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ลุ่มนํ้าเพชรบุร ี

  

รหสัลุ่มนํ้าหลัก ช่ือลุ่มนํ้าหลัก

19 ลุ่มนํ้าเพชรบุรี

รหสัลุ่มนํ้าย่อย ช่ือลุ่มนํ้าย่อย

1901 แม่นํ้าเพชรบุรี (สายหลัก)

1902 แม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน

1903 ห้วยแม่ประจัน

1904 แม่นํ้าเพชรบุรีตอนล่าง
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ลุ่มน้ําเพชรบุร ี
1.   สภาพภูมิประเทศ 
 ลุ่มนํ้าเพชรบุรีมีพ้ืนที่ลุ่มนํ้าประมาณ 6,254.45 ตร.กม. พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม และราชบุรี ลักษณะลุ่มนํ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวในแนวตะวันตก - ตะวันออก อยู่ระหว่าง 
เส้นรุ้งที่ 12º 30’ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 13º 30’ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 99º 00’ ตะวันออก ถึงเส้นแวง
ที่ 100º 15’ ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มนํ้าแม่กลอง ทิศใต้ติดกับลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ทิศ
ตะวันตกติดกับประเทศพม่า ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยโดยมีแม่นํ้าเพชรบุรีเป็นแม่นํ้าสายหลักของลุ่มนํ้า มี
ต้นกําเนิดที่เทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตกของลุ่มนํ้า บริเวณอําเภอแก่งกระจาน ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่าพ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออก บริเวณอําเภอ
ท่ายาง และมีเทือกเขาเป็นแนวเขาเต้ียๆ ที่ทําให้เกิดที่ราบระหว่างภูเขาทางด้านตะวันตกของลุ่มนํ้าจะเป็น
เทือกเขาสูงซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่นํ้าสาขาสายสําคัญของลุ่มนํ้าเพชรบุรี ถัดเข้ามาทางตอนกลางของลุ่มนํ้าจะ
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้า ซึ่งแม่นํ้าเพชรบุรีจะไหลผ่านอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแก่งกระจานและเข่ือน
เพชร ส่วนพ้ืนที่ตอนล่างทางด้านตะวันออกของลุ่มนํ้ามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีลํานํ้าสายสั้นๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งลํานํ้าส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่นํ้าเพชรบุรีและออกทะเลบริเวณอําเภอบ้านแหลม รวมความ
ยาวลํานํ้า 227 กม. ความจุลํานํ้าประมาณ 250-390 ลบ.ม./วินาที และความลาดชันเฉลี่ยของลํานํ้า (Average 
Slope) ประมาณ 1 : 800 

 นอกจากน้ียังมีลําน้ําสาขาที่สําคัญ 4 สาขา คือ ห้วยแม่ประจันต์ ห้วยผาก ห้วยแม่ประโดน และแม่นํ้า
บางกลอย 

 - แม่นํ้าบางกลอย มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุ่มนํ้า และไหล
ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บริเวณใกล้บ้านห้วยครก อําเภอแก่งกระจาน 

 - ห้วยแม่ประโดน มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มนํ้า ไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่
บ้านประตูผี อําเภอแก่งกระจาน 

 - ห้วยแม่ประจันต์ มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้านเหนือของลุ่มนํ้า ไหลผ่านอําเภอหนองหญ้าปล้อง
มารวมกับแม่นํ้าเพชรบุรีที่บ้านท่าชิก อําเภอท่ายาง 

 - ห้วยผาก มีต้นกําเนิดจากภูเขาอ่างแก้วและภูเขานํ้าหยดทางตอนใต้ของลุ่มนํ้า ไหลมาบรรจบกับ
แม่นํ้าเพชรบุรีบริเวณใกล้บ้านวังมะละกอ 
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศและลํานํ้าสาขาในลุ่มนํ้าเพชรบุรี 

2. ปริมาณน้ําฝน 
 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดนํ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 34 สถานี พบว่า มีเพียง 11 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 
นอกจากน้ี ยังนําค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มนํ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นช้ันนํ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ย
ในลุ่มนํ้าเพชรบุรีด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,110 มิลลิเมตร การกระจายตัวของ
ปริมาณฝนจะเกิดต้ังแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน  

3. ปริมาณน้ําทา่ 
 การประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าเพชรบุรี พบว่า ลุ่มนํ้าเพชรบุรีมีปริมาณนํ้าท่ารายปี เฉลี่ย 2,683 
ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

4. สภาพปัญหาการขาดแคลนนํ้า 

 ปัญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแล้งส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและเกิดสภาวะฝน
ทิ้งช่วงที่ติดต่อกันยาวนานในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ประกอบกับระบบนิเวศของลุ่มนํ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจาก 
การขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมท้ังการขยายพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน ทําให้มีความต้องการนํ้าจืดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทําให้เกิดการขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้ง ขณะที่
ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าต้นทุนมีจํากัด อ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 
และขนาดเล็กฝายตามลํานํ้า หนองบึง ธรรมชาติ และสระเก็บนํ้าที่มีอยู่ยังไม่สามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ได้อย่าง
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เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม แหล่งเก็บกักนํ้าและแหล่ง
นํ้าธรรมชาติที่มีอยู่เกิดการต้ืนเขินไม่สามารถเก็บกักนํ้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และวิถีชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า จากผลการทบทวนศึกษารายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผน
รวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์), กรม
ทรัพยากรน้ํา สิงหาคม 2549 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนนํ้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรี พบว่า  
การขาดแคลนนํ้าดิบเพ่ือการอุปโภคบริโภคของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจําในทุกฤดูหนาว
ต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งนํ้า หรือแม้แต่พ้ืนที่ในเขตชลประทานเองหากม ี
การใช้นํ้ามากเกินปริมาณที่เก็บกักไว้ได้ ก็อาจเกิดภาวะการขาดแคลนนํ้าได้เช่นกัน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาภัย
แล้งซึ่งเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน (พ้ืนที่เกษตรนํ้าฝน) 
ซึ่งไม่มีแหล่งนํ้าที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะที่เกิดภัยแล้ง 

 4.1 สภาพปัญหา 
 จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม-
พฤษภาคมของทุกปี เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศร้อนทําให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นทั่วไป ประกอบกับปริมาณนํ้าใน
อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ลดน้อยลง แต่ในพ้ืนที่มีความต้องการนํ้าเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน 
เช่น ด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยาทําให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนนํ้าขึ้นในทุกอําเภอของจังหวัด การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตของราษฎร เน่ืองจากทําให้พ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตการเกษตรลด
น้อยลง นอกจากน้ียังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

 4.2 สาเหตุ 
 ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ศึกษาที่เกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ทําให้ขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตรในทุกพ้ืนที่ที่เป็นเกษตรนํ้าฝน และขาดแคลนนํ้าดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา มีสาเหตุมาจาก 

 1) ปริมาณฝนที่ตกลงในพ้ืนที่มีปริมาณน้อยเน่ืองจากอยู่ในเขตอับฝน 

 2) พ้ืนที่ป่าไม้ทรุดโทรมมากขึ้น 

 3) ลักษณะพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชัน ความยาวลํานํ้าสั้น เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว 

 4) สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มนํ้า ลําห้วย ลําคลองต่างๆ จึงมักเหือดแห้งในฤดูแล้ง 

 5) หลายหมู่บ้านไม่มีแหล่งนํ้าดิบที่มีคุณภาพพอที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ เช่น นํ้าบาดาลม ี
     รสกร่อย 

 6) ศักยภาพนํ้าใต้ดินมีขีดจํากัด ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการความต้องการ
     นํ้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 

 8) ความต้องการนํ้าในด้านอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญเติบโตมีมาก 
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 9) ความต้องการนํ้าในเขตชลประทานมีมากเกินกว่าปริมาณนํ้าที่เก็บกักไว้ได้ พ้ืนที่การเกษตรที่อยู่
     นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุนที่มากพอ 

 4.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเพชรบุรีที่มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูงอยู่บริเวณด้านตะวันออกของลุ่มนํ้าสาขาห้วยแม่
ประจันต์ และด้านตะวันออกของลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าเพชรบุรีตอนบน 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 5.1 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่ทําให้การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคหมด
ไปโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากแหล่งนํ้าสําหรับผลิตประปายังขาดความมั่นคงของการมีนํ้าตลอดปี ดังน้ันการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ควรเสริมความม่ันคงของแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วยการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ โดยรัฐให้
การสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบประปาได้ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่สร้างผู้ประกอบ
ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา 
 5.2 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
 พ้ืนที่ศึกษามีขอ้จํากัดในการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ได้พัฒนาใน
ลุ่มนํ้าสาขาแมนํ้่าเพชรบุรีตอนบนแล้ว ส่วนแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กยังพอมีศักยภาพในการ
พัฒนาได้บ้างแต่ไม่มากและอาจมีอุปสรรคในการพัฒนาและเวนคืนที่ดิน การแก้ไข มีดังน้ี 
 - ควรเน้นจัดการด้านความต้องการนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การขุดสระ เก็บกักนํ้าในพ้ืนที่
ของเกษตรกรและที่สาธารณะ และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ่รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
นอกภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 - พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเพ่ิมความจุเก็บกักของอ่างเก็บนํ้าแก่ง
กระจาน ทั้งน้ี การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานจะต้องคํานึงถึงศักยภาพที่ลุ่มนํ้าสามารถรองรับได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
แย่งนํ้ากันกับกิจกรรมการใช้นํ้าที่มีอยู่เดิม 
 - ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน ความเหมาะสมของ
ดิน และความต้องการของตลาดภายในและภายนอก โดยเฉพาะความต้องการด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาสงู โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 
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รูปที่ 2  แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง กลาง ตํ่า ลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
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แผนงานพฒันาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
แผนระยะเร่งด่วนปี 2562  
โครงการขนาดเล็ก 25 แห่ง ความจุ 12.1 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 14,700 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 

1 ฝายบ้านมะขามโพรง พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.05 1,250 40.0000

2 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านนากรวย พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 15.0000

3 ฝายบ้านหนองมะกอก วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.05 1,250 47.5000

4 ระบบท่อส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ (ระยะท่ี 2) ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 1.3 1,100 17.0000

5 ประตรูะบายน้ําคลองบ้านนา หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 19 1901 36.7500

6 แก้มลิงหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 19 1904 0.01 100 7.0000

7 ปรับปรุงระบบกระจายน้ํา ดอนขุนห้วย 1 ดอนขุนห้วย ชะอํา เพชรบุรี 19 1901 0.81 2,500 20.0000

8 ประตรูะบายน้ําคลองระบายน้ํา D.5 พร้อมอาคารประกอบ หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี 19 1904 21.5000

9 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้บ้านกลัดหลวง (ระยะท่ี 2) กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 19 10.0000

10 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยสามเขา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 19 1902 8.3 2,220 35.0000

11 ปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําวังยาว ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 19 1904 1,105 20.0000

12 ฝายเก็บกักน้ําห้วยตะแกะ ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 19 1902 0.03 275 16.4500

13 งานก่อสร้างอาคารประกอบในคลองระบายน้ํา D.8 ปึกเตยีน ท่ายาง เพชรบุรี 19 1904 30.7000

14 ฝายทดนํ้าลําห้วยเซาะยาง ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 19 15.0000

15 ประตรูะบายน้ํา.บางขุนไทร บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 19 1901 55.0000

16 ประตรูะบายน้ําบางลําพู บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 19 1901 25.0000

17 ประตรูะบายน้ําคลองนํ้าเช่ียว บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 19 1901 25.0000

18 ประตรูะบายน้ําปลายคลองระบายน้ํา D.25 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 19 1901 25.0000

19 ประตรูะบายน้ําคลองบางจาก บางจาก เมือง เพชรบุรี 19 1901 85.0000

20 แก้มลิงกํานันใยพร้อมอาคารประกอบ ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.05 200 7.0000

21 อ่างเก็บนํ้าบ้านพนุ้ําร้อน ยางนํ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.37 1,000 33.7440

22 อ่างเก็บนํ้าห้วยสระส่ีมมุ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 1 2,500 60.0000

23 อาคารบังคบัน้ําห้วยสีดอพร้อมระบบส่งนํ้า หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.04 1,200 28.3540

24 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 25.0000

25 เข่ือนป้องกันการกัดเซาะตล่ิง ลําห้วยแม่ประจันต ์(บ้านหนองไผ่) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1904 50.0000

รวม 12.01 14,700 750.9980

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ความจเุพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ

   ล
ําด

ับที่

ตําบล อาํเภอ จงัหวัด

ลุ่มนํ้า
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แผนระยะสัน้ปี 2563-2565 โครงการกลาง 4 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 65 แห่ง  
ความจุ 8.53 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 39,870 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
 

1 ฝายบ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.03 15.0000

2
ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําแม่คะเมย ระยะท่ี 3 พร้อมเพิม่
ประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายนํ้า

แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.03 20.0000

3 อ่างเก็บนํ้าเขาภิรมย์พร้อมระบบส่งน้ํา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 1.4 70.0000

4 อ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ํา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 1.54 60.0000

5 อ่างเก็บนํ้าหนองมะกรูดพร้อมระบบส่งน้ํา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.5 50.0000

6 ฝายบ้านห้วยกวางจริง พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.03 74.4000

7 ฝายบ้านหนองบัว พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.1 15.0000

8 อ่างเก็บนํ้าบ้านหนองโรงพร้อมระบบส่งนํ้า (ระยะท่ี 2) พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

9 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านคลองหมู่ 6 พสุวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902   -  1,050 30.0000

10 ระบบท่อส่งน้ําแก่งกระจาน - พสุวรรค์ วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.05 80.0000

11 อาคารบังคบัน้ําบ้านหนองมะกอก วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1901 25.0000

12
ระบบส่งนํ้าพร้อมเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอ่างเก็บน้ํา
บ้านซ่อง

วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 40.0000

13 อาคารบังคบัน้ําห้วยช่องในรอน วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.025 25.0000

14 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้ ม.7 สระยานนท์พร้อมระบบส่งน้ํา วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 25.0000

15 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยสําโหรง สองพีน่้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 13.0000

16 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยสามยอด ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 900 10.0000

17 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยสามยอด ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 900 10.0000

18 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยหินลาด ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1903 0.05 20.0000

19 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําบ้านดา่นโง ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 13.0000

20 อ่างเก็บนํ้าซอยพพุลูพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

21 ฝายห้วยยายโปง ห้วยแม่เพยีง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 25.0000

22 ประตรูะบายน้ําคลองบางสามแพรก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 19 1901 0.04 20.0000

23 ปรับปรุงระบบกระจายน้ําในพืน้ท่ีโครงการฯหุบกะพง เขาใหญ่ ชะอํา เพชรบุรี 19 1904   -  2,000 15.0000

24 ระบบสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านเขาโป่ง เขาใหญ่ ชะอํา เพชรบุรี 19 1904   -    -  35.0000

25 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหนองยาว เขาใหญ่ ชะอํา เพชรบุรี 19 1904   -    -  30.0000

26 แก้มลิงสถานเสาวภา ไร่ใหม่พฒันา ชะอํา เพชรบุรี 19 1904 5.0000

27 อ่างเก็บนํ้าบ้านพสุวรรคพ์ร้อมระบบส่งน้ํา (ระยะท่ี 2) เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

28 งานปรับปรุงอาคารรับน้ําและท้ิงนํ้า พร้อมระบบบึงกระจับ ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 19 1904 1.1 10.0000

29 เข่ือนป้องกันตล่ิงวัดท่ากระเทียม (วังขุนดา่น) บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 19 1901 30.0000

30 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านหลังเนิน วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 19 25.0000

31 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้สระยานนท์พร้อมระบบส่งน้ํา วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 19 25.0000

32 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านหนองหว้าพร้อมระบบส่งน้ํา วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 19 25.0000

33 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านวังไคร้ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 19 25.0000

34 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านท่าหัวลบ วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 19 1903   -   2,400 35.0000

35 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้บ้านโป่งตาเพชรพร้อมระบบส่งนํ้า วังจันทร์ ท่ายาง เพชรบุรี 19 25.0000

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)ย่อย

ความจเุพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ
หลัก   ล

ําด
ับที่

ตําบล อาํเภอ จงัหวัด

ลุ่มนํ้า



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 

36 โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพืน้ท่ีลุ่มน้ํา
เพชรบุรี (อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)

ท่ายาง,ท่าคอย,
ท่าลาบ

ท่ายาง,บ้านลาด,
ชะอํา,เมือง,
บ้านแหลม

เพชรบุรี 19 1904 2,302.9655

37 อ่างเก็บนํ้าห้วยหิน-เขาแดน่พร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี 19 1904 0.15 25.0000

38 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําบ้านพตุมูพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 19 1903   -   520 22.0000

39 ฝายทดนํ้าหนองไก่เถ่ือน ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 19 1902 0.1 10.0000

40 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําบ้านหนองไก่เถ่ือน ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 19 1904 20.0000

41 งานปรับปรุงไซฟอ่นคลองส่งน้ํา 1 ขวา-3 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่ 3 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 19 1904 3,000 10.0000

42 ฝายบ้านวังซอ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 15.0000

43 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําบ้านวังหิน (ระยะท่ี 2) ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903   -   1,800 3.0000

44 ฝายโปร่งหลอก ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.03 20.0000

45 ฝายเหมืองฉัตร ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.03 20.0000

46 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยวังหิน ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 20.0000

47 อ่างเก็บนํ้าบ้านพสุะแกพร้อมระบบส่งน้ํา (ระยะท่ี 2) ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

48 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําล้ินช้างพร้อมระบบส่งน้ํา ยางนํ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.1   -   23.0000

49 อ่างเก็บนํ้าห้วยพพุลูพร้อมระบบส่งน้ํา ยางนํ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.42 40.0000

50 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําพกุระท้อนพร้อมระบบส่งน้ํา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903   -   22.0000

51 ระบบส่งนํ้าห้วยพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.05 18.0000

52 ฝายลําห้วยพบุอน หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.1   -   7.0000

53 ฝายลําห้วยพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.1 20.0000

54 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําพกุระท้อน หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 15.0000

55 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903   -   13.0000

56 ฝายบ้านเนินขมิ้น หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 20.0000

57 ฝายบ้านพไุทร หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 15.0000

58 อ่างเก็บนํ้าห้วยสระส่ีมุมพร้อมระบบส่งน้ํา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.15 50.0000

59 อ่างเก็บนํ้าห้วยหนองใหญ่พร้อมระบบส่งน้ํา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.15 30.0000

60
เพิม่ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําและระบายน้ําเข่ือนแม่ประจันต ์
(ระยะท่ี 4 )

หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1904 100.0000

61 ฝายห้วยทุ่งแฝก ยางนํ้ากลัดใต ้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.025 25.0000

รวม 6.99 12,570.00 3,911.3655

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)ย่อย

ความจเุพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ
หลัก   ล

ําด
ับที่

ตําบล อาํเภอ จงัหวัด

ลุ่มนํ้า

1 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ําและอาคาร
ประกอบ

ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 19 1903 0.0000

2 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันต์ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.00 14,400.00 878.1380

3 พฒันาลุ่มน้ําห้วยแม่ประจันตต์อนล่าง พสุวรรค,์วัง
จันทร์,วังไคร้

แก่งกระจาน
,ท่ายาง

เพชรบุรี 19 1903 0.00 11,400.00 300.0000

4 อ่างเก็บนํ้าลําห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ํา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 1.54 1,500.00 800.0000
รวม 1.54 27,300.00 1,978.1380

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ

   ล
ําด

ับที่  ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

หลัก ย่อย
พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ( รหัสลุ่มน้ํา 19 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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แผนระยะกลางปี 2566-2570 โครงการกลาง 1 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 39 แห่ง  
ความจุ 4.92 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 7,500 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 

1 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยหินขาวพร้อมระบบส่งน้ํา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 25.0000

2 อาคารบังคบันํ้าห้วยหนองเกตพุร้อมระบบส่งนํ้า แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 20.0000

3 อาคารบังคบันํ้าลําตะเคยีน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 20.0000

4 อาคารบังคบันํ้าหุบตากลํ่า แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 20.0000

5 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยป่าแดง ป่าเดง็ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 20.0000

6 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าหุบป่ากล้วยพร้อมระบบส่งนํ้า แม่คะเมย แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 25.0000

7 ฝายทดนํ้าพร้อมสูบน้ําดว้ยไฟฟา้หนองมะกอก วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1901 0.025 25.0000

8 อ่างเก็บน้ําห้วยหินลาดพร้อมระบบส่งน้ํา (ระยะท่ี 2) ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

9 อ่างเก็บน้ําห้วยช้างลอยเดยีว ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

10 อ่างเก็บน้ําเขาตะแครงพร้อมระบบส่งน้ํา ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

11 อ่างเก็บน้ําห้วยตะแบกพร้อมระบบส่งน้ํา (ระยะท่ี 2) ห้วยแม่เพยีง แก่งกระจาน เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

12 ประตรูะบายน้ําบ้านสระพงั (ทางลอดใตส้ะพานสระพงั) เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 19 1901 0.05 25.0000

13 ประตรูะบายน้ําคลองขวาง เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 19 1901 0.01 300 30.0000

14 อ่างเก็บน้ําห้วยพนุ้อยพร้อมระบบส่งนํ้า (ระยะท่ี 2) ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 19 1904 0.15 30.0000

15 อ่างเก็บน้ําอู่ตะเภา ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 19 1901 0.15 25.0000

16 อ่างเก็บน้ําเขาพระ ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 19 1903 0.15 25.0000

17 ฝายบ้านไร่บน เขาใหญ่ ชะอํา เพชรบุรี 19 1904 0.025 25.0000

18 แก้มลิงคลองส่งนํ้า 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม่) พร้อมอาคารประ ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 19 5,000 8.0000

19 ฝายทดนํ้าสันแรด หนองศาลา ชะอํา เพชรบุรี 19 1904 0.03 20.0000

20 แก้มลิงห้วยตาเก็บพร้อมอาคารประกอบ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 19 1904 0.03 20.0000

21 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยหินเพลิง เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 19 1903 10.0000

22 อาคารบังคบันํ้าห้วยตาเทียบ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 19 20.0000

23 ฝายคลองห้วยยาง ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 19 1904 0.03 20.0000

24 แก้มลิงซอย 1 บ้านโป่งเกตุ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 19 15.0000

25 แก้มลิงซอย 10 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 19 15.0000

26 งานปรับปรุง ปตร.ปากคลองธรรมชาตโิพพระ - บางแก้ว โครงการ ช่องสะแก เมือง เพชรบุรี 19 1904 5.0000

27 แก้มลิงบ้านหัวร้ัง ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19 1901 0.4 100 3.0000

28 ประตรูะบายน้ําหนองจอก ดอนยาง เมือง เพชรบุรี 19 1901 0.25 100 20.0000

29 อ่างเก็บน้ําบ้านมะคา่งอพร้อมระบบส่งน้ํา (ระยะท่ี 2) ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.15 30.0000

30 อ่างเก็บน้ําห้วยพตุนีเขา ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 30.0000

31 อาคารบังคบันํ้าห้วยป้าเงิน ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.025 25.0000

32 อาคารบังคบันํ้ายางห้าหลุม ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.025 25.0000

33 อาคารอัดนํ้าเหมืองฉัตรพร้อมระบบส่งนํ้า ยางน้ํากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1902 0.025 25.0000

34 ฝายห้วยเกษม ยางนํ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 20.0000

35 อ่างเก็บน้ําอุโมงคห้์า ยางนํ้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1901 0.15 25.0000

36 ระบบผันน้ําแม่น้ําเพชรบุรี-อ่างเก็บนํ้าห้วยมงคล หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1904 0.03 25.0000

37 ฝายชะลอน้ําบ้านจะโปรง (ลําห้วยแม่ประจันต)์ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.03 30.0000

38 ฝายวังแปป หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 0.025 25.0000

39 แก้มลิงอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ประจันต์ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 20.0000

รวม 2.42 5,500 871.0000

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ

   ล
ําด

ับที่

ตําบล อาํเภอ จงัหวัด พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)ย่อย

ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)หลัก

ลุ่มนํ้า



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าเพชรบุรี ( รหัสลุ่มน้ํา 19 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 
 

 

1 อ่างเก็บน้ําสระส่ีมุม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 19 1903 2.50 2,000 0.00
รวม 2.50 2,000 0.00

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)

ลุ่มนํ้า

หลัก ย่อย
พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด


