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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่  2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา  ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 

– พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 
สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
จังหวัดเพชรบุรีมีที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย  มีอาณาเขตชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร ์

จากข้อมูลระบบแผนที่ เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีเนื้อที่ประมาณ 

6,128.877ตารางกิโลเมตร หรือ 3,830,548 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 92 ต าบล และ 761 หมู่บ้าน 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบสูง ภูเขา สูงชัน ที่ราบลุ่ม 

ทางด้านทิศตะวันตกในเขตอ าเภอแก่งกระจานและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน 

แล้วค่อยๆลาดต่ ามาทางทิศตะวันออกเกิดเป็นสันปันน้ า แบ่งน้ าส่วนหนึ่งให้ไหลลงสู่ประเทศเมียนมาร์และอีกส่วน
หนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป็นต้นน้ าของแม่น้ าเพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี สภาพเช่นนี้ท าให้ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ แต่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ทุรกันดารและการคมนาคมไม่สะดวก จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร่างที่อพยพข้ามแดนมาจาก
เมียนมารเ์ข้ามาอาศัยเท่านั้น มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดกับอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
   และอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
-   ทิศใต ้  ติดกับอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
-    ทิศตะวันออก  ติดกับอ่าวไทย 
-   ทิศตะวันตก  ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบกับมีพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยจึงได้รับ

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท า
ให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว  ส าหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ช่วงเดือน
ธันวาคม-เมษายน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดูดังนี ้

• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม 

• ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 

• ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่ารายเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 25.3 (ธ.ค.)  -  29.6 (เม.ย.) 27.9 
 ความชื้นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต ์ 71.0 (ธ.ค.)  -  81.0 (ต.ค.) 76.4 
 ความเร็วลม  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.4 (ต.ค.)  -  9.4 (มี.ค.) 4.6 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร    111.0 - 169.5.8 1,624 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร     4.0 (ก.พ.)  -  271.0 (ต.ค.) 983.4 
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รูปที ่1-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง ขอบเขตลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย จังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนวางโครงการที่ 4 ส านักบริหารโครงการ 
กรมชลประทาน 
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1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,830,548 ไร่ มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ใน 3 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าเพชรบุรี
ตอนบน ลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ และลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนล่าง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน ดังแสดงใน
รูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,169,369 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30.04 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นา ประมาณร้อยละ 10.98 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 30.30 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี   
 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ป่า 2,203,520  57.52 
พ้ืนที่นา 420,781 10.98 
พืชไร่ 290,752 7.59 
ไม้ผล 241,625 6.3 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 194,664 5.08 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 177,812 4.64 
ไม้ยืนต้น 128,766 3.36 
พ้ืนที่น้ า 81,307 2.12 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 58,215 1.51 
พืชสวน 15,222 0.39 
พ้ืนที่ลุ่ม 13,577 0.35 
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,214 0.11 
พืชน้ า 92 0 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

          จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจ าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในพ้ืนที่
ลาดชันสูง มีเนื้อที่ร้อยละ 52.82 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที ่1-3  

ตารางท่ี 1-3 จ าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภท เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื้นท่ีลาดชันสูง 2,039,197 52.82 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินแห้ง 1,105,866 28.64 
ดินในพื้นท่ีราบลุ่ม 605,768 15.69 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 81,675 2.11 
ดินในพื้นท่ีดอนในเขตดินชื้น 22,977 0.59 
กลุ่มชุดดินผสม 4,543 0.11 

ที่มา : Agri Map (2561) 
 
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรีมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 150,038 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

31,019 ครัวเรือน จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 482,375 คน แนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตของจังหวัดเพชรบุรี 
เมื่อท าการค านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ านวนประชากรในอนาคตอีก  20 ป ี

ข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดเพชรบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.69 

ซึ่งมีผลท าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ านวนประชากรจะเพ่ิมขึ้นเป็น 538,749 คน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที ่1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเพชรบุรี 
 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 482,375 
2565 495,890 
2570 509,783 
2575 524,066 
2580 (อนาคต 20 ปี) 538,749 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ าลองทวีก าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
        (พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที ่1-3 แผนที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี (Agri Map พ.ศ.2561) 
 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 62,897 ล้านบาท อยู่ในล าดับที่ 43 

ของประเทศ และล าดับที่ 19 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 88.38 และภาคเกษตร
ร้อยละ 11.62   โดยมีรายได้เฉลี่ย 27,232 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเพชรบุรีมีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 150,038 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

31,019 ครัวเรือน หรือร้อยละ 20.67 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี 
ดังแสดงในตารางที ่1-5 
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ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 – 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 683 691 682 
ข้าวนาปรัง 726 705 714 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 587 525 565 
มันส าปะหลัง 2,915 3,037 3,145 
อ้อย 10,630 9,130 9,540 
ยางพารา 184 190 196 
ปาล์มน้ ามัน 2,046 1,957 1,747 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
จังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะของล้ำน ้ำส่วนใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้ำเป็นล้ำน ้ำสำยสั นๆ ไหลสู่ทะเลอ่ำวไทย ลุ่มน ้ำ

หลักแม่น ้ำเพชรบุรีแบ่งได้เป็น 3 ลุ่มน ้ำสำขำ ได้แก่   

- ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเพชรบุรีตอนบน หรือพื นที่ลุ่มน ้ำของแม่น ้ำเพชรบุรีสำยหลักเหนือเขื่อนเพชร มีพื นที่
ประมำณ 3,508 ตร.กม. พื นที่ตอนบนเหนืออ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนแก่งกระจำนเป็นเขตภูเขำสูง และพื นที่ลำดชัน 

พื นที่ลำดเทจำกทิศตะวันตกมำตะวันออก มีควำมลำดชันมำกกว่ำ 35% ควำมสูงพื นที่โดยเฉลี่ย 700 ม. 
รทก. ไม่เหมำะที่จะท้ำกำรเกษตรกรรมเพรำะเป็นเนินเขำสูง โดยทั่วไปเป็นพื นที่ป่ำส่วนใหญ่เป็นเขตวน
อุทยำนแห่งชำติ พื นที่ลุ่มน ้ำตอนล่ำงใต้เขื่อนแก่งกระจำนถึงเขื่อนเพชรเป็นเขตที่ลำดเชิงเขำที่มีแม่น ้ำ
สำขำสำยสั นและล้ำธำรหลำยสำย ล้ำน ้ำสำยส้ำคัญ ได้แก่ ห้วยสงไสยและห้วยผำก ซึ่งห้วยผำกมีควำม
ยำวล้ำน ้ำ 32 กม. ควำมจุล้ำน ้ำประมำณ 120 ลบ.ม./วินำที (ที่สถำนี B.8A) และมีควำมลำดชันเฉลี่ย
ของล้ำน ้ำ (AVERAGE SLOPE) ประมำณ 1:600 ทั งนี  สภำพภูมิประเทศของลุ่มน ้ำสำขำเป็นลูกคลื่นลอน
ลำดและมีที่รำบเชิงเขำสั นๆ ตำมแนวล้ำน ้ำสำยหลัก ควำมสูงพื นที่โดยเฉลี่ย 100 ม.รทก. ลักษณะดิน
เกิดจำกตะกอนทับถมมีควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ  จึงเหมำะแก่กำรเกษตร และพื นที่ด้ำน
ตะวันออกเป็นพื นที่เขตที่รำบลุ่มชำยฝั่งทะเล  ควำมสูงพื นที่โดยเฉลี่ย 3 ม.รทก. มีกำรใช้ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมบำงส่วนเป็นหำดทรำยและสถำนที่พักผ่อน เป็นเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว 

- ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเพชรบุรีตอนล่าง หรือพื นที่ท้ำยเขื่อนเพชร มีพื นที่ประมำณ 1,593 ตร.กม.เป็นเขตที่
รำบลุ่ม ควำมสูงพื นที่โดยเฉลี่ย 5 ม.รทก. เหมำะแก่กำรเกษตร พื นที่ปัจจุบัน ได้แก่ พื นที่เกือบทั งหมดใน
เขตชลประทำนโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี โดยพื นที่บริเวณปำกแม่น ้ำมีน ้ำทะเลท่วมถึง 

- ลุ่มน ้าสาขาห้วยแม่ประจันต์ มีพื นที่ประมำณ  1,152 ตร.กม. ล้ำน ้ำสำยหลัก ได้แก่ แม่น ้ำห้วยแม่
ประจันต์ ซึ่งมีควำมยำวล้ำน ้ำ 56 กม. ควำมจุล้ำน ้ำประมำณ 480 ลบ.ม./วินำที (ที่สถำนี B.6) และมี
ควำมลำดชันเฉลี่ยของล้ำน ้ำ (AVERAGE SLOPE) ประมำณ 1 : 700 ทั งนี  สภำพภูมิประเทศของลุ่มน ้ำ
สำขำโดยทั่วไปเป็นพื นที่ลำดเชิงเขำมีที่รำบริมแม่น ้ำเล็กน้อย  ตอนบนเป็นเขตพื นที่เขำค่อนข้ำงสูงชัน 

ตอนล่ำงเป็นที่รำบลำดเชิงเขำ มีควำมเหมำะสมต่อกำรเกษตรไม่มำกนัก 
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รูปที ่2-1 ล้ำน ้ำและระบบล้ำน ้ำ จังหวัดเพชรบุรี 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 
 จังหวัดเพชรบุรีมีกำรพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี และมี
โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงและขนำดเล็กประเภทต่ำง ๆ ที่ด้ำเนินกำรแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้ำนวนทั งสิ น 118 แห่ง  

สำมำรถเก็บกักน ้ำได้ 1,454.06 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื นที่ชลประทำน 599,144 ไร่ รำยละเอียดตำมตำรำงที ่2-1 , 2-2 

และรูปที ่2-2   

ตารางท่ี 2-1 โครงกำรชลประทำนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ รวม
1.อา่งเกบ็น ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 1                  13                 38                 52                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 710               743.66           0.40               1,454.06          
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 410,750          34,655           39,608            485,013           
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แห่ง) -                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
3.ฝาย 89                 
  - จ้านวน (แห่ง) 0.12               0.12                
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 81,787            81,787             
4.ปตร.
  - จ้านวน (แห่ง) 7                   7                    
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 10                 10                  
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 10,800            10,800             
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) 20                 20                  
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 14,044            14,044             
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แห่ง) -                 
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) -                 
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แห่ง) 29                 29                  
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                 
  - พื นทีช่ลประทาน (ไร่) 7,500              7,500              
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) 1                  13                 104                118                
  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 710.00           743.66           0.40               1,454.06          
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 410,750          34,655           153,739          599,144            
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รูปที ่2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ-่กลำง ในปัจจุบัน จงัหวัดเพชรบุรี 
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ตารางท่ี 2-2 โครงกำรชลประทำนขนำดกลำงในจังหวัดเพชรบุรี 

ความจุ พ้ืนทีช่ลประทาน
(ลา้น ลบ.ม.) (ไร่) เริ่ม เสร็จ

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยตะแปด สามพระยา ชะอ้า 4.00       1,903          2528 2529
2 อา่งเกบ็น ้าห้วยทราย สามพระยา ชะอ้า 1.95       1,140          2527 2529
3 อา่งเกบ็น ้าบ้านทุง่ขาม ไร่ใหมพ่ฒันา ชะอ้า 8.00       7,670          2525 2525
4 อา่งเกบ็น ้าห้วยพหุวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอ้า 0.80       688            2529 2529
5 อา่งเกบ็น ้าโป่งทะลุ ดอนขุนห้วย ชะอ้า 0.81       2,325          2519 2521
6 อา่งเกบ็น ้าหุบกะพง เขาใหญ่ ชะอ้า 8.00       2,560          2517 2521
7 อา่งเกบ็น ้าหัวยวังยาว ท่าคอย ท่ายาง 0.26       827            2520 2524
8 อา่งเกบ็น ้าห้วยสามเขา เขากระปุก ท่ายาง 3.40       2,377          2525 2527
9 อา่งเกบ็น ้าบ้านกระหร่างสาม ป่าเด็ง แกง่กระจาน 6.00       6,894          2529 2533
10 อา่งเกบ็น ้าห้วยสงสัย เขากระปุก ท่ายาง 4.05       4,023          2535 2535
11 อา่งเกบ็น ้าห้วยพนุ้อย ทับคาง เขาย้อย 0.32       149            2523 2524
12 อา่งเกบ็น ้าห้วยผาก กลัดหลวง ท่ายาง 27.50      2548 2552
13 อา่งเกบ็น ้าห้วยแมป่ระจันต์ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง 42.20      2546 2550

รวม 107.29    30,555        

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ปก่ีอสร้าง

 
 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง  

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดเพชรบุรี โดยกรมพัฒนำที่ดิน พ.ศ.2556 ตำมรูปที่ 2-3 พบว่ำพื นที่
ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 55 มีปัญหำภัยเสี่ยงต่อเกิดภัยแล้งสูง บริเวณอ้ำเภอแก่งกระจำน อ้ำเภอท่ำยำง อ้ำเภอ
ชะอ้ำ และอ้ำเภอเขำย้อย มีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปำนกลำงประมำณร้อยละ 25 บริเวณอ้ำเภอแก่งกระจำน อ้ำเภอหนอง
หญ้ำปล้อง อ้ำเภอเขำย้อย อ้ำเภอท่ำยำง และอ้ำเภอชะอ้ำ และมีพื นที่เสี่ยงภัยแล้งปำนระดับต่้ำประมำณร้อยละ 19 

บริเวณอ้ำเภอหนองหญ้ำปล้อง อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบ้ำนแหลม อ้ำเภอบ้ำนลำด อ้ำเภอท่ำยำง และอ้ำเภอชะอ้ำ  
ดังแสดงในรูปที ่2-3 
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รูปที ่2-3 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มำ : กรมพัฒนำท่ีดิน (2556) 
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2.3.3 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 พื นที่จังหวัดเพชรบุรี ตั งอยู่ในแนวร่องน ้ำผ่ำนของลุ่มน ้ำเพชรบุรี เมื่อฝนตกหนักเกิน ๒๓๐ มิลลิเมตร 

ติดต่อกันเป็นเวลำนำน ๔๘ ชั่วโมงขึ นไป จะเกิดน ้ำป่ำไหลลงจำกต้นน ้ำและบริเวณพื นที่ตอนกลำงของลุ่มน ้ำ ไหลลงสู่
แม่น ้ำเพชรบุรี ห้วยแม่ประจันต์ ห้วยผำก และล้ำน ้ำสำขำแม่น ้ำเพชรบุรีต่ำงๆ มำรวมกันที่แม่น ้ำเพชรบุรีแล้วไหลล้น
บ่ำตลิ่งทั งสองฝั่งของแม่น ้ำเพชรบุรี เข้ำสู่ที่รำบลุ่มแม่น ้ำเพชรบุรี โดยที่พื นที่อุทกภัยจะเป็นพื นที่ที่เกิดซ ้ำกันที่เดิม ซึ่ง
เป็นพื นที่กำรเกษตรในเขตโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี พื นที่ชุมชน และหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ กำรเกิด
น ้ำท่วมของลุ่มน ้ำหลักแม่น ้ำเพชรบุรี ส่วนใหญ่เกิดในพื นที่รำบลุ่มของแม่น ้ำเพชรบุรีบริเวณท้ำยเขื่อนเพชรลงไป 

บริเวณอ้ำเภอชะอ้ำ อ้ำเภอท่ำยำง อ้ำเภอบ้ำนลำด อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบ้ำนแหลม อ้ำเภอเขำย้อย และบริเวณพื นที่
รำบริมแม่น ้ำสำยหลักตอนบนเขื่อนเพชร ในเขตอ้ำเภอหนองหญ้ำปล้อง อ้ำเภอแก่งกระจำน และ อ้ำเภอชะอ้ำ 

 จำกข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกของจังหวัดเพชรบุรี โดยส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและ
ภูมิศำสตร์สำรสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่ำพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำกเสี่ยงปำนกลำง 

และมีพื นที่เสี่ยงสูงเล็กน้อย โดยควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงจะอยู่บริเวณอ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบ้ำนแหลม ดังแสดงใน
รูปที่ 2-4 
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รูปที ่2-4 พื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดน ้ำท่วมซ ้ำซำก จังหวัดเพชรบุรี 

ที่มำ : GISDA (2556) 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                      บทที่ 2 
จังหวัดเพชรบุร ี                                                                                                                         สถานการณ์ด้านทรัพยากรน  าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                              

2-9 

2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดพื นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื นที่ โดยวิเครำะห์จำกปัญหำ ควำมถี่ ควำมรุนแรง ควำมเสียหำย โดย
ครอบคลุมปญัหำน ้ำแล้ง น ้ำท่วม น ้ำเค็มรุกล ้ำ รวมถึงกำรรองรับพื นที่ส้ำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีพื นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 
จ้ำนวน 1 พื นที่ ได้แก่พื นที่เสี่ยงภัยแล้งและน ้ำท่วม มีพื นที่ประมำณ 1,963,568 ไร่ อยู่ติดอ่ำวไทยแนวทิศเหนือ-ใต้ 
ครอบคลุมอ้ำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ อ้ำเภอเขำย้อย อ้ำเภอบ้ำนแหลม อ้ำเภอเมืองเพชรบุรี อ้ำเภอบ้ำนลำด 
อ้ำเภอท่ำยำง และอ้ำเภอชะอ้ำ และครอบคลุมอ้ำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อ้ำเภอหัวหินและอ้ำเภอ
ปรำณบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื นที่เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มำ : สทนช. (2561) 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 
การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจงัหวัดเพชรบุรีครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรมหลัก
ที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากรโดย
ท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมี
รายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 26.41 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิม
เป็น 27.15, 27.91 และ 29.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วมน ้า
แล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัดเพชรบุรี
กับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้าย
น ้าจังหวัดเพชรบุรี เท่ากับ 157.68 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 933.08 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 

1,015.59, 1,024.36 และ 1,024.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 
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3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์
แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 28.18 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 28.86, 29.54 และ 30.90 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี, 10ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดเพชรบุรี 

ปจัจบุนั (พ.ศ.2560) 5 ป ี (พ.ศ.2565) 10 ป ี(พ.ศ.2570) 20 ป ี(พ.ศ.2580)
1 อปุโภค-บริโภค 26.41                27.15                27.91                29.50                
2 รักษาระบบนิเวศน์ 157.68              157.68              157.68              157.68              
3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 701.00              783.51              792.28              792.28              
  - นอกเขตชลประทาน 232.08              232.08              232.08              232.08              
  - รวม 933.08              1,015.59            1,024.36            1,024.36            

4 อตุสาหกรรม 28.18                28.86                29.54                30.90                
รวม 1,145.35           1,229.28           1,239.49           1,242.44           

ที่ กิจกรรม
ความตอ้งการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ป)ี
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงม ี6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 

 วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี  คือ “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  และเมืองน่าอยู่  น่ากิน  น่าเที่ยว 

ระดับประเทศ” ทั งนี ได้ก้าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี  
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 เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้จากการเพ่ิมขึ นของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได ้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่ว
ทั งจังหวัด 

 เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  ดินและน ้าเหมาะกับการเกษตร เป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาส
ส้าหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื อกูลแบ่งปัน เป็น
ต้นแบบสังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพ่ึงตนเองได ้

 เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร
สูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

 เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา  การท่องเที่ยวเชิงการ
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และ
ศาสนา 

 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  
 1. การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 3. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
 4. การพัฒนาเมือง การค้า การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 
 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา  ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการทีม่ีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
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- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดเพชรบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 
 (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 146 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ 

โครงการขนาดกลาง 6 โครงการ และขนาดเล็ก 139 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถ
เก็บกักน ้าได้เพ่ิมอีก 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ น 69,868 ไร่ ใช้วงเงินรวม 19,363.3295
ล้านบาท ดังแสดงตามตารางที่ 4-1 

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) 1                1                

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) -             

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -             

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 11,500.0000  11,500.0000  

2. ขนาดกลาง -             

  - จ านวน (โครงการ) 3              3                6                

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 8.87            9                

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 20,043       14,700         34,743         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,484.6060  1,600.0000   3,084.6060   

3. ขนาดเลก็ -             

  - จ านวน (โครงการ) 105           34              139             

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 21.70         2.42            24              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 34,625       500            35,125         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 3,975.7235  803.0000     4,778.7235   

รวมทกุขนาด -             

  - จ านวน (โครงการ) 108           38              -           146             

  - ความจ ุ(ลา้น ลบ.ม.) 22            11              -           33              

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 54,668       15,200        -           69,868         

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 5,460.3295 13,903.0000 -           19,363.3295 

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 125 และ 21 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท 
อ่างเก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง  2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั ง 
การขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ 1                      11,500.0000        1             11,500.0000 

ขนาดกลาง 5                      2,626.0145          1                      458.5915            6             3,084.6060   

ขนาดเลก็ 120                   2,910.3760          19                     1,868.3475          139          4,778.7235   

รวม 125                   5,536.3905          21                     13,826.9390        146          19,363.3295 

ขนาดโครงการ

ยทุธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ที ่3

รวม(การสร้างความมั่นคงของน้ า (การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดใหญ-่กลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชุรี 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่ -           11,500.00      
1 โครงการบรรเทาอทุกภัยพืน้ทีลุ่่มน้้าเพชรบุรีตอนล่าง นายาง,บางเกา่,ดอนขุน

ห้วย,ท่าไมล้วก,ชะอ้า
ท่ายาง, ชะอ้า 2564 2568 11,500.0000 

ขนาดกลาง 8.87 3,084.61 
1 โครงการจัดหาน้้าเพือ่ช่วยเหลือราษฎรในพืน้ทีต้่าบลแกง่

กระจานและต้าบลวงัจันทร์ อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวดั
เพชรบุรี

แกง่กระจาน แกง่กระจาน 3,000 2560 2562 320.7000 

2 ระบบส่งน้้า โครงการอา่งเกบ็น้้าห้วยแมป่ระจันต์ อนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวดัเพชรบุรี

หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง 14,400 - 2558 2564 705.3145 

3 โครงการระบบส่งน้้าฝ่ังซ้ายอา่งเกบ็น้้าห้วยแมป่ระจันต์ อนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวดัเพชรบุรี

หนองหญ้า หนองหญ้า 2,643 2561 2564 458.5915 

4 พฒันาลุ่มน้้าห้วยแมป่ระจันต์ตอนล่าง พสุวรรค์,วงัจันทร์,วงัไคร้ แกง่กระจาน,ท่ายาง 11,400 - 2564 2566 300.0000 
5 ปรับปรุงเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้้าอา่งเกบ็น้้าป่าแดง ป่าแดง แกง่กระจาน 1,800 7.33 2566 2569 500.0000 
6 อา่งเกบ็น้้าล้าห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้้า แกง่กระจาน แกง่กระจาน 1,500 1.54 2566 2569 800.0000 

ปแีลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปก่ีอสร้าง
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รูปที ่4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี 

 

ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ประจันต์ 

โครงการจัดหาน ้าเพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพื นท่ี 
ต้าบลแก่งกระจานและต้าบลวังจันทร์  
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุร ี

อ่างเก็บน ้าสระสี่มุม 

อ่างเก็บน ้าแม่น ้าสัตว์ใหญ่  พร้อมระบบส่งน ้า 

อ่างเก็บน ้าล้าห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน ้า 

พัฒนาลุ่มน ้าห้วยแม่ประจันต์ตอนล่าง 

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน ้าป่าแดง 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี 
 พ้ืนที ่ชป.  ความจุ  วงเงิน

 (ไร่)  (ลา้น ลบ.ม.)  (ลา้นบาท)
1 อาคารประกอบคลองระบายน้้า D-1 ต.บางเกา่ ชะอ้า เพชรบุรี 100 0.45 2561 2561 27.50
2 พฒันาสระเขาหมพูร้อมระบบส่งน้้า ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 700 0.09 2561 2561 30.00
3 ปตร. ดี 26 คันกัน้น้้าเค็มตัวใน บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 350 0.15 2561 2561 25.00
4 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าหนองเปราะ ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2561 2561 17.00
5 ฝายบ้านมะขามโพรง พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 1250 0.05 2562 2562 40.00
6 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านนากรวย พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 2562 2562 15.00
7 ระบบท่อส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยไผ่ (ระยะที ่2) ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 1100 1.30 2562 2562 17.00
8 ประตูระบายน้้าคลองบ้านนา หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 2562 2562 36.75
9 ปรับปรุงระบบกระจายน้้า ดอนขุนห้วย 1 ดอนขุนห้วย ชะอ้า เพชรบุรี 2500 0.81 2562 2562 20.00
10 ประตูระบายน้้าคลองระบายน้้า D.5 พร้อมอาคารประกอบ หนองศาลา ชะอ้า เพชรบุรี 2562 2562 21.50
11 ปรับปรุงระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าวงัยาว ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 1105 2562 2562 20.00
12 ฝายทดน้้าล้าห้วยเซาะยาง ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 2562 2562 15.00
13 ประตูระบายน้้าคลองน้้าเชี่ยว บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 2562 2562 25.00
14 ประตูระบายน้้าปลายคลองระบายน้้า D.25 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 2562 2562 25.00
15 แกม้ลิงก้านันใยพร้อมอาคารประกอบ ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 200 0.05 2562 2562 7.00
16 อา่งเกบ็น้้าบ้านพนุ้้าร้อน ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1000 0.37 2562 2562 33.74
17 อา่งเกบ็น้้าห้วยสระส่ีมมุ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2500 1.00 2562 2562 60.00
18 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2562 2562 25.00
19 โครงการบรรเทาอทุกภัยและแกไ้ขปัญหาน้้าท่วมพืน้ทีลุ่่มน้้า

เพชรบุรี (อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ)
ท่ายาง,ท่าคอย,ท่าลาบ ท่ายาง,บ้านลาด,ชะอ้า,เมอืง,บ้านแหลมเพชรบุรี 2560 2563 1248.65

20 อาคารบังคับน้้าห้วยหนองเกตุความยาว 88.50 เมตร สูง 6.50 
เมตร ความจุ 0.04 ล้านลูกบาศกเ์มตรพร้อมระบบส่งน้้าความ
ยาว   3,000 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 175 ไร่

แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 175 2563 2563 20.00

21 ฝายบ้านห้วยกวางจริง พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2563 2563 74.40
22 แกม้ลิงบ้านหนองชุมพลพร้อมอาคารประกอบ ระยะที ่2 

ปริมาตรเกบ็กกั 0.01 ล้านลูกบาศกเ์มตร
หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 100 2563 2563 3.00

23 แกม้ลิงสถานเสาวภา ไร่ใหมพ่ฒันา ชะอ้า เพชรบุรี 2563 2563 5.00
24 อาคารบังคับน้้าเพือ่สนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 

งาน
สามพระยา ชะอ้า เพชรบุรี 2563 2563 29.00

25 อาคารบังคับน้้าเพือ่สนับสนุนแหล่งน้้าวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบุรี ส่วนขยาย  ระบบส่งน้้า ความยาว 1,300 ม.
 พร้อมอาคารประกอบ พืน้ทีรั่บประโยชน์ 500 ไร่

สามพระยา ชะอ้า เพชรบุรี 2563 2563 15.00

26  ระบบส่งน้้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านกลัด
หลวง (ส่วนขยาย) (ระบบท่อส่งน้้า พร้อมอาคารประกอบ 
ความยาวรวม 4000 เมตร) ต้าบลกลัดหลวง อ้าเภอท่ายาง 
จังหวดัเพชรบุรี

กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 2563 2563 10.00

27  ปรับปรุงระบบส่งน้้า(ฝ่ังขวา) ความยาว 7,000 เมตร อา่งเกบ็
น้้าห้วยสามเขา ต้าบลเขากระปุก อ้าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี

เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 2220 2563 2563 35.00

28 ฝายทดน้้าห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
 พืน้ทีรั่บประโยชน์ 275 ไร่

ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 275 0.05 2563 2563 16.45

29  สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้ ขนาดไมน่้อยกวา่ 0.3 ลบ.ม./วนิาที 
จ้านวน 2 เคร่ือง พร้อมระบบส่งน้้าความยาวประมาณ 2.5 
กโิลเมตร พืน้ทีรั่บประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ต้าบล
วงัไคร้ อ้าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี

วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2563 2563 25.00

30 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้สระยานนท์พร้อมระบบส่งน้้า วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2563 2563 25.00
31 ประตูระบายน้้าบางขุนไทร โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา

เพชรบุรี
บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 2563 2563 55.00

32 ประตูระบายน้้าคลองบางจาก บางจาก เมอืง เพชรบุรี 2563 2563 85.00
33 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าบ้านวงัหิน (ระยะที ่2) ต้าบลยางน้้ากลัด

ใต้ อ้าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวดัเพชรบุรี
ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1800   -   2563 2563 3.00

ปแีลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปก่ีอสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี  (ต่อ) 
 พ้ืนที ่ชป.  ความจุ  วงเงิน

 (ไร่)  (ลา้น ลบ.ม.)  (ลา้นบาท)
34 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าพนุ้้าร้อน ความยาว 5,000 เมตร พืน้ที่

ชลประทาน 1,000  ไร่
ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1000 0.37 2563 2563 12.00

35 อาคารบังคับน้้าห้วยสีดอความยาว 94.00 เมตร สูง  7.50  
เมตร ความจุ 0.04 ล้านลูกบาศกเ์มตร  พร้อมระบบส่งน้้าความ
ยาว   5,400 เมตร พืน้ทีช่ลประทาน 1,200 ไร่

หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1200 2563 2563 28.35

36 เขื่อนป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง ล้าห้วยแมป่ระจันต์ (บ้านหนองไผ่) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2563 2563 50.00

37 อา่งเกบ็น้้าเขาภิรมย์พร้อมระบบส่งน้้า แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 1.30 2564 2564 70.00
38 ฝายบ้านแมค่ะเมย แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2564 2564 15.00
39 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าแมค่ะเมย ระยะที ่3 พร้อมเพิม่

ประสิทธภิาพการเกบ็กกัและการระบายน้้า
แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2564 2564 20.00

40 อา่งเกบ็น้้าล้าห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้้า แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 1.52 2564 2564 60.00
41 อา่งเกบ็น้้าหนองมะกรูดพร้อมระบบส่งน้้า แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.45 2564 2564 50.00
42 ระบบผันน้้าบ้านปาเกอะญอ ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 25.00
43 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน้้าบ้านคลองหมู ่6 พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 1050   -  2564 2564 30.00
44 เพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยระหารพร้อม

ระบบส่งน้้า
พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 1000 2564 2564 19.00

45 ฝายทดน้้าห้วยส่ีบาท ความยาว   เมตร สูง  3.00 เมตร  พืน้ที่
ชลประทาน  400 ไร่

พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 400 0.03 2564 2564 23.62

46 ระบบท่อส่งน้้าแกง่กระจาน - พสุวรรค์ วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 2.55 2564 2564 80.00
47 อาคารบังคับน้้าบ้านหนองมะกอก วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 25.00
48 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้ ม.7 สระยานนท์พร้อมระบบส่งน้้า วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 25.00
49 ระบบส่งน้้าพร้อมเพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้้าอา่งเกบ็น้้า

บ้านซ่อง
วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.92 2564 2564 40.00

50 ท้านบดินพร้อมระบบส่งน้้าบ้านหนองมะกอก วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2564 2564 20.00
51 อาคารบังคับน้้าห้วยช่องในรอน วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2564 2564 25.00
52 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยส้าโหรง สองพีน่้อง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 13.00
53 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยหินลาด ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2.04 2564 2564 20.00
54 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าบ้านด่านโง ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 13.00
55 ฝายห้วยยายโปง ห้วยแมเ่พยีง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2564 2564 25.00
56 ประตูระบายน้้าคลองบางสามแพรก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 0.04 2564 2564 20.00
57 แกม้ลิงเขาพระพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเกบ็กกั 0.42 

ล้านลูกบาศกเ์มตร
ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 180 0.42 2564 2564 14.84

58 ระบบสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านเขาโป่ง เขาใหญ่ ชะอ้า เพชรบุรี   -    -  2564 2564 35.00
59 ฝายบ้านไร่บน ความยาว   เมตร สูง  2.50 เมตร  พืน้ที่

ชลประทาน  200 ไร่
เขาใหญ่ ชะอ้า เพชรบุรี 200 0.03 2564 2564 23.28

60 แกม้ลิงคลองส่งน้้า 1 ขวา-สายใหญ่ 1 (สายใหม)่ พร้อมอาคาร
ประกอบ

ชะอ้า ชะอ้า เพชรบุรี 5000 2564 2564 8.00

61 งานกอ่สร้างอาคารประกอบในคลองระบายน้้า D.8 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี 2564 2564 30.70
62 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านวงัไคร้ วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2564 2564 25.00
63 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านหลังเนิน วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2564 2564 25.00
64 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านหนองหวา้พร้อมระบบส่งน้้า วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2564 2564 25.00
65 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านท่าหัวลบ วงัไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 2400   -   2564 2564 35.00
66 สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟา้บ้านโป่งตาเพชรพร้อมระบบส่งน้้า วงัจันทร์ ท่ายาง เพชรบุรี 2564 2564 25.00
67 อา่งเกบ็น้้าห้วยหิน-เขาแด่นพร้อมระบบส่งน้้า ห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี 0.92 2564 2564 25.00
68 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าบ้านหนองไกเ่ถื่อน ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.92 2564 2564 20.00
69 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าบ้านพตูุมพร้อมระบบส่งน้้า ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 520   -   2564 2564 22.00
70 ฝายทดน้้าหนองไกเ่ถื่อน ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.10 2564 2564 10.00

ปแีลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปก่ีอสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี  (ต่อ) 
 พ้ืนที ่ชป.  ความจุ  วงเงิน

 (ไร่)  (ลา้น ลบ.ม.)  (ลา้นบาท)
71 ประตูระบายน้้าบางล้าพู บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 2564 2564 25.00
72 งานปรับปรุง ปตร.ปากคลองธรรมชาติโพพระ - บางแกว้ 

โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี
ช่องสะแก เมอืง เพชรบุรี 2564 2564 5.00

73 ฝายบ้านวงัซอ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 15.00
74 ฝายโปร่งหลอก ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 20.00
75 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยวงัหิน ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.92 2564 2564 20.00
76 ฝายเหมอืงฉัตร ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 20.00
77 อา่งเกบ็น้้าห้วยพพุลูพร้อมระบบส่งน้้า ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.42 2564 2564 40.00
78 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าล้ินช้างพร้อมระบบส่งน้้า ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี   -   0.10 2564 2564 23.00
79 ฝายบ้านล้ินช้างพร้อมระบบส่งน้้า ความยาว   เมตร สูง  2.50 

เมตร พร้อมระบบส่งน้้า ความยาว 2,000 เมตร พืน้ที่
ชลประทาน  400 ไร่

ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 400 0.02 2564 2564 34.94

80 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าพกุระท้อนพร้อมระบบส่งน้้า หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี   -   2564 2564 22.00
81 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าพกุระท้อน หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.09 2564 2564 15.00
82 อา่งเกบ็น้้าห้วยสระส่ีมมุพร้อมระบบส่งน้้า หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.92 2564 2564 50.00
83 ฝายบ้านเนินขมิน้ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 20.00
84 ฝายบ้านพไุทร หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 15.00
85 ระบบส่งน้้าห้วยพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.82 2564 2564 18.00
86 ฝายล้าห้วยพบุอน หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี   -   0.10 2564 2564 7.00
87 เพิม่ประสิทธภิาพการเกบ็กกัน้้าและระบายน้้าเขื่อนแมป่ระจันต์ 

(ระยะที ่4 )
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2564 2564 100.00

88 ฝายล้าห้วยพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.10 2564 2564 20.00
89 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าพหุก หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี   -   2564 2564 13.00
90 ฝายห้วยทุง่แฝก ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2564 2564 25.00
91 ฝายชะลอน้้าแมน่้้าปราณบุรี ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2565 2565 25.00
92 ฝายบ้านหนองบัว พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.10 2565 2565 15.00
93 อา่งเกบ็น้้าบ้านหนองโรงพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) พสุวรรค์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2565 2565 30.00
94 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าห้วยสามยอด ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 900 2565 2565 10.00
95 อา่งเกบ็น้้าซอยพพุลูพร้อมระบบส่งน้้า ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2565 2565 30.00
96 ปรับปรุงระบบกระจายน้้าในพืน้ทีโ่ครงการฯหุบกะพง เขาใหญ่ ชะอ้า เพชรบุรี 2000   -  2565 2565 15.00
97 ระบบส่งน้้าอา่งเกบ็น้้าห้วยหินเพลิง เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 2565 2565 10.00
98 อาคารบังคับน้้าห้วยตาเทียบ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 2565 2565 20.00
99 อา่งเกบ็น้้าบ้านพสุวรรค์พร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.15 2565 2565 30.00
100 งานปรับปรุงอาคารรับน้้าและทิง้น้้า พร้อมระบบบึงกระจับ ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 1.10 2565 2565 10.00
101 เขื่อนป้องกนัตล่ิงวดัท่ากระเทียม (วงัขุนด่าน) ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 2565 2565 30.00
102 เขื่อนป้องกนัตล่ิงวดัท่ากระเทียม (วงัขุนด่าน) บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 2565 2565 30.00
103 งานปรับปรุงไซฟอ่นคลองส่งน้้า 1 ขวา-3 ขวา-1 ซ้าย-สายใหญ่

 3
นาวุ้ง เมอืง เพชรบุรี 3000 2565 2565 10.00

104 อา่งเกบ็น้้าบ้านพสุะแกพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.15 2565 2565 30.00
105 อา่งเกบ็น้้าห้วยหนองใหญ่พร้อมระบบส่งน้้า หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.15 2565 2565 30.00
106 อา่งเกบ็น้้าเขาตะแครงพร้อมระบบส่งน้้า ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
107 อา่งเกบ็น้้าห้วยช้างลอยเดียว ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
108 อา่งเกบ็น้้าห้วยหินลาดพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) ห้วยแมเ่พรียง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
109 อา่งเกบ็น้้าห้วยตะแบกพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) ห้วยแมเ่พยีง แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
110 ประตูระบายน้้าบ้านสระพงั (ทางลอดใต้สะพานสระพงั) เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 0.05 2566 2566 25.00
111 อา่งเกบ็น้้าห้วยพนุ้อยพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
112 ฝายทดน้้าสันแรด หนองศาลา ชะอ้า เพชรบุรี 0.03 2566 2566 20.00
113 แกม้ลิงห้วยตาเกบ็พร้อมอาคารประกอบ เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 20.00
114 ฝายคลองห้วยยาง ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 20.00
115 แกม้ลิงซอย 10 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 2566 2566 15.00

ปแีลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปก่ีอสร้าง
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี  (ต่อ) 
 พ้ืนที ่ชป.  ความจุ  วงเงิน

 (ไร่)  (ลา้น ลบ.ม.)  (ลา้นบาท)
116 แกม้ลิงซอย 1 บ้านโป่งเกตุ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 2566 2566 15.00
117 แกม้ลิงบ้านหัวร้ัง ดอนยาง เมอืง เพชรบุรี 100 0.40 2566 2566 3.00
118 อา่งเกบ็น้้าบ้านมะค่างอพร้อมระบบส่งน้้า (ระยะที ่2) ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.15 2566 2566 30.00
119 อา่งเกบ็น้้าห้วยพตีุนเขา ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 30.00
120 ฝายห้วยเกษม ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 20.00
121 ระบบผันน้้าแมน่้้าเพชรบุรี-อา่งเกบ็น้้าห้วยมงคล หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 25.00
122 แกม้ลิงอา่งเกบ็น้้าห้วยแมป่ระจันต์ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2566 2566 20.00
123 ฝายชะลอน้้าบ้านจะโปรง (ล้าห้วยแมป่ระจันต์) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2566 2566 30.00
124 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าห้วยป่าแดง ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบุรี 2567 2567 20.00
125 ปรับปรุงอา่งเกบ็น้้าหุบป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้้า แมค่ะเมย แกง่กระจาน เพชรบุรี 2567 2567 25.00
126 ฝายทดน้้าพร้อมสูบน้้าด้วยไฟฟา้หนองมะกอก วงัจันทร์ แกง่กระจาน เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
127 ประตูระบายน้้าคลองขวาง เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 300 0.01 2567 2567 30.00
128 อา่งเกบ็น้้าเขาพระ ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 0.15 2567 2567 25.00
129 อา่งเกบ็น้้าอูต่ะเภา ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 0.15 2567 2567 25.00
130 ฝายบ้านไร่บน เขาใหญ่ ชะอ้า เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
131 ประตูระบายน้้าหนองจอก ดอนยาง เมอืง เพชรบุรี 100 0.25 2567 2567 20.00
132 อาคารอดัน้้าเหมอืงฉัตรพร้อมระบบส่งน้้า ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
133 อาคารบังคับน้้ายางห้าหลุม ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
134 อาคารบังคับน้้าห้วยป้าเงิน ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
135 อา่งเกบ็น้้าอโุมงค์ห้า ยางน้้ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.15 2567 2567 25.00
136 ฝายวงัแปป หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.03 2567 2567 25.00
137 อาคารบังคับน้้าล้าตะเคียน แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 2568 2568 20.00
138 อาคารบังคับน้้าหุบตากล้่า แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 2568 2568 20.00
139 อาคารบังคับน้้าห้วยหนองเกตุพร้อมระบบส่งน้้า แกง่กระจาน แกง่กระจาน เพชรบุรี 2568 2568 20.00

รวม  35,125.00 24.12 4778.72

ปแีลว้เสร็จที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปก่ีอสร้าง

 
 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                         บทที่ 5 
จังหวัดเพชรบุร ี                                                                                                                                                                              สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

5-1 

บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ 3,830,548 ไร่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,169,369 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30.04 ของ
พ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 599,144 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 

51.24 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 146 โครงการ  เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 6 

โครงการ  โครงการขนาดเล็ก 139 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิม
อีก 33 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น  69,868 ไร่ รวมเป็น 669,012 ไร่ ใช้วงเงินรวม 

19,363.3295 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 108 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ โครงการ
ขนาดเล็ก 105 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 22 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 54,668 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 5,460.3295 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 38 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการ
ขนาดกลาง 3 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 34 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพ่ิมอีก 11
ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 13,903.0000ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 – พ.ศ.2580) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว - โครงการ  

ตารางท่ี 5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดเพชรบุรี  

พืน้ทีช่ลประทานทีเ่พิม่ขึน้ รวมพืน้ทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพฒันา เมือ่ส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

3,890,711 1,169,369 599,144 69,868 669,012

พืน้ทีจ่ังหวดั พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


