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รหสัลุ่มนํ้าหลัก ชื่อลุ่มนํ้าหลัก
20 ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์
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2002 คลองเขาแดง
2003 คลองกุย
2004 ชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์
2005 คลองบางสะพานใหญ่
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ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขนัธ ์

1.   สภาพภูมิประเทศ 
 ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมทั้งหมด 7,097.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
4,435,825 ไร่ อยู่บริเวณท่ีแคบที่สุดทางเหนือแหลมมลายูระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 º 50’ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่  
12º 45’ เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 99º 00’ ตะวันออก ถึง เส้นแวงที่ 100º 00’ ตะวันออก มีลักษณะลุ่ม
นํ้าเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาว ต้ังอยู่ในส่วนใต้สุดของภาคตะวันตกของประเทศไทย และอยู่ในส่วนที่แคบ
ที่สุดของประเทศไทย คือ บริเวณตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กว้างเพียง 12 กิโลเมตรเท่าน้ัน
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือติดกับลุ่มนํ้าเพชรบุรี 
ทิศใต้ติดกับลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย และ ทิศตะวันตกติดกับเขตชายแดน
พม่า 

 ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ต้ังอยู่ระหว่างเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านตะวันตกและอ่าวไทย
ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันตกสุดจะเป็นเทือกเขา ซึ่งเป็นต้นนํ้าของลํานํ้าต่างๆ ถัดเข้ามาทางตะวันออก
จะเป็นพ้ืนที่แบบเชิงเขาถึงลูกคลื่นลอนชัน ยาวไปตามแนวเหนือ-ใต้ ต่อมาจะมีลักษณะพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอน
ชันถึงลอนลาด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้า ประกอบไปด้วยพ้ืนที่แบบที่ราบเชิงเขา หรือพ้ืนที่แบบเนิน
ตะกอนรูปพัดติดต่อกัน ยาวไปตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้สุดของลุ่มนํ้ามีภูเขาโดดกระจายเป็นหย่อมๆ ด้าน
ตะวันออกสุดจะเป็นพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นแถบยาวแคบๆ จากอําเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และอีกช่วงหน่ึงที่บริเวณอําเภอบางสะพาน ชายฝั่งทะเลของลุ่มนํ้าส่วนใหญ่เป็นหาดโคลน
หรือทรายปนโคลนมีบางแห่งเป็นหาดทราย เช่น หาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และหาดอ่าวมะนาว 
เป็นต้น บริเวณที่เป็นหาดโคลนน้ีแต่เดิมมีสภาพป่าชายเลนอยู่อย่างหนาแน่น แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกและเปลี่ยน
สภาพเป็นนากุ้งและฟาร์มเลี้ยงหอยแครงเป็นจ้านวนมาก 

2. ปริมาณน้ําฝน 
 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวัดนํ้าฝนที่รวบรวมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 44 สถานี พบว่า มีเพียง 8 สถานี ที่มีช่วงเวลาของการจดบันทึกข้อมูลค่าปริมาณฝนรายเดือน
เฉลี่ยของแต่ละสถานีครบตลอดทั้งปี และมีช่วงเวลาการเก็บมากกว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2497-2548 
นอกจากน้ียังนําค่าปริมาณฝนจากสถานีข้างเคียงของลุ่มนํ้ามาร่วมวิเคราะห์เส้นช้ันนํ้าฝนและปริมาณฝนเฉลี่ย
ในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี 1,117 มิลลิเมตร 
การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดต้ังแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม 
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รูปที่ 1 สภาพภูมิประเทศและลํานํ้าสาขาในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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3. ปริมาณน้ําทา่ 
 การประเมินปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,727 ล้าน ลบ.ม. และมีการกระจายรายเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

4. สภาพปัญหาการขาดแคลนนํ้า 

 การขาดแคลนนํ้าดิบเพ่ือการอุปโภคบริโภคของลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ประจําในทุกฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งนํ้า หรือแม้แต่พ้ืนที่ในเขต
ชลประทานเองหากมีการใช้นํ้ามากเกินปริมาณท่ีเก็บกักไว้ได้ ก็อาจเกิดภาวะการขาดแคลนนํ้าได้เช่นกัน
นอกจากน้ีในพ้ืนที่ศึกษายังมีปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรนอก
เขตชลประทาน (พ้ืนที่เกษตรนํ้าฝน) ซึ่งไม่มีแหล่งนํ้าที่มั่นคงมาสนับสนุนในภาวะที่เกิดภัยแล้ง มีสภาพปัญหา
การขาดแคลนนํ้า ดังน้ี 

 4.1 สภาพปัญหา 
 ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ประสบกับภาวะภัยแล้งอยู่เสมอในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม
ของทุกปี เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศร้อนทําให้เกิดความแห้งแล้งขึ้นทั่วไป ประกอบกับปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้า
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ลดน้อยลง แต่ในพ้ืนที่มีความต้องการน้ําเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน เช่น ด้าน
การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ทําให้เกิดปัญหา 
การขาดแคลนนํ้าขึ้นในทุกอําเภอของจังหวัด การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการดํารงชีวิตของราษฎร เน่ืองจากทําให้พ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง
นอกจากน้ี ยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

 4.2 สาเหตุ 
 ความแห้งแล้งของลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ที่เกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อนทําให้ขาด
แคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรในทุกพ้ืนที่ที่เป็นเกษตรนํ้าฝน และขาดแคลนนํ้าดิบเพ่ือผลิตนํ้าประปา มีสาเหตุมาจาก 

 1) ปริมาณฝนที่ตกลงในพ้ืนที่มีปริมาณน้อยเน่ืองจากอยู่ในเขตอับฝน 

 2) พ้ืนที่ป่าไม้ทรุดโทรมมากขึ้น 

 3) ลักษณะพ้ืนที่ค่อนข้างลาดชัน ความยาวลํานํ้าสั้น เมื่อฝนตกลงมาจึงไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว 

 4) สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มนํ้า ล้าห้วย ลําคลองต่างๆ จึงมักเหือดแห้งในฤดูแล้ง 

 5) หลายหมู่บ้านไม่มีแหล่งน้าดิบที่มีคุณภาพพอที่จะสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ เช่น นํ้าบาดาลมีรสกร่อย 

 6) ศักยภาพนํ้าใต้ดินมีขีดจํากัด ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการ 

 7) ความต้องการนํ้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
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 8) ความต้องการน้ําในด้านอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญเติบโตมีมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กในเขต
     อําเภอบางสะพาน 

 9) ความต้องการนํ้าในเขตชลประทานมีมากเกินกว่าปริมาณนํ้าที่เก็บกักไว้ได้ พ้ืนที่การเกษตรที่อยู่
     นอกเขตชลประทานไม่มีแหล่งนํ้าต้นทุนที่มากพอ 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 5.1 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 การก่อสร้างระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่ทําให้การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคหมด
ไปโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากแหล่งนํ้าสําหรับผลิตประปายังขาดความมั่นคงของการมีนํ้าตลอดปี ดังน้ันการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ควรเสริมความม่ันคงของแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคควบคู่กันไปด้วย 

 การบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดจ้างบริษัทเอกชน
ดําเนินการ โดยรัฐให้การสนับสนุนการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถใน 
การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบประปาได้ และส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่สร้างผู้ประกอบในการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบประปา 

 5.2 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
 พ้ืนที่ลุ่มนํ้ามีข้อจ้ากัดในการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร โดยแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ได้พัฒนาใน
ลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าปราณบุรีไปแล้ว ส่วนแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดกลางและขนาดเล็กยังพอมีศักยภาพในการพัฒนา
ได้บ้างแต่ไม่มากและอาจมีอุปสรรคในการพัฒนาและเวนคืนที่ดิน แนวทางการแก้ไข มีดังน้ี 

 - ควรเน้นจัดการด้านความต้องการนํ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้า การขุดสระเก็บกักน้าในพ้ืนที่
ของเกษตรกรและที่สาธารณะ และการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการ ส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ 
นอกภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเน้นในลุ่มนํ้าสาขาชายฝั่งทะเล ประจวบคีรีขันธ์ 

 - พัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้าตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเพ่ิมความจุเก็บกักของอ่างเก็บนํ้า 
ปราณบุรี ทั้งน้ี การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานจะต้องคํานึงถึงศักยภาพที่ลุ่มนํ้าสามารถรองรับได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
แย่งนํ้ากันกับกิจกรรมการใช้นํ้าที่มีอยู่เดิม 

 - ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณฝน ความเหมาะสมของ
ดิน และความต้องการของตลาดภายในและภายนอก โดยเฉพาะความต้องการด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้ังแต่อําเภอหัวหินลงไปถึงอําเภอกุยบุรี 
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รูปที่ 2  แผนทีแ่สดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งสูง กลาง ตํ่า ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 
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แผนงานพฒันาแหล่งน้ํา– เพื่อบรรเทาปญัหาภัยแล้ง 
แผนระยะเร่งด่วนปี 2562 โครงการกลาง 2 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 34 แห่ง  
ความจุ 2.43 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 20,530 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 

1 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าเขาคนัหอก(สนับสนุนเปิดดา่นสิงขร) คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.15 40.0000

2 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าบ้านไทรงาม หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 6.5000

3
ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าคลองช่องลม อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ

เขาล้าน ทับสะแก ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 10.0000

4
จัดหาแหล่งนํ้าเพือ่ผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการช่ังหัวมัน 
ตามพระราชดําริ  แห่งท่ี 3  (ระยะท่ี 2)

หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.15 30.0000

5 อาคารบังคบัน้ําคลองสามแยกห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 7.7500

6 ฝายทดนํ้าบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบฯ ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 30.0000

7 อ่างเก็บนํ้าห้วยหนองกระชิดพร้อมระบบส่งน้ํา ระยะท่ี 2 ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2002 0.16 200 17.0000

8 อาคารบังคบัน้ําลองบางช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.02 550 20.0000

9 อาคารบังคบัน้ําคลองยางขวาง ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.02 600 20.0000

10 อาคารบังคบัน้ําบ้านดงไม้งามพร้อมระบบส่งนํ้า ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.1 100 13.0000

11 อาคารบังคบัน้ําบ้านแพรกตะลุย เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.031 500 12.0000

12 อาคารบังคบัน้ําบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.04 500 10.0000

13 ก่อสร้างระบบส่งนํ้าสนับสนุนแปลงใหญ่มะพร้าวอําเภอกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 30.0000

14 แก้มลิงบ้านอานันท์ ( ในวัดอานันท์ ) ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.05 4.0000

15 แก้มลิงชุมชนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.07 8.0000

16 แก้มลิงหนองตะเคยีนพร้อมอาคารประกอบ ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.6 35.0000

17 แก้มลิงหนองกํามะเสาพร้อมอาคารประกอบ ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.66 5.0000

18
แก้มลิงแม่นํ้าปราณบุรี(บริเวณคา่ยธนะรัชต)์ พร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะท่ี 2

เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.12 30.0000

19
อาคารป้องกันการเซาะตล่ิงแม่นํ้าปราณบุรี (บริเวณท่าเสดจ็ 
คา่ยธนะรัตน์)

เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 18.0000

20 อาคารบังคบัน้ําห้วยเข้ พงศป์ระศาสน์ บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.02 16.0000

21 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าโป่งสามสิบ ทองมงคล บางสะพาน  ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 60.0000

22 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าบ้านวังนํ้าเขียว ร่อนทอง บางสะพาน  ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.21 47.0000

23 ปรับปรุงฝายทดนํ้าห้วยลึก อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ร่อนทอง บางสะพาน  ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.02 30.0000

24 เข่ือนป้องกันการกัดเซาะตล่ิงฝายหนองกระโดนพร้อมขุดลอก ธงชัย บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 41.6100

25 เข่ือนป้องกันการกัดเซาะตล่ิงฝายน้ําล้นคลองกรูดพร้อมขุดลอก ธงชัย บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 38.8900

26 ก่อสร้างฝายทดนํ้าบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 31.1920

27 ก่อสร้างฝายทดนํ้าบ้านห้วยไก่ตอ่ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 24.6000

28 ระบบระบายนํ้าคลองส่งน้ําสายซอย 44 ซ้าย สามกระทาย กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.01 8,000 35.0000

29
สร้างอาคารบังคบันํ้า  กม.3+078 คลองระบายนํ้า D8 - 4L 
(หนองเตาปูน)

กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 1,730 3.5000

30
ระบบระบายนํ้าคลองส่งน้ําสายใหญ่ ฝ่ายส่งนํ้าและบํารุงรักษาท่ี
 3

ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 20.0000

31 ระบบระบายนํ้าคลองระบายน้ํา D8 ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 20.0000

32 อาคารบังคบัน้ําบ้านดอนยายหนู พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 20.0000

33 ระบบระบายนํ้าคลองระบายน้ํา D4 ศลิาลอย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 350 25.0000

34 ก่อสร้างทางระบายน้ําท่วมขังบริเวณหมู่6 หาดขาม หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 8.0000

รวม 2.431 12,530 767.0420

ลุ่มนํ้า
 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น

(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ี
ชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ฝายบ้านวังสาหร่ายพร้อมระบบส่งนํ้า บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.00 2,500 120.0000 

2 พฒันาแหล่งนํ้าในพืน้ท่ีตําบลนาหูกวาง นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.00 5,500 100.0000 

รวม 0.00 8,000 220.0000 

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้าง
ท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย
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แผนระยะสัน้ปี 2563-2565 โครงการกลาง 9 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 51 แห่ง  
ความจุ 146.565 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 85,561 ไร ่
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 

1 ฝายบ้านกุยบุรีพร้อมระบบส่งนํ้า กุยบุรี กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 0.04 20.0000
2 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ําบ้านย่านซ่ือ หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 3,000 2.0000

3 อ่างเก็บน้ําบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 0.5 1,200 40.0000

4 อ่างเก็บน้ําบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 0.36 40.0000

5 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2003 30.0000

6 อ่างเก็บน้ําคลองน้ําดําพร้อมระบบส่งน้ํา นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.97 600 97.0000

7 อ่างเก็บน้ําบ้านหินเทินพร้อมระบบส่งน้ํา แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.25 50.0000

8 อ่างเก็บน้ําห้วยยางแพรกซ้ายพร้อมระบบส่งนํ้า ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.6 50.0000

9 อาคารบังคบัน้ําคลองยายมาก กําเนิดนพคณุ บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 8.0000

10 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ํามรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 18.0000

11 อ่างเก็บน้ําซอยสามพีน้่องพร้อมระบบส่งน้ํา ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 1.2 35.0000

12 ฝายคลองทอง ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 29.7000

13 อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งเชือกพร้อมระบบส่งน้ํา ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.42 1,000 50.0000

14 อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งเชือกพร้อมระบบส่งน้ํา ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.36 30.0000

15 ฝายเนินกรวด ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 26.8000

16 อาคารบังคบัน้ําบ้านเขาดนิ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 10.0000

17 อาคารบังคบัน้ําบ้านเขาดนิ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 8.8000

18 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.05 25.0000

19 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 40.0000

20 ระบบส่งน้ําสระพรุในขัน ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.03 7.0000

21 อ่างเก็บน้ําบ้านปากกลิพร้อมระบบส่งน้ํา ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.12 20.0000

22 ระบบส่งน้ําและเพิม่ประสิทธิภาพการเก็บกักฝายคลองลําชู ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.25 25.0000

23 ฝายทดน้ําคลองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.03 20.0000

24 ฝายทดน้ําคา่ยธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

25 เข่ือนป้องกันการกัดเซาะตล่ิงคา่ยธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 20.0000

26 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้ําบ้านวังวนชลประทาน หนองตาแตม้ ปราณบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2002 20.0000

27 ระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําร่องทศกัณฑ์ เกาะหลัก เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 30.0000

28 อ่างเก็บน้ําหุบยายโฉมพร้อมระบบส่งนํ้า เกาะหลัก เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.5 30.0000

29 สร้างอาคารบังคบัน้ําฝายห้วยคอกช้าง บ่อนอก เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 189 5.0000

30 อ่างเก็บน้ําหุบตาวัน อ่าวน้อย เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.4 30.0000

31 อ่างเก็บน้ําหุบตาวัน อ่าวน้อย เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.36 40.0000

32 ฝายบ้านห้วยยายเอม อ่าวน้อย เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0.03 20.0000

33 ปรับปรุงอ่างฯ ห้วยหนองคาง ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2002 1,800 8.0000

34 ฝายบ้านป่าหมาก ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2002 25.0000

35 ปรับปรุงอ่างฯ หนองหญ้าปล้อง ศลิาลอย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2002 0.05 500 7.5000

36 ระบบระบายน้ําคลองระบายน้ํา D3 ศลิาลอย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 350 25.0000

37 อาคารบังคบัน้ําบ้านเขาเสวยราชย์ ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 1,000 42.5000

38 อาคารบังคบัน้ําห้วยสามพนันามหมู่ท่ี 3 ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 300 10.0000

39 ฝายห้วยไคร้พร้อมระบบส่งน้ํา บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.05 1,250 40.0000

40 ฝายยกบัตพร้อมระบบส่งน้ํา บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.03 30.0000

ลุ่มนํ้า  ความจท่ีุ
เพ่ิมขึ้น

(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ( รหัสลุ่มน้ํา 20 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

41 ระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําลําห้วยยาง บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.25 20.0000

42 อ่างเก็บนํ้าบ้านเนินทรายพร้อมระบบส่งนํ้า บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.12 30.0000

43 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยกระชิด หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.05 500 6.5000

44 ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าหนองคูต่อนล่าง หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.08 1,500 6.5000

45 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําอ่างเก็บนํ้าห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 5,600 20.0000

46 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยไทรงาม-หนองกระทุ่ม (อันเน่ือ หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 250 6.0000

47 อ่างเก็บนํ้าหนองคู ่(ตอนบน) หนองพลับ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.23 30.0000

48 ฝายหุบเสือดํา ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 0.03 15.0000

49 สถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟา้อ่างเก็บนํ้าพไุทร ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 15.0000

50 ปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําวังขุนพล 3 (อันเน่ืองมาจากพระรา หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 150 9.0000

51 ระบบผันนํ้าบ้านปาเกอะญอ ป่าเดง็ แก่งกระจาน เพชรบุรี 20 2001 25.0000

รวม 7.385 19,189 1,273.3000

ลุ่มนํ้า  ความจุท่ี
เพ่ิมขึ้น

(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่าก่อสร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 ปรับปรุงเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าอ่างเก็บนํ้าป่าแดง ป่าแดง แก่งกระจาน เพชรบุรี 20 2001 7.33          518.0000               
2 อ่างเก็บนํ้าแม่นํ้าสัตว์ใหญ่  พร้อมระบบส่งนํ้า ป่าแดง แก่งกระจาน เพชรบุรี 20 2001 28.18        14,500.00 990.0000               
3 อ่างเก็บนํ้าบ้านไทรทอง  จังหวัดประจวบครีีขันธ์ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 13.29        6,850.00 980.0000               
4 อ่างเก็บนํ้าคลองลอย  พร้อมระบบส่งน้ํา ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 17.46        8,600.00 880.0000               
5 เพิม่ประสิทธิภาพการระบายน้ําเพือ่บรรเทาอุทกภัยพืน้ท่ีบริเวณ

ตวัอําเภอบางสะพาน
บางสะพาน ประจวบครีีขันธ์ 20 2004 0 3,832.00 1,650.0000            

6 ปตร.ห้วยไคร้พร้อมส่วนประกอบอ่ืน บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 800.00 100.0000               
7 อ่างเก็บนํ้าแพรกตะคร้อ พร้อมระบบส่งนํ้า บึงนคร หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 47.66        12,000.00 932.0000               
8 อ่างเก็บนํ้าป่าละอู  พร้อมระบบส่งน้ํา อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ
ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 10.46        6,490.00 835.0000               

9 อ่างเก็บนํ้าคลองน้อย  พร้อมระบบส่งนํ้า ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 14.80        13,300.00 680.0000               
รวม 139.18      66,372.00      7,565.0000            

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า  ความจท่ีุ

เพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย



แนวทางและแผนงานบรรเทาภัยแล้ง   
ลุ่มนํ้าชายฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ ( รหัสลุ่มน้ํา 20 )   
   

 สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
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แผนระยะกลางปี 2566-2570 โครงการกลาง 1 แห่ง โครงการขนาดเล็ก 11 แห่ง  
ความจุ 0.225 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดเล็ก 

 
ตาราง รายละเอียดโครงการขนาดกลาง 

 

1 ฝายชะลอนํ้าแม่น้ําปราณบุรี ป่าเดง็ แก่งกระจาน เพชรบุรี 20 2001 25.0000

2 ฝายลําห้วยใหญ่ (สามกระทาย) สามกระทาย กุยบุรี ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

3 ฝายคลองบึง (บ้านบึงใหญ่) อ่าวน้อย เมือง ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

4 ฝายลําห้วยนาวัลย์เปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

5 อ่างเก็บน้ําบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

6 อ่างเก็บน้ําบ้านหนองไพรวัลย์ ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

7 ฝายน้ําล้นอบต.สามร้อยยอด สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

8 ฝายน้ําล้นบ้านทุ่งเสือนอน ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

9 ฝายน้ําล้นบ้านดอนเสือหมอบ ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

10 ฝายน้ําล้นบ้านป่าเสลา ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2005 0.025 25.0000

11 ฝายห้วยสามพนันาม บ้านหนองขอน หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 30.0000

รวม 0.225 0 280.0000

ลุ่มนํ้า  ความจท่ีุ
เพ่ิมขึ้น

(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้างท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย   ล

ําด
ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด

1 อาคารป้องกันการกัดเซาะห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน ประจวบครีีขันธ์ 20 2001 -                1,000 100.0000   
รวม -                1,000 100.0000   

   ล
ําด

ับที่

ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ตําบล อาํเภอ จงัหวัด
ลุ่มนํ้า

 ความจท่ีุเพ่ิมขึ้น
(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น (ไร่)

ค่ากอ่สร้าง
ท้ังโครงการ
(ล้านบาท)หลัก ย่อย


