่ี 52 
ลักษณะดิน : เกิดจากตะกอนลํานํ้าทับอยู่บนช้ันปูนมาร์ล พบบริเวณท่ีลาดเชิงเขาหินปูน เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงช้ัน
ปูนมาร์ล มีการระบายน้ําดี เน้ือดินเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ท่ีมีก้อนปูนมาร์ลปะปนอย่ สีดิน
เป็นสีดํา สีนํ้าตาล หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง pH ประมาณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ : พืชไร่ เช่นข้าวโพด ฝ้าย/ ไม้ผลเช่น มะม่วง 
ปัญหา : มีปัญหาในการไถพรวนหากว่าช้ันปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 ซม. 
ชุดดิน: บึงชะนัง ตาคลี หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 53  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีพบในเขตฝนชุก เช่นภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเน้ือละเอียด ท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินแปร 
เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทับอยู่บนดินเหนียว ส่วนดิน
ล่างในระดับความลึกระหว่าง 50-100 ซม. เป็นดิน้หนียวปนลูกรังหรือเศษหินผุ สีดินเป็นสีนํ้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือ
แดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH ประมาณ 5.0-5.5 
การใช้ประโยชน์ : ยางพารา กาแฟ ไม้ผล พืชไร่บางชนิด 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ตราด ตรัง นาทอน โอลําเจียก ปะดังเบซาร์ หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 54  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีเป็นพวกหินอัคนี เช่น บะซอลต์ แอนดีไซต์ พนบริเวณท่ีดอน มักอยู่
ใกล้กับบริเวณเทือกเขาหินปูน หรือหินภูเขาไฟเป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดิน
ร่วนเหนียวหรือดินเหนียว มักมีก้อนปูนหรือเศษหินท่ีกําลังผุพังสลายตัวปะปนอยู่ในเน้ือดินด้วย ในช้ันดินล่างลึกๆ 
อาจพบช้ันปูนมาร์ล สีดินเป็นสีเทาเข้ม สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลปนแดง ช้ันดินล่างอาจมีจุดประสีเหลืองและสีแดงดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.5-8.5 
การใช้ประโยชน์ : ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ปอ และ ถ่ัว 
ปัญหา : เน้ือดินเหนียวจัด ในฤดูฝนนํ้าแช่ขังง่าย ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 
ชุดดิน: ลํานารายณ์ ลําพญากลาง สมอทอด หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 55  
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นกําเนิดดินท่ีมาจากวัสดุเน้ือละเอียดท่ีมีปูนปน พบบริเวณท่ีดอน เป็นดินลึกปาน
กลาง มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เน้ือดินเป็นดินเหนียว ในช้ันดินล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 50-100 ซม. 
พบช้ันหินผุซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเน้ือละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย สีดินเป็นสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือ
สีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง pH ประมาณ 6.0-8.0 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ยากแก่การไชชอนของรากพืช 
ชุดดิน: วังสะพุง จัตุรัส หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 56 
ลักษณะดิน : เป็นกลุ่มชุดดินท่ีเกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วเคลื่อนย้ายมาทับถม
ในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเน้ือหยาบท่ีมาจากหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณท่ีดอน จนถึงลาดเนินเขา เป็น
ดินลึกปานกลาง มีการระบายน้ําดี เน้ือดินตอนบน ช่วง 50ซม. เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดิน
ปนเศษหิน มักพบช้ันหินพื้นลึกกว่า 100 ซม.สีดินเป็นสีนํ้าตาล เหลือง หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา pH 
ประมาณ 5.0-6.0 
การใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง 
ปัญหา : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ในท่ีลาดชันสูงจะมีปัญหาการชะล้างพังทะลายได้ง่าย 
ชุดดิน: ลาดหญ้า โพนงาม ภูสะนา หรือดินคล้ายอ่ืนๆ 



 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 57 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีลุ่มต่ําหรือพื้นท่ีพรุ มีนํ้าขังแช่อยู่เป็นเวลานานหรือตลอดปี การระบายน้ําเลวมาก 
ประกอบด้วยดินอินทรีย์ท่ีสลายตัวปานกลางหนา 40-100 ซม. บางแห่งเป็นช้ันอินทรียวัตถุสลับกับพวกดินอินทรีย์ 
สีดินเป็นสีดํา หรือสีนํ้าตาลในช้ันดินอินทรีย์ ส่วนดินอนินทรีย์ท่ีเกิดเป็นช้ันสลับอยู่ มีสีเทา ใต้ช้ันดินอินทรีย์ลงไป
เป็นตะกอนนํ้าทะเล มักพบระหว่างความลึก 50-100 ซม. มีสีเทาหรือสีเทาปนเขียว มีสารประกอบกํามะถัน (ไพ
ไรต์) อยู่มาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก pH น้อยกว่า 4.5 
การใช้ประโยชน์ : ท่ีรกร้างว่างเปล่า 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ เมื่อแห้งจะยุบตัว และเป็นกรดรุนแรง 
ชุดดิน: กาบแดง  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 58 
ลักษณะดิน : ลักษณะดินคล้ายกับกลุ่ม 57 พบในบริเวณท่ีลุ่มต่ํา หรือพ้ืนท่ีพรุ มีนํ้าแช่ขังตลอดปี เป็นดินลึก การ
ระบายน้ําเลวมาก เน้ือดินเป็นพวกดินอินทรีย์ท่ีมีเน้ือหยาบ มีความหนามากกว่า 100 ซม. มักมีเศษพืชขนาดเล็ก
และใหญ่ปนอยู่ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ป่าพรุ 
ปัญหา : เป็นดินอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพต่ํา เป็นกรดรุนแรงมาก ขาดธาตุอาหารพืช มีปัญหาการยุบตัวเมื่อระบายนํ้า
ออก 
ชุดดิน: นราธิวาส  

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 59 
ลักษณะดิน : พบบริเวณท่ีราบลุ่มหรือ พื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจาก
ตะกอนลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ 
ไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปนอยู่ในเน้ือดินด้วย 
การใช้ประโยชน์ : 
ปัญหา : ใช้ทํานา หรือปลูกผักในฤดูแล้ง 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อนท่ีมีการระบายน้ําเลว 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 60 
ลักษณะดิน : พบบริเวณสันดินริมนํ้า บริเวณพ้ืนท่ีเนินตะกอน เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ท่ีเกิดจากตะกอน
ลํานํ้าพัดพามาทับถมกัน ดินท่ีพบส่วนใหญ่มีการระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึก เน้ือดินเป็นพวกดินร่วน บาง
แห่งมีช้ันดินท่ีมีเน้ือดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีช้ันกรวด ซ่ึงแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจาก
การเกิดนํ้าท่วมใหญ่ในอดีต โดยท่ัวไปเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง pH ประมาณ 6.0-7.0 
ปัญหา : ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ชุดดิน: พวกดินตะกอนนํ้าพาเชิงซ้อน ท่ีมีการระบายน้ําดี 

 

 

กลุ่มชุดดินท่ี 61 
ลักษณะดิน : กลุ่มน้ีเป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิด ซ่ึงเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นกําเนิดชนิดต่างๆ แล้ว
ถูกพัดพามาทับถมบริเวณท่ีลาดเชิงเขา ดินมีการระบายนํ้าดีถึงดีปานกลาง มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ไม่
แน่นอน ข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุต้นกําเนิดดินบริเวณน้ันๆ ส่วนใหญ่มักมีเศษหิน ก้อนหิน และหินพ้ืนโผล่กระจาย
ท่ัวไป 
การใช้ประโยชน์ : ทําไร่เลื่อนลอย 
ปัญหา : มีปัญหาการชะล้างพังทลาย เน่ืองจากมีการใช้โดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
ชุดดิน: ดินท่ีลาดเชิงเขา 
 
 
 

 



  
 
 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 62 
ลักษณะดิน : ประกอบด้วยพ้ืนท่ีภูเขาและเทือกเขาซ่ึงมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 ลักษณะและสมบัติของ
ดินท่ีพบไม่แน่นอน มีท้ังดินลึกและดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของวัตถุต้นกําเนิด มักมี
เศษหินหรือก้อนหินโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ 
การใช้ประโยชน์ : ไม่ควรใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ควรอนุรักษ์ไว้เป็นพ้ืนท่ีป่า 
ปัญหา : 
ดิน: พื้นท่ีลาดชันเชิงซ้อน 

 

 
 
 
 



ภาคผนวก ข.3

พื้นท่ีชุ่มนํ้า



พื้นท่ีชุ่มน้ํา 
 
 ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในลุ่มน้ําแม่กลองจะดําเนินการสํารวจรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์จัดทําแผนระดับลุ่มนํ้าและระดับท้องถิ่นซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ คํานึงถึงความสอดคล้องในการ
ใช้ประโยชน์  ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ผลและเสียต่อสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ชุ่มน้ํา  ซึ่งมีกฎหมายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมคุ้มครองอยู่ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆ เช่นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ําที่
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 การพัฒนาพื้นที่ชุ่ม
น้ําที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้ยึดหลักเกณฑ์และข้อกําหนดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 สําหรับพื้นที่ชุ่มนํ้าบางแห่งที่ไม่มีกฎหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุ้มครอง ไม่มีข้อกําหนดสิทธิ์ในการจัดการพื้นที่และไม่มีข้อกําหนดหรือข้อห้ามในการพัฒนาพื้นที่อย่างชัดเจน  ก็
จะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกําหนดและวางแผนการดําเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําอย่างชาญฉลาด 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Site) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ด้วย 
 พื้นที่ชุ่มน้ํา ตามคําจํากัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วย
พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หมายถึง พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉํ่าน้ํา มีน้ําท่วม มีน้ํา
ขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขัง หรือท่วมอยู่ถาวร และ
ชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่ง และนํ้าไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝ่ังทะเลและพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลงตํ่าสุดมีความลึกของระบบไม่เกิน 6 เมตร อาจรวมถึงพื้นที่ริมฝ่ังแม่น้ําและชายฝ่ังทะเล 
ซึ่งมีเขตติดต่อกับพื้นที่ชุ่มนํ้าและเกาะ หรือเขตน้ําทะเลที่มีความลึกมากกว่า 6 เมตร เมื่อน้ําลงต่ําสุดซึ่งอยู่ภายใน
ขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ําน้ัน 
 พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายมีคุณค่าประโยชน์แก่มนุษย์หลายประการ ได้แก่ การเป็น
แหล่งเก็บกักน้ําฝนและน้ําท่า ป้องกันน้ําเค็มมิให้รุกเข้ามาให้แผ่นดิน ป้องกันชายฝ่ังพังทลาย ดักจับตะกอนแร่ธาตุ ดัก
จับสารพิษ เป็นแหล่งทรัพยากรดินและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถิ่นแหล่งรวมสายพันธุ์และสัตว์มีความสําคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิตที่สําคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสําคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ําคือ
ระบบนิเวศที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 ระดับความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้าํ มี 3 ระดับ คือ พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาต ิพื้นที่ชุ่มน้ํา
ที่มีความสําคัญระดับชาติและพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดบัท้องถิ่น 
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ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย



ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
 
 ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ําฝน
ทําให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจําแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  1.   ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)   
 2.   ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
 ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)  
 ป่าประเภทนี้มองดูเขียวชอุ่มตลอดปี เนื่องจากต้นไม้แทบทั้งหมดที่ขึ้นอยู่เป็นประเภทที่ไม่ผลัดใบ ป่าชนิด
สําคัญซ่ึงจัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
     1.   ป่าดงดิบ (Tropical Evergreen Forest or Rain Forest)  
 ป่าดงดิบที่มีอยู่ทั่วในทุกภาคของประเทศ แต่ที่มีมากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้และภาคตะวันออก ในบริเวณนี้มี
ฝนตกมากและมีความชื้นมากในท้องที่ภาคอื่น ป่าดงดิบมักกระจายอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมากๆ เช่น ตามหุบเขาริม
แม่น้ําลําธาร ห้วย แหล่งน้ํา และบนภูเขา ซึ่งสามารถแยกออกเป็นป่าดงดิบชนิดต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest)  
   เป็นป่ารกทึบมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีมีพันธุ์ไม้หลายร้อยชนิดขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มักจะพบ
กระจัดกระจายตั้งแต่ความสูง 600 เมตร จากระดับน้ําทะเล ไม้ที่สําคัญก็คือ ไม้ตระกูลยางต่างๆ เช่น ยางนา ยาง
เสียน ส่วนไม้ชั้นรอง คือ พวกไม้กอ เช่น กอน้ํา กอเดือย 
  1.2   ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
   เป็นป่าที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างราบมีความชุ่มชื้นน้อย  เช่น ในแถบภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300-600 เมตร ไม้ที่สําคัญได้แก่ มะคาโมง ยางนา พยอม 
ตะเคียนแดง กระเบากลัก และตาเสือ           
  1.3   ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)  
   ป่าชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่สูง ๆ หรือบนภูเขาตั้งแต่ 1,000-1,200 เมตร ขึ้นไปจาก
ระดับนํ้าทะเล ไม้ส่วนมากเป็นพวก Gymnosperm ได้แก่ พวกไม้ขุนและสนสามพันปี นอกจากนี้ยังมีไม้ตระกูลกอ
ขึ้นอยู่ พวกไม้ชั้นที่สองรองลงมา ได้แก่ เป้ง สะเดาช้าง และขมิ้นต้น 
   2.   ป่าสนเขา (Pine Forest)  
  ป่าสนเขามักปรากฎอยู่ตามภูเขาสูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสูงประมาณ 200-1800 เมตร ขึ้น
ไปจากระดับน้ําทะเลในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางทีอาจปรากฎในพื้นที่สูง 200-300 
เมตร จากระดับน้ําทะเลในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ป่าสนเขามีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าชนิดนี้
คือ สนสองใบ และสนสามใบ ส่วนไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นอยู่ด้วยได้แก่พันธุ์ไม้ป่าดิบเขา เช่น กอชนิดต่างๆ หรือพันธุ์ไม้ป่าแดง
บางชนิด คือ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต้น 
  3.   ป่าชายเลน (Mangrove Forest)  
  บางทีเรียกว่า "ป่าเลนน้ําเค็ม”หรือป่าเลน มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ํายันและราก
หายใจ ป่าชนิดน้ีปรากฎอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเลหรือบริเวณปากน้ําแม่น้ําใหญ่ๆ ซึ่งมีน้ําเค็มท่วมถึงในพื้นที่ภาคใตม้อียู่
ตามชายฝ่ังทะเลทั้งสองด้าน ตามชายทะเลภาคตะวันออกมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ที่มากที่สุดคือ บริเวณปากนํ้าเวฬุ อําเภอ
ลุง จังหวัดจันทบุรี 
  พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน ส่วนมากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดเล็กใช้ประโยชน์สําหรับการเผาถ่านและ
ทําฟืนไม้ชนิดที่สําคัญ คือ โกงกาง ประสัก ถั่วขาว ถั่วขํา โปรง ตะบูน แสมทะเล ลําพูนและลําแพน ฯลฯ ส่วนไม้พื้น
ล่างมักเป็นพวก ปรงทะเลเหงือกปลายหมอ ปอทะเล และเป้ง  เป็นต้น 
 4.   ป่าพรุหรือป่าบึงนํ้าจืด (Swamp Forest)  



  ป่าชนิดนี้มักปรากฎในบริเวณที่มีน้ําจืดท่วมมากๆ ดินระบายน้ําไม่ดีป่าพรุในภาคกลาง  มีลักษณะ
โปร่งและมีต้นไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ  เช่น ครอเทียน สนุ่น จิก โมกบ้าน หวายนํ้า หวายโปร่ง ระกํา อ้อ และแขม ในภาคใต้ป่า
พรุมีขึ้นอยู่ตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดปีดินป่าพรุที่มีเนื้อที่มากที่สุดอยู่ในบริเวณจังหวัดนราธิวาสดินเป็นพีท ซึ่งเป็นซาก
พืชผุสลายทับถมกัน  เป็นเวลานานป่าพรุแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ตามบริเวณซึ่งเป็นพรุน้ํากร่อยใกล้ชายทะเลต้น
เสม็ดจะขึ้นอยู่หนาแน่นพื้นที่มีต้นกกชนิดต่าง ๆ เรียก "ป่าพรุเสม็ด หรือ ป่าเสม็ด" อีกลักษณะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้
ต่างๆ มากชนิดขึ้นปะปนกัน 
  ชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญของป่าพรุ ได้แก่ อินทนิล น้ําหว้า จิก โสกนํ้า กระทุ่มน้ําภันเกรา โงงงันกะทั่ง
หัน ไม้พื้นล่างประกอบด้วย หวาย ตะค้าทอง หมากแดง และหมากชนิดอื่นๆ  
  5.   ป่าชายหาด (Beach Forest)  
   เป็นป่าโปร่งไม่ผลัดใบขึ้นอยู่ตามบริเวณหาดชายทะเล น้ําไม่ท่วมตามฝั่งดินและชายเขาริม
ทะเล ต้นไม้สําคัญที่ขึ้นอยู่ตามหาดชายทะเล ต้องเป็นพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไม้เป็นพุ่มลักษณะต้นคดงอ ใบหนา
แข็ง ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ดทะเล หยีน้ํา มักมีต้นเตยและหญ้าต่างๆ ขึ้นอยู่เป็นไม้พื้น
ล่าง ตามฝั่งดินและชายเขา มักพบไม้เกตลําบิด มะคาแต้ กระบองเพชร เสมา และไม้หนามชนิดต่างๆ  เช่น ซิง
ซี่ หนามหัน กําจาย มะดันขอ เป็นต้น 
  ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)  
  ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้เป็นจําพวกผลัดใบแทบทั้งส้ิน ในฤดูฝนป่าประเภทนี้จะมองดูเขียว
ชอุ่มพอถึงฤดูแล้งต้นไม้ ส่วนใหญ่จะพากันผลัดใบทําให้ป่ามองดูโปร่งขึ้น และมักจะเกิดไฟป่าเผาไหม้ใบไม้และต้นไม้
เล็กๆ ป่าชนิดสําคัญซึ่งอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่  
  1.   ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)  
   ป่าผลัดใบผสม หรือป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและยังมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินมักเป็นดินร่วนปนทราย ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สักขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป
ครอบคลุมลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี ในภาคกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีป่าเบญจพรรณ
น้อยมากและกระจัดกระจาย พันธุ์ไม้ชนิดสําคัญได้แก่ สัก ประดู่แดง มะค่าโมง ตะแบก เสลา อ้อยช้าง ส้าน ยม หอม 
ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดดํา เก็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้มีไม้ไผ่ที่สําคัญ  เช่น ไผ่ป่า ไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่ไร  เป็นต้น 
  2.   ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)  
   หรือที่เรียกกันว่าป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก ลักษณะทั่วไปเป็นป่าโปร่ง ตามพื้นป่ามักจะมีโจด 
ต้นแปรง และหญ้าเพ็ก พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย หรือกรวด ลูกรัง พบอยู่ทั่วไปในที่ราบและที่ภูเขา ในภาคเหนือ
ส่วนมากขึ้นอยู่บนเขาที่มีดินตื้นและแห้งแล้งมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าแดงหรือป่าเต็งรังนี้มากที่สุด ตาม
เนินเขาหรือที่ราบดินทรายชนิดพันธุ์ไม้ที่สําคัญในป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ้ว 
แต้ว มะค่าแต ประดู่ แดง สมอไทย ตะแบก เลือดแสลงใจ รกฟ้า ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างที่พบมาก ได้แก่ มะพร้าวเต่า ปุ่ม
แป้ง หญ้าเพ็ก โจด ปรงและหญ้าชนิดอื่นๆ 
 3.   ป่าหญ้า (Savannas Forest)  
  ป่าหญ้าที่อยู่ทุกภาคบริเวณป่าที่ถูกแผ้วถางทําลายบริเวณพื้นดินที่ขาดความสมบูรณ์และถูกทอดทิ้ง 
หญ้าชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้นทดแทนและพอถึงหน้าแล้งก็เกิดไฟไหม้ทําให้ต้นไม้บริเวณข้างเคียงล้มตาย พื้นที่ป่าหญ้าจึง
ขยายมากขึ้นทุกปี พืชที่พบมากที่สุดในป่าหญ้าก็คือ หญ้าคา หญ้าขนตาช้าง หญ้าโขมง หญ้าเพ็กและปุ่มแป้ง บริเวณที่
พอจะมีความชื้นอยู่บ้าง และการระบายน้ําได้ดีก็มักจะพบพงและแขมขึ้นอยู่ และอาจพบต้นไม้ทนไฟขึ้นอยู่ เช่น 
ตับเต่า รกฟ้าตานเหลือ ติ้วและแต้ว 
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ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า



ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากจะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามชั้นคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 แล้ว การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติยังต้องปฏิบัติตาม “มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ” อีกด้วย  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติเรื่องการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม จากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่าย
และรุนแรงไม่ว่าพื้นที่จะมีป่าหรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับช้ันย่อย คือ 
  1.1) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี 
พ.ศ.2525 ซึ่งจําเป็นจะต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้  
  1.2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1B หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูกทําลาย 
ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น ก่อนหน้าปี พ.ศ.2525 และการใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  
 2) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําซึ่งมีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่ลักษณะทั่วไปมี
คุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญได้ เช่น 
การทําเหมืองแร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 3 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรมทํา
ไม้ เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 4 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่าดัชนีคุณภาพของลุ่มน้ําที่สภาพป่าได้ถูก
บุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก  
 5) พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 5 หมายถึง พื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานาและ
กิจการอื่นๆ ไปแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE TYPE_DESC 

1A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 

1AM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1AR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณก์่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

1B ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

1BM ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการทําเหมือง 

1BR ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 มีการปลูกยางพารา 

2 ความลาดชันค่อนข้างสูง 

2A ความลาดชันค่อนข้างสูง เป็นป่าสมบูรณ์ ก่อนปี 2525 

2B ความลาดชันค่อนข้างสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

3 ความลาดชันสูง 

3A ความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ ์ก่อนปี 2525 

3B ความลาดชันสูง แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

4 ความลาดชันต่ํา ป่าถูกบกุรกุ 

4A ความลาดชันต่ํา  เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 

4B ความลาดชันต่ํา แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

5 ความลาดเอียงน้อย 

5A ความลาดเอียงน้อย เป็นป่าสมบูรณ์กอ่นปี 2525 

5B ความลาดเอียงน้อย  แต่มีการบุกรกุก่อนปี 2525 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการการใช้ที่ดินในลุ่มนํ้า 
 

WSHD_TYPE LU_CONTROL 

1A ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AM ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1AR ป่าต้นน้ําลําธาร ห้ามมีการใช้ประโยชน์อย่างอืน่ 

1B ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BM ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

1BR ป่าต้นน้ําลําธาร และควบคุมการใช้ประโยชน์เปน็พิเศษ 

2 ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2A ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

2B ทําเหมืองแร ่สวนยางพารา หรอืพืชที่มีความมัน่คงต่อเศรษฐกจิ 

3 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

3B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินตื้นปลูกป่าและทุ่งหญ้า ถ้าดินลึกปลูกไม้ผล 

4 ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4A ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

4B ทําไม้ เหมืองแร ่ถ้าดินลึกลาดชนัมากปลูกไม้ผล ลาดชันน้อยปลูกพืช 

5 ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5A ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

5B ทําไม้ เหมืองแร ่ไม้ผล ทุ่งหญ้า พืชไร่ ข้าว 

N ไม่มีข้อมูล 

W แหล่งน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หลักเกณฑ์การกําหนดชั้นคณุภาพลุ่มน้ํา 
 

 จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ เ กี่ ยวกับการกํ าหนดชั้ น คุณภาพ นํ้า   (กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2539) ได้มีการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ําโดยจําแนกความสําคัญของพื้นที่ใน
เขตลุ่มน้ํา อันจะนําไปสู่การกําหนดเขตแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและสะดวกในทางปฏิบัติ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วลุ่มน้ําแต่ละลุ่ม 
จะมีลักษณะและศักยภาพของส่ิงแวดล้อมแตกต่างกันไปตามสภาพความสูง ความชัน ลักษณะพื้นที่ ลักษณะหิน 
ลักษณะดิน และสภาวะอากาศ ดังนั้นการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา จึงเป็นการกําหนดลักษณะและศักยภาพของ
ส่ิงแวดล้อมให้ปรากฎขอบเขตได้แน่ชัดตามลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่า เป็นการแบ่งเขตของทรัพยากรตาม
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรเอง เพื่อช่วยกําหนดการใช้ทรัพยากร   การควบคุม
มลพิษและเป็นแนวทางวางแผนการใช้ที่ดินอีกด้วย (สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ, 2533) ซึ่ง
หลักการน้ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารลุ่มน้ํา เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําได้เป็นอย่าง
ดี  
 ตัวแปรที่ใช้ในการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ําของลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 
 1) ความลาดชัน (Slope) 
 2) ความสูง (Elevation) 
 3) ลักษณะภูมิประเทศ (Landform) 
 4) ลักษณะหิน (Geology) 
 5) ลักษณะดิน (Soil) 
 6) การปกคลุมของพื้นที่ป่าไม้ (Forest) 
 ค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา (WSC) ที่คํานวณไดจ้ากตัวแปรข้างต้น นํามากําหนดช่วงคะแนนสําหรับแต่
ละชั้นลุ่มน้ําไว้ดังนี ้
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 มีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 2  มีค่า WSC 1.55 - 2.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 3  มีค่า WSC 2.55 – 3.55 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 4  มีค่า WSC 3.55 – 4.75 
 ลุ่มน้ําชั้นที่ 5  มีค่า WSC มากกว่า 4.75 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (2533) ได้แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําออกเป็น 5 ระดับช้ันคุณภาพ
ลุ่มนํ้า ตามลําดับความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน้ํา โดยอาศัยผลจากสมการข้างต้น ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 1) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ภายในลุ่มน้ําที่ควรต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินได้
ง่าย และรุนแรง โดยมีค่า WSC น้อยกว่า 1.55 ไม่ว่าพื้นที่จะมีป่า หรือไม่มีป่าปกคลุมก็ตาม พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 
แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ได้แก่ 
  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 เอ หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ใน

ปี 2525 ซึ่งมีความจําเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร และเป็นทรัพยากรป่าไม้
ของประเทศ 

  - พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี หมายถึง พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถูก
ทําลาย ดัดแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการใช้ที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ ก่อนปี 2525 
และการใช้ที่ดินที่ดําเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ  



 2) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 1.55-2.55 โดยทั่วไปมี
คุณสมบัติต่อการเป็นต้นน้ําลําธารในระดับรองลงมา และสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สําคัญ เช่น เหมือง
แร่ เป็นต้น 
 3) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 2.55-3.55 พื้นที่
โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจการทําไม้ เหมืองแร่และเพื่อกสิกรรมประเภทไม้ผลยืนต้น  
 4) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC อยู่ระหว่าง 3.55-4.75 และสภาพ
ป่าได้ถูกบุกรุก แผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
 5) พื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5 หมายถึงพื้นที่ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีค่า WSC มากกว่า 4.75 ขึ้นไป ลักษณะ
โดยทั่วไปภายในพื้นที่ลุ่มน้ําเป็นที่ราบ หรือที่ลุ่ม หรือเป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถาง
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจกรรมอื่นๆ ไปแล้ว 
 
3. มาตรการการใช้ที่ดิน 
 

 1) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1A 
  (1) ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ําลําธาร

อย่างแท้จริง 
  (2) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบํารุงรักษาป่าธรรมชาติที่มีอยู่ และระงับการอนุญาตทําไม้โดย

เด็ดขาด และให้ดําเนินการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างเข้มงวดกวดขัน 
  (3)  ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าทดแทนต่อไป 
  (4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยู่ดั้งเดิมก่อนปี 2525 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

โยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ และจัดที่ทํากินให้เพื่อมอให้มีการบุกรุกและทําลาย
ป่าให้ขยายขอบเขตออกไปอีก  

  (5)   ถ้าหากภายหลังสํารวจพบว่า พื้นที่ใดมีราษฎรบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายหลังปี 2525 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอพยพโยกย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่  

 2) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1B  
  (1) พื้นที่ใดที่มีการเปล่ียนสภาพเพ่ือประกอบการเกษตรกรรม (ไม่รวมการปลูกป่า) รูปแบบ

ต่างๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช้ที่ดินให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

  (2) บริเวณที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทําแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบต่างๆไปแล้ว หากจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด จะต้องดําเนินการวางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ธรรมชาติในลักษณะที่เอื้ออํานวยต่อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ  

  (3) บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการปลูกป่าพื้นฟูสภาพต้นน้ําลําธารอย่างรีบด่วน  

  (4) ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างถนนผ่านเข้าไปในพ้ืนที่ ลุ่มน้ําชั้นนี้ หรือการทําเหมืองแร่
หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการจะต้องดําเนินการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินที่
เกิดขึ้นบริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหว่างดําเนินการและภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการ มิให้ลงสู่แหล่งน้ําจนทําให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ําและไม่สามารถนํามาอุปโภค
และบริโภคได้ 

  (5) ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในโครงการที่มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติแล้ว ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการ



ดังกล่าว นําโครงการน้ันเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
ต่อไป  

  (6) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องอนุญาตให้ประทานบัตรหรือต่ออายุประทานบัตรการทําเหมือง
แร่ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป  

 3) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 2   
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว
ว่าไม่สามารถหลีกเล่ียงหรือหาพื้นที่ดําเนินการที่อื่นได้ ควรอนุญาตให้ได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินเพื่อการน้ัน ๆ อย่างเข้มงวดกวดขัน และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่ต้นน้ําลําธารและพื้นที่
ตอนล่างอย่างเด็ดขาด  

  (2) การใช้ที่ดินเพื่อกิจการทางด้านเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอย่างเด็ดขาด  
  (3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปลูกป่าในบริเวณที่ถูกทําลายโดยรีบด่วน  
 4) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 3  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรมหรือกิจการอื่นๆ อนุญาตให้ได้ แต่ต้องมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ดินและน้ํา  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
   -  บริเวณดินที่ลึกน้อยกว่า 50 ซม. ที่ไม่เหมาะสมกับกิจการทางเกษตรกรรม สมควรใช้

เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ให้ใช้เป็นบริเวณที่ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจและพืช

เศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่
ถูกต้อง  

 5) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 4  
  (1) การใช้พื้นที่ทําป่าไม้ เหมืองแร่ และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   - บริเวณที่มีความลาดชัน 18-25 เปอร์เซ็นต์และดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. สมควรใช้เป็น

พื้นที่ป่าไม้และไม้ผลโดยมีการวางแผนการใช้ที่ดินตามมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
   - บริเวณที่มีความลาดชันระหว่าง 6-18 เปอร์เซ็นต์ ควรจะใช้เพาะปลูกพืชไร่ นา ไม้

เศรษฐกิจอื่นๆ โดยมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
 6) มาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 5  
  (1) การใช้พื้นที่ทํากิจการป่าไม้ เหมืองแร่ เกษตรกรรม และกิจการอื่นๆ ให้อนุญาตได้ตามปกติ  
  (2) การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
   -  บริเวณที่มีดินลึกน้อยกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ในการปลูกพืชไร่ ป่าเอกชน ไม้ผล 

และทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ หรือไม่ก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
   -  บริเวณที่มีดินลึกมากกว่า 50 ซม. ควรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ และต้อง

ระมัดระวังดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอ 
 



ภาคผนวก ค

โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า



รายละเอียดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริในปจัจุบนัในลุ่มน ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์

โครงการขนาดกลาง
1. อ่างยางชุม ประจวบฯ กุยบุรี หาดขาม 47 PNP 750350 4933 III SI 41,100,000 15,300 ชป.
2. อ่างห้วยวงัเต็น ประจวบฯ กุยบุรี หาดขาม 47 PNP 808429 4933 III SI 11,000,000 - ชป.
3. อ่างคลองช่องลม ประจวบฯ ทับสะแก เขาล้าน 47 PNN 580784 4832 II S 5,500,000 4,000 ชป.
4. อ่างคลองจะกระ ประจวบฯ ทับสะแก นาหูกวาง 47 PNN 054075 4832 II SI 10,400,000 - ชป.
5. ฝายคลองล าชู ประจวบฯ บางสะพานน้อย ทรายทอง 47 PNN 463186 4831 II I - 4,000 ชป.
6. อ่างคลองบึง ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อ่าวน้อย 47 PNP 772183 4932 IV SI 22,200,000 16,960 ชป.
7. อ่างห้วยอ่างหิน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อ่าวน้อย 47 PNP 765225 4932 IV SI 2,800,000 3,000 ชป.
8. อ่างห้วยไทรงาม ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 764909 4934 III SI 9,500,000 - ชป.

รวม 19 โครงการ 102,500,000 43,260
โครงการขนาดเล็ก

1. อ่างนาวลัเปรียง ประจวบฯ กิ่ง อ.สามร้อยยอด ไร่ใหม่ 48 PNP 852487 4934 III SI 439,000 1,900 ชป.
2. อ่างบ้านยา่นซ่ือ ประจวบฯ กุยบุรี หาดขาม 47 PNP 804426 4933 III SI 1,580,000 4,500 ชป.
3. อ่างห้วยส าโหรง ประจวบฯ กุยบุรี หาดขาม 47 PNP 694389 4933 III SI 700,000 1,400 ชป.
4. ฝายห้วยลึก ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง 48 PNN 436477 4832 I I - 2,500 ชป.
5. อ่างห้วยอีออก 3 ประจวบฯ หัวหิน บ่อฝ้าย 47 PNP 005942 4934 II S 22,000 - ชป.
6. อ่างหาดทรายใหญ่ ประจวบฯ หัวหิน หนองแก 47 PNP 067756 4933 I S 80,000 - ชป.
7. ท่อส่งน  าหาดทรายใหญ่ ประจวบฯ หัวหิน หนองแก I - - ชป.
8. ฝายห้วยเหียง 1 ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 909908 4934 II I - 100 ชป.
9. อ่างถ  าไก่หล่น ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 775943 4934 III S 20,000 - ชป.
10. อ่างหนองเหียง 1 ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 989908 4934 II C 158,000 210 ชป.
11. ฝายบ้านวงัยาว ประจวบฯ ปราณบุรี ปราณบุรี 47 PNP 001749 4934 I I - 1,200 ชป.
12. อ่างถ  าดิน 3 ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 873872 4934 III SI 55,000 - ชป.
13. อ่างสองกลอน 2 ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 856884 4934 II SI 90,000 500 ชป.
14. ฝายเขาโค่ง ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 703947 4934 III I 40,000 800 ชป.
15. อ่างบ้านไทรงาม ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNN 807862 4934 II SI 155,000 800 ชป.
16. ฝายห้วยมงคล ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 796861 4934 III I 100,000 800 ชป.
17. ฝายห้วยไทรงาม ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 765911 4934 III I 100,000 800 ชป.
18. อ่างห้วยคอกช้าง (ตอนล่าง) ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 788843 4934 III I 95,000 500 ชป.
19. อ่างห้วยกระชิด ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNQ 782847 4934 III SI 128,000 500 ชป.
20. อ่างสองกลอน 1 ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 710889 4934 III SI 282,000 700 ชป.
21. อ่างห้วยน  าซับ ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 48 PNP 694937 4935 III SI 264,000 450 ชป.
22. อ่างหนองหญ้าปล้อง ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 48 PNP 855615 4934 IV I 339,000 500 ชป.
23. อ่างหนองคู่ (ตอนล่าง) ประจวบฯ หัวหิน หนองพลับ 47 PNP 726940 4934 III SI 381,000 1,500 ชป.
24. อ่างห้วยไกรทอง ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 912892 4934 II S 31,000 - ชป.
25. อ่างวงัขุนพล 1 ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 874849 4934 II SI 68,000 700 ชป.
26. อ่างหนองเหียง 2 ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 972941 4934 II SI 30,000 - ชป.
27. อ่างห้วยสามัคคี ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 874874 4934 II SI 76,000 500 ชป.
28. อ่างเก็บน  าหนองเสือด า ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 877921 4934 II S 138,000 - ชป.
29. อ่างวงัขุนพล 3 ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 878830 4934 II SI 160,000 1,500 ชป.
30. อ่างห้วยยายลาว ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNP 947956 4934 II SI 162,000 600 ชป.
31. ฝายบ้านห้วยมงคล ประจวบฯ หัวหิน หินเหล็กไฟ 47 PNN 894878 4934 II I - 280 ชป.
รวม 53 โครงการ 5,693,000 23,240
รวมทั งสิ น 72 โครงการ 108,193,000 66,500
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89. อา่งหว้ยหนองคาง ประจวบฯ กิง่ อ.สามร้อยยอด ไร่เกา่ 48 PNP 846568 4934 IV SI 800,000 750 ชป.

90. สระเกบ็น ้าบา้นหนองไทร ประจวบฯ กิง่ อ.สามร้อยยอด ไร่เกา่ - - SI 27,000 280 ชป.

91. อา่งบา้นวังไทร ประจวบฯ กิง่ อ.สามร้อยยอด ไร่ใหม่ 48 PNP 831474 4934 III SI 90,000 150 ชป.

92. อา่งชุมนมุกระดาน ประจวบฯ กิง่ อ.สามร้อยยอด ไร่ใหม่ 48 PNP 842502 4934 III SI 280,000 500 ชป.

93. ระบบผันน ้าอา่งหนองคาง ประจวบฯ กิง่ อ.สามร้อยยอด ศาลาลัย 47 PNN 846568 4933 IV I - 1,800 ชป.

94. ฝายบา้นตล่ิงแดง ประจวบฯ กยุบรีุ กยุบรีุ - - I - - ชป.

95. ฝายน ้าล้นบา้นตล่ิงแดง ประจวบฯ กยุบรีุ กยุบรีุ 47 PNP 910356 4933 II I - 10,000 รพช.

96. ฝายบา้นโคกรัก ประจวบฯ กยุบรีุ กยุเหนอื - - I - - ชป.

97. ฝายน ้าล้นบา้นโคกรัก ประจวบฯ กยุบรีุ กยุเหนอื 47 PNP 982323 4933 II I - 10,000 รพช.

98. คลองส่งน ้าเหนอืงคอกควาย ประจวบฯ กยุบรีุ กยุเหนอื 47 PNP 995323 - I - 10,000 รพช.

99. ระบบส่งน ้าดอนบอ่กุม่ ประจวบฯ กยุบรีุ ดอนยายหนู 47 PNP 995417 4933 II I - 1,000 รพช.

100. อา่งบา้นวังนอ้ย ประจวบฯ กยุบรีุ สามกระทาย - - SI 180,000 8,000 ชป.

101. อา่งเกบ็น ้าบา้นวิง่นอ้ย ประจวบฯ กยุบรีุ สามกระทาย 47 PNP 854481 4933 III SI 182,860 8,000 รพช.

102. อา่งคลองอา้ยแดง ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม - - SI 532,000 - ชป.

103. ฝายคลองปยุ ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม - - I - - ชป.

104. ฝายวังมะกอก ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม - - I - - ชป.

105. ฝายน ้าล้นคลองปยุ ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม 47 PNP 879365 4933 III I - 13,000 รพช.

106. ฝายน ้าล้นวังมะกอก ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม 47 PNP 829373 4933 III I - 6,400 รพช.

107. ฝายน ้าล้นคลองกยุบรีุ ประจวบฯ กยุบรีุ หาดขาม - - I - - ทน.

108. ฝายคลองทบัสะแก ประจวบฯ ทบัสะแก ทบัสะแก - - I - - ชป.

109. ฝายน ้าล้นคลองทบัสะแก ประจวบฯ ทบัสะแก ทบัสะแก 47 PNN 668711 4331 IV I - - รพช.

110. ฝายนาหกูวาง ประจวบฯ ทบัสะแก นาหกูวาง 48 PNN 623727 4833 II I - 1,800 ชป.

111. ฝายบา้นดอนทราย ประจวบฯ ทบัสะแก นาหกูวาง 48 PNN 637643 4931 IV I - - ชป.

112. ฝายคลองจะกระ ประจวบฯ ทบัสะแก นาหกูวาง 48 PNN 586670 4931 IV I - 2,500 ชป.

113. สระเกบ็น ้าบา้นหนองบวั ประจวบฯ ทบัสะแก นาหกูวาง - - SI 35,000 500 ชป.

114. อา่งหบุตาโห ประจวบฯ ทบัสะแก แสงอรุณ 48 PNN 660795 4933 III SI 70,000 300 ชป.

115. อา่งบา้นหนิหลัก ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 48 PNP 679833 4933 III S 100,000 - ชป.

116. อา่งวัดสมุทรธาราม ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง - - SI 300,000 500 ชป.

117. อา่งบา้นชิดหลัก ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง - - S 100,000 - -

118. อา่งหว้ยมะปรางค์ ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 48 PNN 685880 4933 III S 210,000 - ชป.

119. ฝายหว้ยยาง 2 ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 48 PNN 725839 4933 III I - 2,000 ชป.

120. ฝายหว้ยยาง ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 48 PNN 740838 4933 III I - 1,000 ชป.

121. อา่งหวัเขา ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง - - SI 410,000 100 ชป.

122. อา่งเกบ็น ้าวัดสมุทรธาราม ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 47 PNN 756844 4932 III SI 300,000 500 รพช.

123. ฝายน ้าล้นหว้ยยางพร้อมระบบส่งน ้า(ปข.
28002)

ประจวบฯ ทบัสะแก หว้ยยาง 47 PNN 698849 4932 III I - 2,500 รพช.

124. อา่งเขาปอ ประจวบฯ ทบัสะแก อา่งทอง 48 PNN 529689 4932 IV SI 310,000 390 ชป.

125. อา่งบา้นตะแบกโพรง ประจวบฯ ทบัสะแก อา่งทอง 48 PNN 500659 4932 IV SI 687,000 1,000 ชป.

126. ฝายบา้นเขาปอ ประจวบฯ ทบัสะแก อา่งทอง - - I - 500 ชป.

127. ระบบผันน ้าอา่งเขาปอ ประจวบฯ ทบัสะแก อา่งทอง 47 PNN 529689 4931 IV I - 800 ชป.

128. ฝายน ้าล้นบา้นเขาปอ ประจวบฯ ทบัสะแก อา่งทอง 47 PNN 536676 4931 IV I - 500 รพช.

129. อา่งหบุเขาวง ประจวบฯ บางสะพาน ก้าเนดินพคุณ 48 PNN 535486 4931 IV SI 130,000 340 ชป.

130. ฝายบา้นหนองตาจ่า ประจวบฯ บางสะพาน ก้าเนดินพคุณ 48 PNN 509487 4931 IV I - 500 ชป.

131. ทอ่ผันน ้าและบอ่พกัน ้าบา้นดงไม้งาม ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม - - I - 300 ชป.
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132. อา่งหว้ยก้ามายาน ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม - - SI 570,000 1,500 ชป.

133. อา่งมรสวบ ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม 48 PNN 502629 4932 IV SI 997,000 3,500 ชป.

134. อา่งหว้ยไกต่่อ ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม - - SI 1,020,000 1,100 ชป.

135. อา่งมรสวบตอนล่าง ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม - - SI 1,600,000 3,000 ชป.

136. สระเกบ็น ้าบา้นดงไม้งาม ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม - - SI 30,500 470 ชป.

137. อา่งเกบ็น ้าหว้ยไกต่่อพร้อมระบบส่งน ้า
(ปข.28003)

ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม 47 PNN 470597 4931 IV SI 1,020,000 1,500 รพช.

138. อา่งเกบ็น ้าหว้ยก้ามายานพร้อมระบบส่งน ้า
(ปข.28010)

ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม 47 PNN 493579 4931 IV SI 567,985 1,500 รพช.

139. อา่งเกบ็น ้ามรสวบพร้อมระบบส่งน ้า(ปข.
28013)

ประจวบฯ บางสะพาน ชัยเกษม 47 PNN 532615 4931 IV SI 1,600,000 3,000 รพช.

140. ฝายคลองแม่แซง ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล - - I - - ชป.

141. ฝายหว้ยสายเพชร ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล - - I - - ชป.

142. อา่งบา้นโปง่สามสิบ ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล 48 PNN 384357 4832 II SI 850,000 2,500 ชป.

143. สระเกบ็น ้าหว้ยเขาด่านเทา ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล - - SI 30,500 350 ชป.

144. ฝายน ้าล้นคลองแม่แซง ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล 47 PNN 482421 - I - - ทน.

145. ฝายน ้าล้นหว้ยสายเพชร ประจวบฯ บางสะพาน ทองมงคล 47 PNN 484423 - I - - ทน.

146. ฝายบา้นหนองมงคล ประจวบฯ บางสะพาน ธงชัย - - I - 1,500 ชป.

147. อา่งหนองตาเมือง ประจวบฯ บางสะพาน ธงชัย 48 PNN 559531 4932 IV SI 10,000 400 ชป.

148. ฝายหนองกระโดน ประจวบฯ บางสะพาน ธงชัย 48 PNN 604584 4931 IV I - 400 ชป.

149. ฝายน ้าล้นบา้นหนองมงคล ประจวบฯ บางสะพาน ธงชัย 47 PNN 604501 4931 IV I - 1,500 รพช.

150. ฝายบางสะพาน ประจวบฯ บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ 48 PNN 492412 4832 II I - 4,000 ชป.

151. อา่งบา้นพรุะก้า ประจวบฯ บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ 47 PNN 546500 4931 IV SI 490,000 800 ชป.

152. อา่งไทรหงษ์ ประจวบฯ บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ 48 PNN 506375 4832 II SI 100,000 - ชป.

153. อา่งหว้ยมะค่า ประจวบฯ บางสะพาน พงศ์ประศาสน์ 48 PNP 495390 4831 II SI 100,000 1,200 ชป.

154. อา่งบา้นดงไม้งาม ประจวบฯ บางสะพาน แม่ร้าพงึ 47 PNN 546500 4931 IV SI - 200 ชป.

155. อา่งเกบ็น ้าบา้นวังน ้าเขียว ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง 48 PNN 435534 4832 I S 210,000 - ชป.

156. ฝายหว้ยกระทงิเงาะ ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง - - CI 110,000 1,000 ชป.

157. อา่งหว้ยสองกะลอน ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง 48 PNN 712907 4933 III SI 20,000 1,000 ชป.

158. อา่งคลองลอย ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง 48 PNN 390496 4832 I S 260,000 - ชป.

159. ฝายน ้าล้นหว้ยกระทงิเงาะ ประจวบฯ บางสะพาน ร่อนทอง 47 PNN 419564 4831 II CI 105,500 1,000 ทน.

160. ฝายหว้ยร่องข้าวโพด ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย - - - I - 300 ชป.

161. อา่งหบุกะเหร่ียง ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 385334 4831 II SI 140,000 400 ชป.

162. อา่งบา้นหนองจันทร์หอม ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก - - SI 300,000 1,200 ชป.

163. ฝายบา้นหนิปดิ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก - - I - 6,000 ชป.

164. อา่งคลองชะม่วง ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 474310 4831 II S 70,000 - ชป.

165. อา่งบา้นไร่ใน ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 391258 4831 II SI 120,000 100 ชป.

166. อา่งหว้ยสินรอน ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 387235 4832 II SI 360,000 500 ชป.

167. อา่งบา้นช่องลม ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 391303 4831 II SI 410,000 1,000 ชป.

168. อา่งบา้นช้างแรก ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 48 PNN 411245 4831 II SI 1,200,000 2,500 ชป.

169. อา่งเกบ็น ้าบา้นหนองจันทร์หอม ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 47 PNN 412254 4831 II SI 300,000 1,200 รพช.

170. ฝายน ้าล้นบา้นหนิปดิ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ช้างแรก 47 PNN 470234 4831 II I - 6,000 รพช.

171. อา่งบา้นบางเจริญ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ไชยราช 48 PNN 285173 4832 III SI 330,000 270 ชป.

172. อา่งบอ่กบ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ไชยราช 48 PNN 366172 4831 II SI 180,000 390 ชป.

Page 2



รายละเอียดโครงการขนาดเล็กในปจัจุบนัในพ้ืนที่ศึกษา

ประ
เภท

ความจุ
(ลบ.ม.)

พ้ืนที่ชล
ประทาน

(ไร)่

หน่วยงาน
รับ

ผิดชอบ
ชือ่โครงการ จังหวัด อ าเภอ ต าบล พิกัด

ระวาง
แผนที่ 

1:50,000

173. ระบบผันน ้าอา่งบอ่กบ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ไชยราช - - I - 500 ชป.

174. ฝายบา้นทุ่งสีเสียด ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ทรายทอง - - I - - ชป.

175. อา่งหว้ยตาแปะ๊ ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ทรายทอง 48 PNN 530147 4831 I SI 80,000 100 ชป.

176. อา่งคลองตารวน ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ทรายทอง 48 PNN 426136 4831 I SI 260,000 1,000 ชป.

177. ฝายหว้ยข้าวโพด ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ทรายทอง 48 PNN 407187 4831 II I - 300 ชป.

178. ฝายน ้าล้นบา้นทุ่งสีเสียด ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย ทรายทอง 47 PNN 422175 - I - - รพช.

179. อา่งทุ่งไทร ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย บางสะพาน 48 PNN 450309 4831 II SI 660,000 230 ชป.

180. ทอ่ส่งน ้าเพื่อการประปาไกรกงัวล ประจวบฯ บางสะพานนอ้ย บางสะพาน - - - - - -

181. อา่งหบุทรัพย์ ประจวบฯ ปราณบรีุ หนองตาแต้ม 47 PNN 874673 4933 IV SI 297,000 300 ชป.

182. อา่งหบุกระปิ ประจวบฯ ปราณบรีุ หนองตาแต้ม 47 PNN 874673 4933 IV SI 80,000 150 ชป.

183. อา่งเกบ็น ้าหนองไม้แกน่ ประจวบฯ เมือง เกาะหลัก 47 PNP 777084 4932 IV SI 52,000 5,600 รพช.

184. อา่งเกบ็น ้าบา้นหนองไม้แกน่ ประจวบฯ เมือง เกาะหลัก 47 PNP 899097 4932 IV SI 50,000 3,000 รพช.

185. ฝายน ้าล้นคลองหนา้โทน ประจวบฯ เมือง คลองวาฬ 47 PNN 816944 4932 III I - - รพช.

186. อา่งเกบ็น ้าบา้นหบุผึ ง ประจวบฯ เมือง หว้ยทราย 47 PNN 732942 4932 III SI 300,000 2,000 รพช.

187. อา่งเกบ็น ้าบา้นหว้ยจ้าปา ม.5 ประจวบฯ เมือง หว้ยทราย 47 PNP 725955 4932 III SI 36,575 500 รพช.

188. อา่งเกบ็น ้าช่องตะแบก พร้อมระบบส่งน ้า
(ปข.28014)

ประจวบฯ เมือง หว้ยทราย 47 PNP 912687 4932 III SI 340,160 1,200 รพช.

189. ฝายน ้าล้นหว้ยทราย ประจวบฯ เมือง หว้ยทราย 47 PNN 742931 5933 III I - 1,600 รพช.

190. ฝายน ้าล้นคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง อา่วนอ้ย 47 PNP 831178 4932 II I - 30,000 รพช.

191. อา่งบา้นหนองน ้าเค็ม ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 48 PNP 823055 4933 I S 140,000 - ชป.

192. อา่งบา้นหนองเกตุ ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 48 PNP 794075 4933 IV SI 150,000 200 ชป.

193. อา่งร่องทศกณัฑ์ ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 48 PNP 767077 4933 IV SI 160,000 200 ชป.

194. อา่งบา้นวังตะเคียน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 48 PNP 721015 4933 IV SI 260,000 200 ชป.

195. อา่งบา้นเขาสูง ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 48 PNP 781060 4933 IV SI 390,000 300 ชป.

196. อา่งหบุผึ ง ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก 47 PNP 745055 4932 IV SI 580,000 546 ชป.

197. อา่งหนองไม้แกน่ ประจวบฯ เมืองประจวบฯ เกาะหลัก - - SI 50,000 5,600 ชป.

198. อา่งคลองหว้าโทน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ คลองวาฬ 48 PNN 742995 4933 IV SI 70,000 1,200 ชป.

199. ฝายคลองหว้าโทน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ คลองวาฬ 48 PNN 803955 4933 III I - 2,500 ชป.

200. ฝายหว้ยคลองวาฬ ประจวบฯ เมืองประจวบฯ คลองวาฬ 48 PNN 868996 4933 I I - - ชป.

201. อา่งเขาคันหอก ประจวบฯ เมืองประจวบฯ คลองวาฬ - - SI 300,000 150 ชป.

202. อา่งบา้นหนิกอง ประจวบฯ เมืองประจวบฯ คลองวาฬ 47 PNN 726985 4932 III SI 250,000 750 ชป.

203. อา่งบา้นหนองปหุลก ประจวบฯ เมืองประจวบฯ บอ่นอก 48 PNP 850277 4934 III SI 690,000 800 ชป.

204. ฝายบอ่นอก ประจวบฯ เมืองประจวบฯ บอ่นอก 48 PNP 850277 4934 III I - 800 ชป.

205. ฝายยบุพริก ประจวบฯ เมืองประจวบฯ บอ่นอก 48 PNP 909223 4933 I I - 1,500 ชป.

206. อา่งสองกะลอน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย 48 PNN 712907 4933 III SI - 1,000 ชป.

207. อา่งทุ่งลานเพลิน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย 48 PNP 665912 4933 III SI 100,000 250 ชป.

208. อา่งหว้ยน ้าโจน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย 47 PNP 720938 4931 III SI 460,000 500 ชป.

209. ฝายหว้ยสองกะลอน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย 48 PNN 712907 4933 III I - 1,000 ชป.

210. อา่งบา้นหว้ยจ้าปา ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย - - SI 40,000 500 ชป.

211. อา่งบา้นหบุผึ ง ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย 47 PNP 745055 4932 IV SI 300,000 2,000 ชป.

212. อา่งช่องตะแบก ประจวบฯ เมืองประจวบฯ หว้ยทราย - - SI 340,000 1,200 ชป.

213. ฝายคลองบางนางรม ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อา่วนอ้ย - - I - - ชป.

214. อา่งเกบ็น ้าบา้นน ้าโจน ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อา่วนอ้ย - - SI 100,000 1,000 ชป.

215. อา่งบา้นชุมนมุมะละกอ ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อา่วนอ้ย 48 PNP 729105 4933 IV SI 460,000 459 ชป.
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216. ฝายคลองหว้ยทราย 2 ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อา่วนอ้ย 48 PNP 799114 4933 IV I - 800 ชป.

217. ฝายคลองหว้ยทราย 1 ประจวบฯ เมืองประจวบฯ อา่วนอ้ย 48 PNP 767109 4933 IV I - 800 ชป.

218. อา่งเขาเต่า ประจวบฯ หวัหนิ หนองแก 47 PPP 67769 4933 IV S 600,000 - ชป.

219. อา่งหว้ยถ ้าดิน 3 ประจวบฯ หวัหนิ หนองพลับ 47 PNP 873872 4934 III SI 40,000 800 ชป.

220. อา่งหว้ยปากง่าม ประจวบฯ หวัหนิ หนองพลับ - - SI 90,000 1,200 ชป.

221. อา่งสองกลอน 2 ประจวบฯ หวัหนิ หนองพลับ 47 PNP 856884 4934 II SI 90,000 1,200 ชป.

222. อา่งเกบ็น ้าหว้ยปากง่าม พร้อมระบบส่งน ้า
(พบ.28012)

ประจวบฯ หวัหนิ หนองพลับ 47 PNP 844912 4934 II SI 206,027 2,500 รพช.

223. อา่งหว้ยพไุทร ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ - - SI 120,000 100 ชป.

224. อา่งหว้ยแหง้ ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ - - SI 190,000 150 ชป.

225. อา่งหว้ยปา่เลา ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ - - SI 2,000,000 2,500 ชป.

226. ฝายหว้ยปา่เลา ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ - - I - 500 ชป.

227. ฝายน ้าล้นยกระดับหว้ยปา่เลาพร้อมระบบ
ส่งน ้า(ปข.28014)

ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ 47 PNP 549850 4834 II I - 1,000 รพช.

228. อา่งเกบ็น ้าหว้ยพไุทร ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ 47 PNP 635901 4934 III SI 117,025 100 รพช.

229. อา่งเกบ็น ้าหว้ยแหง้ พร้อมระบบส่งน ้า
(ปข.28001)

ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ 47 PNP 521851 4934 III SI 185,000 150 รพช.

230. อา่งเกบ็น ้าหว้ยปา่เลา ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ 47 PNP 549850 4934 III SI 2,000,000 3,000 รพช.

231. ฝายน ้าล้นหว้ยปา่เลา ประจวบฯ หวัหนิ หว้ยสัตว์ใหญ่ 47 PNP 534710 4834 II I - 500 รพช.

232. ทอ่ส่งน ้าเผ่ือการประปาไกลกงัวล ประจวบฯ หวัหนิ หวัหนิ - - I - - ชป.

233. อา่งวังขุนพล 2 ประจวบฯ หวัหนิ หนิเหล็กไฟ - - SI 4,800,000 500 ชป.

234. ฝายหว้ยสามพนันาม ประจวบฯ หวัหนิ หนิเหล็กไฟ - - I - - ชป.

235. บอ่เกบ็น ้าหนองเหยีง ประจวบฯ หวัหนิ หนิเหล็กไฟ - - C - - ชป.

236. ฝายน ้าล้นหว้ยสามพนันาม ประจวบฯ หวัหนิ หนิเหล็กไฟ 47 PNP 935937 4934 I - - รพช.

รวมทั้งสิน้ 236 โครงการ 35,279,132 222,125
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